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ВСТУП 

 
Початком вивчення литникових систем на науковій основі були 30-ті ро-

ки минулого століття, коли для з’ясування фізичної картини явищ, що виника-
ють у литникових каналах, було використано прозорі моделі, а теоретичні та 
експериментальні роботи почали проводитися на базі використання апарату гі-
дравліки.  Дослідженнями вчених доведено, що процес течії рідких металів у 
литникових каналах підпорядковується загальним положенням гідравліки. За-
кономірності, що встановлені при цьому, можуть бути використаними при 
конструюванні та розрахунку литникових систем для усіх ливарних сплавів. 
 Багаторічний заводський досвід показує, що задовільних результатів при 
заповненні ливарних форм та одержанні якісних виливків можна досягти, якщо 
нарівні із загальними гідравлічними закономірностями, що притаманні усім рі-
дким сплавам, ураховувати їх специфічні властивості. Наприклад, такими влас-
тивостями легких кольорових сплавів, що впливають на режим заповнення фо-
рми, є їх відносно невисока густина, підвищена здатність до окислення та спі-
нювання. 
 Відомо, що для підведення рідких сплавів на основі заліза до порожнин 
ливарних форм застосовуються звужувальні конструкції литникових систем, у 
яких площі поперечних перерізів литникових каналів послідовно зменшуються. 
Такі литникові системи дають можливість одержати якісні виливки. Під час 
освоєння виробництва фасонного литва з легких сплавів ливарники перекона-
лися у тому, що такі конструкції литникових систем не забезпечують одержан-
ня якісних виливків з цих сплавів. Розширні литникові системи, що були утво-
рені та впроваджені у цехах кольорового литва, на відміну від звужувальних, 
забезпечують послідовне зменшення швидкостей потоку в напрямку від стояка 
до робочої порожнини ливарної форми та дозволяють плавно, без завихрень, 
ламінарними потоками підвести розплав до порожнини форми. Розширні лит-
никові системи знайшли повсюдне застосування при литті легких та важких ко-
льорових сплавів, що спінюються, а також при виготовленні складних виливків 
відповідального призначення із сплавів на основі заліза. Даний навчальний по-
сібник присвячено питанням конструювання та розрахунку як розширних, так і 
звужувальних литникових систем.  
 Зміст основних розділів та послідовність розміщення матеріалу у посіб-
нику підпорядковані таким завданням. По-перше, сформулювати основні функ-
ції литникових систем та викласти принципи їх будування. По-друге, виходячи 
з того, що правильна робота литникової системи (та одержання якісного вилив-
ка) залежить від усіх без винятку її основних елементів, якомога викласти дета-
льно вибір, конструювання та розрахунок литникової системи в цілому (як єди-
ної конструкції) та й її основних частин при одержанні виливків із залізовугле-
цевих та кольорових металів. Вивчення викладених способів розрахунку лит-
никових систем дасть можливість усунути недоліки під час курсового та дип-
ломного проектування. 

________________ 
У роботі над посібником приймали участь магістранти Щербаков О.О. і Черненко О.О. 
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1 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЛИТНИКОВИХ СИСТЕМ 

 

 

 1.1 Загальні відомості 

 

 

 Процес заливання, що включає підведення рідкого сплаву до порожнини 

ливарної форми, значною мірою визначає якість литої заготовки. Неправильне 

заливання веде до одержання виливка з ливарними дефектами, навіть якщо ли-

варна форма та рідкий сплав доброї якості. 

 Після вибору методу заливання технологу необхідно розмістити 

живильники та розрахувати їх переріз так, щоб порожнина форми заповнюва-

лася з необхідною швидкістю, шлакові включення затримувалися у литникових 

каналах, а гази з форми вільно вилучалися, до того, виливок мав би вільну ли-

варну усадку та охолоджуючись якомога рівномірно, частини його, які тверді-

ють пізніше, одержували б слушне живлення. 

 Крім цих основних умов необхідно ураховувати також: зручність форму-

вання та складання ливарної форми, мінімально можливу масу живильників та 

надливів, можливість їх легкого віддаляння, забезпечення заданої геометричної 

форми виливка та мінімальних припусків на механічне оброблення, недопу-

щення утворювання гарячих та холодних тріщин, необхідність забезпечення 

умов заповнення, які не визивали б руйнування (ерозію) піщаних ливарних 

форм та ливарних стрижнів. 

 Часто вимоги до процесу заливання та конструкції литникової системи 

бувають суперечливими. Не завжди вдається знайти найкраще (оптимальне) 

сполучення усіх вище перелічених технологічних умов одержання “здорового” 

виливка. До 30% від загального браку виливків одержується з-за неправильного 

підведення металу у ливарну форму, через порушення режиму заливання. Спо-

сіб заливання, що обирається, повинен забезпечити одержання якісної литої за-

готовки. 

 Вибір конструкції литникової системи обумовлений переважно умовами 

одержання “здорового” виливка, однак визначення розмірів її каналів пов’язано 

не тільки з цими умовами, але й з міркуваннями економії металу на литникову 

систему. 

 Розташування каналів литникової системи, що залежить в основному від 

конструкції виливка та форми, розрахунку не піддається. Розміщення каналів 

литникової системи та вибір місця підведення рідкого металу у ливарну форму 

призначаються технологом виходячи з необхідних умов одержання “здорового” 

виливка. Довжини литникових каналів також не розраховуються, а признача-

ються. Однак, не слід призначати без потреби довгі канали та будувати без об-

ґрунтування конструктивно складну, надмірно багатоходову литникову систе-

му. 

 Розрахунковими елементами литникових систем є перерізи каналів, які 

визначаються з відповідних гідродинамічних та теплофізичних законів. 

 Отже, практично рішення питання про литникову систему зводиться до:  
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 - вибору типу литникової системи; 

 - визначення найвигіднішої побудови її; 

 - розрахунку правильних розмірів її елементів. 

 

 

     1.2 Класифікація литникових систем та вибір типу литникової системи 

 

 

 Литникова система - система каналів та елементів ливарної форми для 

підведення рідкого металу в порожнину форми, забезпечення її заповнення і 

живлення виливка у процесі твердіння. 

 В залежності від розташування у формі і способів підведення металу роз-

різняють горизонтальну, вертикальну, верхню, сифонну та інші литникові сис-

теми. 

 Горизонтальна литникова система - литникова система з живильниками, 

розміщеними у горизонтальній площині розніму ливарної форми. 

 Вертикальна литникова система - литникова система з живильниками, 

розміщеними у вертикальній площині розніму ливарної форми за положенням 

при заливанні. До вертикальних належать литникові системи вертикально-

щілинні та ярусні. 

 Верхня литникова система - литникова система для подання рідкого ме-

талу у порожнину ливарної форми згори. До верхніх належать литникові сис-

теми дощові та горизонтально-щілинні. 

 Сифонна литникова система - литникова система для подання рідкого 

металу у порожнину ливарної форми знизу. 

 Вибір типу литникової системи визначається: 

 - умовами одержання доброякісного виливка; 

 - найменшою витратою рідкого металу; 

 - простотою здійснення литникової системи у ливарній формі. 

 Вибір типу литникової системи провадиться стосовно характеру деталі. 

Для дрібних і середніх за масою виливків обирається переважно горизонтальна 

литникова система з підведенням металу в площині розніму. Великою перева-

гою підведення металу в площині розніму є простота виконання при змозі од-

ночасного досягнення необхідної якості виливка. Тому підведення металу по 

розніму форми, де це можливо, повинно бути найліпшим. Отже, горизонтальні 

литникові системи (рис. 1.1,а) застосовуються найчастіше. 

 Сифонні литникові системи (рис. 1.1,б) служать для заповнення металом 

порожнини ливарної форми знизу та забезпечують спокійне її заповнення, без 

розбризкування, знижують небезпечність розмивання ливарних форм та стриж-

нів. При сифонному заливанні у нижній частині метал - більш гарячий, ніж у 

верхній, що обумовлює необхідність посилення живлення виливка за рахунок 

збільшення об’єму надливів (живильних випорів). Такі системи часто застосо-

вуються при литті сталевих виливків. 
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а                                           б 

                        Рис.1.1 - Горизонтальна (а) та сифонна (б) литникові 

              системи: 1  литникова чаша; 2  стояк; 3  шлаковловлювач;  

                                 4  живильник; 5 виливок; 6  надлив 

  

 Отже, перевагами сифонної литникової системи є повільне підведення 

металу у форму, спокійне заповнення та безперешкодне видалення із ливарної 

форми газів. До недоліків цієї системи слід віднести: а) складність її виконання; 

б) утворення на металі, що заповнює форму, поверхневої кірки, котра насичена 

оксидами, що може привести до дефектів; в) збільшення загальної маси литни-

кової системи. 

 Для деталей із значною висотою як додаток до нижнього живлення пе-

редбачаються додаткові живильники по висоті. За такого “поверхового” жив-

лення гарячий метал попереджує утворення кірки на поверхні металу, що під-

німається. Ярусні (поверхові) литникові системи (рис. 1.2) застосовуються для 

заливання стосових ливарних форм, а також для заповнення закритих ливарних 

форм знизу на початку заливання та подавання гарячого металу у верхні части-

ни порожнин ливарних форм в міру, як рівень металу піднімається. 

 Верхні та дощові литникові системи (рис. 1.3) застосовуються для вилив-

ків із протяжними вертикальними стінками (для таких кільцевих деталей, як 

шпинделі, барабани, втулки та ін., які відливаються вертикально). У багатьох 

випадках дощове живлення сполучається з устроєм суцільних кільцевих надли-

вів. Верхні та дощові литникові системи утворюють “гаряче дзеркало” металу у 

порожнині форми та сприяють напрямній кристалізації виливка знизу вгору. 

Отже, основними перевагами дощової литникової системи є: а) фільтрація ме-

талу від шлакових та інших включень; б) підведення металу по усьому перерізу 

виливка; в) неможливість утворення поверхневої кірки на металі під час запов 

нення форм. Дощова система найефективніша за наявності верхнього надлива, 

куди підводиться живлення. До недоліків дощової литникової системи слід від-

нести: 
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Рис.1.2 - Ярусна (поверхова) литникова система:  

1  стояк; 2  живильник; 3  виливок; 4  надлив 

 

 
 

                       а                                               б 

 

Рис.1.3 - Верхня (а) та дощова (б) литникові системи:  

1  литникова чаша (лійка); 2  стояк; 3  шлаковловлювач; 

4  живильник; 5  виливок; 6  надлив 
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а) відносну складність її виконання; б) небезпеку одержання у виливку “коро-

льків”; в) необхідність використання більш гарячого металу.  

Для деталей, що відливаються у відкриту ливарну форму, без верхньої 

опоки, застосовується звичайно спрощена литникова система, яка складається з 

литникової чаші та живильників (див. рис. 1.3,а). Перевагою такої системи є її 

простота та порівняно мала маса, яка не перевищує 5-10% маси виливка. При 

заливанні відкритим способом великих плит або інших протяжних деталей не-

обхідно застосовувати литникову чашу, яка дає напрям струму металу (рис.1.4). 

Щоб не змивало поріг чаші, його роблять звичайно із стрижня. 

 

 
 

                                а                                       б 

 

Рис. 1.4 - Литникова чаша для лиття у відкриту ливарну форму: 

а  плит та інших протяжних деталей; б  круглих виливків  

з тангенціальним напрямом струменя 

 

 За великої висоти виливків із кольорових сплавів та тонких стінок пере-

важно застосовуються вертикально-щілинні, ярусні, горизонтально-щілинні, а 

також комбіновані литникові системи (рис. 1.5). 

 

 

 1.3 Основні елементи литникових систем та їх конструкції 

 

 

 Звичайна литникова система складається з литникової чаші (лійки) 1, сто-

яка 2, шлаковловлювача (литникового хода) 3 та живильників 4 (рис. 1.6). 

 Часто використовуються більш складні литникові системи, що вміщують, 

крім вказаних елементів, різні з’єднуючі канали та пристрої. Однак можливо 

застосування й більш простих литникових систем, ніж наведено на рис. 1.6 

(чаша-стояк, чаша-стояк-живильники та ін.). 



13 
 

 
 

 

Рис. 1.5 – Ярусна горизонтально-щілинна (а), вертикально-щілинна (б)  

та комбінована (в) литникові системи: 1  литникова чаша; 2  стояк;  

3  зумпф; 4  колектор; 5 живильник горизонтальний; 6  виливок; 

7  надливи; 8  зворотній стояк; 9  вертикальна щілина; 10  шлако-

збиральник над колектором; 11  шлакозбиральник над живильником –  

живильний бобишок; 12  випір   
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Рис. 1.6  Звичайна литникова система: 1  литникова чаша  

(або литникова лійка); 2  стояк; 3  шлакоуловлювач  

(литниковий хід, колектор); 4  живильники 

 

 

 Литникові системи класифікуються за конструкцією та розташуванням 

елементів, що підводять розплав. 

 Горизонтальні литникові системи розміщуються у площині розніму фор-

ми  і тому найлегкіші при формуванні. На рис. 1.1 показано литникові системи, 

що складаються з елементів, що підводять, а на рис. 1.7 – з елементів, що під-

водять та живлять. 

 Спрощена підводяща литникова система (рис. 1.8) застосовується за від-

сутності у опоці місця для шлаковловлювача. 

 У литниковій системі, що зображена на рис.1.6, малим перерізом служить 

сума площин живильників. Тому при заданій масовій витраті лінійна швидкість 

металу у місці виходу у порожнину форми відносно велика. Для зменшення лі-

нійної швидкості металу на виході у порожнину форми застосовуються литни-

кові системи з сіткою, котра представляє собою гідравлічний опір (рис. 1.9). 

Литникові дроселі у системах (див. рис. 1.7) є гідравлічними опорами подібно 

сіткам. Вони формуються безпосередньо у формі, та за  допомогою них можна 

регулювати витрату металу у литниковій системі та будувати системи для шла-

ковловлювання підвищеної ефективності. 
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Рис. 1.7 – Горизонтальні литникові системи, що підводять та живлять: 

1  литникова чаша; 2  стояк; 3  зумпф; 4  колектор;  

5 живильник горизонтальний; 6  виливок; 7  надливи;  

8  зворотній стояк; 9  вертикальна щілина; 10  шлако-збиральник  

над колектором; 11  шлакозбиральник над живильником –  

живильний бобишок; 12  випір   
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Рис. 1.8 – Спрощена горизонтальна литникова система:  

1  литникова чаша; 2  стояк; 3  живильник 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1.9 – Горизонтальні литникові системи з сітками: 

1 - литникова лійка; 2 – стояк; 3 – шлаковловлювач (колектор); 

4 – фільтрувальна сітка 
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1.3.1 Литникові чаші та литникові лійки 

 

 

 Литникова чаша (або литникова лійка) – елемент литникової системи для 

приймання струменя рідкого металу і спрямування його руху у литниковий 

стояк або безпосередньо у ливарну форму. 

 Литникова чаша є першим елементом литникової системи на шляху про-

ходження розплаву із заливального ковша у форму. Тому правильна робота ли-

тникової чаші утворює передумови успішного функціонування литникової сис-

теми в цілому, отже й одержання якісного виливка. 

 Литникова чаша забезпечує:  

 - утримання крупних неметалевих включень, що присутні у готовому ро-

зплаві, а також піну, що утворюється при заливанні;  

 - утворює додатний тиск розплаву у верхньому перерізі стояка; 

 - гасить динамічний напір струменя та забезпечує спокійне введення роз-

плаву у стояк. 

 Для заливання розплавів залежно від маси виливка, що заливається у фо-

рму, застосовують або литникові лійки, або литникові чаші.  

 При заливанні з поворотних ковшів сплавів на основі заліза є велика за-

гроза попадання частинок шлаку до форми. У таких випадках, особливо при ви-

готовленні великих виливків масою до 5 т, над стояком ставлять литникові ча-

ші (рис. 1.10 і табл. 1.1, 1.2). Розмір (номер) чаші приймають за секундною ви-

тратою чавуну, що встановлюється за заміром або розрахунком. Наприклад, ро-

зрахунок литникових чаш можна робити за способом НКМЗ, застосовуючи фо-

рмулу 

  

                                                              Q ч=
Q


m  ,                                                 (1.1) 

 

де Q ч  місткість литникової чаші, кг; 

          Q   маса рідкого металу, що проходить через чашу, кг; 

             тривалість заливання, с; 

          m  коефіцієнт запасу, що приймається за такими даними: 

 

Маса виливка, кг До 100 100-500 500-1000 1000-5000 5000-50000 

 Коефіцієнт m 3 4 6 7,5 8 

 

 Литникові чаші (див. рис. 1.10) можуть бути заформованими у верхній 

опоці, або виготовленими в особливих нарощалках (рис. 1.11,а). Для великих 

ливарних форм застосовуються литникові чаші з порогом та перегородкою 

(рис. 1.12). У литникових чашах (див. рис. 1.11,а та 1.12) верхня частина стояка 

робиться у вигляді стрижня-стакана (рис. 1.11,б). 
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а 

 
 

б 
Рис.1.10 – Литникові чаші: а  на один стояк; б  на два стояки 

 

Таблиця 1.1 – Розміри литникових чаш на один стояк (рис. 1.10,а)  

Номер 

чаші 

Витрата 

чавуну, кг/с 

Міст-

кість 
чаші, кг 

Розміри чаші, мм 

L M h R R1 R2 R3 r r1 

1 1,3-2 2 105 35 60 20 25 35 30 10 5 

2 2-2,5 3 110 40 65 20 25 35 30 10 5 

3 2,6-3 4 120 40 70 20 25 35 30 10 5 

4 3-4 5 130 45 80 25 30 40 35 15 5 

5 4-5 6 140 50 90 25 30 40 35 15 5 

6 5-7 9 160 60 100 30 35 45 40 15 5 

7 7-11 13 180 70 110 35 40 50 45 15 5 

8 11-13 19 200 80 130 40 45 60 55 20 10 

9 13-17 28 220 90 150 45 50 70 65 20 10 

10 17-21 37 240 95 170 45 50 75 70 20 10 

11 21-27 52 260 100 200 60 65 85 80 20 10 

12 27-35 70 300 110 200 60 65 95 90 20 10 
 Примітка. Розмір (номер) чаші приймають за секундною витратою чавуну, що встано-

влюється за заміром або розрахунком. 

Таблиця 1.2 - Розміри литникових чаш на два стояки (рис. 1.10,б) 
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Номер 

чаші 

Витрата 

чавуну, 
кг/с 

Міст-

кість 
чаші, 

кг 

Розміри чаші, мм 

L L1 B B1 b b1 h l r r1 

1 4-6 12 170 160 130 120 120 110 100 70 10 5 

2 6-8 15 180 170 140 130 130 120 110 75 10 5 

3 8-10 17 200 190 150 140 140 130 110 80 10 5 

4 10-12 25 220 200 160 140 140 130 120 90 15 5 

5 12-14 34 240 220 180 160 160 140 130 100 15 5 

6 14-18 40 260 240 200 180 180 160 140 110 15 5 

7 18-22 50 280 260 210 190 190 170 150 120 20 10 

8 22-26 60 300 280 220 200 200 180 160 130 20 10 

9 26-30 75 310 290 230 210 210 190 170 140 20 10 

10 30-35 85 320 300 240 220 220 200 180 140 20 10 

11 35-40 100 330 310 260 240 240 220 200 140 20 10 
 Примітка. Розмір (номер) чаші приймають за секундною витратою чавуну, що встано-

влюється за заміром або розрахунком. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1.11 – Литникові чаші, що заформовані у стрижні та в опоці (а),  

і стакан до литникової чаші (б) 
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Рис. 1.12 – Литникова чаша нарощалка із перегородкою 

 

 

 

 При литті сплавів кольорових металів основою для вибору конструкції 

литникової чаші або лійки є маса виливка (витрата розплаву Q), вимоги, які до 

неї пред’являються, а також технічні  можливості ливарного цеху. 

 Місткість литникової чаші повинна бути достатньою для підтримання на 

протязі усього часу заливання постійного рівня розплаву у неї при даній витра-

ті. 

 При литті сплавів кольорових металів литникові чаші застосовують, як 

правило, при витраті розплаву (по алюмінію) більше за 1,5 кг/с та поділяють на 

звичайні або ті, що доливаються, та мірні. Місткість литникових чаш, що доли-

ваються, і литникових лійок вибирають виходячи з умови Vч=kQ. Для невели-

ких (за масою) виливків значення коефіцієнта k беруть рівним 1,5 2,0, для се-

редніх -   k= 2 5 та для великих – k = 5 10. Місткість мірних литникових чаш 

приймають однаковою (або трохи більшою) з об’ємом виливка (із надливами та 

литниковою системою). 

 Висоту литникової чаші обирають з умови забезпечення додатного тиску 

металу у верхньому перерізі литникового стояка залежно від його висоти.  При 

цьому за  розрахункову величину приймають висоту рівня розплаву у литнико-

вій чаші hч, яку щоб уникнути розбризкування розплаву встановлюють прибли-

зно на 10-20 мм меншою за висоту Нч порожнини литникової чаші. 
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 Найуживанішими конструкціями литникових чаш при литті легких спла-

вів кольорових металів є литникові чаші із порогом (або заглибленням у прий-

мальній секції), литникові чаші із порогом та перегородкою та литникові чаші 

зі двома порогами та перегородками (рис. 1.13). Ці литникові чаші мають деякі 

конструктивні та розмірні відмінності у порівнянні з аналогічними литникови-

ми чашами, що застосовуються у практиці чавунного литва. 

 Литникові чаші із порогом (рис. 1.13,а та табл.1.3) мають два вертикаль-

них ребра, які перешкоджають циркуляції розплаву під стояком та утруднюють 

утворення вихрової лійки. Поріг обмежує зону падіння струменя металу, пере-

шкоджає руху потоку безпосередньо до стояка, сприяє переміщенню шлаку до-

гори на дзеркало розплаву та живленню стояка згори. 

 

 
 

                  а                           б                                в 

 

Рис.1.13 – Литникові чаші із порогом (а), із порогом і перегородкою (б),  

із двома порогами і перегородками (в) 

 

 

Таблиця 1.3 – Розміри литникових чаш із порогом (рис. 1.13,а) 

Номер 

чаші 

Розміри литникової чаші, мм 

Hч L l B b a c e f m n p t s r 

1 100 160 140 110 90 50 25 30 20 30 25 30 50 15 10 

2 120 180 160 120 100 55 25 30 20 30 25 30 70 15 10 

3 140 200 180 140 120 70 30 35 25 35 30 35 80 15 10 

4 160 220 200 160 140 90 30 35 30 35 30 35 100 20 10 

5 180 240 220 180 160 110 35 40 35 40 35 40 110 20 15 

6 200 260 240 200 180 130 35 40 35 40 35 40 130 20 15 

Литникові чаші із порогом та перегородкою (рис. 1.13,б та табл.1.4) приз-

начені для лиття крупних виливків. Перегородка поділяє литникову чашу на 
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приймальну та витратну секції, зменшуючи турбулентне перемішування мета-

лу. При цьому забезпечується найліпше шлаковідділення та найспокійніше вве-

дення розплаву у стояк. 

 

Таблиця 1.4 – Розміри литникових чаш з порогом та перегородкою (рис. 1.13,б) 

Номер 

чаші 

Розміри литникової чаші, мм 

Hч L l B b a c e f k m n o p s t r2 

1 160 220 200 160 140 90 30 35 30 20 35 30 25 35 20 130 10 

2 180 240 220 180 160 100 35 40 35 20 35 30 25 35 20 130 10 

3 200 260 240 200 180 120 35 40 35 20 40 35 30 40 20 135 15 

4 240 300 280 200 180 120 35 40 35 20 40 35 35 40 20 150 15 

 

 

 Литникові чаші із двома порогами та перегородками (рис. 1.13,в та 

табл.1.5) застосовують для заливання більш крупних виливків відповідального 

призначення, особливо коли носок ковша не вдається наблизити до форми на 

мінімально безпечну відстань і виникає небезпечність розбризкування та спі-

нювання розплаву. Ці чаші крім приймальної та витратної мають також шлако-

затримувальну секцію, основне призначення якої – максимально заспокоїти ме-

тал, з тим щоб утворити сприятливі умови для спливання та затримання шлаку 

та піни. Похиле дно шлакозатримувальної секції утворює ростучий потік, що 

збільшує швидкість спливання шлаку та піни, що підвищує ефективність шла-

ковідділення. 

 

Таблиця 1.5 – Розміри литникових чаш із двома порогами та перегородками 

Номер 

чаші 
Розміри литникової чаші, мм 

Hч L l B b a c e f1 f2 k m n o p s t r2 

1 160 400 380 160 140 90 30 35 35 25 20 35 30 25 35 20 130 10 

2 200 400 380 200 180 120 35 40 35 25 20 40 35 30 40 20 130 15 

3 240 400 380 200 180 120 35 40 35 25 20 40 35 30 40 20 130 15 

 

 

 За необхідності литникові чаші можуть бути й більших розмірів в порів-

нянні з тими, що передбачені у табл. 1.3 - 1.5. 

 Литникові чаші значно збільшують витрату рідкого металу та застосову-

вання їх без потреби не може бути виправданим.   

 Тому для лиття невеликих виливків із сплавів на основі заліза та із спла-

вів кольорових металів, за винятком особливо відповідальних, в основному  за-

стосовуються  круглі  литникові лійки, ескізи  котрих наведені на рис. 1.14,а. 
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            а                               б                                      в 

 

Рис. 1.14 - Литникові лійки: а - мала кругла; б - мала овальна  

з похилою стінкою; в - велика прямокутна 

 

 

Такі литникові лійки передбачаються для невеликих за масою виливків при   

витратах розплаву Q (по алюмінію) не більше за 1,0-1,5 кг/с та до 4,5 кг/с при 

литті виливків із сплавів на основі заліза.  

 Розміри круглих литникових лійок при литті сплавів на основі заліза мо-

жна визначати за такими даними:  

 - найменша лійка (№1) використовується при металомісткості форми до 

10 кг (верхній діаметр лійки Dв=50, висота лійки Hв=45 мм);  

 - №2 - при металоємкості форми понад 10 до 20 кг (Dв=70, Hв=60 мм);  

 - №3 - при металоємкості форми понад 20 до100 кг (Dв=70-90, Hв=90 мм).  

Моделі круглих лійок повинні охоплювати контур струменя, що вільно 

падає (теоретичний контур), показаний на рис. 1.14, а  штриховою лінією. За ці-

єю умовою тиск розплаву, що чиниться на стінки литникової лійки, завжди бі-

льше атмосферного, і буде виключено підсмоктування повітря у верхньому пе-

рерізі стояка. 

 Більш раціональною при литті виливків із сплавів кольорових металів є 

литникова лійка овальної форми (рис. 1.14, б). Така форма відвертає вихровий 

рух розплаву. Крім того, падіння струменя розплаву на похилу під кутом 

45…60
о
 стінку литникової лійки зменшує його розбризкування та заспокоює 

потік, що входить у верхній переріз стояка. Розміри литникової лійки прийма-

ють виходячи зі співвідношень між діаметром стояка у верхньому перерізі dст.в 

та основними параметрами литникової лійки, що вказані на рис. 1.14,б.  
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 Великі литникові лійки використовують при заливанні середніх виливків. 

Щоб уникнути обертання розплаву та пов’язаних з цим негативних явищ лій-

кам надають прямокутну форму. Розміри великих лійок (рис. 1.14,в), що засто-

совуються у практиці одержання легкого литва із сплавів кольорових металів, 

наведені у таблиці 1.6. 

 Діаметр вибуваючого отвору в усіх типах литникових лійок та в усіх ви-

падках повинен відповідати діаметру стояка у верхньому перерізі (dст.в). 

 

Таблиця 1.6 – Розміри великих лійок при литті виливків із легких сплавів 

                        кольорових металів (рис. 1.14,в) 

Номер 

лійки 

Розміри лійки, мм 

Нв L B c n p r r 1 

1 75 125 80 35 15 15 15 10 

2 90 150 100 40 15 15 15 10 

3 110 170 120 40 15 20 20 10 

 

 Як вже було вказано вище, при заливанні відкритим способом великих 

плит або інших протяжних деталей застосовують литникову чашу, яка дає на-

прям струму металу, а щоб не змивало поріг чаші, його роблять звичайно із 

стрижня (див. рис. 1.6). 

 

 

 1.3.2 Литникові стояки 

 

 

 Литниковий стояк – елемент литникової системи у вигляді вертикально-

го або нахиленого каналу для подання рідкого металу із литникової чаші до ін-

ших елементів системи або безпосередньо в робочу порожнину форми. 

 Стояк у литниковій системі при литті сплавів на основі заліза зазвичай 

круглого перерізу розташовують вертикально. При заливанні з поворотних ко-

вшів рекомендується робити  литникові стояки конічної форми з розширенням 

догори на кути від 18 до 36, а у деяких випадках й більше. Ухили стояків, що 

рекомендуються, наведено у табл. 1.7 і 1.8. Насподі стояка, нижче шлакоулов-

лювача, треба робити зумпф для зменшення небезпечності руйнування в цьому 

місці поверхні форми. 

 Діаметр конічного стояка у нижньому перерізі визначають за формулою  

 

                                                         d
F


4


                                                      (1.2) 

 

 де F – площа стояка у нижньому перерізі. 

 

Таблиця 1.7 – Ухили (конусність) литникових стояків 
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Висота сто-

яка h, мм 
D d, мм Висота сто-

яка h, мм 
D d, мм Висота сто-

яка h, мм 
D d, мм 

100 2 600 6 1200 12 

200 3 700 7 1400 14 

300 4 800 8 1600 16 

400 4 900 9 1800 18 

500 5 1000 10 2000 20 

Примітка. D - діаметр стояка у верхньому перерізі, d - діаметр стояка насподі. 

 

                 Таблиця 1.8 – Ухили стояків для ярусних литникових систем,  

                                         а також для стопорного заливання (якщо стояк 

                                         формується у піщаній суміші) 
Висота стояка 

h, мм 
D d, мм, 

не більше 

Висота стояка 

h, мм 
D d, мм,  

не більше 

600 4 1200 6 

700 4 1400 7 

800 4 1600 8 

900 5 1800 9 

1000 5 2000 10 
                      Примітка. D - діаметр стояка у верхньому перерізі,  

                                         d - діаметр стояка насподі. 

 

 Для збільшення гідравлічних втрат, отже й зниження швидкості і турбу-

лентності потоку при литті легких сплавів кольорових металів литникові стояки 

виконують невеликих перерізів, круглі заміняють на стояки прямокутного пе-

рерізу, прямі вертикальні    на похилі та зигзагоподібні. Перерізі та профілі 

стояків, що застосовуються на практиці, наведені на рис. 1.15 і 1.16. 

 

 
 

Рис. 1.15   Перерізі литникових стояків: а   круглий; б   овальний; 

в   квадратний; г   прямокутний; д,е   багатокутні 
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Рис. 1.16 - Профілі литникових стояків: а - прямий конусний;  

б - змієподібний; в - похилий; г - зігнутий (“гусяча шийка”);  

1 - литниковий стояк; 2 - виливок; 3 - живильник; 4 - колектор 

 

 

 1.3.3 Шлаковловлювачі, живильники та інші елементи литникових 

систем 

 

 

 Шлаковловлювач  елемент литникової системи для затримання шлаку та 

засмічувачів і подання рідкого металу із стояка до живильників. 

 Литниковий хід (колектор)  елемент литникової системи для подання 

рідкого металу із литникового стояка до живильників, який застосовується у 

разі відсутності у неї шлаковловлювачів. 

 Живильник (литниковий)  елемент литникової системи для безпосеред-

нього підведення рідкого металу в порожнину ливарної форми. 

 Литниковий дросель  елемент литникової системи, який сповільнює за-

повнення рідким металом ливарної форми. 

 Шлаковловлювач і живильник при литті виливків із сплавів на основі за-

ліза звичайно мають трапецоподібний переріз, по усій довжині незмінний. Кру-

глий переріз шлаковловлювачів застосовують при заливанні ливарної сталі із 

стопорних ковшів, якщо литникові канали виготовлені у трубках з вогнетривкої 

цегли. 

 Можна вказати три типи трапецоподібних живильників: плоскі, рівнобіч-

ні та подовжені. Плоскі застосовують найчастіше. Для відповідальних виливків 

із сплавів на основі заліза можна на стику між живильником та виливком роби-

ти галтелі радіусом 2-4 мм для зменшення небезпечності розмивання кромок 

форми, але це збільшує роботу по зачищенню виливків. 
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 Шлаковловлювач звичайно розташовують над площиною розніму, а жи-

вильники - нижче (див. рис. 1.6). Якщо весь виливок знаходиться у верхній на-

півформі, тоді потрібно робити ступінчасті живильники (рис. 1.17,а), або іноді 

можна застосовувати плоскі невисокі живильники (рис. 1.17,б), причому цей 

метод погано охороняє від попадання шлаку та інших неметалевих включень і 

для відповідних виливків не підходить. Підводити живильники знизу, під вили-

вок (рис.1.17,в), не рекомендується, тому що це здорожує вартість зачищення 

виливків. 

 Перерізі шлакоуловлювачів наведені на рис. 1.18, а живильників  на 

рис.1.19. 

 При порівнянні периметрів різних живильників видно, що поверхні охо-

лодження їх дуже відрізняються залежно від товщини (висоти) живильника 

(табл. 1.8). 

 

 
 

Рис. 1.17 Литникові системи: а  зі ступінчастим живильником;  

б  з розміщенням плоских живильників у верхній опоці  

( h H 1 5/ ); в  з підведенням живильників під виливок;  

1  стояк; 2  шлаковловлювач; 3  живильник; 4  виливок 

 

 
 

Рис.1.18  Перерізі шлаковловлювачів          Рис.1.19  Перерізі живильників 
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Таблиця 1.9 - Залежність периметра живильника (з площею перерізу 1 см
2
)

 

                                 
 від його товщини 

Вид живильника Товщина або висота, мм Периметр, мм 

Плоский 

3 73 

4 60 

5 52 

6 48 

Півкруглий 5,25 41,13 

Трапецоподібний 10 42 

 

 

 Тому тонкостінні виливки, що мають великий опір, слід заливати крізь 

живильники з найменшою поверхнею охолодження, тобто крізь півкруглі жи-

вильники. Навпаки, товстостінні виливки, при заливанні котрих слід вводити у 

литникову систему максимальне гальмування, рекомендується заливати крізь 

живильники з великою поверхнею охолодження, тобто плоскі. У останніх є ще 

й така перевага  через невелику товщину їх вони зручні для розміщення суміс-

но зі шлаковловлювачем у верхній опоці. 

 Живильники інших типів в цьому відношенні менш придатні; так, живи-

льники трикутового перерізу мають такий недолік, що в гострих кутах метал 

швидко охолоджується і тому переріз живильників різко зменшується, через те 

для заливання тонкостінних виливків вони мало придатні. 

 У ливарній практиці при литті кольорових легких сплавів застосовуються 

різноманітні конструкції ділянок переходу від стояка до колектора (рис.1.20). 

Це пояснюється тим, що потік розплаву, що витікає із стояка, при вході у коле-

ктор раптово розширюється, різко змінює напрям та набуває у колекторі спер-

шу горизонтального руху, а потім сприяє виникненню збаламучення у потоці, 

утворенню у зумпфі піни та ерозії форми. У колекторі неметалеві включення 

спливають, якщо розплав у ньому тече якнайповільніше. Тому переріз колекто-

ра повинен бути достатньо великим. Це забезпечується застосуванням розши-

рювальних литникових систем. 

 Залежно від взаємного розташування стояка та живильників розплав мо-

же текти в один (живильники розміщено по один бік від стояка) та у два боки 

(живильники розміщені по обидва боки від стояка).  Течія від стояка на два бо-

ки найкраща, тому що в цьому випадку розплав надходить до форми найкорот-

шим шляхом. 

 Живильники є останніми на шляху проходження розплаву до робочої по-

рожнини форми елементами литникової системи і тому  впливають на якість 

виливка. При литті кольорових легких сплавів велике значення мають: 

 - зниження лінійної швидкості введення струменя у порожнину форми, 

що усуває фонтанування його у порожнині форми (особливо у початковій стадії 

заливання); 
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Рис. 1.20 - Схеми конструкцій початкових ділянок литникової системи 

(переходи від литникового стояка до колектору): 1  литниковий стояк;  

2  колектор; 3  зумпф; 4  металоприймач (проміжний канал);  

5  розширення у нижній частині стояка; 6 фільтрувальна сітка;  

7  шлакозбиральник; 8  литниковий дросель  

 

- усунення різного роду завихрень, що може привести до спінювання роз-

плаву; 

- заповненість живильників.  
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Ці вимоги виконуються у випадку застосування розширних литникових 

систем, тобто збільшенням площі поперечного перерізу живильників. Оскільки 

висота живильників відносно невелика (щоб уникнути проникнення шлаків), то 

збільшення площі досягають за рахунок їх ширини. Тому живильники при литті 

кольорових легких сплавів виконують у вигляді тонкої та широкої щілини. Для 

більшого сповільнювання швидкості потоку на вході у форму живильники роб-

лять розширними у напрямку від колектора до виливка (рис. 1.21,а).  Живиль-

ники найчастіше розміщують в одній напівформі з колектором і відводять від 

нього під прямим кутом (рис.1.21,а). Щоб ліквідувати підсмоктування повітря 

живильники необхідно плавно спрягати з колектором, а при змозі відводити від 

нього під тупим кутом (рис.1.21,б). Розміщення живильників нижче дна колек-

тора (рис.1.21,в)  вельми небажано, тому що збільшується турбулентність пото-

ку розплаву. Тому, іноді у нижній напівформі розміщують частину колектора 

(звичайно не більше 0,2-0,3 його висоти) і від неї вже відводять живильник 

(рис. 1.21,г).  

 

 
 

 

Рис. 1.21 - Схема взаємного розташування колектора та живильників: 

а - колектор та живильники в одній напівформі; живильник,  

розширений в напрямку до виливка, має потовщення в напрямку  

до колектора та розташований до нього під прямим кутом;  

б - колектор та живильники в одній напівформі, живильник під  

тупим кутом до колектора; в - колектор та живильники у різних  

напівформах; г - частина колектора розміщена в нижній  

напівформі та від неї відведений живильник 

 1.4 Побудова литникової системи  для одержання виливків із сплавів 

заліза 
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 Побудова литникової системи чинить суттєвий вплив на одержання вили-

вка, вільного від неметалевих включень, газових раковин, усадкових дефектів і 

т.ін. 

 Правильно сконструйована литникова система повинна відповідати таким 

вимогам: 

 - спокійний рух потоку рідкого металу; 

 - затримання у литниковій системі шлакових та інших сторонніх вклю-

чень; 

 - одночасне заповнення усіх частин форми (по горизонталі); 

 - регулювання теплового режиму виливка при його твердінні та наступ-

ному охолодженні. 

 Спокійний рух потоку рідкого металу. За спокійної течії металу більшість 

частинок його буде мати прямолінійний (ламінарний) рух, а незначна кількість 

- завихрений (турбулентний) рух. З метою можливого уникнення турбулентно-

сті підведення металу до форми слід здійснювати виходячи з умов найменшого 

лобового опору. Живильники повинні розміщуватися “по ходу” виливка 

(рис.1.22), по дотичній (наприклад, для дисків), під гострим кутом (часто зворо-

тнім до напряму струму у шлаковловлювачі) і т.ін. 

 
 

 

Рис. 1.22 - Розміщення живильників при литті великого верстатного виливка 

 

 

 При значному феростатичному напорі зменшують силу струменя металу 

гальмуючи його за допомогою зміни напряму руху. 

 Однією з важливіших вимог до конструкції литникових систем є затри-

мання ними шлакових та інших сторонніх включень. Це переважно досягається 

утворенням в литникових системах протягом усього періоду заливання гідрав-

лічного підпору, коли система буде постійно заповненою металом, а більш лег-

кі, ніж метал, включення спливають і затримуються, не попадаючи до ливарної 

форми. 

Для утворення в литниковій системі підпору живильники повинні пропу-

скати найменшу кількість металу, а шлаковловлювачі та стояки повинні мати 

більшу та дедалі зростаючу пропускну здібність. 
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 Для затримання шлаку слід також застосовувати литникові чаші (для се-

редніх та великих виливків) і фільтрувальні сітки (для дрібних). 

 Об’єм литникової чаші визначається за умовою перебування металу у 

чаші, достатньому для відстоювання шлаку. Практикою виготовлення виливків 

із сплавів заліза встановлено такий мінімальний час відстоювання шлаків зале-

жно від маси виливка: при масі виливка 100-500 кг - 4 с, 500-1000 кг - 6 с, 1000 

кг та більше - 7,5 с. 

 Застосування фільтрувальних сіток має сутню перевагу, яка дозволяє 

швидко, на початку заливання, заперти попередні елементи литникової системи 

- чашу, стояк і т.ін. та заповнити їх до вінця металом, через що запобігти попа-

дання шлаку в литникову систему. При литті виливків із сплавів заліза масою 

до 100 кг фільтрувальні сітки дають добрі результати. Для важкіших виливків і 

відповідно більшій тривалості заливання (>25-30 с) стрижньові фільтрувальні 

сітки руйнуються та можуть становитися джерелом засмічень у виливках.  

 Щоб уникнути занесенню у ливарні форми тих неметалевих включень, 

які завжди є спереду першого струму металу, при побудові стояків, шлаковлов-

лювачів та інших вертикальних та горизонтальних каналів, завжди передбача-

ються зумпфи. Наявність зумпфів знижує також динамічну дію першого струму 

металу на поверхню форми. 

 Одночасне заповнення усіх частин форми досягається переважно прави-

льним місцерозташуванням підведення металу, яке забезпечує симетричність та 

рівномірність живлення. Однобічне живлення допускається звичайно у вилив-

ках із сплавів заліза масою не більше за 1,5 т.   

 На процес заповнення ливарної форми також впливає спосіб видалення 

газів із різних її частин. Як правило, середнє та велике литво потребує застосу-

вання випорів. Ставляться випори звичайно на самому високому місці деталі у 

положенні її при заливанні. Площа перерізу випору повинна бути не меншою за 

переріз стояка. При установці випору безпосередньо на виливку (прямий випір) 

ширина його повинна дорівнювати приблизно 0,8 товщині стінки виливка у 

цьому місці. 

  Тепловий режим виливка при його твердінні та наступному охолодженні 

може регулюватися у широких границях відповідним підведенням живлення. 

Розрізняють два види процесу твердіння - одночасне та послідовне. 

 Одночасне твердіння характерно для виливків із чавунів з високим ступе-

нем графітизації через малу схильність їх до утворення усадкових раковин. У 

таких виливках підведення металу здійснюється в тонкі перерізи, переважно у 

ребра, виступи та інші маловідповідальні місця, при цьому більш тонке місце 

деталі твердіє майже одночасно з іншими - масивними частинами, у які посту-

пає менш гарячий метал. 

Для виливків із маловуглецевих чавунів рекомендується послідовне твер-

діння, яке починається з однієї або декількох раніше встановлених точок і, пос-

лідовно розповсюджуючись, закінчується у джерел живлення. Підведенням ме-

талу можна регулювати напрям послідовного твердіння. 

 У ряді випадків для забезпечення живлення при послідовному твердінні 

чавунного виливка необхідно встановлювати надливи, живильні бобишки та ін. 
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Місця установки надливів визначаються за напрямом твердіння. Розміри їх мо-

жуть бути розрахованими за методами, які застосовуються для сталевого литва. 

Практично, наприклад у верстатному литві, товщина надливу приймається у 

1,1-1,2 рази більшою за товщину стінки виливка, а висота - у 2 рази та більше. 

Виконується надлив частіше за усе у формі зрізаного конуса під кутом 15
о
. Біля 

третини довжини надливу зверху часто роблять циліндричним для зручності за-

тискування при механічному обробленні (рис.1.23). Розрахунок та розміри жи-

вильних бобишків наводяться у третій частині цього навчального посібника, а 

розміри живильних випорів можна приймати за даними табл. 1.10.  

 Охолодження виливка після твердіння повинно регулюватися у бік найбі-

льшої рівномірності. 

 
Рис.1.23 - Конструкція надливу при литті деталі  

агрегатного верстата (маса виливка 55,5 кг) 

 

Таблиця 1.10 – Розміри живильних випорів для чавунного литва 

 

 

Товщина тіла виливка у 

місці сполучення з жи-

вильним випором А, мм 

Розміри випорів, мм 

d  1d  2d  )(h  R 

Понад 100 до 105 98 118 157 256 5 

Понад 125 до 130 123 147 196 318 5 

Понад 150 до 155 148 178 236 381 5 

Понад 175 до 180 173 207 276 443 6 

Понад 200 до 205 198 233 316 506 6 

Понад 225 до 230 223 267 356 568 6 

 На сталевих виливках, як правило, для живлення «теплових вузлів» вста-

новлюють надливи (рис. 1.24), а підведення металу роблять знизу у піднадливні 

місця. Наприклад, на виливках типу зубчастих коліс встановлюють залежно від 

маси виливка на маточині один півкруглий або півкульовий надлив, а на ободі 

кількість надливів визначають виходячи із розрахованої протяжності усіх над-

ливів та довжини одного надливу. За даними НКМЗ підведення розплаву здійс-

нюють в обід, а протяжність надливів на ободі приймають рівною: при товщині 
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ободу до 100 мм – 40%, понад 100 до 150 мм – 38% та понад 150 мм – 35% від 

довжини ободу. 

 

 
 

Рис. 1. 24 – Розміщення надливів при литті зубчастого колеса масою 400 кг:  

один півкруглий на маточині та шість на ободі 

 

 

 1.5 Побудова литникової системи для одержання виливків із сплавів 

кольорових металів  

 

 

 Литникова система для одержання виливків із легких сплавів повинна за-

безпечити: 

 - заповнюваність форми; 

 - ламінарну або з мінімально допустимою турбулентністю течію розплаву 

по каналах ливарної форми; 

 - додатний тиск металу у каналах ливарної форми; 

 - затримання неметалевих включень; 

 - раціональний розподіл температур у виливку, що охолоджується. 

 Виконання першої (забезпечення заповнюваності) та третьої (забезпечен-

ня додатного тиску) функцій литникової системи головним чином залежить від 

її розмірів та меншою мірою від її конструкції. Виконання другої (забезпечення 

ламінарності потоку) та четвертої (забезпечення шлакозатримання) функцій 

однаковою мірою залежить як від конструкції, так і розмірів литникової систе-

ми. П’ята функція (забезпечення раціонального розподілу температур) голов-

ними чином залежить від конструкції литникової системи. 

Різноманітність функцій литникової системи та її вплив на технологію 

виготовлення ливарної форми пред’являють до неї великі вимоги, які можна 

сформулювати у вигляді двох основних.  

 По-перше, литникова система повинна виконувати свої основні функції , 

тобто забезпечити якість розплаву, що поступає у форму, та утворити найліпші 

умови для формування якісного виливка після заповнення форми. 
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  По-друге,  литникова система повинна бути простою за конструкцією та 

невеликою за об’ємом, щоб забезпечити високий вихід придатного та найменші 

трудові та матеріальні витрати, тобто забезпечити економічність виготовлення 

виливка. 

 Вибір того чи іншого типу литникової системи залежить від багатьох фа-

кторів, головними з котрих є:  

 - положення виливка у формі та наявність розніму форми; 

 - габаритні розміри та конфігурація виливка; 

 - вимоги, що пред’являються до виливка (відповідальний або невідпові-

дальний виливок); 

 - властивості сплаву; 

 - можливості живлення виливка надливами; 

 - зручності віддалення живильників від затверділого виливка. 

 Розглянемо переваги та недоліки різних типів литникових систем з точки 

зору виконання цих основних функцій. 

 Верхня литникова система забезпечує добре заповнення форми при ко-

ротшій дорозі металу, утворює найсприятливіші умови для послідовної напря-

мної кристалізації виливка знизу до надливів; у найменшому ступені сприяє ро-

звитку місцевих перегрівів форми та пов’язаних з цим дефектів. Вона найпрос-

тіша у виконанні, легко віддаляється при обрубуванні литва та потребує най-

меншої у порівнянні з іншими типами литникових систем витрати металу через 

зменшення розмірів надливів. 

 Основний її недолік - каскадне скидання розплаву у форму, що приводить 

до його інтенсивного перемішування та окислення, захвату повітря, утворення 

піни та її замішування всередину виливка. При верхній литниковій системі по-

гіршуються також умови затримання шлаку у колекторі, тому що живильники 

більшу частину часу заливання не можуть працювати під затоплений рівень. 

Крім того, верхня литникова система утворює небезпечність розмивання форми 

та стрижнів струменем металу, що падає з великої висоти. 

 Недоліки верхньої литникової системи значною мірою усуваються при 

застосуванні заливання форм у похилому положенні або при заливанні з канту-

ванням форми. Тому верхню литникову систему частіше застосовують при за-

ливанні виливків з висотою до 100 мм, а також для лиття дрібних деталей у ко-

кіль, кантування яких забезпечується значно простіше, ніж піщаних форм. Для 

лиття крупних та середніх відповідальних виливків цю систему не застосову-

ють.  

Таким чином, верхня литникова система виконує дві (заповнюваність та 

раціональний розподіл температур у виливку) з чотирьох основних її функцій. 

 Сифонна (нижня) литникова система далеко більше забезпечує  спокій-

не заповнення форми, що виключає спінювання, розбризкування та окислення 

розплаву, добре затримує неметалеві включення, що знаходяться у розплаві до 

його заливання у форму; сприяє задовільній заповнюваності для більшості ма-

шинобудівельних виливків та послідовному витисненню повітря та газів з по-
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рожнини форми. Нижня литникова система легко видаляється при обрубуванні, 

а витрати металу на неї менші, ніж на вертикально-щілинну литникову систему. 

 Ця литникова система з-за перегріву нижніх шарів форми може розладна-

ти тепловий режим виливка, що охолоджується, порушивши тим самим хід по-

слідовної напрямної кристалізації, що може привести до утворення усадкових 

раковин та рихлості. Щоб цього не допустити, застосовують охолоджувачі, 

встановлюють надливи збільшених розмірів або доливають їх гарячим металом. 

Однак цих заходів недостатньо при литті сплавів з широким температурним ін-

тервалом кристалізації, що схильні до утворення у виливках розсіяної усадкової 

пористості. Крім того, при нижній литниковій системі важко забезпечити запо-

внюваність тонкостінних високих виливків з розвинутою поверхнею. Тому при 

відношенні висоти виливка без надливів до його середньої товщини стінки бі-

льше за 50  (hвил /d вил > 50) для забезпечення заповнюваності застосовують вер-

тикально-щілинну або комбіновану литникові системи. 

 Таким чином, нижня литникова система в залежності від конкретних роз-

мірів виливка та умов лиття повністю або частково виконує три (заповнюва-

ність, ламінарність, шлакозатримання) з чотирьох основних функцій. Вона да-

леко більше відповідає вимогам, що пред’являються до литникових систем, та 

одержала найбільше розповсюдження при литті легких сплавів. Тому, коли 

обирають тип литникової системи, то віддають перевагу нижній системі і тіль-

ки в обґрунтованих випадках вдаються до інших конструкцій литникових сис-

тем. Однак різноманітність форм та розмірів виливків, а також умов лиття, на 

жаль, не дозволяють застосовувати нижню литникову систему в усіх випадках. 

 Горизонтальна (бокова) литникова система забезпечує заповнення ниж-

ньої частини виливка згори, а верхньої частини виливка знизу.  

 Вертикальна (ярусна або щілинна) литникова система забезпечує добру 

заповнюваність форм тонкостінних виливків. Ярусна литникова система утво-

рює сприятливі умови для заповнення форми та кристалізації виливка, тому що 

найбільш гарячі порції розплаву поступають у верхню його частину, а послідо-

вне заливання знизу сприяє спокійному заповненню та витисненню повітря. 

Недолік цієї системи - складність її виготовлення, тому що потребується наяв-

ність декількох горизонтальних рознімів форми. Виконання ярусної литникової 

системи не визиває особливих утруднень при  литті у форми з вертикальним 

рознімом. Крім того, її успішно застосовують при литті крупних високих та 

тонкостінних виливків у піщаних формах. 

Вертикально-щілинна литникова система (див.рис.1.5,б) часто застосо-

вується при литті виливків з легких сплавів і поряд зі спокійним введенням ро-

зплаву у порожнину форми забезпечує добру заповнюваність форм тонкостіних 

виливків,  

затримує неметалеві включення шляхом ошлаковування у колекторі та верти-

кальному колодязі; утворює сприятливі умови для послідовної знизу догори 

кристалізації виливків, забезпечуючи подачу гарячого металу у верхні шари ви-

ливка та надлив. Таким чином, за тих же переваг, що й нижня литникова систе-



37 
 

ма, вона  забезпечує ліпший тепловий режим та ліпшу заповнюваність тонкос-

тінних високих виливків. 

 До недоліків вертикально-щілинної системи слід віднести можливість 

спінювання сплаву у початковий момент заповнення форми та небезпечність 

виникнення місцевих перегрівів форми у частинах форми, що прилягають до 

вертикальних щілин, що приводить до утворення дефектів усадкового характе-

ру, а також складність її виконання у формі та віддалення при обрубуванні. 

 Вертикально-щілинну литникову систему найбільш ефективно застосо-

вують при литті високих тонкостінних (hвил /d вил > 50)  виливків циліндричної 

та коробчастої форми. Її з успіхом також застосовують при литті дрібних та се-

редніх виливків у кокілі, що нахиляються на початковій стадії заповнення для 

усунення небезпечності спінювання розплаву у цей період. 

 Комбінована литникова система (див.рис.1.5,в) застосовується при виго-

товленні виливків з легких сплавів. Вона поєднує декілька типів систем (напри-

клад, нижню з вертикально-щілинним підведенням), володіє перевагами цих 

систем. Така система дає можливість спокійно заповнювати форму, раціональ-

но розподілювати температуру по перерізу виливка, забезпечуючи його послі-

довну кристалізацію. Цю систему застосовують переважно для заливання круп-

ногабаритних виливків складної конфігурації у піщаних формах, особливо у 

тих випадках, коли площа горизонтальних перерізів виливка різко змінюється з 

його висотою. Недолік комбінованої системи - складність виконання та відда-

лення її при обрубуванні, а також підвищена витрата металу не неї.  

 Також як і при литті виливків із сплавів заліза, від способу та місця під-

ведення кольорового розплаву у форму  істотно  залежать: 

 - спокійне заповнення робочої порожнини форми без спінювання, розбри-

зкування розплаву у неї, порушення ливарної форми та стрижнів; 

 - розподіл температур по периметру виливка та утворення перегріву в 

окремих частинах; 

 - утворення проточних та застійних зон, що є причиною місцевого пере-

гріву, а також з’явлення дефектів типа незлитин та спаїв. 

 За тієї самої конструкції (типу) литникової системи можна обрати різні 

місця та способи підведення розплаву до робочої порожнини ливарної форми 

даного конкретного виливка. При цьому буде різна динаміка потоку розплаву у 

ливарній формі і як результат - неоднакова якість виливка. 

 Для простих за конфігурацією виливків вибір способу і місця підведення 

розплаву до них, як правило, не визиває особливих труднощів. Трудніше обра-

ти спосіб і місце підведення для крупногабаритних складних конфігурацій різ-

ностінних виливків з масивними тепловими вузлами. В цьому разі остаточному 

вибору способу і місця підведення розплаву до виливка передує всебічний ана-

ліз різних можливих варіантів цього підведення з оцінкою переваг та недоліків 

кожного з них. 
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 На основі заводської практики розроблені рекомендації щодо вибору спо-

собу і місця підведення розплаву до виливка, основні положення яких зводять-

ся до такого: 

 1) щоб уникнути перегріву окремих ділянок необхідно застосовувати ро-

зосереджене підведення розплаву до порожнини форми,  розміщуючи живиль-

ники або вертикальні щілини по змозі рівномірно по усьому периметру вилив-

ку. З цією ж метою розплав треба підводити не у масивні вузли, що зустріча-

ються по периметру виливку, а у тонкіші його перерізи;  

 2) для зливання окремих течій потоку, що виходять з живильників, та для 

попередження утворення незлитин та інших подібних дефектів відстань між 

осями живильників ln  находять із виразу  

                                                  

                                                            l
P

n
l

n p
   ,                                               (1.3) 

 

де P  зовнішній периметр виливка у місці підведення розплаву або роз-

горнута довжина при незамкненому контурі; 

          n   кількість живильників;  

          lp   максимальний радіус дії живильників, при якому ще можливо злиття 

окремих течій потоку (визначається за дослідними даними або за розрахунком); 

 3) для зменшення розбризкування розплаву та порушення форми викори-

стовують способи підведення, що максимально ураховують особливості конфі-

гурації виливка у місці підведення до нього розплаву. 

 Деякі з цих способів пояснюються схемами, наведеними на рис. 1.25. За 

наявності у ливарній формі похилих поверхонь краще направляти струмінь ро-

зплаву з живильників на спадну (рис. 1.25,а), а не на ростучу (рис. 1.25,б) пове-

рхню, тому що це зменшує кут зустрічі струменя з поверхнею, отже й силу 

нормального тиску на форму або стрижень, яка досягає свого мінімального зна-

чення при  = 0. При підведенні розплаву у порожнини, що містять круглі 

стрижні або виступи форми, коли має місце натікання на стрижень або форму, 

розплав слід направляти по дотичній до них (рис. 1.25,в),  що різко зменшує си-

лу удару струменя та забезпечує суцільне обтікання стрижня циліндричної або 

кульової форми. У випадку прямокутових виливків необхідно намагатися на-

правити струмінь розплаву вздовж стінок (рис. 1.25,г), а не перпендикулярно до 

них; 

 4) щоб уникнути утворення відкритих завихрень у початковий момент за-

повнення форми розплав кольорового сплаву підводять до форми крізь похилі 

живильники. Цього легше досягнути при нижній литниковій системі, коли жи-

вильники підводять (рис.1.25,д) у найнижчі частини форми, і вона заповнюєть-

ся в міру як піднімається розплав у колекторі; 

 5) для живлення окремих частин, особливо тих, що знаходяться знизу ви-

ливка, застосовують підведення розплаву у форму крізь бокові надливи, що 
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встановлюються над колектором або живильниками (рис. 1.26).  Недоліком бо-

кових надливів звичайної конструкції є невисока їх ефективність при одержанні 

високих виливків. Це відбувається тому, що рівень металу у надливі та виливку 

піднімається одночасно. Таким чином, до кінця заливання розплав у надливі 

значно охолоджується. Цей недолік усувається литникової системою, надливи 

якої поділені перегородками на дві частини (рис 1.27). При заповненні форми 

розплав увесь час перетікає крізь верх перегородки, завдяки чому надливи за-

повнюються в останню чергу, тобто більш гарячим металом. 

 

 
 

Рис.1.25 - Різні способи підведення струменя розплаву у ливарну форму: 

а - на спадну поверхню;  б - на зростаючу поверхню (не рекомендується); в - по 

дотичній до стрижня (форми); г - вздовж стінок форми;  

д - через похилі живильники литникової системи 
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Рис. 1.26 - Способи підведення розплаву крізь бокові надливи,  

що встановлені: а - над колектором; б - над живильниками;  

1 - виливок; 2 - стояк; 3 - колектор; 4 - надлив; 5 - живильник 

 

 

 
 

Рис. 1.27 - Литникова система з підведенням розплаву до виливка 

крізь надлив з перегородкою: 1 - лійка; 2 - стояк; 3 - колектор; 

4 - живильник; 5 - перегородка; 6 - надлив; 7 - виливок 

 

 

1.6 Способи підведення металу до порожнини ливарної форми 

 

 

 1.6.1 Підведення металу у тонкостінні частини виливка та  

симетричне рівномірне заповнення форми 

 

 

 Одночасне та рівномірне твердіння та охолодження виливка досягається 

підведенням металу у більш тонкостінні частини виливка і таким розташуван-

ням живильників, яке забезпечує симетричне та рівномірне заповнення форми.  

За цього знижується небезпечність утворення внутрішніх напружень, 

тріщин та короблення, зменшується або зовсім зникає концентрована усадкова 

раковина. Але можуть утворюватися дрібні безладні усадкові раковини та пух-

коти, зокрема у місць підведення металу до порожнини форми. 

 Це явище особливо помітно у сплавів, що мають високу схильність до 

утворення усадкових раковин (сталь, білий чавун). Значно слабше виявляється 

усадка у сірого чавуну, тому таке підведення металу для нього застосовується 

вельми широко. Для тих сталевих виливків, які за конфігурацією більш схильні 

до внутрішніх напружень, тріщин та короблення, ніж до утворення усадкових 

раковин, спосіб підведення, що розглядається, також є найліпшим. Отже, його 

можна рекомендувати для чавунних та сталевих виливків, неоднорідних за то-
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вщиною стінок, особливо якщо вони мають великі лінійні розміри та відносно 

тонкі перерізи. 

 Якщо виливок однорідний за товщиною та має значні лінійні розміри, то-

ді при підведенні металу крізь один або декілька живильників часто утворюєть-

ся місцеве розігрівання та виливки охолоджуються нерівномірно, тоді як при 

розосередженому підведенні металу великою кількістю живильників малого 

перерізу забезпечується у цьому випадку рівномірне охолодження. 

 

  

1.6.2 Підведення металу у товстостінні частини виливка для поси-

лення ефекту напрямного твердіння 

 

 

  Підведення металу у форму може посилювати або послабувати напрямне 

твердіння. Якщо різницю у швидкостях охолодження частин, що живлять та 

живляться, необхідно збільшувати, щоб уникнути утворення усадкових раковин 

у виливку, тоді метал бажано підводити до найбільш масивних частин, що 

остигають останніми, тобто до надливів або у піднадливні частини виливків. 

Якщо ж різниця у швидкостях охолодження дуже велика, а виливок внаслідок 

цього схильний до утворення внутрішніх напружень і тріщин, тоді і при напря-

мному твердінні може виявитися жаданим підведення металу у менш масивні 

частини виливка, щоб зменшити різницю у швидкостях охолодження. 

 

  

1.6.3 Рівномірне симетричне підведення в тонкостінні частини та на-

прямне твердіння масивних вузлів виливка 

 

 Часто зустрічаються деталі, що складаються з порівняно тонкостінних ча-

стин змінного перерізу, що мають велику протяжність, та відокремлених маси-

вних вузлів. Для таких виливків можна також рекомендувати симетричне рів-

номірне підведення металу декількома живильниками в тонкостінні частини, 

при цьому потрібно забезпечувати напрямне твердіння та належне живлення 

масивних вузлів. 

 

?        Запитання для самоконтролю 

 

 

1. Дати поняття литникової системи. 

2. Назвати види литникових систем. 

3. Назвати переваги та недоліки сифонної литникової системи. 

4. Назвати переваги та недоліки горизонтальної литникової системи. 

5. Назвати переваги та недоліки дощової ливникової системи. 

6. Назвати переваги та недоліки ярусної литникової системи. 
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7. Назвати переваги та недоліки верхньої литникової системи. 

8. Назвати переваги та недоліки спрощеної литникової системи. 

9. Назвати переваги та недоліки комбінованої литникової системи. 

10. Назвати переваги та недоліки вертикально-щілинної литникової сис- 

      теми. 

11. Назвати складові звичайної литникової системи. 

12. Назвати складові повної литникової системи. 

13. Дати поняття литникової чаші. 

14. Які функції виконує ливникова чаша? 

15. Як визначають розмір (номер) литникової чаші? 

16. Перерахуйте типи литникових чаш, що застосовуються при литті лег- 

      ких кольорових металів. 

17. Дати поняття литникової лійки. 

18. Дати поняття литникового стояку. 

19. Які форми перерізів та профілі можуть мати литникові стояки? 

20. Дати поняття шлаковловлювача. 

21. Дати поняття литникового ходу. 

22. Дати поняття литникового дроселю. 

23. Дати поняття литникового живильника. 

24. Яким вимогам повинна відповідати сконструйована литникова сис- 

      тема для виливків із залізовуглецевих сплавів? 

25. Яким вимогам повинна відповідати сконструйована литникова сис- 

      тема для виливків із сплавів легких кольорових металів? 

26. Назвіть переваги підведення металу у тонкостінні частини виливка та  

      симетричного рівномірного заповнення форми. 

27. Назвіть переваги підведення металу у товстостінні частини виливка. 

 

 

 

 

 

 

2 РОЗРАХУНКИ ОПТИМАЛЬНОЇ ТРИВАЛОСТІ ЗАЛИВАННЯ  

ЛИВАРНИХ ФОРМ 
 

 

 Тривалість заповнення ливарної форми значно впливає на якість вилив-

ків. При вибиранні тривалості заливання  необхідно ураховувати вимоги, що 

пред’являються до виливка, що виготовляється, а також вплив різних факторів 

на процес заливання. 

 Форму можна заповнювати або швидко, або повільно, за цього очевидно, 

що є верхня та нижня границі швидкості піднімання метала у формі. 

 Найменша припустима тривалість заливання (максимально припустима 

швидкість піднімання метала у формі) в основному визначається такими факто-

рами: 
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 - часом, що необхідний для повного виведення з форми повітря та газів, 

що виділяє форма, стрижні та метал; 

 - можливістю розмивання (ерозії) поверхні форми та стрижнів; 

 - силою удару металу о верхню поверхню форми наприкінці заповнення 

(та небезпекою проривання металу по розніму форми); 

 - небажаністю збільшення розмірів виливка та перерізів литникових кана-

лів (з економічних міркувань). 

 Найвища припустима тривалість заливання (мінімально припустима шви-

дкість піднімання металу у формі) в основному визначається такими фактора-

ми: 

 - температурою або, що має ще більше значення, рідкотекучістю металу 

(можливістю незаповнення форм, утворення неспаїв і т.ін.); 

 - необхідністю забезпечити певну швидкість піднімання рівня рідкого ме-

талу у формі, щоб запобігти утворення твердої корки на дзеркалі металу, заги-

нів та спаїв; 

 - можливістю руйнування верхньої поверхні форми через надмірне пере-

грівання. 

 При підведенні металу знизу, а живленні виливка згори бажано заливати 

форму швидкіше. При підведенні згори та живленні з верхніх надливів можна 

допустити більш повільне заливання. При підведенні металу в більш товстос-

тінні частини виливка швидке заливання зменшує термічну неоднорідність що 

одержується (нерівномірність охолодження). При підведенні же у тонкостінні 

частини термічну неоднорідність зменшує повільне заливання. 

 Виконання вимог в цілому обсягу  при вибиранні тривалості заливання 

практично неможливо. Крім того, вони часто суперечать один одному. Між 

вищою та нижчою границями тривалості заливання є таке її значення, що 

зветься оптимальним, яке на практиці дозволяє одержати ліпшу якість виливка, 

зменшити витрату металу на живильники. 

 Деякі автори намагалися теоретично обґрунтувати формули для розраху-

нку тривалості заливання Трудність цього обґрунтування очевидна через ная-

вність множини факторів, частина котрих в аналітичному розрахунку врахува- 

ти вельми складно. Тому автори теоретичних формул, як правило, обмежували 

завдання умовою повного заповнення форми рідким металом при тепловій вза-

ємодії потоку металу зі стінками форми. Цю умову можна сформулювати так: 

метал, що заливається, наприкінці заповнення не повинен загубити здібність 

текти. Аналітичні формули не знайшли широко практичного застосування, од-

нак вони представляють велику наукову цінність для аналізу процесів заливан-

ня форм. 

 Широко застосовується на практиці емпіричний метод визначення трива-

лості заливання 

 Після всього при розрахунку литникових систем визначаються  перерізи 

литникових каналів, що забезпечують необхідну масову витрату металу при за-

даному металостатичному напорі. Тривалість заповнення обумовлює розміри 

перерізів литникових каналів. Як показав Б.Б.Гуляєв, не вважаючи на різницю 
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підходів та засобів  виразу усі автори методів розрахунку тривалості заливання 

дають близькі залежності між масою виливка та перерізом живильників. Три-

валість заливання визначається за формулою 

 

                                                              A Gm n
,                                               (2.1) 

 

де А,m,n - коефіцієнти (табл. 2.1); 

          - товщина стінки виливка, мм; 

          G  -  маса виливка, кг.  

 

Таблиця 2.1 - Значення коефіцієнтів, що входять до формули розрахунку 

                        тривалості заливання форми 

Значення коефіцієнтів 
Автори 

А m n 

1/5 1/4 1/2 Г.Дітерт 

1,50-2,35 0 1/2 Ю.А.Нехендзі 

1,11 0 1/2 С.В.Русіян 

2 1/3 1/3 К.А.Соболєв 

1,5 1/3 1/3 Г.М.Дубицький 

1,0 1/3 1/3 Н.І.Міщенко 

1,35 
1)

 0 5/12 Б.Б.Гуляєв 

1,00 
2)

 0 5/12 Б.Б.Гуляєв 
_________________ 
1)

 Для товстостінних виливків 
2)

 Для тонкостінних виливків 

 

 Як видно з таблиці деякі автори обмежувалися залежністю f(G), інші 

ураховували товщину стінки виливка , тоді залежність мала вигляд f( ,G). 

Товщина стінки має велике значення для одержання виливка необхідної якості 

та є безсумнівний зв’язок між  та  . Тому слід, мабуть, дати перевагу форму-

лам, що відбивають залежність f( ,G), а конкретно серед цих формул звертає 

на себе увагу формула Г.М.Дубицького.  

 Для розрахунку тривалості заливання форми Г.М.Дубицький запропону-

вав таку формулу 

                                                          s G
1

3  ,                                               (2.2) 

 

де     тривалість заповнення ливарної форми, с;    

           s1  емпіричний коефіцієнт, що враховує технологічні умови заповнення 

форми металом; 

           переважна (розрахункова) товщина стінки виливка, мм; 

          G  маса виливків, надливів та литникової системи у ливарній формі, кг. 

 Дослідження показали, що формула (2.2) є найліпшою для визначення оп-

тимальної тривалості заливання не тільки для чавунних виливків будь-якої ма-



45 
 

си, але її можна застосовувати для проектування технології лиття заготовок з 

широкої гами сплавів.  

 При вибиранні величини s1 необхідно ураховувати особливості сплаву, 

що застосовується, та виливка, що виготовлюється. Для чавунних виливків s1 

дорівнює 2.Якщо форму заливають швидкіше (наприклад, чавун з підвищеним 

вмістом сірки або вмістом вуглецю менше за 3,3%, або при зниженій темпера-

турі заливання, або за наявністю у формі холодильників), рекомендується зна-

чення s1= 1,9-1,7. Величини коефіцієнту s1 для сталевих виливків наведені у 

таблиці 2.2, а алюмінієвих та магнієвих - у таблиці 2.3.  

Для виливків із бронз при литниковій системі, що не замкнена у живиль-

никах, та при заливанні їх у піщані форми s1= 2-2,1, якщо виливків у формі не 

більше 4. При кількості виливків у формі більше за 4 s1= 2,2-2,9 (останнє зна-

чення при кількості виливків більше 20). Для литникової системи, що замкнена 

 

Таблиця 2.2 - Значення коефіцієнта s1 для сталевих виливків 

Температура 

рідкого металу та 

рідкотекучість 

 Коефіцієнт s1 при підведенні металу через 

сифонну литникову 

систему або у товс-

тостінні частини 

виливка 

горизонтальну 

або ярусну лит-

никову систему 

верхню литникову си-

стему або рівномірно 

у тонкостінні частини 

виливка 

Нормальні 1,3 1,4 1,5-1,6 

Підвищені 1,4-1,5 1,5-1,6 1,6-1,8 
 П р и м і т к и:  

 1. Для виливків з переважно горизонтальним розташуванням поверхонь при заливан-

ні, що одержуються у кокілях, особливо якщо поверхні, що оброблюються, розташовані зго-

ри, значення коефіцієнту s1, що прийнято за таблицею, слід зменшити на 0,1-0,2. 

 2. Для виливків, що схильні до утворення внутрішніх напружень, холодних тріщин 

(особливо при рівномірному підведенні у більш тонкостінні частини виливка)  та усадкових 

раковин (при підведенні згори або при рівномірному підведенні у тонкостінні частини) зна-

чення коефіцієнту s1, що прийняті за таблицею, слід збільшити на 0,1-0,2. 

Таблиця 2.3 - Значення коефіцієнту s1 для виливків з алюмінієвих та магнієвих  

                        сплавів 

Підведення металу 
Маса металу на 

один виливок, кг 

Коефіцієнт s1 при литті у 

кокілі, що  

підігріваються 
піщані форми 

Алюмінієві сплави 

Звичайними литни- 

никовими системами 

    

                   До  2 2,2 1,7 

  Понад   2 до   5 2,4 2,1 

  Понад   5 до 10 2,5 2,3 

  Понад 10 2,62 2,4 

Вертикально-щілин- 

ними литниковими 

системами 

                  До 15 3,35 2,7 

  Понад 15 до 30 3,6 2,8 

  Понад 30 до 70 4,0 3,0 

Магнієві сплави 
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Звичайними литни- 

никовими системами 

    

 Понад   0,1 до   2                 2,3 2,3 

 Понад   2    до   5 2,6 2,5 

 Понад   5    до 10 2,8 2,7 

 Понад 10    до 20 2,9 2,7 

 Понад 20 2,9 2,8 

Вертикально-щілин- 

ними литниковими 

системами 

                   До 30 3,7 3,0 

  Понад 30 до  40 4,0 3,0 

  Понад 40  до 65 4,4 3,3 

  Понад 65 - 4-4,5 

 

у живильниках, за будь-якої кількості виливків у формі можна прийняти s1= 

2,0-2,1. Для виливків з ливарних латуней за замкнених литникових системах та 

при заливанні їх у піщані форми s1= 1,9, а при заливанні у кокіль s1= 1,3. Для 

ковкого чавуна s1=2,05 (докладніше див. розділ 3 цього навчального посібника). 

 

?        Запитання для самоконтролю 

 

1. Перерахуйте фактори, якими визначається найменша припустима три-

валість заливання форм. 

2. Перерахуйте фактори, якими визначається найбільша припустима три-

валість заливання форм. 

3.  Які складові входять до формули розрахунку тривалості заливання фо-

рми, запропонованої Г.М.Дубицьким? 

4. У яких границях коливається значення емпіричного коефіцієнта, що 

враховує технологічні умови заповнення форми металом? 

 

 
3 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРАХУНКИ ЛИТНИКОВИХ СИСТЕМ 
 
 
 Для визначення розмірів литникових систем ливарниками розроблено де-
кілька різних методів розрахунку. Звичайно обирається з них той, який дає за-
довільні результати для даної групи литва. 
 При розрахунку литникової системи необхідно розрахувати найменшу 
площу одного перерізу або суми перерізів литникової системи, яка визначає її 
пропускну здібність. Таким вузьким місцем може бути будь-який із елементів 
литникової системи. При визначенні розмірів інших перерізів враховують дода-
ткові функції литникової системи, котрі можуть бути різними для кожного кон-
кретного випадку. Розміри решти елементів розраховуються як похідні. 
  Виділяються дві основні групи литникових систем: замкнені (звужуваль-
ні) та розімкнені (розширні) у живильниках.  
 Замкнені у живильниках литникові системи є шлаковловлюючими. На ра-
зі необхідно, щоб у процесі заливання усі литникові канали були заповненими 
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рідким металом. Канали повинні звужуватися в напрямку від стояка до живи-
льників. 
 Розімкнені литникові системи конструюються з розрахунком спокійної 
течії металу на вході у порожнину форми. Це необхідно для сплавів, які схильні 
до інтенсивного окислення та спінювання (сплави на основі алюмінію, магнію, 
міді та ін.). Для досягнення цієї мети у литниковій системі частіше використо-
вуються живильники з перерізами, сумарна площа яких більша за площі перері-
зів шлаковловлювача. 
 
 
 3.1 Литникові системи для виливків із залізовуглецевих сплавів 
 
 При виготовленні виливків із сплавів заліза застосовуються замкнені 
(звужувальні) литникові системи. 
 Швидкість та тривалість заповнювання форми має суттєве значення для 
одержання доброякісного виливка. Зі зменшенням швидкості надходження ме-
талу у форму безпека засмічення виливка зменшується. Чим значніше змен-
шення  об’єму чавуну при твердінні, тим довгочаснішим повинна бути трива-
лість заливання. Однак останнє обмежено рідкотекучістю металу, температу-
рою перегрівання та конструкцією форми. Також грає немаловажну роль термі-
чна стійкість матеріалів форми і стрижнів. 
 Многостатність факторів, які визначають оптимальні умови заливання, 
привело до виведення ряду емпіричних формул і залежностей.  

Розрахунки литникових систем можна проводити за різними способами. 
Найбільше застосування у виробництві чавунного литва знайшли способи 
Г.М.Дубицького, В.І.Фундатора, К.О.Соболєва, В.Є.Андрєєва та ін., сталевого 
литва – П.Ф.Василевського, Г.М.Дубицького, В.О.Данилова та ін. 
 Послідовність визначення вихідних даних для розрахунку та приклади 
розрахунків литникових систем для виливків із чавунів та сталей наведені у ро-
зділах 4 та 5 цього навчального посібника. 

        3.2 Литникові системи для виливків із сплавів кольорових металів 

 

 При виготовленні виливків із кольорових сплавів застосовуються розши-

рні литникові системи, основним перерізом яких, що лімітують витрату розпла-

ву через усю систему, є нижній переріз стояків. Тому розрахунок елементів ли-

тникової системи починають з визначення цієї величини - нижнього перерізу 

стояків.   

У кольоровому литві щоб литникова система могла виконати свої функ-

ції, розміри її основних елементів слід розраховувати виходячи з таких умов:  

 - розміри литникових чаш - із умов запобігання засмоктування шлаку че-

рез верхній переріз стояка та забезпечення додатного тиску розплаву в ньому; 

 - розміри нижнього поперечного перерізу стояків - із умови забезпечення 

протікання розплаву в них та робочій порожнині форми з допустимою турбуле-

нтністю, а також заповнюваності форми; 

 - розміри верхнього перерізу стояків - із умови забезпечення додатного 

тиску розплаву на їх стінки; 
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 - розміри колектора та живильників - із умов забезпечення протікання ро-

зплаву в них з припустимою турбулентністю та шлакозатримання. 

 Робочу порожнину форми розраховують на ламінарність потоку і роблять 

перевірковий розрахунок на заповнюваність. 

 Згідно з цим виконують такі розрахунки: 

 - сумарних площ поперечних перерізів основних елементів литникової 

системи: стояків, колекторів та живильників, а для вертикально-щілинної сис-

теми - додатково вертикальних колодязів та щілин; 

 - кількості та розмірів усіх елементів литникової системи; 

 - відстані від стояка до першого живильника; 

 - розмірів литникових чаш або лійок.  

При виробництві виливків із легких кольорових сплавів литникові систе-

ми розраховують за способами М.М. Галдіна, О.О. Лебедєва, Г.М. Дубицького 

та ін. 

 Послідовність визначення вихідних даних для розрахунку та приклади 

розрахунків литникових систем із сплавів кольорових металів наведені у розділі 

6 цього навчального посібника. 

 

?        Запитання для самоконтролю 

 

1. Основні групи литникових систем та для яких груп ливарних сплавів 

вони застосовуються. 

2. Які литникові системи використовуються для чавунних виливків?  

3. Які литникові системи використовуються для сталевих виливків?  

4. Які литникові системи використовуються для виливків із сплавів ко-

льорових металів?  

4 РОЗРАХУНКИ ЛИТНИКОВИХ СИСТЕМ  

ЧАВУННИХ ВИЛИВКІВ 

 

 

 Важливішою характеристикою, що визначає режим заповнення ливарної 

форми, з якої, як правило, починають розрахунок найменшого перерізу литни-

кової системи, є витрати розплаву через цю систему. Цю величину визначають 

на основі теоретичних залежностей, які характеризують процеси заповнення 

форм, накопиченого досвіду та спеціально проведених експериментів. 

 Найвідомішим способом розрахунку литникових систем є спосіб, при ко-

трому витрати розплаву визначають виходячи з оптимальної тривалості зали-

вання. Цей спосіб розрахунку застосовується при литті виливків із сплавів залі-

за. 

 На практиці застосовується також спосіб розрахунку литникових систем, 

при котрому витрати розплаву визначають із умови заповнення форми за міні-

мально допустимої турбулентності потоку. Цей спосіб застосовується при литті 

виливків із легких сплавів кольорових металів.  
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 Застосовується іноді також спосіб розрахунку литникових систем, при 

котрому витрати розплаву визначають із умови забезпечення заповнюваності 

ливарної форми. Застосування  цього способу розрахунку на практиці виправ-

дано у тих випадках, коли через специфічні умови лиття та вимоги до виливка, 

першочергове значення має заповнюваність форми, яку важко забезпечити, на-

приклад, при заливанні тонкостінних крупногабаритних виливків із розвинути-

ми поверхнями, а також коли умови лиття практично виключають появу інших 

(крім неслитин та недоливів) видів дефектів: піни, шлаків, оксидів і т.ін. 

 

 

 4.1 Литникові системи виливків із чавунів з пластинчастим та вер-

микулярним графітом 
 

 

 Наведені у цьому підрозділі способи розрахунку литникових систем за-

стосовуються при виготовленні чавунних виливків, які заливаються з різних 

поворотних ливарних ковшів - ручних або кранових, відкритих або закритих, 

чайникових, конічних  або барабанного типу. 

 Розрахунок литникової системи чавунного виливка рекомендується про-

водити частіше за усе у такій послідовності: 

  встановити вихідні дані, що необхідні для розрахунку; 

  визначити оптимальну тривалість заливання ливарної форми; 

  визначити середній металостатичний напір; 

   визначити загальну (сумарну) площу розрахункового перерізу вузького 

місця  литникової  системи: живильників  при горизонтальній, сифонній та 

дощовій литникових системах; шлакоуловлювачів  при виготовленні виливків 

масою до однієї тони невеликої висоти у вологих формах для відвертання роз-

мивання стінок ливарної форми струмом металу; стояка  при верхній та ярус-

ній литникових системах;  

  визначити загальні (сумарні) площі перерізів решти елементів литнико-

вої системи (шлакоуловлювачів та стояка); 

  визначити площі перерізу кожного з елементів литникової системи; до-

вжина (протяжність) кожного з елементів литникової системи встановлюється 

конструктивно, тобто не проводячи спеціальних розрахунків; 

    обрати профілі та розрахувати розміри перерізів усіх елементів литни-

кової системи. 

  

 

 4.1.1 Розрахунок литникових систем за способом Г.М. Дубицького 
  

 

 Для розрахунку литникової системи на разі необхідні такі вихідні дані: 

          матеріал виливка;  

          маса виливка Gв, кг; 
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          спосіб лиття;  

          спосіб формування  (при литті у піщану форму)  по вологому або по 

сухому; 

 тип литникової системи; 

         кількість виливків у ливарній формі n, шт;  

 товщина стінок виливка , переважна або середня, мм;  

          висота виливка у формі (по положенню при заливанні) h
0
,  мм;  

          висота  частини  виливка (від живильника) до його  найвищої точки у 

верхній напівформі (з надливами, якщо вони є) hв, мм; 

          висота стояка (або верхньої опоки) Нст (Но), мм; 

          висота литникової чаші Нч, мм. 

 По-перше, визначають оптимальну тривалість заливання ливарної форми 

  за формулою (2.2). Для визначення маси литникової (литниково-живлючої) 

системи при виготовленні виливків різної маси можна користуватися даними, 

наведеними у додатку А.  

 Потім слід перевірити середню швидкість підняття рівня металу у ливар-

ній формі v за формулою (4.1), тому що мала швидкість підняття рівня металу v 

може сприяти утворенню оксидованої кірки на поверхні рідкого металу, заво-

ротів, спаїв та газових раковин 

 

                                                                   v
h

 0


,                                                 (4.1) 

 

 де v  середня швидкість підняття рівня металу у ливарній формі, мм/с;  

 h
0
висота виливка у ливарній формі (по положенню при заливанні), мм. 

 Значення середньої швидкості підняття рівня металу у ливарній формі v, 

що одержано за формулою (4.1), повинно знаходитися у припустимих границях 

(табл.4.1). В такому разі тривалість заливання ливарної форми   можна вважа-

ти оптимальною. На разі, якщо середня швидкість підняття рівня металу у ли-

варній формі v не знаходиться у припустимих границях, слід тривалість зали-

вання ливарної форми   виправити. 

 

  Таблиця 4.1   Мінімальні припустимі значення середньої швидкості підняття  

                           рівня металу у формі при виготовленні чавунних виливків 

Товщина стінок виливка, мм Мінімальні припустимі  

значення  v , мм/с 

  > 40, а також усі плоскі виливки, що виготов-

ляються у горизонтальному положенні 
 

                     10 8 

                            10    40 20 10 

                              4    10 30 20 

                              1,5 4                    100 30 
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 По-друге,  розраховують середній металостатичний напір Нр (рис. 4.1) за 

формулою Г.Дітерта (4.2) 

 

 
 

Рис.4.1 - Схеми литникових систем для визначення  середнього 

             розрахункового металостатичного напору 

 

                                                    Нр = H cт
h

h

b

2

0
2

  ,                                             (4.2) 

 

 де  Нр    середній розрахунковий  металостатичний напір (при за-

ливанні з поворотних ковшів), дм; 

 

        Нст   висота   стояка  або  початковий  максимальний   металостатичний 

 напір у розрахунковому вузькому перерізі, дм; 

        hо    висота виливка по положенню при заливанні, дм; 

        hв    висота частини виливка над живильником (до  найвищої точки), дм. 

      Для різних литникових систем і способів підведення металу величини се-

реднього розрахункового металостатичного напору у період заливання можна 

визначати також за даними, наведеними у табл.4.2. 

 

Таблиця 4.2 - Значення середніх розрахункових металостатичних напорів  

                       при різних литникових системах та способах заливання 

Тип литникової системи та місце підведення hв Hр 

Горизонтальна з живильниками у площині 

розніму) - при симетрії висот частин виливка у 

нижній і верхній напівформах ливарної форми 

 

h
0

2
 

 

H ст
h

0

8
 

Сифонна  живлення сифоном знизу h
0
 

H ст
h

0

2
 

Верхня або дощова  живлення зверху 0 Нст 
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 По-третє, визначають загальну (сумарну) площу розрахункового перері-

зу вузького місця литникової системи (загальну площу перерізу живильників 

Fж  для горизонтальної, сифонної та дощової литникових систем або площу 

перерізу стояка Fст н  для верхньої литникової системи) за формулою  

 

                                          F ж 
G

gH
P

 2
 ,                                         (4.3) 

 

 де Fж  загальна площа перерізу живильників, дм
2
; 

             загальний коефіцієнт витрати  литникової системи. Для чавунних ви-

ливків значення коефіцієнта    приймають за даними табл.4.3 та 4.4; 

              густина рідкого металу, кг/ дм
3
 (чавуну ~ 7 кг/ дм

3
); 

          g    прискорення сили ваги, дм/с
2
 (g ~ 98,1 дм/с

2
); 

          Нр   середній розрахунковий металостатичний напір, дм.        

 По-четверте, якщо необхідно визначають загальні (сумарні) площі пере-

різів решти елементів литникової системи (шлаковловлювачів  Fшл та стоя-

ків  Fст.н) за допомогою співвідношень, наведених у табл.4.5.   

 Потім визначають площі перерізу кожного з елементів литникової систе-

ми литникового живильника Fж , литникового шлаковловлювача Fшл  та лит-

никового стояка Fст н. 

 

 

 

Таблиця 4.3  Значення коефіцієнта   для чавунних виливків 

Спосіб формуван-

ня 
Значення коефіцієнта    при опорі ливарної форми 

ливарної форми великому середньому малому 

По вогкому 0,35 0,42 0,50 

По сухому 0,41 0,48 0,60 

 Примітки: 

 1. Значення коефіцієнта витрати литникової системи відповідають випадкам 

виготовлення чавунних виливків без випорів та надливів у формах нормальної газоп-

роникливості при нормальній температурі заливання при співвідношенні площ пере-

різів елементів литникової системи   Fж : Fшл :Fст н=1:(1,2 1,3):(1,4 1,6).  

 2. При литті в оболонкову форму значення коефіцієнта  можна приймати так 

само, як для сухих форм. 

 3. При кокільному литті значення коефіцієнта  приймають так: для верхньої 

литникової системи  0,7 0,8; для дощової  0,6 0,64; для сифонної  0,4 0,5. 

 4. Значення опору ливарної форми приймається залежно від складності литни-

кової системи та виливка:  велике  для тонкостінних виливків складної конфігурації 

зі складною литниковою системою, з великою протяжністю литникових каналів, з ве-

ликою кількістю ливарних стрижнів; мале  для товстостінних виливків простої кон-
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фігурації з простою литниковою системою і невеликою протяжністю литникових ка-

налів. 
 

 

Таблиця 4.4 - Поправки до значення коефіцієнта витрати   

 

Фактор, що впливає на величину коефіцієнта  

Поправка  

до значень, що вка-

зані у табл. 4.3 

Підвищення температури заливання форми на 50
о
 до +0,05 

Наявність відкритих випорів та надливів (при відно-

шенні загальної площі перерізу випорів та надливів до 

загальної площі перерізу живильників, що дорівнює 

1 15) 

 

від +0,05 до +0,20 

Великі перерізи стояка та шлаковловлювача у зрівнянні 

з перерізом живильників Fст/Fж>1,6;   Fшл/Fж>1,3 

 

від +0,05 до +0,20 

Наявність у литниковій системі після її найвузькішого 

місця значного збільшення перерізів послідовних еле-

ментів 

 

від +0,05 до +0,20 

Мала газопроникливість форми (за відсутності випорів 

та надливів) 

до -0,05 

 Примітка. Максимальне значення коефіцієнта  , що приймається для розраху-

нків, дорівнює 0,75. 

 

Таблиця 4.5  Співвідношення площ перерізів між основними елементами 

                       литникової системи при виготовленні чавунних виливків 
 

Характеристика  

литникової системи  

Співвідношення загальних (сумар-

них) площ перерізу каналів литни-

кової системи    

 Fж :  Fшл :  Fст н 

    При невеликій висоті напору та при підведенні 

металу живильниками на одному рівні при вигото-

вленні виливків із чавуну з пластинчастим графі-

том 

 

1 : 1,2 : 1,4    

або 1:(1,2 1,3):(1,4 1,6) 

  При виготовленні виливків масою до 1т невеликої 

висоти у вологих формах для відвертання розми-

вання стінок ливарної форми струмом металу (з 

обов’язковим встановленням литникової чаші )  

  

 

(1,3 1,4) : 1 : (1,4 2) 

   При виготовленні у сухих формах крупних вили-

вків великої висоти та підведенні металу на одно-

му рівні (при заливанні з поворотних ковшів) 
1 : 1,2 : 1,4 

 При виготовленні виливків із чавуну з вермикуля-

рним графітом (за даними ІПЛ) 
1 : 1,2 : 1,1 

 При виготовленні виливків з застосуванням непо-

вної сифонної литникової системи (лійка або чаша, 

стояк та живильник) 



 Fст н : Fж=1,3 1,4
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 Наприкінці обирають профілі та розраховують розміри усіх елементів ли-

тникової  системи.   При   виготовленні   чавунних виливків частіше за усе 

приймають трапецоподібну форму перерізів литникових живильників і шлако-

вловлювачів та круглий переріз литникового стояка. За допомогою формул (4.4 

 4.5) розраховують розміри перерізів литникових каналів: 

  трапецоподібного литникового живильника (шлаковловлювача) 

 

                                              Fж (шл) = 
( )a b h 

2
,                                       (4.4) 

 

 де a, b, h  розміри основ та висоти трапеції; 

  круглого перерізу литникового стояка 

 

                                                              Fст н=
 D 2

4
,                                             (4.5) 

 

 де D(Dст н)  діаметр литникового стояка знизу.  Якщо  за   розрахунком 

діаметр стояка одержується більший  за 40 мм, тоді рекомендується брати два 

стояки з такою самою площею перерізу.  

 Діаметр стояка біля литникової чаші або лійки Dст в береться на ~10% бі-

льшим за Dст н. 

Приклади розрахунку. 

 

 1. Розрахувати горизонтальну литникову систему виливка (рис. 4.2 ) за 

способом Г.М.Дубицького. 

 
 

Рис. 4.2  Схема горизонтальної литникової системи  

     для одержання чавунного виливка масою 1100 кг  
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 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун СЧ20 ГОСТ1412-85; маса виливка Gв=1100 кг; 

спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  горизонтальна; спосіб фо-

рмування  по сухому; кількість виливків у ливарній формі n =1 шт; товщина 

стінок виливка, переважна або середня,   =50 мм; висота  виливка  у  ливарній 

формі (по положенню при заливанні) h
0
=700 мм; висота виливка у верхній на-

півформі hв= 300 мм; висота верхньої опоки Но= 500 мм; висота литникової ча-

ші Нч= 120 мм. 

 

 1.2 Визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми.  

 Згідно з табл.А.1 приймаємо масу литникової системи для виливка масою 

1100 кг Gл = 0,25Gв= 275 кг. Коефіцієнт s=2. Приймаючи G=Gв+Gл = 

1100+275=1375 кг, розрахуємо тривалість заливання за формулою (2.2) 

 

                                                  2 50 1375 823  [с]. 

 

 За такої тривалості заливання форми середня швидкість підняття рівня 

металу у порожнині форми складає 

                                                       v  
700

82
8 5,  [мм/с]. 

 Середня швидкість підняття металу у ливарній формі, що була одержана, 

припустима (див.табл. 4.1), тому розрахована тривалість заливання ливарної 

форми є оптимальною. 

 1.3 Визначення середнього розрахункового металостатичного напору.  

 Увесь виливок розташований у двох напівформах, а висота верхньої опо-

ки  500 мм.  Підведення металу у порожнину форми здійснюється “по ходу” 

(див.рис.4.2) двома живильниками. Для заливання форми встановлено литнико-

ву чашу висотою Нч= 140 мм, висота в неї металу ~100 мм, тоді за допомогою 

формули (4.2) середній розрахунковий металостатичний напір Нр буде 

                                                   Нр = 6
3

2 7
5 6

2




 ,  [дм]. 

 

 1.4 Визначення загальної (сумарної) площі перерізу вузького місця литни-

кової системи. 

 Через те, що литникова система  горизонтальна, визначаємо загальну 

(сумарну) площу перерізу вузького місця литникової системи  литникових 

живильників за формулою (4.3), приймаючи коефіцієнт витрати =0,60 0,05= 

0,55  товстостінний виливок простої конфігурації (див. табл. 4.3) з малою га-

зопроникливістю форми (див. табл. 4.4) 
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                  Fж
    


1375

0 55 82 7 2 98 1 5 6
0 1314

, , ,
,  [дм

2
]  13,14 [см

2
]. 

 

 1.5 Визначення сумарних площ решти елементів литникової системи. За 

даними табл.4.5 приймаємо таке співвідношення площ перерізів основних ка-

налів литникової системи Fж : Fшл : Fст н = 1 : 1,2 : 1,4. Звідки одержуємо 

Fшл=1,2х13,14 15,77 [см
2
], 

 

Fст н=1,4х13,14 18,40 [см
2
]. 

 

1.6 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

 Литникова системи (див.рис.4.2) складається з двох живильників, двох 

шлаковловлювачів  і  одного  стояка. Тому   Fж=13,14:2=6,57 см
2
,  Fшл= 

15,77:2=7,89 см
2
,  Fст н=18,40 см

2
. 

 

   1.7 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи. 

 Обираємо за форму перерізів литникових каналів: шлаковловлювача та 

живильника - рівнобічні трапеції, литникового стояка - круг. За формулами 

(4.4-4.5) розраховуємо розміри перерізів литникових каналів: 

 

 

 а) литникового живильника  

приймемо а=30 мм, b=28 мм, тоді      h= (657х2)/ (30+28) 23 мм; 

 б) литникового шлаковловлювача 

приймемо h=29 мм, а=29 мм, тоді      b= [(789х2)(29х29)]/29 26 мм; 

 в) литникового стояка  

                                             Dст н=
4 1840

314
49




,
 [мм]. 

 

 В результаті розрахунку одержано великий Dст н, тому можна прийняти 

литникову чашу з двома стояками, тоді діаметр одного стояка буде 

 

                            Dст н=
4 920

314
35




,
 [мм]. 

 

 Діаметр кожного стояка біля чаші Dст в складатиме ~40 мм. 

 

 1.8 Оберемо литникову чашу. 

 Визначаємо витрату чавуну 1375:82 = 16,8 кг/с. Тоді номер литникової 

чаші (див.табл.1.2)  6, а місткість чаші  40 кг. 
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 2 Розрахувати дощову литникову систему для виливка “барабан” (рис.4.3) 

за способом Г.М.Дубицького. 

 

 
 

                   Рис.4.3 Ливарна форма для одержання виливка “барабан”: 

                1 нижня напівформа; 2  верхня напівформа; 3  литникова чаша; 

                        4  стійки для встановлення чаші; 5  пустотілий болван 

 2.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун марки СЧ20 ГОСТ 1412-85; маса виливка Gв  

190 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  дощова; спосіб фо-

рмування   по сухому; кількість виливків у ливарній формі n  1 шт; товщина 

стінок виливка    36 мм;  висота   виливка   у   ливарній  формі  (по   поло-

женню   при заливанні), h
0
  460 мм; висота литникової чаші Нч  100 мм. 

 

 2.2 Визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми.  

       За формулою (2.2) розраховуємо тривалість заливання ливарної форми (для 

дощової литникової системи її масу не визначають) 

 

                                                  2 36 190 383  [с]. 

 

 За такої тривалості заливання форми середня швидкість підняття рівня 

металу у порожнині форми складає 

 

                                                       v  
460

38
12 1,  [мм/с]. 
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 Середня швидкість підняття металу у ливарній формі, що була одержана, 

припустима (див.табл. 4.1), тому розрахована тривалість заливання ливарної 

форми є оптимальною. 

 

 2.3 Визначення середнього розрахункового металостатичного напору.  

 Для заливання форми буде встановлено литникову чашу з середньою ви-

сотою в неї металу ~70 мм. Металостатичний напір при заливанні згори постій-

ний протягом усього часу заливання та дорівнює висоті металу у литниковій 

чаші, тобто 70 мм або 0,7 дм. 

 

 2.4 Визначення загальної (сумарної) площі перерізу вузького місця литни-

кової системи. 

 Через те, що литникова система  дощова, визначаємо сумарну площу пе-

рерізу вузького місця литникової системи  литникових живильниківза фор-

мулою (4.3), приймаючи коефіцієнт витрати  =0,60 

 

               Fж
    


190

0 60 38 7 2 981 0 7
0 1016

, , ,
,  [дм

2
]  10,16 [см

2
]. 

 

 2.5 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

      Литникова система складається з десяти живильників, тому  Fж=1,016 см
2
. 

  

  2.6 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи. 

 Обираємо за форму перерізу литникових живильників  круг та за фор-

мулою (4.5) розраховуємо їх діаметр 

 

                                               Dж=
4 101 6

314
12




,

,
 [мм]. 

 

 3 Розрахувати сифонну литникову систему для виливка “надливна доточ-

ка для виливниці” (рис. 4.4) за способом Г.М.Дубицького.  
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Рис.4.4  Ливарна форма для лиття надливної доточки для виливниці: 

1 кокіль; 2 піддон; 3  литникова чаша; 4  ливарний “болван”;  

5  ливарний стрижень; 6  стояк; 7  живильник  

 

 3.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун марки СЧ25 ГОСТ 1412-85; маса виливка Gв  

310 кг; спосіб лиття кокільне (внутрішня порожнина  ливарний “болван”); 

литникова система  сифонна; кількість виливків у ливарній формі n  1шт; то-

вщина стінок виливка, переважна або середня,     30 мм; висота   виливка   у   

ливарній   формі  (по   положенню   при   заливанні) h
0
 560 мм; висота вилив-

ка над рівнем литникового живильника hв  545 мм; висота литникової чаші Нч 

 250 мм. 

 

 3.2 Визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми.  

 Приймаємо Gл = 0,2 Gв= 62 кг. Коефіцієнт s=2. При G=Gв+Gл = 310+62 = 

=372 кг тривалість заливання за формулою (2.2) буде 

                                                  2 30 372 44 73 ,  [с]. 

 

 За такої тривалості заливання середня лінійна швидкість підняття рівня 

металу у порожнині форми складає 

 

                                                     v  
560

44 7
12 5

,
,  [мм/с]. 

 

 Швидкість підняття металу у ливарній формі, що була одержана, припус-

тима (див.табл.4.1), тому розрахована тривалість заливання є оптимальною. 

 



60 
 

 3.3 Визначення середнього розрахункового металостатичного напору.  

 За допомогою формули (4.2) середній розрахунковий металостатичний 

напір Нр буде 

                                            Нр = 74
54 5

2 56
47,5

2





,

 [см]. 

 

 3.4 Визначення загальної (сумарної) площі перерізу вузького місця литни-

кової системи. 

 Через те, що литникова система  сифонна, визначаємо загальну (сумар-

ну) площу перерізу вузького місця литникової системи  литникових живиль-

ників (біля литникового стояка) за формулою (4.3), приймаючи коефіцієнт ви-

трати  =0,40 (див. табл. 4.3) 

 

               Fж
    


372

0 40 44 7 7 2 98 1 4 75
0 0974

, , , ,
,  [дм

2
]  9,74 [см

2
]. 

 

  

3.5 Визначення сумарних площ решти елементів литникової системи. 

 За даними табл.4.5 приймаємо таке співвідношення площ перерізів осно-

вних каналів литникової системи -  Fст н : Fж=1,4. 

 

 3.6 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

 Литникова система (див.рис.4.4) складається з чотирьох литникових жи-

вильників і одного литникового стояка, тому  Fж = 9,74 : 4=2,45 см
2
, Fст н= 

=9,74х1,4=13,64 см
2
.  

 

   3.7 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи. 

 Обираємо форми перерізів литникових каналів: живильників та литнико-

вого стояка - круг. За формулою (4.5) розраховуємо розміри живильника та ли-

тникового стояка 

                                        Dж =
4 2 45

314
18




,

,
,  [см]  18 [мм]; 

  

                                       Dст н =
4 13 64

314
4 2




,

,
,  [см]  42  [мм]. 

 

Діаметр стояка у верхній частині Dст в приймемо на 5 мм більше, тобто 47 мм. 

 

 

 4 Розрахувати ярусну литникову систему для виливка “барабан” (рис.4.5) 

за способом Г.М.Дубицького.  
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                                Рис. 4.5 – Схема ярусної литникової системи  

                                         для одержання виливка “барабан” 

 

 

 4.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун марки СЧ20 ГОСТ 1412-85; маса виливка Gв   

700 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  ярусна; спосіб фо-

рмування   по сухому; кількість виливків у ливарній формі n  1шт; товщина 

стінок виливка    55 мм; висота литникової чаші Нч  250 мм. 

 

 4.2 Визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми.  

 Приймаємо масу литникової системи Gл = 0,1 Gв =70 кг. Коефіцієнт s=2. 

При G=G0+Gл = 770 кг тривалість заливання за формулою (2.2) буде 

 

                                                 2 55 770 703  [с]. 

 

 За такої тривалості заливання форми середня швидкість підняття рівня 

металу у порожнині форми складає 

                                                    v  
400

70
5 7,  [мм/с]. 

 

 Швидкість підняття металу у ливарній формі, що була одержана,  недо-

статня (див.табл.4.1), тому приймаємо за оптимальну тривалість заливання фо-

рми, що забезпечує мінімальну необхідну швидкість підняття v 8 мм/с 

 

                                                    
400

8
50  [с]. 

 

 4.3 Визначення середнього розрахункового металостатичного напору.  
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 Для заливання форми буде встановлено литникову чашу з середньою ви-

сотою в неї металу 240 мм (див. рис. 4.5), яка і є середнім розрахунковим мета-

лостатичним напором Н при незамкненій ярусній литниковій системі (рис. 4.6). 

 

 4.4 Визначення загальної (сумарної) площі перерізу вузького місця литни-

кової системи. 

 Через те, що литникова система  ярусна, визначаємо загальну площу пе-

рерізу вузького місця литникової системи  литникового стояка у площині АВ 

(див. рис. 4.6)  Fст в за формулою (4.3), приймаючи коефіцієнт витрати лит-

никової системи  =0,43 (див.табл.4.3)   

 

   Fст в
    


770

0 43 50 7 2 98 1 2 4
0 2358

, , ,
,  [дм

2
]  23,58 [см

2
]. 

 

 

Рис. 4.6 – Схема ярусної незамкненої 

литникової системи 

4.5 Визначення профілю та розмірів 

литникового стояка. 

 Обираємо формою перерізу ли-

тникового стояка  круг.     Приймає-

мо литниковий стояк циліндричним та 

за формулою (4.5) розраховуємо його 

діаметр 

 

 

Dст =
4 23 58

314
5 5




,

,
,  [см]. 

 

4.6 Визначення площ перерізу литникових живильників. 

 Ярусна литникова система розраховується таким чином, щоб спочатку ді-

яв живильник тільки на нижньому рівні, а живильники на  

верхніх рівнях повинні вступати у дію послідовно знизу догори по мірі запов-

нення порожнини ливарної форми.   

 Литникова системи (див. рис. 4.5) складається з двох живильників і  од-

ного  стояка.  

 Площу перерізу нижнього живильника визначають за формулою  

 

                                               Fж н = Fст в





1

2 1

H

h
,                                              (4.6) 
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 де 
1
коефіцієнт витрати при витіканні металу із литникової чаші, який 

приймається рівним ~0,816; 

 
2
коефіцієнт витрати у нижньому живильнику, який дорівнює 0,473-

0,507; 

 h
1
 рівень металу у литниковому стояку між нижнім та верхнім литнико-

вими  живильниками (див. рис. 4.6). 

 При розрахунку одержуємо 

 

                                      Fж н= 23 58
0 816 24 0

0 507 20 0
4157,

, ,

, ,
,  [см

2
]. 

 

 Для забезпечення напрямного твердіння виливка площа перерізу литни-

кового живильника верхнього рівня за даними Г.М.Дубицького повинна бути 

більшою на 10 20%, тому одержуємо Fж в= 41,57 х 1,1=45,73 см
2
. 

 

 4.7 Визначення профілів та розмірів литникових живильників. 

 Обираємо за форму перерізів литникових живильників  прямокутник. 

Розміри живильників визначаємо таким чином: ширина кожного виходячи із 

площі перерізу їх у стояка  55 мм, а висота нижнього живильника  

4157/55 76 мм, верхнього  4573/55 83 мм. 

 

 

 4.1.2 Розрахунок литникових систем за способом В.І.Фундатора  
 

 

 Спосіб розрахунку литникових систем, який розроблений 

В.І.Фундатором, встановлює сумарний мінімум живильників. Для чавунних ви-

ливків різної маси та умов масового та крупносерійного виробництва застосо-

вуються розрахункові таблиці: 

 

  табл.4.6 - для виливків масою з товщиною стінок до 20 мм і масою до 200 кг;  

  табл.4.7 - для виливків з товщиною стінок 5-8 мм і масою 2001000 кг;  

  табл.4.8 - для виливків з товщиною стінок 8-15 мм і масою 2002200 кг;  

 табл.4.9 - для виливків з товщиною стінок 15-25 мм і масою 2005000 кг;  

 табл.4.10 - для виливків з товщиною стінок 25-40 мм і масою 2006500 кг . 

Дані цих таблиць визначають мінімальний переріз та кількість живильни-

ків, які допускають заливання форми при найменшій, що може бути, темпера-

турі, та характерній для деталі товщині стінки.  У таблицях наведені границі 

площ перерізів живильників: нижня границя приймається для більш простих, а 

верхня - для більш складних виливків.   

Маючи задані масу, товщину стінки та конфігурацію виливка, визнача-

ють переріз кожного живильника зокрема та загальну їх кількість. У таблицях 
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наведені границі площ перерізів живильників: нижня границя приймається для 

більш простих, а верхня – для більш складних виливків. Крім того, поряд з 

площею перерізу живильників наведена також довжина їх. Якщо живильники 

роблять довшими, тоді площу перерізу їх збільшують на 15-20%. 

Решту розмірів каналів литникової системи за даними В.І.Фундатора роз-

раховують із співвідношення Fж : Fшл : Fст н = 1 : 1,1 : 1,15. 

  

Таблиця 4.6 - Площі перерізу живильників для чавунних виливків з товщиною  

                        стінок до 20 мм і масою до 200 кг 

Маса виливка, 

(чорнова), кг 

Кількість живильників при товщині 

стінок виливка, мм 

Площа пере-

різу одного  

живильника, 

см
2
 

Довжина 

живиль-

ника, мм 3-5 5-8 8-10 10-15 15-20 

До 0,5 1 1 1 1 1 0,3-0,4 10-15 

0,5-1,0 1 1 1 1 1 0,4-0,5 15-2- 

1,0-3,0 1 1 1 1 1 0,5-0,7 20-25 

3,0-5,0 2 2 1 1 1 0,6-0,8 25-30 

5,0-10,0 3 3 2 2 2 0,6-0,8 25-30 

10,0-15,0 N (по місцю) 3 2 2 2 0,7-0,8 25-30 

15,0-20,0 те саме 4 4 3 3 0,7-0,9 25-30 

20,0-30,0 те саме 4 4 3 3 0,8-1,1 30-35 

30,0-40,0 те саме 5 4 3 3 0,9-1,2 30-35 

40,0-60,0 те саме 4-5 4 3-4 3 1,0-1,5 30-35 

60,0-100 те саме 5-6 5 4-5 4 1,0-1,5 35-40 

100-150 те саме 7-8 7 5-6 5 1,0-1,5 40-45 

150-200 те саме 8-9 8 6-7 6 1,0-1,5 45-50 

 Примітка. Значення таблиці складено стосовно до умов заливання вологих 

форм У разі сухих форм значення сум перерізів живильників, що було знайдено, не-

обхідно зменшити приблизно на 20-25%.  

 

 

 

 

Таблиця 4.7 - Площі перерізу живильників для чавунних виливків  

                         з товщиною стінок 58 мм і масою  200 1000 кг 

Маса виливка, кг 
 Живильники Кількість  

живильників площа перерізу (одного), см
2
 довжина, мм 

200-250 1,5-1,75 45-50 8-9 

250-300 1,6-1,75 45-50 8-9 

300-350 1,75-2,0 45-50 8-9 

350-400 1,85-2,0 45-50 8-9 

400-450 2,0-2,1 50-55 9-10 

450-500 2,1-2,25 50-55 9-10 

500-600 2,25-2,5 50-55 9-10 

600-700 2,5-2,75 50-55 9-10 
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700-800 2,6-2,85 50-55 9-10 

800-900 2,85-3,0 50-55 9-10 

900-1000 2,85-3,0 50-55 10-11 

 

 

 

Таблиця 4.8 - Площі перерізу живильників для чавунних виливків  

                         з товщиною стінок 8-15 мм і масою 200 -2200 кг 

Маса виливка, кг 
 Живильники Кількість  

живильників площа перерізу (одного), см
2
 довжина, мм 

200-250 1,5-1,75 45-50 6-7 

250-300 1,5-1,75 45-50 7-8 

300-350 1,6-1,75 45-50 7-8 

350-400 1,6-1,85 45-50 7-8 

400-450 1,6-1,85 50-55 7-8 

450-500 1,75-2,0 50-55 7-8 

500-600 1,75-2,0 50-55 8-9 

600-700 1,85-2,0 50-55 8-9 

700-800 2,0-2,25 50-55 8-9 

800-1000 2,0-2,25 55-60 9-10 

1000-1200 2,1-2,25 55-60 9-10 

1200-1400 2,25-2,5 55-60 9-10 

1400-1600 2,5-2,75 55-60 9-10 

1600-1800 2,75-3,0 55-60 9-10 

1800-2000 3,0-3,25 55-60 9-10 

2000-2200 3,25-3,5 60-65 9-10 

 

 

 

Таблиця 4.9 - Площі перерізу живильників для чавунних виливків  

                         з товщиною стінок 15-25 мм і масою 200 -5000 кг 
Маса виливка, кг  Живильники Кількість  

 площа перерізу (одного), 

см
2
 

довжина, мм живильників 

200-250 1,5-1,65 45-50 6-7 

250-300 1,5-1,65 45-50 6-7 

300-350 1,6-1,75 45-50 6-7 

350-400 1,6-1,75 45-50 6-7 

400-450 1,6-1,8 45-50 6-7 

450-500 1,8-1,9 50-55 6-7 

500-600 1,8-1,9 50-55 7-8 

600-700 1,8-1,9 50-55 7-8 

700-800 1,9-2,0 50-55 7-8 
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800-1000 2,0-2,1 50-55 7-8 

1000-1200 2,1-2,25 60-65 7-8 

1200-1400 2,25-2,4 60-65 7-8 

1400-1600 2,5-2,75 60-65 7-8 

1600-1800 2,5-2,75 60-65 7-8 

1800-2000 2,75-3,0 60-65 7-8 

2000-2200 2,75-3,0 60-65 8-9 

 

Таблиця 4.10 - Площі перерізу живильників для чавунних виливків  

                         з товщиною стінок 25-40 мм і масою 200-6500 кг 
Маса виливка, кг  Живильники Кількість  

 площа перерізу, см
2
 довжина, мм живильників 

200-250 1,5-1,6 45-50 5-6 

250-300 1,6-1,75 45-50 5-6 

300-350 1,6-1,75 45-50 5-6 

350-400 1,75-1,85 45-50 5-6 

400-450 1,75-1,9 45-50 5-6 

450-500 1,75-1,9 50-55 6-7 

500-600 1,75-1,9 50-55 6-7 

600-700 1,8-1,95 50-55 6-7 

700-800 1,9-2,0 50-55 6-7 

800-1000 2,0-2,1 50-55 6-7 

1000-1200 2,0-2,1 50-55 6-7 

1200-1400 2,1-2,2 50-55 6-7 

1400-1600 2,2-2,3 50-55 6-7 

1600-1800 2,4-2,5 60-65 7-8 

1800-2000 2,4-2,5 60-65 7-8 

2000-2200 2,4-2,5 60-65 7-8 

2200-2400 2,5-2,6 60-65 7-8 

2400-2600 2,5-2,6 60-65 7-8 

Продовження табл.4.10 

Маса виливка, кг  Живильники Кількість  

 площа перерізу, см
2
 довжина, мм живильників 

2600-2800 2,6-2,7 60-65 7-8 

2800-3000 2,8-2,9 60-65 7-8 

3000-3500 2,9-3,0 60-65 7-8 

3500-4000 3,0-3,1 65-70 7-8 

4000-4500 3,1-3,2 70-75 7-8 

4500-5000 3,2-3,3 70-75 8-9 

5000-5500 3,3-3,4 70-75 8-9 

5500-6000 3,4-3,5 70-75 8-9 

6000-6500 3,4-3,6 70-75 8-9 

 

 Приклад розрахунку. 
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 1 Розрахувати литникову систему для чавунного виливка (рис. 4.7 ) за 

способом В.І.Фундатора.  

  

 

 

Рис. 4.7 - Чавунний виливок “основа” 

 
  

1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихід-
них даних 
          Матеріал виливка  чавун марки СЧ15 ГОСТ 1412-85; маса виливка Gв  
0,6кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  горизонтальна; спо-
сіб формування   по вологому; кількість виливків у ливарній формі n12 шт; 
товщина стінок виливка     10 мм; конфігурація виливка – проста. 
                        
 1.2 Визначення кількості та площі поперечного перерізу вузького місця 
литникової системи 
 Визначаємо площу поперечного перерізу вузького місця литникової сис-
теми - живильника та кількості їх на один виливок за даними табл.4.6. Одержу-
ємо, що на один виливок необхідно використати один живильник з площею пе-
рерізу  0,4 см

2
. 

 
 1.3 Визначення сумарної площі поперечних перерізів живильників 

        У ливарній формі розміщено 12 живильників, тому сумарна площа пере-

різів живильників буде 
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                                        Fж = 12 х 0,4 = 4,8 [см
2
]. 

 
1.3 Визначення сумарних площ інших елементів литникової системи

 Приймаємо рекомендоване співвідношення каналів литникової системи 

Fж : Fшл : Fст н = 1 : 1,1 : 1,15. Звідки одержуємо: 
 

                               Fшл=1,1х4,8=5,28 [см
2
],  

 

   Fст н=1,15х4,8=5,52 [см
2
]. 

 

 1.4 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи  
 Литникова система складається з дванадцяти живильників, двох шлаков-
ловлювачів  і  одного  стояка. Тому -  Fж= 0,4 см

2
,   Fшл= 2,64 см

2
,  

Fст н=5,52 см
2
. 

 
   1.5 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи 
 Обираємо форми перерізів литникових каналів: шлакоуловлювача та жи-
вильника - рівнобічні трапеції, стояка - круг. За формулами (4.4-4.5) розрахову-
ємо розміри перерізів литникових каналів: 
 а) живильника- 
приймемо а=15 мм, b=12 мм, тоді      h= (40х2)/ (15+12) 3 мм; 
 б) шлакоуловлювача- 
приймемо h=17 мм, а=17 мм, тоді      b= [(264х2)17х17)]/ 17 14 мм; 
 в) литникового стояка- 

                                           Dст н=
4 552

314
27




,
 [мм]. 

 

Діаметр стояка біля лійки Dст в складатиме ~30 мм  - на 10% більше Dст н; 
 г) литникової лійки -  
при металоємкості форми до 10 кг застосовується лійка №1 (Dв=50, Hв=45 мм). 

4.1.3 Розрахунок литникових систем за способом К.О.Соболєва 
  

 

 

 Для чавунних виливків масою понад 100 кг (до 10 т) практичне застосу-

вання для розрахунку площі перерізу живильників знайшла номограма 

К.О.Соболєва (рис. 4.8), при складанні котрої було прийнято, що тривалість за-

ливання змінюється пропорційно G3  та 3 .  

 Праворуч номограми по горизонталі нанесено значення різних мас вилив-

ків (у межах до 10000 кг) і проведено дев’ять похилих паралельних ліній для 

різних переважних або середніх товщін стінок виливків (від 3 до 50 мм). Ліво-

руч на номограмі є одинадцять похилих паралельних ліній для різних величин 

середнього розрахункового металостатичного напору Нр (від 5 до 100 см), а по 

горизонталі нанесено значення шуканих площ перерізу живильників, які харак-

теризуються різними внутрішніми опорами форм при заливанні. 
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 Внутрішній опір форми визначається за характером виливка: для виливків 

простої конфігурації з плоскими стрижнями значення загальної площі перерізу 

живильників Fж приймається за шкалою малого внутрішнього опору форми; 

для виливків середньої складності  відповідно за шкалою середнього опору 

форми і для виливків складної конфігурації, з великою кількістю стрижнів  за 

шкалою великого внутрішнього опору форми. 

 Кількість та форма перерізу живильників приймаються залежно від кон-

фігурації, складності виливка і метода підведення до нього металу. 

 Значення номограми складено стосовно до умов заливання вологих форм. 

У разі сухих форм значення суми перерізів живильників, що було знайдено, не-

обхідно зменшити приблизно на 20-25%. 

 Крім того, номограма складена за умови температури рідкого металу у 

межах 1300-1330
о
С,  тому значення загальної площі перерізу живильників, яка 

одержана за номограмою, можна змінювати: при температурі металу вище за 

1330
о
С  зменшити на 10-15%; при температурі металу нижче за 1300

о
С  збі-

льшити на 15-20%. 

 Для користування номограмою, крім маси та товщини тіла виливка, необ-

хідно знати величину середнього розрахункового металостатичного напору або 

дійсної висоти стояка у період заливання (Нр), який визначається за формулою 

(4.2) або за формулами у табл.4.2. При ярусному підведенні живильників по ви-

соті виливка величину Нр слід визначати за формулою (4.7). Величини Hсер, Рсер 

та С позначено на рис. 4.9.  

 

 

                                                H H
P

C
P CEP

CEP 

2

2
.                                               (4.7) 
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Рис.4.8 - Номограма К.О.Соболєва для розрахунку площі перерізу Fж   
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Рис.4.9   Схема визначення величин Hсер, Рсер та С 

при ярусній литниковій системі 

 

За даними К.О.Соболєва співвідношення загальних площ перерізів кана-

лів литникової системи приймають таким  F ж : F шл : F ст н= 1:1,5:2. 

 

 

 Приклад розрахунку. 

 1 Розрахувати литникову систему для виливка за способом К.О.Соболєва.  

  

 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

         Матеріал виливка  чавун марки ЧВГ 300-4 ДСТУ 3926-99; маса виливка 

Gв=945 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  горизонтальна; 

спосіб формування  по сухому; кількість виливків у ливарній формі n1шт; 

товщина стінок виливка, переважна або середня,   =15 мм; висота  виливка  у  

ливарній формі (по положенню при заливанні) h
0
=750 мм; висота виливка у 

верхній напівформі hв= 300 мм; висота верхньої опоки Но= 500 мм; висота лит-

никової чаші Нч= 180 мм; температура рідкого металу при заливанні  1320
о
С; 

виливок складної конфігурації, тобто внутрішній опір ливарної форми  вели-

кий. 

 

 1.2 Визначення середнього розрахункового металостатичного напору.  

 Увесь виливок розташований у двох напівформах, а висота верхньої опо-

ки  500 мм. Для заливання форми встановлено литникову чашу висотою Нч= 

180 мм, висота в неї металу ~160 мм, тоді за допомогою формули (4.2) середній 

розрахунковий металостатичний напір Нр буде 

 

                                                Нр = 6 6
3

2 7 5
6 0

2

,
,

,


  [дм]. 
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 1.3 Визначення загальної (сумарної) площі перерізу вузького місця литни-

кової системи. 

        Литникова система - горизонтальна, тому визначаємо загальну площу пе-

рерізу живильників за номограмою (див.рис.4.8).  

          Праворуч на номограмі по горизонталі відшукуємо точку, яка відповідає 

масі виливка Р (945 кг), з котрої проводимо вертикальну лінію до перетину з 

похилою прямою, що відповідає середній або переважній товщині стінки вили-

вка   (15 мм).  Від одержаної точки перетину проводимо горизонтальну лінію 

до зустрічі з похилою прямою, що відповідає середньому розрахун-ковому ме-

талостатичному напору або дійсній висоті стояка Нр (60 см), та з цієї точки опу-

скаємо перпендикуляр до перетину його з горизонтальною віссю. Далі за одні-

єю з трьох наведених шкал згідно з характеристикою внутрішнього опору фор-

ми визначається значення суми перерізів площ живильників F ж. В нашому 

випадку внутрішній опір ливарної форми - великий, тому F ж  22,5 см
2
. На-

прикінець, при виготовленні виливка використовується суха форма, тому зна-

чення суми перерізів живильників, що було знайдено, зменшуємо на 20%, тому 

F ж  18 см
2
. 

 

 1.4 Визначення сумарних площ решти елементів литникової системи. За 

даними К.О.Соболєва приймаємо співвідношення площ перерізів каналів лит-

никової системи F ж : F шл : F ст н= 1:1,5:2. Звідки одержуємо 

 

                     F шл=1,5х18=27 [см
2
],  F ст н=2х18=36 [см

2
]. 

 

1.5 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи  

 Литникова система складається з шістьох живильників, двох шлаковлов-

лювачів  і двох стояків, тому  Fж= 18:6=3 см
2
,  Fшл=27:2=13,5 см

2
, Fст 

н=36:2=18 см. 

 

 1.6 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи 

 Обираємо форми перерізів литникових каналів: шлакоуловлювача та жи-

вильника  рівнобічні трапеції, стояка  круг. За формулами (4.4-4.5) розрахо-

вуємо розміри перерізів литникових каналів: 
 

 а) литникового живильника  

приймемо а=20 мм, b=18 мм, тоді      h= (300х2)/ (20+18)  16 мм; 

 б) литникового шлакоуловлювача  

приймемо a=38 мм, h=38 мм, тоді      b= [(1350х2)(38х38)]/ 38 33 мм; 

 в) литникового стояка  
 

Dст н=
4 1800

314
48




,
 [мм].
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4.1.4 Розрахунок литникових систем за способом В.М.Андрєєва 

 

  

 Для великого верстатобудівного литва практично обґрунтувала себе ем-

пірична формула В.М.Андрєєва (де тривалість заливання також приймається 

пропорційною G , але ця формула не враховує вплив напору)  

 

  F ж = kG   [см
2
],                                         (4.8) 

 

 де G  маса (чорнова) виливка, кг; 

      k  коефіцієнт, значення якого приймаються залежно від середньої або 

переважної товщини стінки   виливка (табл. 4.11). 

  

Таблиця 4.11  Значення коефіцієнта k 

Товщина стінки   ви-

ливка, мм 

 

k 

          До 15 0,41 

1630 0,47 

          Понад 30 0,55 
 

 Збільшення коефіцієнта k одночасно з потовщенням стінок В.М.Андрєєв 

пояснював порівняно меншою рідкотекучостю металу, який застосовується при 

заповненні більш крупних форм з масивними стінками. 

 Співвідношення каналів литникової системи за цим способом визначаєть-

ся з відношення  F ж : F шл : F ст = 1:1,2:1,15.  

  

Приклад розрахунку. 

 1 Розрахувати литникову систему для виливка “плита (рис.4.10) за спосо-

бом В.М.Андрєєва. 

 
 

Рис. 4.10  Чавунний виливок “плита” 
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 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

         Матеріал виливка  чавун марки СЧ20 ГОСТ 1415-85; маса виливка Gв 

1630 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  горизонтальна; 

спосіб формування  по сухому; кількість виливків у ливарній формі n1шт; 

товщина стінок виливка, переважна або середня,   100 мм. 

 

 1.2 Визначення сумарної площі поперечного перерізу вузького місця лит-

никової системи. 

 Визначаємо сумарну площу поперечного перерізу вузького місця литни-

кової системи - площу перерізу живильників за формулою (4.8) 

 

F ж = 055 1630 29,94,     [см
2
]. 

 

 1.3 Визначення сумарних площ решти елементів литникової системи. Із 

співвідношення каналів литникової системи F ж : F шл : F ст = 

=1:1,2:1,15 одержуємо 

 

   F шл=1,2х29,94 35,93 [см
2
], 

 

   F ст н=1,15х29,94 34,43 [см
2
]. 

 

 1.4 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

 Литникова система складається з трьох живильників, двох шлаковловлю-

вачів і двох стояків, тому - Fж= 29,94:3=9,98 см
2
,  Fшл=35,93:2 17,97  см

2
, Fст 

н=34,43:2=17,22  см
2
.  

   1.5 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи. 

 Обираємо форми перерізів литникових каналів: шлаковловлювача та жи-

вильника - рівнобічні трапеції, стояка - круг. За формулами (4.4-4.5) розрахову-

ємо розміри перерізів литникових каналів: 

 а) литникового живильника  

приймемо а=35 мм, b=30 мм, тоді      h= (998х2)/ (35+30)  31 мм; 

 б) литникового шлаковловлювача  

приймемо h=43 мм, а=43 мм, тоді      b= [(1797х2) )(43х43)]/43 41  мм; 

 в) литникового стояка   

 

                                             Dст н=
4 1722

314
47




,
 [мм]. 

 

 Діаметр кожного стояка Dст в буде ~52 мм, тобто на 10% більше Dст н. 

 4.1.5 Розрахунок литникових систем за способом С.В.Русіяна 
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 На разі основою розрахунку литникових систем є широко розповсюджена 

методика визначення перерізів живильників за оптимальним часом та питомою 

швидкістю заливання. 

 Сумарний переріз живильників розраховується за формулою 

 

                                                F ж=
G

K 
 ,                                                       (4.9) 

 

 де K  питома швидкість заливання, кг/см
2
с. Значення питомої швидкості 

заливання К  можна визначати за даними НКМЗ, що наведені у табл.4.12, або за 

іншими практичними даними, що наведені нижче, залежно від відносної густи-

ни виливка, що визначається за формулою 

 

                                                         
V

G

V
   .                                                     (4.10) 

 

Таблиця 4.12  Питома масова швидкість заливання К за даними НКМЗ 
Маса 

виливка, 

кг 

Питома швидкість заливання К при 
V

 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

До 100 0,50 0,53 0,56 0,60 0,63 0,65 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81 0,84 0,88 0,90 

101-500 0,53 0,57 0,61 0,65 0,68 0,70 0,75 0,79 0,82 0,84 0,90 0,93 0,97 1,00 

501-1000 0,56 0,61 0,65 0,70 0,73 0,70 0,82 0,86 0,90 0,94 0,98 1,02 1,06 1,10 

1001-5000 0,60 0,65 0,70 0,72 0,79 0,83 0,88 0,98 0,97 1,02 1,07 1,11 1,16 1,20 

5001-

50000 

0,64 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 

  

За даними табл.4.12 визначають питому швидкість заливання К для усіх 

деталей за винятком простих плит товщиною до 35 мм. Для цих плит коефіці-

єнт 
V

наближається до 7,2 і тоді дані таблиці для них не підходять, тому що 

дають занижені значення площ перерізу живильників. Для таких простих плит 

беруть величини питомої швидкості заливання К за даними табл.4.13. 

 

                       Таблиця 4.13 - Питома швидкість заливання К 

                                        для простих плит товщиною до 35 мм 

Товщина плити , мм Величина К 

                      До  10 0,4-0,6 

      Понад 10 до  15 0,5-0,7 

Понад 15 до 20-25 0,6-0,8 

Понад 25 до 30-35 0,7-0,9 

 За іншими практичними даними питому масову швидкість заливання К 

можна брати незалежно від маси фасонних виливків за даними табл.4.14. 
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Таблиця 4.14 - Визначення питомої швидкості заливання К залежно від 
V

  


V

, кг/дм
3
 0,55 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

К, кг/cм 
2
 c 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

 

  Нормальна тривалість заливання форми  визначається за формулою 

 

                                               111, s G ,                                                       (4.11) 

 

 де s  поправковий коефіцієнт на товщину стінок  виливка, що визнача-

ється за даними табл.4.15. 

 

                       Таблиця 4.15  Поправковий коефіцієнт s 

Середня товщина  

стінок виливка, мм 

Коефіцієнт s 

До 10 1,0 

11-20 1,3 

21-40 1,5 

41-80 та більше 1,7 

 

 Для забезпечення необхідного гальмування в литниковій системі 

С.В.Русіян рекомендував застосовувати таке співвідношення площ перерізу 

елементів литникової системи - F ж : F шл : F ст=1 0, : 1 35, : ( , , )0 9 11 . 

 

  

Приклад розрахунку. 

          1 Розрахувати литникову систему для виливка “каркас засувки” (рис.4.11) 

за способом С.В.Русіяна.  

  

 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

         Матеріал виливка  чавун марки СЧ35 ГОСТ 1415-85; маса виливка Gв 

350 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  горизонтальна; 

спосіб формування  по сухому; кількість виливків у ливарній формі n1шт; 

товщина стінок виливка, переважна або середня,   ~ 10 мм. 

 

 1.2 Визначення нормальної тривалості заливання ливарної форми. 

 Згідно з табл.А.1 визначаємо масу литниково-живлючої системи для ви-

ливка масою 350 кг  Gл= 0,3Gв=105 кг. Приймаючи  G = Gв+Gл= 350 + 105= 

=455 кг, розрахуємо тривалість заливання за формулою (4.11) 
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Рис. 4.11  Чавунний виливок “каркас засувки”: 1  литникова чаша;  

2  стояки; 3  шлаковловлювач; 4 живильники; 5  випори 

 

   111 10 455 23 7, , ,  [с]. 

 

 1.3 Визначення питомої швидкості заливання. 

 Габарити виливка 200 х 600 х 1500 мм, тому габаритний об’єм V буде 

 

                                                  V    2 6 15 180 [дм
3
]. 

 

 Відносна густина виливка, що визначається за формулою (4.10), буде 

  

                                                  
V
 

455

180
2,5 [кг/дм

3
]. 

 

 Тоді за даними табл.4.14 визначаємо питому швидкість заливання К = 

=0,75 кг/cм 
2 
с. 

 

 1.4 Визначення сумарної площі перерізу живильників. 

 За формулою (4.9) визначаємо сумарну площу  перерізу живильників 

 

       F ж=
455

23 7 0 75
25 6

, ,
,


  [см

2
]. 

 

 1.5 Визначення сумарних площ перерізів решти елементів литникової си-

стеми.  

 Із співвідношення каналів литникової системи F ж: F шл: F ст = 

=1 0, : 1 35, : ( , , )0 9 11  одержуємо 
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F шл=1,35х25,6=34,56 [см
2
], 

 

F ст =1,1х25,53=28,16 [см
2
]. 

 

 1.6 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

 Литникова система складається з чотирьох живильників, двох шлако- 

уловлювачів і двох стояків, тому Fж= 25,6:4=6,4 см
2
, Fшл=34,56:2=17,28 см

2
, 

Fст =28,16:2=14,08 см
2
.  

 

  1.7 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи. 

 Обираємо форми перерізів литникових каналів: шлаковловлювача та жи-

вильника  рівнобічні трапеції, стояка  круг. За формулами (4.4-4.5) розрахо-

вуємо розміри перерізів литникових каналів: 

 а) литникового живильника  

приймемо а=30 мм, b=25 мм, тоді      h= (640х2)/ (30+25)  24 мм; 

 б) литникового шлаковловлювача  

приймемо h=43 мм, а=43 мм, тоді      b= [(1728х2)- (43х 43)]/ 43 38 мм; 

 в) литникового стояка  

                                           Dст н=
4 1408

314
43




,
 [мм]. 

  

 Діаметр кожного стояка біля чаші Dст в складатиме ~47 мм , тобто на 10% 

більше Dст н. 

  1.8 Оберемо литникову чашу. 

 Визначаємо витрату чавуну 455:23,7 19,2 кг/с. Тоді номер чаші 

(див.табл.1.2)  7, а місткість її  50 кг.  

 

 

 4.1.6 Розрахунок литникових систем за способом Г. Дітерта 
 

 Розрахунок за способом Г.Дітерта дає практично прийнятні результати 

головним чином для дрібного та середньо-дрібного (до 400 кг) тонкостінного 

литва складної конфігурації, але для простого та товстостінного литва розраху-

нок дає перебільшені значення F ж. 

 Г.Дітерт прийняв закономірність тривалості заливання за формулою 

 

                                                     S G  ,                                                     (4.12 ) 

 

 де G  маса чавуну, що заливається у форму, кг; 

          S  постійна, яка залежить від товщини стінки  виливка та визначається 

за даними табл.4.16. 

                         Таблиця 4.16  Значення коефіцієнта S 
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Переважна товщина стінок виливка, 

мм 

Коефіцієнт S 

                             3 4 1,63 

                             5 8 1,85 

                             8 15 2,20 

 

 Загальна площа перерізу живильників визначається за формулою 

Г.Дітерта 

 

                                                F ж
x G

H P

,                                                     (4.13) 

 

 де F ж  загальна площа перерізу живильників, см
2
; 

         G   маса чавуну, що заливається у форму, кг; 

         Нр   розрахунковий напір у стояку, см. Визначається за формулою (4.2); 

         х    коефіцієнт, який визначається за даними табл.4.17. 

 

                   Таблиця 4.17 - Значення коефіцієнта х 

Переважна товщина стінок виливка, мм Коефіцієнт х 

                               3 4 5,8 

                               5 8 4,9 

                               8 15 4,3 

 

 За даними Г.Дітерта для дрібного чавунного литва приймають таке спів-

відношення каналів литникової системи  Fж :  Fшл :  Fст н= 1:1,06:1,11. 

 

 

 Приклад розрахунку. 

 1 Розрахувати литникову систему для виливка “корпус” (рис. 4.12) за спо-

собом Г.Дітерта.  

 

 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун СЧ20 ГОСТ1412-85; маса виливка Gв2,1 кг; 

спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  горизонтальна; спосіб фо-

рмування  по вологому; кількість виливків у ливарній формі n 4 шт; товщина 

стінок виливка, переважна або середня,  10 мм; висота  виливка  у  ливарній 

формі (по положенню при заливанні) h
0
85 мм; висота виливка у верхній напі-

вформі hв 42,5 мм; висота стояка (верхньої опоки) Нст100 мм. 
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Рис. 4.12  Креслення чавунного виливка “корпус” 

 

 1.2 Визначення тривалості заливання ливарної форми.  

      Згідно з даними табл.А.1 одержуємо Gл = 0,35G0=0,35х2,1=0,735 кг, коефіці-

єнт s=2,2 при товщині стінки  10 мм (див.табл.4.16). Приймаючи G=4(G0+Gл) 

= 4(2,1+0,735)=11,34 кг, розраховуємо тривалість заливання за формулою (4.12) 

 

                                               2 2 11 34 7,4, ,  [с]. 

 

 За такої тривалості заливання форми середня швидкість підняття рівня 

металу у порожнині форми складає 

 

                                                v  
85

7 4
11 49

,
,  [мм/с]. 

 

 Швидкість підняття металу у ливарній формі, що була одержана, припус-

тима (див.табл.4.1). 

 

 1.3 Визначення середнього розрахункового металостатичного напору.  

 За допомогою формули (див. табл. 4.2) середня розрахункова висота ме-

талостатичного напору Нр буде 

 

                                               Нр = 10
8 5

8
8 94 

,
,  [см]. 



81 
 

1.4 Визначення сумарної площі перерізу вузького місця литникової систе-

ми. 

 Визначаємо сумарну площу поперечного перерізу вузького місця литни-

кової системи  площу перерізу живильників за формулою (4.12), прийнявши за 

даними табл.4.17 х=4,3 

 

                                              F ж



4 3 11 34

8 94
4 84

, ,

,
,  [см

2
].                                                 

 

 1.5 Визначення сумарних площ інших елементів литникової системи. Із 

співвідношення каналів литникової системи  Fж :  Fшл :  Fст н= =1:1,06:1,11 

одержуємо 

 

                                   Fшл=1,06х4,84 5,13 [см
2
],  

 

Fст н=1,11х4,84 5,37 [см
2
]. 

 

 1.6 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

 Литникова системи (див. рис. 4.2) складається з восьми живильників, 

двох шлаковловлювачів  і  одного  стояка. Тому  Fж=4,84:8=0,605 см
2
, Fшл= 

=5,13:2 2,57 см
2
, Fст н=5,37 см

2
. 

 

   7 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи. 

 Обираємо форми перерізів литникових каналів: шлаковловлювача та жи-

вильника  рівнобічні трапеції, литникового стояка  круг. За формулами (4.4-

4.5) розраховуємо розміри перерізів литникових каналів: 

  

а) литникового живильника  

приймемо а=10 мм, b=8 мм, тоді      h= (60,5х2)/ (10+8) 7 мм; 

 б) литникового шлаковловлювача  

приймемо h=25 мм, а=25 мм, тоді      b= [(257х2)(25х25)]/25 19 мм; 

 в) литникового стояка  

 

                                                Dст н=
4 537

314
27




,
 [мм]. 

 

 Діаметр литникового стояка біля чаші Dст в складатиме ~30 мм , тобто на 

10% більше Dст н. 

  

 

 

 4.1.7 Розрахунок литникових систем за способом Оргважмашу 
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 Оргважмаш рекомендує проводити розрахунок F ж за формулою, що 

аналогічна формулі Г.Дітерта (4.13), але замість середнього розрахункового ме-

талостатичного напору Нр брати повний напір Н, що діє над живильниками, а 

коефіцієнт х визначати за формулою 

 

                                                 x
L


 

1

 
 ,                                                       (4.14) 

 

 де  , ,L   окремі коефіцієнти, котрі враховують різні фактори.  

 Так,  коефіцієнт  застосовується лише для ярусних литникових систем і 

визначається (див.рис.4.9) за формулою 

 

                                                     1
P

C

CEP
 .                                                    (4.15) 

 

 Значення коефіцієнтів   наведені у табл. 4.18, а коефіцієнта L у табл. 

4.19 - 4.20, причому для суцільних плит без вирізів та глибоких ребер й для ци-

ліндрів, поршнів, виливниць та інших подібних деталей слід користуватися да-

ними табл. 4.20. Об’ємна маса або відносна густина виливка 
V

 визначається за 

формулою (4.10). Видима річ, що чим складніший виливок за конфігурацією та 

чим тонкіша його стінка, тим менша величина 
V

. 

 

 

              Таблиця 4.18 - Значення коефіцієнта     

Тип литникової системи Тип 

формування 

  

Верхня 
По вологому 

По сухому 

0,124 

0,155 

Сифонна 
По вологому 

По сухому 

0,087 

0,108 

Горизонтальна  

(по середині виливка) 

По вологому 

По сухому 

0,107 

0,134 

Ярусна 
По вологому 

По сухому 

0,124 

0,155 

Дощова 
По вологому 

По сухому 

0,134 

0,217 

 

 

Таблиця 4.19 - Значення коефіцієнта L 
Переважна Об’ємна Значення коефіцієнта L при масі виливків, кг 
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товщина сті-

нки  

виливка, мм 

маса  

виливка
V

 

 

До 

50 

Понад 

50  

до 100 

Понад 

100 

 до 500 

Понад 

500  

до 1000 

Понад 

1000  

до 2000 

Понад 

2000  

до 5000 

 

Понад 

5000 

До 5 

    До 1,0 1,8    1,25 1,0 1,0 - - - 

        1,1-1,3 2,0    1,25 1,0 1,0 - - - 

        1,4-2 2,3 1,6 1,2 1,0 - - - 

        2,1-3 3,0 2,0 1,4 1,0 - - - 

   Понад 3 - - - - - - - 

6-10 

    До 1,0 1,8 1,6 1,2 1,0 - - - 

        1,1-1,3 2,1 1,6 1,2 1,0 - - - 

        1,4-2 2,3 2,0 1,8 1,5 - - - 

        2,1-3 3,0 2,4 2,0 1,5 - - - 

   Понад 3 3,5 2,8 2,4 2,0 - - - 

11-15 

    До 1,0 2,1 2,0 1,8 1,5 1,2 - - 

        1,1-1,3 2,1 2,0 1,8 1,8 1,4 - - 

        1,4-2 2,5 2,5 2,2 2,0 1,6 - - 

        2,1-3 3,5 2,8 2,4 2,2 1,8 - - 

   Понад 3 4,0 3,8 2,8 2,5 - - - 

Понад 15 

    До 1,0 2,8 2,5 1,7 1,2 1,2 0,9 0,7 

        1,1-1,3 2,8 2,8 1,7 1,5 1,5 1,1 0,8 

        1,4-2 3,0 3,0 2,0 1,8 1,8 1,3 0,9 

        2,1-3 3,5 3.2 2,5 2,2 2,2 1,5 1,0 

  Понад 3 4,0 3,6 3,0 2,5 2,5 1,5 1,1 

 Примітка.  У таблиці наведені значення коефіцієнта L виключаючи суцільні плити без 

вирізів та глибоких ребер та  циліндри, поршні, виливниці та інші подібні деталі. 

 

Таблиця 4.20 - Значення коефіцієнта L 

Об’ємна 
маса  

виливка
V

 

Значення коефіцієнта L при масі виливків, кг 

До 10 

Понад 

10  

до 25 

Понад 

25  

до 50 

Понад 

50  

до 100 

Понад 

100 

 до 500 

Понад 

500  

до 1000 

Понад 

1000 

до 5000 

Понад 5000 

        До 0,5 1,5 1,2 0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 

       0,6-0,7 2,0 1,5 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 

       0,8-1,0 2,8 1,8 1,2 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 

       1,0-1,3 3,5 2,2 1,4 1,1 1,0 0,7 0,6 0,6 

       1,4-1,7 4,0 2,5 1,6 1,3 1,2 0,8 0,7 0,7 

       1,8-2,1 4,5 3,0 1,8 1,5 1,4 0,9 0,8 0,8 

       2,2-2,5 4,5 3,5 2,0 1,8 1,6 1,1 0,9 0,9 

       2,6-3 4,5 4,0 2,2 2,0 1,8 1,2 1,0 1,0 

       3,1-3,5 5,0 4,5 2,5 2,2 2,0 1,4 1,2 1,1 

Понад 3,5 5,0 4,5 3,0 2,5 2,2 1,7 1,4 1,2 

 Примітка. У таблиці наведені значення коефіцієнта L для пустотілих циліндрів, 

виливниць та поршнів. 

Приклади розрахунку. 

          1 Розрахувати литникову систему для виливка “виливниця” за способом 

Оргважмашу. 
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 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун з пластинчастим графітом; маса виливка 

Gв8060 кг; габаритні розміри виливка, дм: 10,3 х 11,25 х 22,53; спосіб лиття  у 

піщану форму; литникова система  верхня; спосіб формування  по сухому; 

кількість виливків у ливарній формі n  1 шт; товщина стінок виливка, перева-

жна або середня,   140 мм; висота  виливка  у  ливарній формі (по положенню 

при заливанні) h
0
 2253  мм; Нст - висота стояка (або верхньої опоки), 300 мм; 

висота литникової чаші на два стояки Нч= 350мм. 

 

 1.2 Визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми.  

 Згідно з табл.А.1 приймаємо Gл=0,20G0=0,20х8060=1612 кг. Коефіцієнт 

s=2 для чавунних виливків. Приймаючи G=G0+Gл = 8060+1612 = 9672  кг, оде-

ржимо тривалість заливання за формулою (2.2) 

 

   2 140 9672 22123 ,  [с].  

 

 За такої тривалості заливання форми середня швидкість підняття рівня 

металу у порожнині форми складає 

 

                                                v  
2253

221 2
10

,
 [мм/с]. 

 

 Швидкість піднімання металу у ливарній формі, що була одержана,- при-

пустима (див.табл.4.1), тому приймаємо визначену тривалість за оптимальну. 

 

 1.3 Визначення об’ємної маси виливка.. 

    Об’ємну масу або відносну густину виливка визначаємо з відношення G/V 

 

                                        8060/(10,3х11,25х22,53) 3,1 [кг/дм
3
]. 

 

 1.4 Визначення коефіцієнта  х. 

 Коефіцієнт х визначаємо за формулою (4.14), приймаючи при верхній ли-

тниковій системі  =0,155 (див.табл.4.18) та L=1,1 при об’ємній масі виливка 

G/V=3,1 (див.табл.4.20)  

                                                   x 



1

0 155 11
5 87

, ,
,  . 

 

 1.5 Визначення повного напору Н. 

 Замість напору Нр слід брати повний напір Н. На разі, коли застосовуєть-

ся верхня литникова система з заливанням через два стояки, повний напір скла-
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дається з висоти верхньої опоки та рівня металу у литниковій чаші при зали-

ванні (приймаємо на 10 мм меншим за висоту чаші)   

 

 Н= 300 + 340 = 640 [мм] = 64 [см].  

  

 1.6 Визначення сумарної площі перерізу литникових стояків F ст . 

 Проводимо розрахунок,  як рекомендує Оргважмаш, за формулою, що 

аналогічна формулі Г.Дітерта (4.13) 

                                     

                                    F ст 
x G

H
= 

5 87 9672

64
72 2

,
,  [см

2
]. 

 

 1.7 Визначення площі перерізу основного елемента литникової системи.  

 Литникова система складається з двох стояків, тому - Fст =36,1  см
2
.  

 

  1.8  Визначення профілю та розмірів литникового стояка. 

 Обираємо формою перерізів литникових стояків   круг. За формулою 

(4.5) розраховуємо розміри перерізів литникових стояків: 

 

                                            Dст =
4 3610

314
68




,
 [мм]. 

 

 Приймаємо Dст рівнім 70 мм, тому що литникову систему у формі будемо 

виконувати з вогнетривких шамотних трубок. 

 

 

 2 Розрахувати литникову систему для виливка “виливниця” (рис.4.13) за 

способом Оргважмашу.  

 

 2.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун з пластинчастим графітом; маса виливка 

Gв1300 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  ярусна; спосіб 

формування  по сухому; кількість виливків у ливарній формі n 1 шт; габари-

тні розміри виливка, дм: 5,45 х 5,45 х 11,43; товщина стінок виливка, переважна 

або середня,   120 мм; висота  виливка  у  ливарній формі (по положенню при 

заливанні) h
0
1143 мм; висота верхньої опоки Но 350 мм; висота литникової 

чаші Нч300 мм. 
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                                           а                                               б 

Рис.4.13  Креслення чавунного виливка “виливниця” (а) та  

схема застосовної ярусної литникової системи (б)  

 

 2.2 Визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми.  

 Приймаємо Gл =0,2G0=0,2х1300=260 кг. Коефіцієнт s=2 для чавунних ви-

ливків. Приймаючи G=G0+Gл = 1300+260 = 1560  кг, одержимо тривалість зали-

вання за формулою (2.2) 

 

   2 120 1560 114 43 ,  [с].  

 

 За такої тривалості заливання форми середня швидкість підняття рівня 

металу у порожнині форми складає 

 

                                                v  
1143

114 4
10

,
 [мм/с]. 

 

 Швидкість піднімання металу у ливарній формі, що була одержана,- при-

пустима (див.табл.4.1), тому приймаємо визначену тривалість за оптимальну. 

 

 2.3 Визначення об’ємної маси виливка.. 

 Об’ємну масу визначаємо за формулою G/V 

 

                                     1300/(5,45 х 5,45 х 11,43) 3,8 [кг/дм
3
]. 

 2.4 Визначення коефіцієнта  х . 



87 
 

 Коефіцієнт х визначаємо за формулою (4.14), приймаючи при ярусній ли-

тниковій системі коефіцієнт =0,155 (див.табл.4.18), а коефіцієнт L=1,4 (див. 

табл.4.20). За формулою (4.15) визначаємо коефіцієнт через те, що нижній 

живильник розміщений на висоті р1=1000 мм, верхній  на висоті р2=400 мм,   

тоді Рсер = (р1+ р2)/2= (1000+400)/2= 700 мм ,  а  коефіцієнт  1

700/1143 0,39. Тоді 

                                             x 
 


1

0 155 1 4 0 39
1182

, , ,
, . 

 

 2.5 Визначення повного напору Н. 

 На разі повний напір Н складається з висоти р1, висоти верхньої опоки Но 

та рівня металу у литниковій чаші при заливанні (приймаємо на 10 мм меншим 

за висоту литникової чаші Нч), тому 

   

 Н= 1000 + 350 + 290 = 1640 [мм] = 164 [см]. 

 

 2.6 Визначення загальної площі перерізу вузького місця литникової сис-

теми. 

 Через те, що литникова система - незамкнена ярусна, визначаємо загальну 

площу перерізу вузького місця литникової системи - литникового стояка у 

площині АВ (див.рис.4.6). Проводимо розрахунок,  як рекомендує Оргважмаш, 

за формулою, що аналогічна формулі Г.Дітерта (4.13) 

 

                              F ст 
x G

H
= 

1182 1560

164
36 5

,
,  [см

2
]. 

 

  2.7 Визначення профілю та розмірів литникового стояка.. 

 Обираємо за форму перерізу литникового стояка  круг та за формулою 

(4.5) розраховуємо діаметр стояка 

 

                                              Dст =
4 3650

314
68




,
 мм. 

 

 2.8 Визначення площ перерізу литникових живильників. 

 Литникова система  незамкнена та складається з одного литникового 

стояка та двох литникових живильників на двох рівнях. Іноді визначають площі 

перерізу живильників так: нижній живильник повинен бути на 20% більший за 

переріз стояка   це зменшує швидкість руху металу у живильнику та при над-

ходженні у форму, а верхній  на 10% більший за нижній 

 

Fж н= 1,2 Fст= 1,2 х 36,5 = 43,8 [см
2
]; 
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Fж в= 1,1 Fж н = 1,1 х 43,8   48,2 [см
2
]. 

 

 2.9 Визначення профілю та розмірів живильника. 

 Приймаємо за форму живильників  прямокутник. Висоту перерізу живи-

льників визначаємо, виходячи із діаметру або ширини їх 68 мм, тобто ця висота 

буде для нижнього живильника 4380/68   65 мм, а для верхнього - 4820/68 71 

мм. 

 

 

 4.1.9 Розрахунок литникових систем за способом Б.В.Рабиновича 
 

 

 Розрахунок за цим способом та побудова литникової системи складається 

з таких завдань: 

 - вибір місця (тонке або товсте) та способу (по розніму форми, сифонний, 

дощовий або ярусний) підведення металу до виливка; 

 - конструювання литникової системи та визначення співвідношень площ 

її елементів. При цьому за одиницю приймається площа малого (“вузького”) 

перерізу системи. Під малим перерізом  слід розуміти найменшу площу перері-

зу (або суму перерізів) у литниковій системі. Як малій переріз можуть бути жи-

вильники або спеціальні елементи, наприклад, фільтрувальні сітки, дроселі і 

т.ін. Площу малого перерізу позначають Fм; 

 - визначення часу (тривалості) або швидкості заливання. Б.В.Рабинович 

приймає закономірність тривалості заливання середньою між G  та G3 ; 

 - визначення площі малого перерізу, яка забезпечує заповнення форми у 

призначений оптимальний час (вплив напору металу не враховується), та ви-

значення за прийнятими співвідношеннями площ решти елементів системи; 

 - конструювання та визначення розмірів живлючих елементів (бічні над-

ливи, живильні бобишки), якщо вони є складовою частиною литникової систе-

ми. 

 Б.В.Рабинович на базі аналізу фізичних явищ, що проходять при заливан-

ні форм, рекомендує співвідношення площ елементів литникових систем, мето-

дику визначення розмірів елементів литникових систем та наводить раціональні 

конструкції. 

 Визначення малого перерізу литникової системи. Для визначення малого 

перерізу литникової системи на основі практичних та літературних даних 

Б.В.Рабіновичем було складено діаграму (рис. 4.14). По осі абсцис відкладено 

масу виливка. Якщо в опоці формується декілька виливків, то необхідно брати 

їх сумарну масу. По осі ординат ліворуч відкладені площі малих 

зів F м. Праворуч на вертикальній шкалі відкладені діаметри d0 еквівалентних 

круглих перерізів. Праворуч на короткій вертикальній шкалі  
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Рис.4.14 - Діаграма для визначення площ малих перерізів литникової системи 

F м  і діаметрів d0  еквівалентних круглих 

перерізів: 1 - швидке заливання; 2 - заливання з нормальною швидкістю; 3 - пові-

льне заливання



90 
 

позначені діаметри d0 при двох круглих перерізах. Лінії 1,2,3 дають значення Fм 

відповідно для повільного, нормального та швидкого заливання. 
 Для звичайного машинобудівного литва приймається нормальна швид-

кість заливання. Повільне або швидке заливання обирається залежно від техно-

логічних завдань, які необхідно вирішити і які виникають у зв’язку з особливо-

стями геометрії виливка та вимогами до неї. При цьому можна керуватися та-

кими властивостями повільного та швидкого заливання. 

 Повільне заливання. П е р е в а г и: а) менше динамічне навантаження на 

форму і, відповідно, менше роздуття і засмічування при заливанні у вологі фо-

рми; б) більш щільна структура металу та зменшення усадкових раковин, тому 

що в процесі заливання метал у частинах виливка, що розташовані нижче або 

подалі від місця підведення металу, встигає значно охолодитися; при повільно-

му заливанні твориться живлення виливка “за рахунок ковша”, тобто за раху-

нок металу, що поступає з ковша у форму в процесі кристалізації виливка; не 

всі конструкції виливків дозволяють використовувати цю перевагу повільного 

заливання; в) достатній час для виходу газів із стрижнів; г) відносно невелика 

маса литникової системи. Н е д о л і к и: а) збільшення часу теплової дії металу 

на поверхню форми, що може викликати пригар, обвал, засмічування, ужиміни; 

б) зменшення температури та рідкотекучості металу в процесі заливання, що 

приводить до спаїв та до підкоркових газових раковин; в) зниження продуктив-

ності праці заливальників. Г а л у з і   з а с т о с у в а н н я: а) для товстостінних 

виливків з метою одержання щільних виливків без усадкових раковин, без до-

помоги надливів; б) для високих або масивних виливків, які заливаються у во-

логі форми з метою зменшення роздуття; в) для необроблюваних деталей; г) 

для виливків з великими стрижнями та відносно малими стрижньовими знака-

ми, коли утруднений вихід газів із стрижнів. 

 Швидке заливання. П е р е в а г и: а) малі втрати температури та рідкоте-

кучості металу;   б)   мале прогрівання поверхні форми.  Н е д о л і к и:  

а) роздуття вологих форм та збільшення розмірів виливків внаслідок значного 

динамічного навантаження на форму; б) розмивання поверхонь форм та стриж-

нів; в) можливе збільшення браку по шлаку; г) відносно велика маса литникової 

системи. Г а л у з і   з а с т о с у в а н н я: а) для виливків з тонкими стінками та 

складної конфігурації; б) для виливків з великими плоскими поверхнями поза 

залежністю від товщини тіла (виливниці та плити); в) для виливків, які підля-

гають механічному обробленню та заливаються гарячим металом; г) для вилив-

ків із білого, модифікованого та високоміцного чавунів. 

 Якщо великий виливок заливається з декількох ковшів через самостійні 

литникові системи, тоді площу, що знайдено на діаграмі, слід розбити на окремі 

системи. У разі спрощеної литникової системи, коли стояк встановлено безпо-

середньо на виливку, малим перерізом є нижній діаметр стояка і тоді Dcт н= =d0. 

При цьому завжди ліпше застосовувати декілька стояків малого діаметру за-

мість одного великого (рис. 4.15). Пояснюється це такими причинами: а) під 

стояком  великого  діаметру  в  тілі  виливка  утворюються  усадкові раковини; 

б) стояки вели- 
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Рис. 4.15  Виливок поворотного столу масою 670 кг 

    з верхньою литниковою системою 

 

кого діаметру при однаковій висоті зі стояками меншого діаметру потребують 

більшого ухилу для ліквідації розрідження, що небажано через можливості ро-

змивання стінок стояків з великим конусом та засмічування форми. 

Співвідношення площ елементів литникової системи. Для чавунних ви-

ливків співвідношення елементів литникових систем повинні призначатися так, 

щоб: а) тиск металу у будь-якому перерізі литникової системи дорівнював або 

був більшим за атмосферний; б) усі елементи литникової системи заповнюва-

лися металом; в) шлак поспівав сплити в шлаковловлювачі; г) литникова сис-

тема мала, по змозі, невелику масу.  

 Відношення площ перерізів живильників та стояка знизу та згори визна-

чається (залежно від відношення Н/hч та коефіцієнта за допомогою графіка, 

зображеного на рис. 4.16.  

 З кривих на рис.4.16 видно, що при певному відношенні Н/hч зі збільшен-

ням коефіцієнта витрати відношення Fст в : F ж  збільшується. Наприклад,  

якщо    Н/hч=4,    тоді    при 0,5Fст в : F ж=1,   а   при 0,8Fст в : 

F ж=1,6. При певному коефіцієнті витрати  зі збільшенням відносної висоти 

чаші, тобто зі зменшенням Н/hч відношення Fст в : F ж  зменшується 

і може  стати  менше  за одиницю. Наприклад,  якщо  0,5,  тоді при Н/hч=3  

Fст в : F ж=0,87. В цьому разі малим перерізом в литниковій системі стає вер-

хній переріз стояка і така литникова система повинна бути віднесена до “роз-

ширної”. 

 Методика визначення розмірів елементів литникових систем. На підставі 

вищевикладеного можна визначати розміри литникових систем у такій послідо-

вності. 
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Рис.4.16  Співвідношення Fст в : F ж залежно від Н/hч 

        та коефіцієнту витрати  

 

 

 Живильники. За діаграмою (див. рис. 4.14) находять F м або F ж. 

 Верхній переріз стояка. Для полегшення розрахунків була складена діаг-

рама, яка наведена на рис.4.17. На осі абсцис відкладено відношення Н/hч, а на 

осі ординат - відношення К=dв/d0. 

 Для литникових систем чотирьох типів побудовані чотири криві:  

 1) литникова система складається з чаші та стояка (“вільне падіння мета-

лу”); 

 2) система складається з чаші, стояка та живильника (метал робить один 

поворот);  

 3) система складається з чаші, стояка, шлаковловлювача та живильника, 

який розташований у верхній напівформі (метал робить два повороти);  

 4) система складається із чаші, стояка, шлаковловлювача та живильника, 

який розташований у нижній напівформі (метал робить три повороти).   
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Рис.4.17 - Діаграма для визначення відношення К=dв/d0 та номограма для підра-

хунку верхнього діаметра стояка
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 Щоб знайти К, необхідно розрахувати відношення Н/hч по розмірам пев-

ної литникової системи, знайти значення Н/hч на осі абсцис та провести перпе-

ндикуляр до перетину з відповідною кривою. Потім потрібно провести горизо-

нталь від точки перетину ліворуч та на осі ординат знайдемо значення К. Для 

визначення верхнього діаметра стояка dв =K х d0 необхідно знати ще й d0. 

 Діаметр d0 находять з діаграми на рис.4.12 на правій шкалі проти відпові-

дного значення F м. Діаграма на рис.4.15 суміщена з номограмою, яка дозво-

ляє відразу знайти dв з відомого відношення Н/hч. Для цього значення К на осі 

ординат з’єднують прямою зі значенням d0 на крайній лівій шкалі. Перетин 

прямої зі шкалою dв дає шукане значення верхнього діаметра стояка. 

 Для литникової системи, що зображена на рис.4.18, розрахунковий верх-

ній переріз стояка відноситься до отвору у чаші. При додержанні цих відно-

шень стояк буде заповненим по висоті.  

Нижній переріз стояка. Збереження розрахункового верхнього перерізу 

стояка при певному перерізі живильників поза залежності від розміру нижнього 

перерізу стояка ( F ст н F ж ,  а відповідно dн  d0) забезпечить  
 

 

Рис. 4.18 – Литникова система 

        з чашою-нарощалкою 

заповнення литникової системи та утво-

рення додатного тиску. При масовому ви-

робництві, коли кожна модельна плита має 

спеціальний стояк, можна з метою економії 

металу прийняти dн= d0. 

          При серійному та індивідуальному 

виробництві стояки підбирають за верхнім 

перерізом; за цього потрібно додержувати-

ся умови: dн   d0. 

          Шлаковловлювач. Розміри перерізу 

шлаковловлювача розраховуються таким 

чином, щоб швидкість металу в ньому була 

меншою за критичну швидкість «зважу-

вання» дрібних частинок шлаку. При зали-

ванні чавуну така швидкість відповідає  

Gуд0,25 кг/см
3
 с.  З погляду якості литва, 

чим більше переріз шлаковловлювача,   

тим   ліпше.   Границею  є тільки витрата 

металу. 

           Кінець-кінцем основними висновка-

ми 

можуть бути такі: 

 - розрахунковими перерізами  у литникових системах  є малі перерізи  

(живильники)  F м   та   верхній   діаметр стояка D cт в ; 

  - розміри литникових систем визначаються у такій послідовності: 

              1) за діаграмою (див. рис. 4.12) знаходиться сумарна площа малих 

перерізів (живильників) F м та діаметр d0  еквівалентного круглого перерізу; 
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              2) по діаграмі (див. рис. 4.15) знаходиться верхній діаметр стояка 

D cт в; вхід із чаші у стояк повинен мати заокруглення R D 0 2, ст в; 

             3) нижній діаметр стояка знаходиться з умови D cт н  d0; 

             4) площа перерізу шлаковловлювача визначається з умови 

Fшл=Gc/Gуд, де Gуд з метою забезпечення спливання шлаку при заливанні чавуну 

повинно бути не більше 0,25 кг/см
3
 с. 

 

 Приклади розрахунку. 
 

 1 Розрахувати литникову систему для виливка “блок циліндрів” за спосо-

бом Б.В.Рабиновича. 

 

 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун СЧ35 ГОСТ1412-85; маса виливка з литнико-

вою системою та випорами Gв150 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литнико-

ва система  сифонна; спосіб формування  по сухому; кількість виливків у ли-

варній формі n 1 шт; товщина стінок виливка, переважна або середня,   ~ 13 

мм; висота стояка hст= 450 мм; висота литникової чаші Нч= 120 мм. 

 

  1.2 Визначення тривалості заливання ливарної форми. 

 Визначаємо тривалість заливання форми за формулою (2.2) 

 

                                                 2 13 150 253  [с]. 

 

 1.3 Визначення масової витрати чавуну при заливанні форми. 

 Масова витрата чавуну при заливанні буде 

  

                                                     G
c
 

150

25
6  [кг/с]. 

 

 1.4 Визначення висоти металу у литниковій чаші. 

 Висоту металу у литниковій чаші визначаємо за формулою hч=0,75х Нч, 

тому що метал при заливанні форми не доливають до верху чаші 

 

          hч= 0,75х120=90 [мм]. 

 

 1.5 Визначення повного напору. 

 Визначаємо повний напір або загальну висоту стояка до рівня металу у 

чаші  

 

          Н=90+450=540 [мм]. 
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1.6 Визначення сумарної площі поперечного перерізу живильників. 

 Визначаємо сумарну площу  перерізу живильників із застосуванням діаг-

рами (див.рис. 4.12) : 

 для швидкого заливання ліворуч на вертикальній шкалі F м = F ж= 

=13 см
2
; 

  праворуч на вертикальній шкалі d0=40 мм. 

 

 1.7 Визначення площі верхнього діаметру стояка  литникової системи.

 Із застосуванням діаграми, що зображена на рис.4.15, спочатку по кривій 

4 (при литниковій системі з трьома поворотами металу)  при відношення Н/hч= 

540/90=6 находимо К=1,19, а потім при d0=40 мм та К=1,19 верхній діаметр 

стояка Dcт в=48 мм. 

 Крім того, слід відмітити, що вхід із чаші у стояк повинен мати заокруг-

лення R D 0 2, ст в , тобто  9 6,  мм. 

 

 1.8 Визначення площі нижнього діаметру стояка  литникової системи. 

 Нижній діаметр стояка находиться із умови D cт н  d0, тобто 40мм. 

 

 1.9 Визначення площі перерізу двобічного шлаковловлювача литникової 

системи. 

 Визначаємо площу перерізу одного шлаковловлювача за формулою 

Fшл=Gc/Gуд, при цьому з метою забезпечення спливання шлаку при заливанні 

приймемо Gуд=0,25 кг/см
3
 с 

                                                 F шл=
6

2 0 25
12




,
 [см

2
]. 

  

 1.10 Визначення площ перерізів шлаковловлювача та живильника. 

 Литникова система складається з чотирьох живильників та двох      шла-

ковловлювачів, тому -  Fж= 3,25 см
2
,   Fшл=12 см

2
.  

 

 1.11 Визначення профілів та розмірів шлаковловлювача та живильника. 

 Обираємо форми перерізів литникових каналів: шлаковловлювача та жи-

вильника  рівнобічні трапеції. За формулою (4.4) розраховуємо розміри пере-

різів литникових каналів: 

  

а) литникового живильника  

приймемо а=20 мм, b=18 мм, тоді      h= (325х2)/ (20+18)  17 мм; 

 

 б) литникового шлаковловлювача  

приймемо h=40 мм, а=32 мм, тоді      b= [(1200х2)- (40х32)]/ 40 28 мм. 
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 2 Розрахувати литникову систему для виливка “ролик” (рис. 4.19) за спо-

собом Б.В.Рабиновича. 

 

 2.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун СЧ35 ГОСТ1412-85; маса виливка з литнико-

вою системою та випором G20 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова 

система  верхня; спосіб формування  по вологому; кількість виливків у   ли-

варній формі n 1 шт; товщина стінок виливка, переважна або середня,  ~ 13 

мм; висота стояка hст= 100 мм; висота литникової чаші Нч=70 мм. 

 

 
    

Рис. 4.19 – Виливок «ролик» 

     2.2 Визначення висоти металу у 

литниковій чаші. 

     Висоту металу у ливниковій чаші 

визначаємо за формулою  

 

                         hч=0,75х Нч, 

 

тому що метал при заливанні форми  

не доливають до верху чаші 

 

hч=0,75х70=50 [мм]. 

 

     2.3 Визначення повного напору. 

     Визначаємо повний напір або зага-

льну висоту стояка до рівня металу у 

чаші 

Н=50+100=150 [мм]. 

 

   2.4 Визначення нижніх діаметрів перерізів стояків.  

           Через відсутність у ливниковій системі живильників малими перерізами 

у неї служать  нижні перерізи стояків, тобто dн=d0. Деталь товстостінна; щоб не 

було усадкових раковин приймемо повільне заливання. По діаграмі на рис.4.12 

для виливка масою 20 кг находимо при двох стояках d0=dн=10 мм. 

 

 2.5 Визначення верхнього діаметру перерізів стояків.  

 При визначенні верхнього діаметра стояка за допомогою діаграми на 

рис.4.15: а) спочатку розрахуємо відношення H/hч=150/50=3; б) найдемо цю ве-

личину на осі абсцис та від неї відновимо перпендикуляр до перетину з кривою 

1; в) на осі ординат знайдемо К=1,41; г) з’єднаємо К=1,41 прямою з d0=10 мм та 

на перетині з середньою шкалою знайдемо dв 14мм. 
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4.2 Литникові системи виливків із чавунів з кулястим графітом 
 

 

 4.2.1 Розрахунок литникових систем за способом ІПЛ  

 
 

 Звичайно розрахунок і конструювання литникових систем здійснюються з 

урахуванням гідродинамічних особливостей заповнення порожнини форми, її 

теплофізичних характеристик та жорсткості, особливостей кристалізації металу 

і т.ін. Крім того вони повинні забезпечувати одержання якісного литва з макси-

мально можливим виходом придатного.  

 Литникові системи поділяються на підводящі та живильні. 

 Підводяща литникова система повинна виконувати такі операції:   

  підводити метал у порожнину форми;  

  затримувати шлак і неметалеві включення;  

  забезпечувати вільний вихід повітря та інших газів із порожнини 

ливарної форми та рідкого металу;  

  забезпечувати ламінарну течію рідкого металу, усуваючи можливе 

підсмоктування повітря, розмивання ливарної форми та змішування неметале-

вих включень з металом;  

  мати по змозі мінімальну масу. 

 При виробництві виливків із чавунів з кулястим графітом литникова сис-

тема повинна забезпечувати швидке заповнення порожнини ливарної форми з 

мінімальним окисленням елементів, що використовуються для сфероїдального 

оброблення, остаточна концентрація котрих у металі виливка складає приблиз-

но 0,02 0,07%. Орієнтовна тривалість заливання рідкого металу у ливарну 

форму при виробництві виливків із чавунів з кулястим графітом залежно від їх 

маси наведена у табл. 4.21. 

 

Таблиця 4.21  Орієнтовна тривалість заливання форми 

Маса виливка, кг Тривалість заливання, с 

10 8 

100 17 

1000 60 

10000 100  
 

  

Неметалеві включення у рідкому металі схильні до спливання та виявляються в 

основному під ливарними стрижнями або у верхніх частинах виливка. Тому, 

при конструюванні кожного елементу підводящої литникової системи 
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ураховується ефективне затримання шлаку, усунення завихрень та 

підмоктування повітря. 

 Литникова чаша звичайно має форму прямокутника або лійки. У 

прямокутній чаші біля литникового стояка є поріг, який перешкоджає звужен-

ню та завихренню струму металу при вході у стояк. Діаметр або ширина чаші 

приблизно в 2 рази більша за діаметр струму металу, що падає, або за діаметр 

стояка, довжина в напрямку заливання - в 2 рази більша за ширину, а глибину 

можна прийняти рівною ширині. Зменшенню циркуляції металу сприяє також 

високий рівень рідини у литниковій чаші та мала висота падіння струму з ков-

ша. Тому намагаються завжди швидко заповнити чашу та перекрити рідким ча-

вуном вхідний отвір стояка. 

 Литниковий стояк повинен бути конусним, звужуватися в напрямку руху 

струму, заважати завихренню струму металу та підсмоктуванню повітря. 

Мінімальний переріз стояка визначається із співвідношення 

 

                                                  F ст= F ж

H

h
,                                             (4.16) 

 

 де Н - феростатичний напір (відстань від рівня металу у литниковій чаші 

до лінії роз’єму ливарної форми) (рис.4.20);  

          h - висота рідкого стовпа металу у литниковій чаші. 

 

 
 

Рис.4.20  Підводяща литникова система 

 

 Звичайно ливарна форма має один стояк. Виняток складають форми для 

одержання важких виливків, заливання яких робиться з двох або більше ковшів. 

Висота стояка залежить від роз’єму форми та розміщення виливків. Попереч-

ний переріз стояка приблизно на 1/3 більше загального перерізу живильників 

( F ст=1 3, F ж). 

 

Для    забезпечення   більш   повного затримання шлаку рекомендується 

швидке заливання стояка. Однак частинки шлаку будуть попадати у порожнину 

форми навіть за відсутності турбулентності, якщо швидкість їх спливання мен-

ша за швидкість руху струму в стояці. Розрахунки показують, що частинки 
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шлаку діаметром менше за 1,6 мм завжди утягуються у порожнину ливарної 

форми струмом металу. Великі частинки утягуються у форму тільки турбу-

лентним потоком. З метою зменшення турбулентності потоку у 

шлакоуловлювачі стояк закінчується зумпфом. Найбільш ефективним є зумпф у 

вигляді куба з ребром в 2 рази більшим за діаметр стояка. 

 У литникових системах при горизонтальному роз’ємі форми шлакоулов-

лювач повинен бути прямим, тому що згини збільшують турбулентність потоку 

рідини. Якщо згин шлакоуловлювача неминучий,  радіус заокгруглення  пови-

нен бути по змозі найбільшим, а місце відгалуження живильника обирається як 

можна далі від зігнутої ділянки шлакоуловлювача. Лінійна швидкість рідкого 

металу, що поступає у шлакоуловлювач, повинна бути достатньо великою, щоб 

швидко перекрити живильники, зменшити вірогідність попадання шлаку у 

форму. Мінімальна відстань між литниковим стояком та першим живильником 

залежить від маси виливка (табл.4.22). 

 

      Таблиця 4.22  Мінімальні відстані між елементами литникової системи 

Маса Мінімальна відстань, мм 

виливка, кг між стояком і першим 

живильником 

між останнім живильником і 

кінцем шлакоуловлювача 

5 100 75 

50 150 150 

500 та більше 380  380 

 

 Звужування шлакоуловлювача у вертикальній площині в кінцевій частині 

відвертає загортання струму і попадання у форму металу, який найбільше зба-

гачений неметалевими включеннями (рис.4.21,б). Подовження шлакоуловлюва-

ча за останнім живильником (наскільки дозволяє опочне оснащення) також 

зменшує вірогідність попадання шлаку до форми. Мінімальна відстань між 

останнім живильником і кінцем шлакоуловлювача залежно від маси виливка 

наведена у табл. 4.22. Якщо простір у формі обмежений, тоді кінець шлако-

уловлювача виконують із зумпфом (рис.4.21,а).  Шлакоуловлювач у литниковій 

системі конструюють високим та вузьким з відношенням висоти до середньої 

ширини 2:1. Розміщується шлакоуловлювач у верхній напівформі. 

Співвідношення площ перерізу живильників та шлакоуловлювача визначається 

за формулою  

                                              

                                              F ж : F шл = 1:3.                                        (4.17)  
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Рис.4.21  Кінцева частина шлакоуловлювача:  

а  зі зумпфом; б  звичайна 

 

 Поперечний переріз живильників литникової системи має вигляд прямо-

кутника з невеликим лінійним ухилом бічних сторін (рівнобічної трапеції). 

Ширина живильника обмежується з метою зменшення вірогідності попадання 

шлаку у форму (табл.4.23). 

 

Таблиця 4.23 -  Основні дані щодо живильників у литникових системах 

Маса виливка, кг Максимальна ширина 

живильника, мм 

Відстань між живильни-

ками, мм,  

не менше 

4,5 19 38 

45 32 64 

450 50 75 

4500 75 125 

45000 125 200 

 

 

 Висота живильника залежить від температури заливання рідкого металу 

(рис.4.22). Орієнтовну температуру заливання чавуну з кулястим графітом за-

лежно від товщини стінки виливків, які виготовляються у вологих формах, 

рекомендується обирати згідно з рис.4.23. Відстань між живильниками 

приймається за даними табл.4.23. 

 Довжина живильника залежить від розташування виливка у формі, жи-

вильники підводяться у саму тонку частину виливка, щоб зрівняти швидкість 

охолодження металу між різними частинами виливка. 

 Живлення виливків із чавуну з кулястим графітом здійснюється з ураху-

ванням об’ємних змін, які мають місце при кристалізації чавуну. Характерною 

особливістю чавунів у зрівнянні зі сталлю та іншими ливарними 
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Рис.4.22  Залежність мінімальної товщини живильника  

           від температури металу 

 

 
 

Рис.4.23  Залежність температури заливання форм 

від мінімальної товщини стінки виливка 

 

сплавами є той факт, що процес твердіння рідкого металу у формі 

супроводжується збільшенням об’єму і для чавуну з кулястим графітом ця ве-

личина у 34 рази більша, ніж для чавуну з пластинчастим графітом. Ливарна 

сталь має пошарову кристалізацію, чавун з кулястим графітом  об’ємну, а ча-

вун з пластинчастим графітом має комбінований тип кристалізації. 

Співвідношення між часом появи твердої фазі та часом повного твердіння ви-

ливка для чавуну з кулястим графітом складає 0,95, для чавуну з пластинчастим 

графітом  0,40. Таким чином, рідкий чавун з кулястим графітом зменшується в 

об’ємі до початку евтектичного перетворення. Об’ємна кристалізація сприяє 

розширенню чавуну аж до закінчення процесу твердіння, потім розміри вилив-

ка зменшуються при охолодженні до кімнатних температур. 
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 Встановлено, що збільшення об’єму металу при евтектичному розпаді 

рідини пов’язано з графітизацією сплаву. Ступінь зміни лінійних та об’ємних 

розмірів виливка із чавуну з кулястим графітом внаслідок впливу передусадко-

вого розширення залежить від маси виливка, тривалості твердіння рідкого ме-

талу та жорсткості ливарної форми. 

 Надлив повинен живити виливок тільки в процесі рідкої усадки до почат-

ку об’ємного твердіння (передусадкового розширення). Живлення виливків із 

чавуну з кулястим графітом при твердінні приводить до зворотнього результату 

 витисканню рідкого металу знову у надлив. В процесі вторинної усадки ком-

пенсувати об’ємні зміни у виливку рідким металом з надливу неможливо, тому 

що каркас твердої фази, що утворюється, перешкоджає переміщенню рідкого 

металу із надливу у виливок, що приводить до усадкових дефектів у заготовці. 

Шийка надливу повинна затвердіти до початку об’ємного твердіння виливка. 

 Зведений розмір (модуль) надливу повинен бути більший за зведений 

розміру елементу виливка, до котрого приєднаний надлив. У цьому разі надлив 

буде залишатися рідким довше, ніж елемент виливка. Надлив повинен контак-

тувати з атмосферою, або він не буде живити виливок.  

 З метою рівномірного розподілу температур при охолодженні металу в 

порожнині форми закриті бічні надливи виготовляють у вигляді зрізаного кону-

са, який розширюється донизу та має висоту більшу за діаметр (рис.4.24). 

 

 
 

Рис.4.24  Стандартні бічні надливи для виливків з кулястим графітом у США: 

а  контакт з виливком у верхній напівформі; б  у нижній напівформі 
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 Шийка надливу знаходиться на певній відстані від дна, що усуває 

можливість її передчасного твердіння. У верхній частині є піщаний виступ, 

який інтенсивно розігрівається та перешкоджає утворенню корки металу, і та-

ким чином підтримується контакт рідкого металу з атмосферою.  

 Застосовувати традиційні методи живлення виливків із чавуну з кулястим 

графітом недоцільно, тому що старанне дотримання напрямного твердіння 

характеризується дуже низьким виходом придатного (не більше за 30 40%). 

При застосуванні жорстких ливарних форм підведення та живлення металу 

здійснюється через закритий надлив, при використанні слабких форм 

безпосередньо литниковою системою. На разі роль надливу виконує литнико-

ва чаша, роль шийки надливу  живильники, що підводять метал. 

 Таким чином, виробництво якісних виливків із чавуну з кулястим 

графітом можливо без застосування надливів. На разі слід застосовувати швид-

ке заливання форм (табл.4.24). Якщо в одній формі є 10 виливків, швидкість за-

ливання повинна бути збільшена у 10 разів. 

 

Таблиця 4.24  Швидкість заливання ливарних форм  

чавуном з кулястим графітом 

Маса виливка, кг Швидкість заливання, кг/с 

0,5 0,3 

5,0 1,3 

45,0 4,5 

 

 

 Приклад розрахунку.  

   

 1 Розрахувати горизонтальну литникову систему виливка “плита” 

(рис.4.25) за способом ІПЛ НАУ.  

 

1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи 

вихідних даних. 

          Матеріал виливка - чавун марки ВЧ 800-2 ДСТУ 3925-99; маса виливка з 

литниковою системою Gв85 кг; спосіб лиття - у піщану форму; литникова сис-

тема - горизонтальна; спосіб формування - по вогкому; кількість виливків у 

ливарній формі n 1 шт; товщина стінок виливка, переважна або середня,   -35 

мм; висота  виливка  у  ливарній формі (по положенню при заливанні) h
0
=90 

мм; висота виливка у верхній напівформі hв- 0 мм; висота верхньої опоки Но= 

170 мм; висота литникової чаші Нч= 100 мм. 

 

 1.2  Визначення тривалості заливання ливарної форми. 

 Визначаємо тривалість заливання форми за формулою (2.2) 

 

                                                 2 35 85 28 83 ,  [с]. 
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Рис.4.25  Схема ливарної форми для одержання виливка “плита” 

  

Тривалість заливання, що одержана, є  завеликою, тому зменшуємо її до 15 с, як 

це рекомендується (див.табл.4.21). 

 

 1.3 Визначення масової витрати чавуну при заливанні форми. 

 Масова витрата чавуну при заливанні буде 

  

                                                     G
c
 

85

15
5 7,  [кг/с]. 

 

 1.4 Визначення висоти металу у литниковій чаші. 

 Висоту металу у литниковій чаші визначаємо за формулою h=0,75х Нч, 

тому що рідкий метал при заливанні форми не доливають до верху чаші 

 

          h= 0,75х100=75 [мм]. 

  

 1.5 Визначення повного напору. 

 Визначимо повний напір або загальну висоту стояка до рівня металу у 

чаші  

          Н=75+170=245 [мм]. 
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 1.6 Визначення сумарної площі перерізу литникових живильників. 

 Визначаємо сумарну площу  перерізу живильників за формулою (4.3)  

 

                 F ж=
85

0 42 15 7 2 98 1 2 45
0 088

, , ,
,

    
  [дм

2
] 8,8  [см

2
]. 

 

1.7 Визначення площі перерізу та діаметра литникового стояка знизу. 

 Площа перерізу стояка знизу знаходиться за формулою F ст=1 3, F ж 

 

                                      Fст н =1,3 х 8,8 = 11,44 [см
2
]. 

 

 Нижній діаметр стояка знаходимо за формулою (4.5) 

 

                                         Dст н=
4 1144

314
38




,
 мм. 

 

 З метою зменшення турбулентності потоку у шлакоуловлювачі стояк 

закінчується зумпфом. Наибільш ефективним є зумпф у вигляді куба з ребром, 

у два рази більшим за діаметр стояка, тобто 76 мм. 

 Верхній діаметр стояка виконується на 3 мм більшим  41 мм 

(див.табл.1.6). 

 

 1.8 Визначення площі перерізу шлакоуловлювача литникової системи. 

 Визначимо загальну площу перерізу шлакоуловлювача за формулою 

(4.17) 

                                     F шл = 3 х 8,8 = 26,4 [см
2
]. 

 

 1.9 Визначення площ перерізів шлакоуловлювача та живильника. 

 Литникова система складається з двох живильників та одного      шлако-

уловлювача, тому   Fж= 8,8:2=4,4 см
2
,   Fшл=26,4см

2
.  

 

 1.10  Визначення профилю та розмірів литникових шлакоуловлювачів. 

 Як відомо, поперечний переріз шлакоуловлювача литникової системи має 

вигляд рівнобічної трапеції. Шлакоуловлювач у литниковій системі при 

виготовленні виливків із чавуну з кулястим графітом конструюють високим та 

вузьким з відношенням висоти до середньої ширини 2:1. За формулою (4.4) 

розраховуємо розміри перерізу шлакоуловлювача: при h=72 мм та а=38 мм 

 

b= [(2640х2) - (72х38)]/ 72 35 [мм]. 

 

 Простір у ливарній формі обмежений, тому кінець шлакоуловлювача 

виконується зі зумпфом (див.рис.4.21,а). 
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 1.11 Визначення профилю та розмірів литникових живильників. 

 Поперечний переріз живильників литникової системи має такий же ви-

гляд, як і переріз шлакоуловлювача  рівнобічної трапеції. Ширина живильника 

обмежується з метою зменшення вірогідності попадання шлаку у форму  за 

даними табл.4.23 середня ширина живильника складатиме 34 мм. Висоту або 

товщину живильника визначимо за допомогою рис.4.22 залежно від температу-

ри заливання рідкого металу, яку рекомендується обирати за даними рис.4.23 

залежно від товщини стінки виливків: при товщині стінки виливка =35 мм 

температура заливання складатиме 1325
о
С, а висота живильників за такої тем-

ператури  13 мм. 

 За формулою (4.4) розраховуємо розміри перерізу кожного живильника: 

при а=35 мм та h=13 мм  

     

b= [(440х2)- (35х13)]/ 13 33 [мм]. 

 

 1.12 Визначення живильної частини литникової системи. 

 Через те, що виробництво якісного виливка із чавуну з кулястим графі-

том за даними ІПЛ НАУ можливо без застосування надливів (при швидкому 

заливанні  ливарної форми), тому розрахунок живильної частини не робимо. 

  

 

 4.2.2 Розрахунок литникових систем за способом Н.І.Клочнєва 
  

 

 При виборі типу литникової системи та розрахунку перерізів її елементів 

для виливків із чавуну з кулястим графітом слід ураховувати специфічні 

особливості цього матеріалу, в тому числі, знижений коефіцієнт витрати металу 

у порівнянні з вуглецевою сталлю та чавуном з пластинчастим графітом, що 

пояснюється наявністю неметалевих включень. Це визиває необ-хідність 

підвищеної швидкості заливання форм. Скорочення тривалості зали-вання 

форм може бути досягнуто за рахунок збільшення площі перерізів підводящих 

каналів і відповідного збільшення площ перерізів шлакоулов-лювача та стояка. 

Для більш ефективного уловлювання неметалевих включень рекомендується 

застосування більш розвинутих шлакоуловлювачів у порівнянні з чавуном із 

пластинчастим графітом. 

 Місце підведення металу до виливка визначається розмірами та 

конфігурацією деталі, що заливається, а також положенням виливка у формі. 

Згідно з обранім положенням виливка визначається й місце підведення металу 

до виливка. У практиці ливарних цехів, при литті деталей із чавуну з кулястим  

графітом застосовують вертикальне (циліндричні деталі - втулки, труби та ін.), 

горизонтальне та похиле (якщо у виливка розвинуті горизонтальні поверхні 

великої довжини, на яких утворюється багато неметалевих включень у вигляді 

оксидних  плівок  та чорних плям.  Для одержання  виливків  на разі установка  

зібраних форм під заливання здійснюється під деяким нахилом (рис.4.26). Кут 

нахилу звичайно складає 5 15
о
 до горизонту) заливання форм, а також похиле 
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заливання з подальшим поворотом ливарної форми у вертикальне положення 

для кристалізації чавуну та живлення виливка. 

 

 
 

Рис.4.26  Схема ливарної форми для одержання виливка  

“провідний диск кувальної машини”: 1  випір; 2  литниковий стояк 

 

 

 У загальному разі, литникова система при литті деталей із чавуну з куля-

стим графітом складається із стояка, шлакоуловлювача та підводящих каналів. 

Однак, у деяких випадках можливо використання литникової системи без будь-

якого одного або декількох перерахованих елементів.  

 Розрахунок загальної площі перерізів живильників литникової системи 

для виливків із чавуну з кулястим графітом може проводитися по аналогії з 

розрахунком литникової системи для виливків із чавуну з пластинчастим 

графітом за формулою (4.9). Тривалість заливання розраховується за формулою  

 

                                                   11, G   [с].                                         (4.18)   
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 Питома швидкість заливання К визначається за даними табл.4.25 залежно 

від об’ємного коефіцієнта  v, який визначається за формулою (4.10). 

 Розрахований за формулою (4.9) сумарний переріз живильників 

збільшується на 3050%. Перерізи решти елементів литникової системи 

підраховуються      за      співвідношеннями    Fж :  Fшл :  Fст н=1:1,2:1,4   

або  Fж :  Fшл :  Fст н=1:1,2:1,1. 

 

Таблиця 4.25   Значення питомої швидкості заливання К для виливків із 

                          чавуну з кулястим графітом 

Маса Об’ємний коефіцієнт  v, кг/дм
3
 

виливка, 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

кг Питома швидкість заливання К, кг/см
2
 с 

До 100 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

101-500 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 

501-1000 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

1001-  

       5000 

0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 

5001- 

     50000 

0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 

 

 Для визначення розмірів бічних надливів, розміщених у литникових сис-

темах, при виготовленні виливків із чавунів з кулястим графітом застосовується 

номограма (рис.4.27). 

 

 
 

Рис.4.27  Номограма для визначення розмірів бічних надливів: 1  нижні бічні 

надливи; 2  зливні надливи; 3  живильні бобишки; 4  прямі, закриті надливи; 

5  верхні бічні надливи; 6  нижні бічні надливи  
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 Визначається діаметр d вписаного кола в потовщеній частині виливка, 

потім відновлюється перпендикуляр до перетину з відповідною лінією у лівій 

частині номограми. Із точки перетину проводиться горизонталь, котра й вкаже 

шуканий діаметр живильної бобишки або бічного надлива. Продовживши гори-

зонталь до перетину з відповідною лінією у правій частині номограми і опус-

тивши із точки перетину перпендикуляр на вісь абсцис, знайдемо висоту над-

лива Н. 

 

 Приклад розрахунку.    

        1  Розрахувати литникову систему виливка “провідний диск кувальної ма-

шини”(рис.4.26) за способом Н.І.Клочнєва.  

 

 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка - чавун марки ВЧ 400-15 ДСТУ 3925-99; маса виливка  

Gв1300 кг; спосіб лиття - у піщану форму; литникова система - горизонтальна; 

спосіб формування - по сухому; кількість виливків у ливарній формі n 1 шт; 

товщина стінок виливка, переважна або середня,   -70 мм; висота  виливка  у  

ливарній формі (по положенню при заливанні) h
0
=90 мм. 

 

 1.2 Визначення тривалості заливання ливарної форми. 

 Згідно з табл.Б.2 приймаємо масу литникової системи для виливка масою 

1300 кг Gл = 0,37Gв = 481 кг. Тоді маса рідкого металу, що заливається через 

литникову систему G=Gв+Gл =1300+481=1781 кг. Визначимо тривалість зали-

вання форми за формулою (4.18) 

 

                                             11 1781 46 4, ,  [с]. 

 

 1.3 Визначення питомої швидкості заливання. 

 Габарити виливка 2094 х 2094 х 100 мм, тому габаритний об’єм V буде 

 

                                         V    20 94 20 94 100 438, , ,  [дм
3
]. 

 

 Відносна густина виливка, що визначається за формулою (4.10), буде 

складати 

                                               v  
1300

438
2 97,  [кг/дм

3
]. 

 

 Тоді за даними табл.4.25 питома швидкість заливання  К= 0,8 кг/cм 
2 
с. 

 

 1.4 Визначення сумарної площі поперечного перерізу живильників. 

 Визначаємо сумарну площу  перерізу живильників за формулою (4.9), 

причому розрахований сумарний переріз живильників збільшуємо на 40% 
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F ж=1,4
1781

46 4 0 8
67

, ,
  [см

2
]. 

 

 1.5 Визначення сумарних площ решти елементів литникової системи.

 Приймаємо співвідношення основних каналів литникової системи таким 

F ж : F шл : F ст =1 0, : 1 2, : 11, . Звідки одержимо 

 

F шл=1,2х67=80,4 [см
2
], 

 

F ст =1,1х67=73,7 [см
2
]. 

 

 1.6 Визначення площ перерізу кожного з елементів литникової системи.  

 Литникова  система  складається  з чотирьох живильників, двох  шлако- 

уловлювачів і одного стояка, тому -Fж= 67:4=16,75 см
2
, Fшл=80,4:2=40,2 см

2
, 

Fст = 73,7 см
2
.  

 

  1.7 Визначення профилів та розмірів елементів литникової системи. 

 Обираємо форми перерізів литникових каналів: шлакоуловлювача та жи-

вильника  рівнобічні трапеції, стояка  круг. За формулами (4.4-4.5) 

розраховуємо розміри перерізів литникових каналів: 

 а) литникового живильника  

приймемо а=50 мм, b=48 мм, тоді      h= (1675х2)/ (50+48)  35 мм; 

 б) литникового шлакоуловлювача  

приймемо h=65 мм, а=65 мм, тоді      b= [(4020х2)- (65х 65)]/ 65 59 мм; 

 в) литникового стояка  

                                                       Dст н=
4 7370

314
97




,
 [мм]. 

  

 Діаметр стояка зверху Dст в складатиме ~107 мм, тобто на 10% більше за 

діаметр стояка знизу Dст н. 

 

 1.8 Визначення живильної частини литникової системи. 

 Через те, що литникова система для цього виливка із чавуну з кулястим 

графітом передбачає установку трьох відвідних випорів розрахунок розмірів 

живильної бобишки не робимо. 

 

 

 4.2.3 Розрахунок литникових систем за способом М.В.Волощенко 
 

 При обиранні та конструюванні литникової системи для одержання 

виливків із чавуну з кулястим графітом необхідно ураховувати: 

 1) чи здійснюється кристалізація з відбілом або без відбілу; 
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 2) особливості форми (піщана, суха або волога та ін.); 

 3) розміри, масу, товщину стінок та конфігурацію виливка. 

 На рис.4.28 наведена основна схема литникової системи для виготовлення 

виливків масою до 200 кг із чавуну з кулястим графітом. 

 

 
 

 

Практика показала, що  для невеликих                                                                    

за масою  виливків з товщиною стінок                                                                    

до 20 мм  визначення  загальної площі                                                                   

перерізу живильників може бути зроб-                                                                   

лено також, як і для ковкого чавуну.                                                                   

Співвідношення  площ перерізів стоя-                                                                  

ка, шлакоуловлювача та живильників 

                                                                   

F ж : F шл : F ст =1 0, : 1 2, : 1 3, . 

                                                                    

Площу  перерізу  живильників та                                                                 

інших елементів литникової системи,                                                                   

за винятком  живильних  бобишок та                                                                    

надливів,   для виливків  масою   понад 

Рис.4.28- Схема литникової системи       10 кг   та  з  товщиною    стінки   понад 

для виробництва виливків із чавуну        10 мм   визначають  так    само, як і для 

з кулястим графітом: 1 - литникова         чавуну з пластинчастим графітом. 

чаша; 2 -стояк; 3 -шлакоуловлювач;            Такі  виливки  у  більшості   випадків 

4 - живильник; 5 - живильна бобиш-        повинні   відливатися  або  цілком   без 

                  ка; 6 - шийка                              відбілу, або з невеликим відбілом. 

 

 Загальна площа перерізу живильників визначається виходячи з тривалості 

заливання форми та швидкості течії рідкого металу в місці входу його у форму. 

Тривалість заливання форми розраховується за формулою 

 

                                                            S G  ,                                               (4.19) 

 

 де S  постійна, яка залежить від товщини стінки та форми виливка, 

визначається за даними табл. 4.26; 

         G  маса рідкого металу, що заливається у ливарну форму, кг. 

 Загальна площа перерізу живильників визначається за формулою 

 

                                                     F ж


G

H 31
,                                        (4.20) 

 

 де F ж  загальна площа перерізу живильників, дм
2
; 
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          коефіцієнт витрати литникової системи, який коливається у межах 

0,25 0,95 (при прямолінійному литниковому каналі =0,80, при двоповорот-

ному =0,25 0,50);мінімальне значення коефіцієнт  має при заливці згори; 

        Н  розрахунковий напір у стояці, дм; визначається за формулою (4.2). 

 

Таблиця 4.26  Значення постійного коефіцієнта S для виливків із чавуну з  

                       кулястим графітом 

Товщина стінок виливка, мм Постійна S Примітки 

2,5-4 1,1  

4-8 1,25 Звичайні виливки 

8-16 1,50  

30-50 0,5  

50-80 0,6  

80-120 0,8  

120-170 1,0 Виливки масою від 1000 до  

170-230 1,3 30 000 кг 

230-300 1,7  

300-380 2,1  

380-500 2,6  
 

 

 Важливе значення для одержання щільних виливків із чавуну з кулястим 

графітом мають розміри живильної бобишки та шийки. 

 Розміри живильної бобишки визначаються залежно від вуглецевого 

еквіваленту та розмірів виливка за формулою 

 

                                                              
S

S
m

V

V
cn

o

n

o

    ,                                     (4.21) 

 

 де Sп  площа поверхні живильної бобишки (надливу); 

          Sо  площа поверхні виливка; 

          Vn  об’єм живильної бобишки (надливу); 

          Vo  об’єм виливка; 

          m, c   постійні величини, які можна визначити за даними табл.4.27. 

 

Таблиця 4.27 - Значення величин m і c  для чавунів з кулястим графітом 

Вуглецевий еквівалент  Величина m Величина  c  

3,7 0,69 0,041 

3,88 0,78 0,089 

4,09 0,95 0,042 

4,30 - - 

4,63 1,23 0,041 

4,81 2,00 0,040 
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 Площа поверхні Sп та об’єм Vn живильної бобишки визначається за фор-

мулами 

                                                       S D DH
n
 



4

2
    ,                                   

(4.22) 

 

                                                              V D H
n



4

2
   ,                                       (4.23) 

 

 де D  діаметр живильної бобишки; 

          Н  висота живильної бобишки. 

Вуглецевий еквівалент чавуну з кулястим графітом визначається за формулою 

 

                                                C екв   C Si P
1

3

1

2
  ,                                      (4.24) 

 

де C, Si, P  вміст вуглецю, кремнію та сірки у чавуні, %. 

Для одержання оптимальних розмірів шийки (рис.4.29) необхідні такі умови: 

 

                                         c
D D

 
9 6

 ; a
D




  ;  b
D




  , 

 де   та   числа, сума котрих не повинна перевищувати цифри 6. 

   

 
Рис.4.28  Схема підведення металу від 

   живильної бобишки до виливка: 

1 - виливок; 2 - шийка; 3 - живильна бобишка              

  

 Приклад розрахунку. 
 1 Розрахувати литникову систему для виливка “паливний сектор” 

(рис.4.29) за способом М.В.Волощенка. 
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Рис.4.29  Схема ливарної форми для одержання виливка “паливний сектор” 

 

 

 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун марки ВЧ 500-7 ДСТУ 3925-99; маса виливка  

Gв3,2 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  горизонтальна; 

спосіб формування  по вогкому; кількість виливків у ливарній формі n 2 шт; 

підведення металу до обох виливків  через одну живильну бобишку; товщина 

стінок виливка, переважна або середня,   40 мм; висота виливка у верхній 

напівформі hв20 мм; площа поверхні виливка Sо  522 см 
2
; об’єм виливка Vo 

455 см
3
; висота верхньої опоки Но 115 мм. 

 

 1.2  Визначення тривалості заливання ливарної форми. 

 Згідно з табл.Б.1 приймаємо масу литникової системи для виливка масою 

3,2 кг Gл = 0,50Gв = 1,6 кг. Тоді маса рідкого металу, що заливається через лит-

никову систему G=Gв+Gл=2(3,2+1,6)=9,6 кг. Постійна s=1,5. Визначимо 

тривалість заливання форми за формулою (4.19) 
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                                               15 9 6 4 65, , ,  [с]. 

 1.3  Визначення середнього металостатичного  напору. 

 Визначаємо металостатичний напір за формулою (див.табл.4.2) 

 

Н=hст
h

0

8
= 1,150,4/8= 1,1 [дм]. 

  

 1.4 Визначення сумарної площі перерізу литникових живильників. 

 Визначаємо сумарну площу  перерізу живильників за формулою (4.3)  

 

                         F ж=
9,6

0 6 4 65 31 11
0 106

, , ,
,

  
  [дм

2
] 10,6  [см

2
]. 

 

 1.5  Визначення сумарних площ шлакоуловлювачів та стояків. 

 Приймаємо рекомендоване співвідношення каналів литникової системи 

F ж : F шл : F ст =1 0, : 1 2, : 1 3, . Звідки одержуємо 

 

 F шл =1,2х10,6 12,72 [см
2
], 

 

 F ст =1,3х10,6 13,78 [см
2
]. 

 

 1.6 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

 Литникова системи складається з одного живильника, одного шлакоулов-

лювача і одного стояка. Тому - Fж=10,6 см
2
,  Fшл=12,72 см

2
,  Fст н= 

=13,78 см
2
. 

 

 1.7 Визначення профилів та розмірів елементів литникової системи. 

 Обираємо форми перерізів литникових каналів: шлакоуловлювача та жи-

вильника  рівнобічні трапеції, литникового стояка  круг. За формулами (4.4-

4.5) розраховуємо розміри перерізів литникових каналів: 

 а) литникового живильника  

приймемо а=52 мм, b=50 мм, тоді      h= (1060х2)/ (52+50) 21 мм; 

 б) литникового шлакоуловлювача  

приймемо h=36 мм, а=36 мм, тоді      b= [(1272х2)(36х36)]/36 35 мм; 

 в) литникового стояка  

 

                                             Dст н=
4 1378

314
42




,
 [мм]. 

 

 Верхній діаметр стояка виконується на 2 мм більшим за нижній  44 мм 

(див.табл.1.7). 
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1.8 Визначення основних розмірів живильної бобишки. 

 Розміри живильної бобишки визначаємо залежно від вуглецевого 

еквіваленту та розмірів виливка за формулами (4.21-4.24) та прийнявши висоту 

надливу  Н=1,5D. 

 До складу чавуну марки ВЧ 500-7 ДСТУ 3925-99 входять: 3,3% С, 2,2% Si 

та 0,09% Р, тому вуглецевий єквівалент буде за формулою (4.24) дорівнювати  

Секв= 3,3 + 2,2/3 + 0,09/2   4,08. 

 

 Коефіцієнти m та c  за такого вуглецевого еквіваленту з урахуванням да-

них, що наведені у табл.4.27, будуть мати такі значення m=0,94, а c = 0,044.  

 Визначаємо значення площі Sп та об’єму Vп живильної бобишки за фор-

мулами (4.22 - 4.23), підставляючи замість висоти діаметр її  Н=1,5D 

 

                                     Sп=





  
D

D D D
2

2

4
1 5 5 5, , ; 

 

                                          Vп=


4
1 5 1 22 3D D D , , . 

 

 Підставляємо відомі значення площі поверхні виливка Sо=522 см
2
, об’єму 

виливка Vo = 355 см
3
  та коефіцієнтів m та c  у формулу (4.21) 

 

                                        
5 5

2 522
0 94

1 2

2 355
0 044

2 3,
,

,
,

D D





   , 

 

та одержимо кубічне рівняння  D D3 23 31 27 67 0    ( , ) ( , ) .  

 Вирішуємо це рівняння способом Кардано. Спочатку підстановкою 

D y a  / 3 приводимо кубічне рівняння до “неповного” виду  

 

y py q3 0   , 

 

 де    p
a

   


 
2 2

3

3 31

3
3 65

( , )
, ; 

          q
a

c








  









    2

3
2

3 31

3
27 67 5185

3 3( , )
( , ) , . 

 

 Потім розраховуємо значення Q за формулою 
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       Q
p q










 









 









 









    

3 2

365

3

5185

2
18 672 1 670 3

3 2 3 2

,
( , ) , , .  

 

 Через те, що значення Q є додатним, а кубічне рівняння   дійсним, тоді 

це рівняння має один дійсний корінь  

 

y A B    3 75 0 34 4 09, , , ,  

 

 де 
 

A
q

Q    


 
2

5185

2
670 3 3 753 3

,
, , ;  

         B
q

Q   
2

0 343 , . 

 

 Визначимо діаметр живильної бобишки D 

   

D y
a

   



3

4 09
3 31

3
5 2,

( , )
,  [см]. 

 

 Визначимо висоту живильної бобишки Н 

 

H D   15 15 5 2 7 8, , , , [см]. 

 

 1.9 Визначення розмірів шийки живильної бобишки. 

 Через те, що для одержання оптимальних розмірів шийки (див.рис.4.28) 

необхідні такі умови 

c
D D

 
9 6

; a
D




  ;    b
D




    

 

та прийнявши  таодержимо a=1,8 см, b=2,6 см , а с= 0,9 см. 

 

 

 4.3  Литникові системи виливків із ковких чавунів 

  

 

 Формування деталей із білого чавуну робиться звичайними способами. 

До особливостей технології відноситься спосіб підведення металу та устрій 

литникової системи. 

 Білий чавун, який застосовується для одержання ковкого чавуну має зни-

жений вміст вуглецю та кремнію. Це погіршує рідкотекучість, збільшує усадку 

та сприяє утворенню тріщин на виливку. 
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 Метал до виливків із ковкого чавуну підводиться у товсті місця виливка 

на відміну від виливків із чавуну з пластинчастим графітом. У місці підведення 

металу вбудовується живильна бобишка (рис.4.30). Живильна бобишка 

з’єднується з виливком широкою та короткою шийкою (каналом), по котрій 

рідкий метал проходить у виливок при його твердінні. Це запобігає утворенню 

у виливку усадкової раковини. Якщо до товстого місця не вдається направити 

литник з живильною бобишкою, тоді роблять зливний надлив (рис.4.31), у який 

метал попадає вже охолодженим. Тому його роблять більшого розміру проти 

живильної бобишки. 

 Для того, щоб литниковий хід не заважав вільному зменшенню довжини 

виливка при його усадці та щоб від цього не було тріщин на виливку, 

рекомендується підводити метал до виливків ковкого чавуну в одному, а не у 

декількох місцях. 

 

 
 

Рис.4.30Схема підведення металу             Рис.4.31Схема установки зливного 

     до виливка ковкого чавуну:                     надлива на виливку ковкого чавуну: 

1  виливок; 2  живильна бобишка               1  виливок; 2  зливний надлив 

 

 Приклад підведення рідкого металу до виливка із ковкого чавуну показа-

но на рис.4.32. Метал поступає із стояка через фільтрувальну сітку по литнико-

вому ходу у живильні бобишки, які з’єднуються з виливком шийками, що ма-

ють більший переріз, ніж переріз литникового ходу. Тому метал спочатку 

заповнює виливок, а потім вже живильні бобишки, у котрих метал буде 

гарячішим і буде живити масивне місце виливка до закінчення його твердіння. 

Живильна бобишка при цьому повинна твердіти після виливка. На місцях ви-

ливка з меншим накопиченням металу або ж у недоступних для установки жи-

вильних бобишок можна ставити охолоджувачі. 

 Метал у живильній бобишці повинен охолоджуватися повільно; тому во-

на має циліндричну або трошки конічну (3 5
о
) форму. У нижній 

напівформі повинно  знаходитися  біля  1/3  висоти  бобишки, а 2/3  у верхній 

напівформі. Живильну бобишку потрібно установлювати якомога ближче до 

місця виливка, що живиться, і з’єднувати з ним по змозі найкоротшою і достат-

ньо широкою шийкою. Довга та вузька шийка твердіє передчасно, і  
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Рис.4.32  Типова литникова система для виливка “картер руля вантажного 

автомобіля” із ковкого чавуну: 1  литникова лійка (чаша); 2  стояк;  

3   верхній металоприймач; 4  фільтрувальна сітка; 5  нижній металоприй-

мач; 6  литниковий хід; 7  живильна бобишка;  

8  шийка; 9  зливний надлив; 10  виливок   

 

 

живлення виливка зупиняється. Шийка повинна мати потоншення для полег-

шення відламування живильної бобишки від виливка, переріз шийки у 

потоншенні рекомендується робити величиною ~ 75% від перерізу тіла виливка 

у місці, що живиться. Відстань найвузькішого перерізу шийки у пережимі від 

тіла виливка повинно бути не більше за 3 мм. Для ліпшого відламування пере-

жим шийки повинен бути зроблений по прямій лінії. 

 Елементи звичайної литникової системи для виливків із ковкого чавуну 

можна умовно поділити на підводящі та живильні. 

 До підводящих елементів литникової системи (див.рис.4.32) належать: 

литникова лійка (чаша), литниковий стояк, верхній металоприймач, фільтру-

вальна сітка, нижній металоприймач та литниковий хід. Замість сітки можуть 

застосовуватися інші місцеві опори, наприклад, дроселі різних конструкцій. 

Для деяких відповідальних виливків у системі підводящих каналів роблять 

спеціальні шлакоуловлюючі елементи.  

 До живильних елементів литникової системи (див.рис.4.32) відносять жи-

вильну бобишку, шийку та зливний надлив. 

  Розміри підводящих елементів установлюють таким чином, щоб забезпе-

чити необхідну швидкість заливання, яка регулюється зміною  розмірів 

(діаметру) литникового стояка, установкою місцевих опорів (сітки, дроселя) та 

зміною положення сітки по висоті стояка.  

 



 121 

 Розміри живильних елементів визначають залежно від швидкості охолод-

ження та маси виливка. Необхідно, щоб живильна бобишка та шийка тверділи 

повільніше за виливок для забезпечення в процесі його твердіння подавання 

рідкого металу для заповнення усадкових раковин. 

 У неправильно сконструйованій литниковій системі рух металу може ма-

ти вказаний на рис.4.33,а характер: струм, що падає, буде тягти за собою шлак і, 

крім того, вносити у виливок частинки формувальної суміші ливарної форми, 

яка розмивається у місці А. 

 

 
Рис.4.33  Характер руху рідкого металу залежно від конструкції  

литникової системи: а литникова система не заповнена металом;  

б  литникова система з сіткою; в  литникова система з дроселем 

  

 Конструкція литникової системи з першого ж моменту заливання повинна 

забезпечити утворення суцільного стовпа металу у литниковому стояці і 

стабільного рівня металу у литниковій чаші. Для цього у системі підводящих 

каналів роблять місцеві опори у вигляді сітки або дроселя (рис.4.33,б,в). Висота 

рівня рідкого металу h у стояці при руху, що встановився, залежить від 

місцевого опору і розмірів лійки. На практиці застосовують різні розміри сіток і 

дроселів. Швидкість заливання регулюється розмірами стояка, сітки і дроселя. 

Наприклад, при установці сітки у лійці швидкість заливання буде меншою, ніж 

при установці її на роз’ємі форми. 

 Швидкість заливання встановлюється залежно від маси, конфігурації та 

товщини стінки виливка. Тонкостінні виливки, звичайна річ, слід заливати 

швидко. Із збільшенням товщини стінки виливка (за тою самою масою) зали-

вання необхідно робити повільніше, щоб частина рідкого металу затверділа ще 

в процесі заливання. Це у певному разі дозволяє зменшити розміри живильних 

бобишок. Крім того, товстостінні деталі, особливо з масивними вертикальними 

стінками, при повільному заливанні одержуються з найточнішими розмірами. 
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 При швидкому заливанні збільшується “роздуття” ливарних форм, тому 

що навантаження, яке одержує форма, складається із статичного та 

динамічного. Статичне навантаження на нижню частину форми визначається 

висотою Н1, на верхню частину  висотою Н2 (рис.4.34). Для зменшення 

динамічного навантаження на ливарну форму, а, відповідно, усунення можли-

вого збільшення розмірів виливка над живильною бобишкою встановлюють 

випір А (див.рис.4.34). 

 

 
 

Рис.4.34  Випір, що запобігає збільшенню розмірів виливка 

 

    

    4.3.1 Розрахунок литникових систем за способом Б.В.Рабиновича  
 

 Спочатку Б.В.Рабиновичем був розроблений метод добирання литникової 

системи для виливків із ковкого чавуну, який передбачав використання нор-

мальних елементів литникової системи при максимальній масі виливків, що 

приєднані до однієї живильної бобишки,  100 кг. 

 За цим методом установлювалися три нормальних розміри стояків  

діаметром 15, 20 і 25 мм та два нормальних номери сіток (рис.4.35): № 1 та 2.  

 

 
 

Рис.4.35  Конструкції фільтрувальних сіток 
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 На рис.4.36 показано основні нормальні схеми литникових систем, які за-

стосовувалися для виливків ковкого чавуну, а у табл.4.28 наведені конструкції 

та розміри литникових систем залежно від маси рідкого металу у формі та 

швидкості заливання. 

 

 
 

Рис.4.36  Нормальні схеми литникових систем 

 

Таблиця 4.28  Конструкції підводящої частини литникових систем  
Маса рідкого ме-

талу у формі, кг 

Швидкість 

заливання 

Литникова система 

 Повільна Схема №1; d=20 мм (рис.4.36); сітка №1 (рис.4.35) 

До 12 Нормальна Схема №2; d=20 мм (рис.4.36); сітка №1 (рис.4.35) 

 Швидка Схема №3; d=25 мм (рис.4.36) 

 Повільна Схема №2;d=20-25мм(рис.4.36);сітка №1 (рис.4.35) 

Понад 12 Нормальна Схема №2; d=25 мм (рис.4.36); сітка №2 (рис.4.35) 

до 30 Швидка Схема №3; d=25 мм (рис.4.36); шлакоуловлювач  

(рис.4.37,а,в) 

 Повільна Схема №2; d=25 мм (рис.4.36); сітка №2 (рис.4.35) 

Понад 30  Нормальна Схема №4;d=25-28мм(рис.4.36);сітка №1 (рис.4.35) 

до 50 Швидка Схема №3; d=28 мм (рис.4.36); шлакоуловлювач  

(рис.4.37,б,г) 

Понад 50  

до 100 

Нормальна Схема №3; d=28 мм (рис.4.36); шлакоуловлювач  

(рис.4.37,б,г) 
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 Умовно поділяли швидкість заливання на повільну, нормальну та швидку. 

Повільне заливання застосовується для виливків із товстими стінками, швидке 

 для особливо тонких, в усіх інших випадках застосовується нормальна 

швидкість заливання. 

 Литникові системи, які призначені для швидкого заливання, не повинні 

мати великий опір, тому на разі застосовують схему №3 (без сітки) 

(див.рис.4.36). При заливанні дрібних особливо тонкостінних виливків масою 

до 12 кг у литниковій системі замість сітки не застосовують будь-яких інших 

місцевих опорів, тому що сама форма має великий опір. При швидкому 

заливанні більш металоємких форм застосовують ту саму схему №3 (без сітки), 

але в комбінації зі шлакоуловлювачем та дроселем (рис.4.37). 

 Для середніх виливків, при масі металу, що заливається, приблизно до 30 

кг, дросель може бути зроблений безпосередньо у вологій формі (рис.4.37,а,в), 

для більш великих виливків він робиться із сухого міцного стрижня 

(рис.4.37,б,г). 

 У металоємких формах (більше за 50 кг) сітку не застосовують і 

заміняють її дроселем не тільки при швидкому заливанні, але й при нормально-

му, тому що велика кількість металу, що протікає через сітку, може привести до 

її руйнування ще до закінчення заливання. 

 

 
 

Рис.4.37  Конструкції шлакоуловлювачів 
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 Шлакоуловлювачі конструюють з урахуванням таких міркувань. Через 

дуже великі швидкості течії металу у литнику при швидкому заливанні улов-

лювання шлаку у звичайних каналах невеликого перерізу малоймовірно. Щоб 

шлак, який пройшов через стояк, сплив у литниковій системі, необхідно забез-

печити різке зниження швидкості потоку. З цією метою у литниковій системі 

(рис.4.37,а-г) встановлюють шлакоуловлювач достатнього об’єму (dшл=2dст) або 

частину литникового ходу виконують достатньо широким. 

 Такий шлакоуловлювач повинен швидко заповнюватися металом одразу 

на початку заливання. Досягається це за допомогою місцевого опору, який 

розміщується біля вихідного перерізу шлакоуловлювача. Площа перерізу кана-

ла у місця установки дроселя повинна складати 0,65 Fст. 

 Підводячи метал до шлакоуловлювача по дотичній (рис.4.37,а,б), для 

віддалення шлаку можна використовувати відцентрову силу. 

 У деяких випадках для відповідального литва масою до 50 кг можна за-

стосовувати шлакоуловлювачі в комбінації із сіткою (рис.4.37,д,е). 

 Недоліком конструкцій литників зі шлакоуловлювачами, що були 

розглянуті, є порівняно висока витрата металу, тому застосовувати такі 

конструкції слід тільки у виняткових випадках. 

 Щоб сконструювати живильну бобишку, необхідно, по-перше, обрати 

місце підведення металу. Залежно від розмірів теплового вузла та маси виливка 

визначають розміри живильної бобишки та переріз шийки. 

 Є два принципіально різних методи підведення металу: у “тонке” місце та 

у “товсте” місце. Залежно від обраного методу можливі такі технологічні 

рішення: 

  підведення металу у “тонке” місце: 

  1) для живлення товстого місця застосовують зливний надлив; 

  2) для прискорення охолодження товстого місця застосовують охо-

лоджувач; 

  підведення металу у “товсте” місце: 

  3) живлення кожного вузла здійснюють за допомогою живильної 

бобишки; 

  4) живлення основного вузла здійснюють живильною бобишкою, в 

інших вузлах, що віддалені від місця підведення металу тонкою стінкою, вста-

новлюють зливні надливи або охолоджувачі. 

 Місце підведення металу у тонке місце виливка обгрунтовано на 

прагненні вирівняти умови його охолодження. Досягається це перегрівом тон-

ких перерізів, через котрі тече увесь метал при заповненні форми, при цьому у 

товсті місця, які заповнюються в останню чергу, попадає чимало охолоджений 

метал. 

 Метал у надливі повинен мати максимальну температуру у зрівнянні з 

металом, що заповнив форму. З цього погляду литникова система, що розгляну-

та, малоефективна, тому що метал попадає у зливний надлив дуже охолодже-

ним. Щоб  забезпечити  необхідне живлення виливка за інших рівних 
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умов зливні надливи завжди повинні бути значно більшими, ніж основні. Таким 

чином, одним з недоліків підведення металу у тонке місце з живленням товсто-

го місця за допомогою зливного надлива є  збільшення відходів. 

 Практикою показано, що застосування охолоджувачів без додаткового 

живлення звичайно не забезпечує високої якості виливків. Єдиною перевагою 

охолоджувачів є зменшення маси литникової системи. Недоліки ж, що 

пов’язані з їх застосуванням, дуже істотні: при великій кількості моделей на 

модельній плиті продуктивність формувальника значно зменшується через 

втрати часу, необхідного на установку охолоджувачів, підвищується брак литва 

по газових раковинах, підвищується знос моделей (під охолоджувачем). Крім 

того, застосування охолоджувачів потребує індивідуального підбору тем-

ператури заливання для кожного виливка, а через те, що практично ідентичні 

умови створити важко, то охолоджувач не буде діяти безвідмовно  при відхи-

леннях у температурі заливання будуть одержуватися тріщини і раковини. 

Відповідно, для високовідповідальних деталей цей метод непридатний. 

Підведення металу у тонке місце з прискореним охолодженням гарячого місця 

охолоджувачем можна допустити тільки для невідповідальних та дуже 

тонкостінних деталей (при товщині стінки до 6 мм), в котрих не одержується 

концентрована усадкова пухкота. 

 Тому в умовах масового поточного виробництва, де регулювання темпе-

ратури заливання на конвейєрі неможливо, а відбір охолоджувачів (після виби-

вання) пов’заний з організаційними труднощами (дріб’язок звичайно пропадає), 

застосовується метод підведення металу у товсте місце. 

 Проте, щоб уникнути усадкових раковин, у максимальній близькості від 

виливка встановлюють живильну бобишку. За такої системи необхідність в 

охолоджувачах або зовсім пропадає, або їх застосовують тільки у місцях, знач-

но віддалених від живильної бобишки. Недоліком є необхідність застосування 

литникового стрижня. 

 Механізм дії живильної бобишки можна уявити, порівнюючи її з акуму-

лятором, з якого у виливок в процесі охолодження поступає рідкий метал, що 

заповнює усадкові порожнини. Звичайна річ, щоб живильна бобишка могла ви-

конувати своє призначення, вона повинна охолоджуватися значно повільніше 

за виливок. За суттю функції живильної бобишки аналогічні  

надливу, але з-за різного конструктивного оформлення к.к.д. бобишки вище. 

Живильна бобишка є частиною литникової системи, тому весь метал, що 

поступає у форму, спочатку прогріває її. Через це температура металу у 

живильній бобишці вище за температуру виливка. У надлив метал поступає із 

форми, тобто в значному ступені охолодженим; відповідно, за інших рівних 

умов надлив слід робити значно більших розмірів, ніж живильну бобишку. Од-

нак при формуванні великих виливків іноді не вдається забезпечити достатнє 

живлення тільки за допомогою бобишок й доводиться встановлювати надливи, 

не вважаючи на вказані вище їх недоліки. 

 Теоретично підведення металу у товсте місце, збільшуючи температур-

ний градієнт між товстою і тонкою частинами виливка, погіршує умови охо-

лодження виливка. Справді, виливки одержуються з великими внутрішніми на-
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пруженнями, але це не має суттєвого значення, тому що усі виливки 

відпалюються. Крім того, щільна структура, що одержується в результаті пра-

вильного живлення виливка, здатна ліпше протистояти внутрішнім напружен-

ням. Практика показує, що для переважної більшості виливків середнього ма-

шинобудування внутрішні напруження, що виникають при підведенні металу у 

товсте місце, не перевищують тимчасовий опір чавуну. У тих випадках, коли 

підведення металу у товсте місце все ж приводить до невеликих гарячих 

тріщин, їх можна усунути застосуванням тонких ребер  “вусів”, котрі, швидко 

охолоджуючись, приймають на себе розтягуюючі зусилля (рис.4.38). “Вуса” 

віддаляють при обрубуванні виливка. 

 

 
 

Рис.4.38  Схема застосування “вусів”: 1 живлення; 2  “вуса” 

 

 Визначення розмірів живильної бобишки  важка задача, котра вирішу-

ється експериментальним шляхом на основі індивідуального досвіду і кваліфі-

кації ливарника. Запропонувати точне загальне математичне або емпіричне 

рішення неможливо, тому що конструкція та розміри литників залежать від ба-

гатьох факторів і по суті кожний виливок це індивідуальна проблема. Видима 

річ, при рішенні поставленої задачі у загальному вигляді можна урахувати 

тільки деякі фактори, які впливають на розміри живильної бобишки. 

 Насамперед Б.В.Рабиновичем були встановлені критерії, які визначають 

тривалість твердіння і величину необхідного живлення. Відомі дослідники 

Н.Г.Гиршович і Г.Шварц як критерій швидкості охолодження використовують 

відношення W/O(см), де W  об’єм виливка, см
3
, О  поверхня, см

2
. Це 

відношення позначається Z і зветься зведеною товщиною. Проведеними 

дослідженнями показано, що величина Z не є достатньо точним критерієм 

тривалості твердіння. Практично тривалість твердіння визначається двома фак-

торами  зведеною товщиною Z та об’ємом виливка W. Ці ж фактори обумов-

люють розмір усадкової раковини і необхідні розміри живильної бобишки. 
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 Для виливків, що мають найпростіші форми, модуль Z можна визначати 

за формулами, що наведені у табл.4.29. Для виливків складної форми розраху-

нок модуля Z утруднений, тому слід користуватися наближеним методом. Мо-

дуль Z не може бути більший за половину середньої товщини стінки виливка у 

см. Через те, що модуль Z ідентичний зведеній товщині виливка, з метою спро-

щення можна визначати значення z0  відношення площі перерізу виливка у 

місці притикання до нього живильної бобишки до періметру цього перерізу, за-

стосовуючи табл. 4.30. 

 Визначивши Z або z0 і знаючи масу виливка (або виливків, що приєднані 

до однієї живильної бобишки) Q, можна за допомогою рис.4.39 знайти об’єм і 

діаметр живильної бобишки. 

 Якщо живильна бобишка живить одночасно два виливки, тоді при 

знаходженні її розмірів маса Q приймається рівною загальній масі обох 

виливків, що живляться з цієї живильної бобишки. У разі установки двох бо-

бишок на один виливок значення Z підраховують окремо для кожного вузла, що 

живиться. 

 

Таблиця 4.29  Формули для розрахунку модуля Z 

Схема виливка 
Формули для розрахунків 
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Продовження табл.4.29  

Схема виливка Формули для розрахунків 

 точних наближених 
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Таблиця 4.30  Формули для визначення зведеної товщини вузла z0  

                          у місці підведення металу 

Форма перерізу шийки живильної бобишки 

у місці притикання до виливка 

Формули для розрахунків 
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Рис.4.39  Діаграма для визначення розмірів живильних бобишок 

 для виливків із ковкого чавуну   

 

 Для виливків простої форми (плит, втулок і т.ін.) діаметр живильної бо-

бишки знаходять залежно від середньої або переважної товщини стінки вилив-

ка та його маси за діаграмою (рис.4.40).  

 Метод визначення розмірів живильної частини литникових систем 

Б.В.Рабиновича передбачав також нормалізацію живильних бобишок:   

  висота  живильної бобишки приймається рівною 1,5  її діаметра 

(див.рис.4.39); 

  замість сферичного верху (рис.4.41,а) живильну бобишку роблять з 

плоским верхом та при формуванні роблять в ньому виступ, який входить у її 

тіло (рис.4.41,б). При сферичному вигляді верху бобишки атмосферний тиск не 

може зруйнувати зверху корку твердого металу у вигляді склепіння, яка утво-

рилася при твердінні. З цього виходить, що живлення виливка буде проходити 

під тиском газів в усадковій порожнині бобишки, який менший за атмосферний. 

На разі бобишки, що зображена на рис.4.41,б, товщина корки металу під 

піщаним виступом, що входить у середину її тіла,  буде невеликою.  
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Рис.4.40  Діаграма для визначення  розмірів живильної бобишки                                 

   для виливків типу плит, втулок і ін. 

 

Атмосферний тиск легко зруйнує цю корку, і живлення виливка буде 

відбуватися під тиском атмосфери, що є більш ефективним (рис.4.41,в,г). 

Порівняння величин усадкових порожнин (див.рис.4.41,в,г) після твердіння бо-

бишок підтверджує більш ефективну живильну дію бобишки, що зображена на 

рис.4.41,б. 

 Форма бобишки може мінятися залежно від конкретних умов  

розміщення моделей, конфігурації виливка і т.ін. На разі, коли неможна засто-

совувати стандартну бобишку, необхідний діаметр і висоту її розраховують, 

виходячи із об’єму, який знайдено за рис.4.39. 

 З метою економії металу доцільно встановлювати загальну живильну бо-

бишку одночасно на декілька виливків, тому що маса бобишки не збіль-

шується пропорційно сумарній масі пов’язаних з нею виливків. Пояснюється це 

тим, що швидкість охолодження живильної бобишки залежить від відношення 

її об’єму до поверхні, причому зі збільшенням розмірів бобишки об’єм росте у 

третьому ступені, а поверхня  у другому. Це положення підтверджується 

характером кривих на рис.4.39. 
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Рис.4.41  Порівняння двох форм верхньої частини  

живильної бобишки 

 

  

 Шийка є сполучною частиною між живильноюбобишкою та виливком. 

Розміри її повинні бути такими, щоб вона тверділа пізніше за виливок, заразом 

вона не повинна бути надто великою, тому що це утруднює відбивання 

живильної бобишки і збільшує вартість обрубування.  

 У першому наближенні можна виконувати шийку по площі, що дорівнює 

полуторній площі перерізу круга, який вписаний у живильний вузол, при цьому 

менший розмір перерізу шийки повинен приблизно дорівнювати товщині тіла 

виливка (для плоских виливків товщина шийки складає 0,6-0,8 від товщини 

стінки виливка). 

 Щоб шийка тверділа повільно, живильна бобишка повинна бути 

розміщена так близько до виливка, як це дозволяє міцність форми. На рис.4.42 

наведено декілька прикладів конструктивного оформлення живильних боби-

шок. 

 Живильна бобишка (див.рис.4.42,а) дуже далеко віднесена від виливка, 

тому буде погано виконувати своє призначення. Крім того, слабкий переріз 

шийки АА виконано таким чином, що після відбивання бобишки на виливку 

залишиться  великий  кусок  металу.  Бобишка  (див.рис.4.42,б) має  правильну 
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Рис.4.42  Конструкції живильної бобишки:  

а,в,д неправильно; б,г,е правильно 

 

 

конструкцію. При віддаленні бобишки (див.рис.4.42,в) верхня кромка виливка 

може бути порушеною. Ліпше на разі робити підрізання, зсуваючи бобишку 

нижче роз’єму (див.рис.4.42,г). 

 Для деталей типу втулок іноді встановлюють бобишку у торці, при цьому 

метал підводять по знаку. Форму шийки бобишки (див.рис.4.42,д) виконано не-

правильно. Щоб при литті бобишки кромка отвору не викрошу-валася, шийка 

повинна бути розміщена на деякій відстані від отвору. З цією метою стрижньо-

вий знак потрібно робити таким, як показано на рис.4.42,е. 

 Пізніше Б.В.Рабиновичем був розроблений другий спосіб розрахунку 

литникових систем виливків ковкого чавуну, який застосовується головним чи-

ном: а) для виливків масою до 10 кг; б) при максимальній металомісткості ли-

варних форм 50 кг; в) при товщині стінок виливків до 25 мм; г) при температурі 

заливання порядку 1450
о
С,  та передбачає також використання нормальних 

елементів литникової системи. 
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  За цим способом установлювалися:  

 а) три номери литникової системи, тобто три нормальних розміри стояків 

 діаметром 15, 20 і 25 мм;  

 б) два нормальних номери фільтрувальних сіток  сітка мала діаметром 

45 мм та товщиною 12 мм з сьома отворами діаметром 7х9 мм та сітка велика 

діаметром 58 мм і товщиною також 12 мм  з одинадцятьма отворами діаметром 

7х9 мм;  

 в) через те, що у литниковій системі для ковкого чавуну горизонтальний 

литниковий хід не є шлакоуловлювачем, він може мати круглий переріз 

діаметром до 23 мм  (див.рис.4.32) або з метою зручності формування переріз 

литникового ходу можна виконувати і у вигляді трапеції. Діаметр круглого 

литникового ходу при довжині ходу понад 150 мм збільшується на 2 мм проти 

нормального на кожні наступні 100 мм довжини ходу. 

 Розрахунок литникової системи здійснюється таким чином. 

 Спочатку визначається секундна витрата при подаванні металу у порож-

нину виливка Qс (кг/с), яка здійснюється за графіком (рис.4.43) залежно від ма-

си виливка та товщині його стінки.  Діаграма, яка наведена на рис.4.43, відбиває 

структуру формули для тривалості заливання, причому середні значення 

коефіцієнта s, що одержуються при цьому, наведені у табл.4.31. 

 

                           Таблиця 4.31 Значення коефіцієнта s 

Товщина виливка, мм Коефіцієнт s 

              До 6            3,1 

                   612            4,65 

                 1225            6,75 

 

 
 

Рис.4.43  Діаграма для визначення секундної витрати при подаванні металу 
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 Потім по відшуканій секундній витраті при подаванні металу Qс 

визначається загальна секундна витрата Gс (кг/с) металу через усю литникову 

систему, яка живить усі виливки у ливарній формі. Якщо кількість виливків у 

формі n, тоді Gс = n Q
c

 (кг/с). 

 Потім за діаграмою (рис.4.44) знаходять номер литникової системи, тобто 

діаметр стояка (по осі ординат відкладено гідростатичний напір від рів-  

ня  металу  у  литниковій чаші до площи-

ни роз’єму  форми  Н).  При  виборі   

діаметрастояка  за  цією  діаграмою  бе-

реться   найближчий більший діаметр.  

 Діаметр  стояка  можна  вибирати й 

безпосередньо  за  металомісткіс-тю фор-

ми, не користуючись графіком рис.4.44. 

На разі: 

   при   металомісткості   форми   до 

12 кг та  товщині  стінок виливків до 15 

мм слід  брати стояк діаметром 20 мм і 

ставитина роз’ємі  одну  сітку  діаметром 

45 мм. За цього при  двобічному  литни-

ковому   ході він  береться  діаметром 12 

мм, а при однобічному  діаметром 15 мм. 

За  тієї  ж самої металомісткості  форми, 

але   при   більшій товщині  стінок   ви-

ливків   стояк  береться також  діаметром  

20 мм,  але  сітка діаметром   45 мм  розмі-

щується   не  на   роз’ємі форми, а у 

литниковій лійці, що дає  більш повільне 

заливання; 

  

   

  при металомісткості форми 1325кг        Рис.4.44  Секундна витрата 

діаметр стояка повинен бути 25 мм. На ра-             через литникову систему 

зі  метал  по  роз’єму може разводитися по            при діаметрі стояка 15 мм 

двох  литникових  ходах  діаметром 15 мм,              (1), 20 мм (2) і 25 мм (3) 

на кожному з котрих ставиться по сітці діа- 

діаметром 45 мм. Якщо ж сітка ставиться одна загальна, тоді вона повинна бути 

діаметром 58 мм. При однобічному подаванні металу у форму литниковий хід 

береться діаметром 18 мм; 

  при металомісткості форми 2650 кг стояк беруть також діаметром 25 

мм, але фільтрувальна сітка вже не ставиться щоб уникнути її розмивання при 

заливанні. На разі діаметр литникового ходу при однобічному подаванні металу 

по роз’єму береться 23, а при двобічному  18 мм. Крім того, для боротьби із 

засміченням та шлаковими раковинами рекомендується на литни-ковому ході 

робити пережим (дросель). Звужування ходу по висоті підбирають експеримен-

тальним шляхом. Замість фільтрувальних сіток можна установлю- 
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вати відцентрові шлакоуловлювачі (рис.4.45). Для запирання шлакоуловлю-

ючого елемента системи за ним слід розміщувати гідравлічний затвор 

(рис.4.46). 

 
 

Рис.4.45  Відцентровий шлакоуловлювач 

 

 
 

Рис.4.46  Литникова система з гідравлічним затвором: 1  стояк; 

2  відцентровий шлакоуловлювач; 3  гідравлічний затвор;  

4  контур болвану; 5  метал; 6  шлак 

  
 Визначення розмірів живильних бобишок за способом Б.В.Рабиновича 

рекомендується для виливків масою більше за 1 кг. 

  Для визначення розмірів живильних бобишок по масі виливка Q та моду-

лю охолодження Z за цим способом необхідно користуватися діаграмою, що 

наведена на рис.4.47, а переріз шийки живильної бобишки визначається за 

діаграмою на рис.4.48. Визначений таким чином розмір живильної бобишки 

забезпечує достатньо тривале збереження в ньому рідкого металу. Однак знай-

дений розмір живильної бобишки  необхідно ще перевірити у відношенні її ма-

си або об’єму, щоб вона мала достатній запас металу для живлення виливка. 

Для цього між об’ємами живильної бобишки та виливка повинно додержувати-

ся таке співвідношення  

 

                                                          V ж.б. 0175, V в .                                         (4.25) 
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       Рис.4.47  Діаграма для визначення                          Рис.4.48  Діаграма для  

              об’єму живильної бобишки                             визначення перерізу шийки 

                                                                                                   живильної бобишки 

 

 

  У табл.4.32 наведені дані про температури заливання для виливків із ков-

кого чавуну залежно від товщини їх стінок. 

 

Таблиця 4.32 Температура заливання виливків із ковких чавунів 

 

Товщина стінок виливка, мм 

 

 

Температура заливання, 
о
С 

                 До  4 14801380 

 Понад   4до 10 14501360 

Понад 10 до 20 14301350 
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 Приклади розрахунку. 

 1. Розрахувати литникову систему виливка “рейка чотиритонного дом-

крата” (рис.4.49) за першим способом Б.В.Рабиновича. 

 
 

Рис.4.49  Креслення виливка “рейка чотиритонного домкрата” 

 

 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун марки КЧ 35-10 ГОСТ 1215-79; маса виливка  

Gв2,1 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  горизонтальна; 

спосіб формування  по вогкому; кількість виливків у ливарній формі n 2 шт; 

товщина стінок виливка, переважна,   24 мм; висота  виливка  у  ливарній 

формі (по положенню при заливанні) h
0
 49 мм; висота виливка у верхній 

напівформі hв24,5  мм; висота верхньої опоки Но 90 мм. 

 

 1.2 Визначення металомісткості ливарної форми. 

 Згідно з табл.Б.1 приймаємо масу литникової системи для виливка масою 

2,1 кг Gл = 0,50Gв = 1,05 кг. Тоді маса рідкого металу, що заливається через лит-

никову систему G=2(Gв+Gл )=2(2,1+1,05)=3,15 кг. 

 

 1.3 Визначення конструкції підводящої частини литникової вистеми. 

 Через те, що виливок товстостінний та простої конфігурації ливарну 

форму необхідно заливати повільно. Металомісткість форми менше 12 кг, тому 

згідно з даними табл.4.28 приймаємо схему №1 (див.рис.4.36); діаметр стояка 

20 мм і сітка №1 (див.рис.4.35) установлюється у литниковій лійці. 

 

 1.4 Визначеннярозмірів живильної частини литникової системи. 

 Підводимо метал до товстої частини виливка. 

 Величину модуля z0 розраховуємо по перерізу виливка у місці підведення 

металу із живильної бобишки (24х49 мм) за формулою (див.табл.4.30) 
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 З метою економії металу установлюємо одну живильну бобишку на два 

виливки загальною масою 4,2 кг. За рис.4.39, при Z=0,8 та Q=4,2 кг знаходимо 

бобишку діаметром 64 мм. Інші розміри бобишки визначаємо за рис.4.39 і 4.42. 

 За одержаними даними складено схему ливарної форми для одержання 

виливка “рейка чотиритонного домкрата” із ковкого чавуну та наведено на 

рис.4.50. 

 

  
 

Рис.4.50  Схема ливарної форми для виливка “рейка 

чотиритонного домкрата” 
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 2. Розрахувати литникову систему виливка “кришка підшипника картера 

діференціалу” (рис.4.51) за першим способом Б.В.Рабиновича. 

 

 
 

Рис.4.51  Креслення виливка “кришка підшипника картера діференціалу” 

 

 2.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун марки КЧ 55-4 ГОСТ 1215-79; маса виливка  

Gв2 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  горизонтальна; 

спосіб формування по вогкому; кількість виливків у ливарній формі n 4 шт; 

товщина стінок виливка, переважна, 32 мм; висота виливка у ливарній фор-

мі (по положенню при заливанні) h
0
 86 мм; висота верхньої опоки Но 90 мм. 

 

 2.2 Визначення металомісткості ливарної форми. 

 Згідно з табл.Б.1 приймаємо масу литникової системи для виливка масою 

2,0 кг Gл = 0,50Gв = 1,0 кг. Тоді маса рідкого металу, що заливається через лит-

никову систему G=4(Gв+Gл )=2(2,0+1,0)=6,0 кг. 

 

 2.3 Визначення конструкції підводящої частини литникової вистеми. 

 Виливок  товстостінний, простої конфігурації, тому можна було б засто-

сувати повільне заливання, якби не тонкі ребра у верхній напівформі. 

Приймаємо нормальну швидкість заливання. Металомісткість форми менше 12 

кг. Згідно з табл.4.28 підводяща частина виконується за схемою №2 

(див.рис.4.36); діаметр стояка d=20 мм та сітка №1 (див.рис.4.35) 

установлюється на роз’ємі форми. 

 

 2.4 Визначення розмірів живильної частини литникової системи. 

 Підводимо метал до товстої частини виливка.  

 Величину Z розраховуємо таким чином. Частина виливка, до якої 

підведений метал, за формою ближче до паралелепіпеду з розмірами 32х36х75 

мм, тоді за формулою (див.табл.4.29) визначимо 
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 За рис.4.39, при Z=0,7 та Q=2 кг знаходимо бобишку діаметром 55 мм. 

Інші розміри бобишки визначаємо за за рис.4.39 і 4.42. 

 За одержаними даними складено схему ливарної форми для одержання 

виливка “рейка чотиритонного домкрата” із ковкого чавуну та наведено на 

рис.4.52. 

 
 

Рис.4.52  Схема ливарної форми для виливка   

“кришка підшипника картера діференціалу” 
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 3. Розрахувати литникову систему виливка “торцевий ключ” (рис.4.53) за 

першим способом Б.В.Рабиновича. 

 
 

 

Рис.4.53 - Креслення виливка “торцевий ключ” 

 

 3.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун марки КЧ 30-6 ГОСТ 1215-79; маса виливка  

Gв1,47 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система горизонталь-

на; спосіб формування  по вогкому; кількість виливків у формі n 2 шт; тов-

щина стінок виливка, переважна,   10 мм; висота  виливка  у  ливарній формі 

(по положенню при заливанні) h
0
 101 мм; висота виливка у верхній 

напівформі hв 101 мм; висота верхньої опоки Но= 150 мм. 

 

 3.2 Визначення металомісткості ливарної форми. 

 Згідно з табл.Б.1 приймаємо масу литникової системи для виливка масою 

1,47 кг Gл = 0,50Gв = 0,735 кг. Тоді маса рідкого металу, що заливається через 

литникову систему G=2(Gв+Gл )=2(1,47+0,735)=4,41 кг. 

 

 3.3 Визначення конструкції підводящої частини литникової вистеми. 

 Виливок  тонкостінний, розміщений весь у верхній опоці; відповідно, 

ливарна форма представляє суттєвий опір. Необхідно застосувати швидке зали-

вання. Металомісткість форми менше 12 кг. Згідно з табл.4.28 приймаємо схему 

№3 (див.рис.4.33), діаметр стояка d=25 мм. 

 

 3.4 Визначення розмірів живильної частини литникової системи. 

 Підводимо метал до товстої частини виливка.  

 Величину Z розраховуємо таким чином. Мислено розвернемо виливок, 

тоді він буде наближатися до паралелепіпеду з розмірами 10х101х374 мм. За 

формулою (див.табл.4.29) визначимо 
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 Виливок має два потовщених місця, у яких встановлюють окремі 

живильні бобишки. Відповідно, кожна бобишка живить половину виливка ма-

сою 1,47:2=0,735 кг. За рис.4.39 при Z=0,5 см і Q=0,735 кг знаходимо бобишку 

діаметром 40 мм. Інші розміри живильної бобишки визначаємо за рис.4.39 і 

4.42. 

 За одержаними даними складено схему ливарної форми для одержання 

виливка “торцевий ключ” із ковкого чавуну та наведено на рис.4.54. 

 

 
 

Рис.4.54  Схема ливарної форми для виливка “торцевий ключ” 
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 4. Розрахувати за другим способом Б.В.Рабиновича діаметр стояка та 

розміри живильної бобишки для виливка “кронштейн підшипника карданного 

валу вантажного автомобіля” (рис.4.55). 

 
 

Рис.4.55  Креслення виливка “кронштейн підшипника  

карданного валу вантажного автомобіля” 

 

 4.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка чавун марки КЧ 45-7 ГОСТ 1215-79; маса виливка  

Gв2,8 кг; спосіб лиття у піщану форму; литникова система - горизонтальна; 

спосіб формування  по вогкому; кількість виливків у ливарній формі n 2 шт; 

товщина стінок виливка, переважна,  12 мм; висота виливка у ливарній фор-

мі (по положенню при заливанні) h
0
39 мм; висота верхньої опоки Но90 мм. 

 

 4.2 Визначення секундного подавання металу та діаметру стояка. 

 Визначення робимо за діаграмою на рис.4.43. Беремо значення секундно-

го подавання металу Qс по граничній кривій, яка поділяє області I і II. Находи-

мо при Q=2,8 кг Qс складає 0,3 кг/с. Секундна витрата металу через стояк (на 

два виливки ) складає Qс=0,6 кг/с.  

 Згідно з діаграмою (рис.4.44) така витрата при висоті напору 90 мм 

забезпечується якщо діаметр стояка дорівнює 20 мм. 

 

 4.3 Визначення розмірів живильної бобишки.  

 Модуль z0 находимо по перерізу виливка в місці примикання живильної 

бобишки форма  прямокутник ). За даними табл. 4.30 находимо 
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 За діаграмою (рис.4.47) находимо діаметр живильної бобишки 60 мм (на 

два виливки). Площа перерізу шийки за діаграмою (рис.4.48) складає ~ 3,3 см
2
 

(для одного виливка). Приймаємо розміри перерізу 27х12 мм. 

 За одержаними даними складено схему ливарної форми для одержання 

виливка “кронштейн підшипника карданного валу вантажного автомобіля” із 

ковкого чавуну та наведено на рис.4.56. 

 

 
 

Рис.4.56  Схема ливарної форми для виливка “кронштейн підшипника  
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карданного валу вантажного автомобіля” 

 

  4.3.2 Розрахунок литникових систем за способом А.В.Кугеля 

 

 

 Цей спосіб розрахунку повних литникових систем застосовується для 

виливків масою до 5 кг при металомісткості ливарної форми не більше 30 кг. 

Схема повної литникової системи наведена на рис.4.57. 

 

 
 

Рис.4.57  Схема конструкції литникової системи для  

виливків із ковкого чавуну: 1  стояк; 2  шлакоуловлювач;  

3  живильник; 4  живильна бобишка; 5  шийка; 6 виливок 

 

 

 Швидкість заливання ливарної форми при виготовленні виливків із ков-

кого чавуну обумовлюється розмірами стояка та сітки. Заповнення 

тонкостінних виливків можна виконувати з великою швидкістю, тому що сама 

форма має великий опір. При виробництві виливків з ковкого чавуну викори-

стовують сітки з кераміки, які мають високу механічну міцність та 

термостійкість. 

 Конструкцію підводящої частини литникової системи  за  цим  способом 

обирають за даними табл.4.33 та рис.4.58. 

 Загальну площу шлакоуловлювачів слід робити на 5 15% меншою за 

переріз стояка. На разі коли кількість живильників велика та сумарна площа їх 

перерізів більша за переріз стояка, переріз шлакоуловлювача може дорівнювати 

перерізу стояка і навіть перевищувати його. 
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 Переріз кожного живильника обирається за даними табл.4.34. 

 

Таблиця 4.33 - Конструкція підводящої частини литникової системи 

Маса рідкого ме-

талу в опоці, кг 

Середня товщина 

стінки виливка, 

мм 

Діаметр 

стояка, мм 

Фільтру-

вальна 

сітка 

Номер схеми 

на рис.4.58 

 До 6-  8 20 + а 

До 12 8-15 20 + б 

 Понад 15 25  в 

 До 6-  8 20-25 + б 

Від 12 до 30 8-15 25 + б 

 Понад 15 25  в 

 

 
 

Рис.4.58  Конструкція підводящої частини литникової системи: 

а,б  з фільтрувальними сітками, в  без сітки 

 

Таблиця 4.34  Площі перерізів живильників  

Маса виливка, 

кг 

Площа перерізу живильника (см
2
) при товщині стінок вилив-

ка, мм 

 3-5 5-8 8-10 10-15 15-20 
До 0,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

0,5-0,7 - 1,5 1,5 1,5 1,5 

0,7-1,0 - 2,0 2,0 1,5 1,5 

1,0-1,5 - 2,0 2,0 1,5 1,5 

1,5-2,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0-3,0 - 3,0 2,0 2,0 2,0 

3,0-5,0 - 3,0 2,5 2,0 2,0 

 

 Якщо виливок тонкостінний ( =6 8 мм) та невеликої маси, метал із 

шла-коуловлювача через живильники може поступати безпосередньо у форму 

(без живильних бобишок), а довжину живильників роблять якомога меншою. 

При товстостінних виливках (  більше за 8 мм) метал підводиться до 
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найтовстіших вузлів деталі через живильні бобишки, орієнтовні розміри та маса 

котрих за даними заводу “Ростсільмаш” наведені у табл.4.35. 

Таблиця 4.35  Розміри живильних бобишок 

Маса виливка, кг Маса живильної 

бобишки, кг 

Площа перерізу 

шийки, см
2
 

 Розмір R 

бобишки, мм 

(див.рис.4.57) 

0,50 0,18 1,5 15 

1,0 0,30 2,4 18 

1,5 0,45 3,3 20 

2,0 0,60 4,2 22 

2,5 0,75 4,8 24 

3,0 0,90 5,6 25 

3,5 1,05 6,0 26 

4,0 1,2 6,4 27 

5,0 1,5 7,2 30 

 

 Для поліпшення живлення виливків живильні бобишки розміщуються 

якомога ближче до виливків, а шийки робляться найкоротчішими, із зарубками, 

які полегшують відбивання виливків. 

 На кожну живильну бобишку бажано встановлювати два виливки; у цьо-

му разі масу бобишок потрібно збільшити у 1,4 рази. 

 

 Приклад розрахунку. 
 1 Розрахувати повну литникову систему виливка “вантаж” (рис.4.59) за 

способом А.В.Кугеля. Схему ливарної форми для одержання виливка “вантаж” 

із ковкого чавуну наведено на рис.4.60. 

 

 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун марки КЧ 37-12 ГОСТ 1215-79; маса виливка  

Gв5 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  горизонтальна; 

спосіб формування  по вогкому; кількість виливків у ливарній формі n 2 шт; 

товщина стінок виливка, середня,   20 мм. 

 

 1.2 Визначення металомісткості ливарної форми. 

 Згідно з табл.Б.1 приймаємо масу литникової системи для виливка масою 

5 кг Gл = 0,50Gв = 2,5 кг. Тоді маса рідкого металу, що заливається через литни-

кову систему G=2(Gв+Gл )=2(5+2,5)=15 кг. 

 

 1.3 Визначення конструкції підводящої частини литникової системи. 

 Через те, що середня товщина стінки виливка більше 15 мм, конструкція 

підводящої частини литникової системи буде без фільтрувальної сітки 

(див.табл.4.33 і рис.4.58,в). Діаметр стояка приймемо згідно з даними табл.4.33 
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25 мм, тоді площа перерізу стояка буде 4,91 см
2
, а шлакоулов-лювача на 10% 

менше  4,42 см
2
.   

 

 
 

Рис.4.59  Креслення виливка “вантаж” 
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Рис.4.60  Схема литникової системи для одержання виливка “вантаж” 

 

 Шлакоуловлювач у литниковій системі при виготовленні виливків із ков-

кого чавуну конструюють у вигляді високої та вузької рівнобічної трапеції. За 

формулою (4.4) розраховуємо розміри перерізу шлакоуловлювача: приймемо 

h=32 мм і а=16 мм, тоді  

 

b= [(442х2)- (32х16)]/ 32 12 [мм]. 

 

 Площу поперечного перерізу живильника литникової системи визначаємо 

за даними табл.4.34: при масі виливка 5 кг та товщині виливка 20 мм вона буде 

2,0 см
2
. Переріз живильника має вигляд рівнобічної трапеції. За формулою (4.4) 

розраховуємо розміри перерізу живильника: при а=20 мм та h=11 мм    

b= [(200х2)- (20х11)]/ 11 17 [мм]. 

 

 1.4 Визначення живильної частини литникової системи. 

 Рідкий метал до порожнини ливарної форми підводимо через живильну 

бобишку, орієнтовна маса якої при масі виливка 5 кг дорівнює 1,5 кг 

(див.табл.4.35). Через те, що на одну живильну бобишку встановлюємо два ви-

ливки,  масу бобишки збільшуємо у 1,4 рази, тому вона буде 2,1 кг.  

 Розміри живильної бобишки розраховуємо виходячи з її маси: об’єм 

живильної бобишки  2100:7=300 см
3
, діаметр бобишки  300 6 73  ,  см, а 

висота її  1,5х6,7 10 см.  

 Площа перерізу кожної шийки за даними табл.4.35 буде 7,2 см
2
. Мен-ший 

розмір перерізу повинен приблизно дорівнювати товщині тіла  20 мм, тоді 

інший буде 720:20 36 мм. 

  

 

 4.3.3 Розрахунок литникових систем за способом Г.Дітерта 
 

 Розрахунок литникових систем для дрібних виливків з ковкого чавуну 

може бути зроблений за загальними формулами Дітерта для визначення 

тривалості заливання   та площі малого перерізу литникової системи Fмп, як і 

для чавуну з пластинчастим графітом. Через знижену рідкотекучість ковкого 

чавуну швидкість заливання буде більш повільною у зрівнянні з аналогічними 

виливками із чавуну з пластинчастим графітом. Тому переріз живильників слід 

брати збільшеним, що ураховується зміною коефіцієнтів s та x, що входять до 

розрахункових формул (табл.4.36). 

 

Таблиця 4.36  Значення коефіцієнтів s та х для виливків із ковкого чавуну 

 Коефіцієнт Значення коефіцієнтів при товщині виливків, мм 

 34 58 815 

s 1,71 2,05 2,35 
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х 7,5 6,3 5,5 

 

 Співвідношення площ перерізів стояка, шлакоуловлювача та сумарного 

перерізу живильних бобишок  для виливків із ковкого чавуну теж відмінно від 

співвідношення цих перерізів для виливків із чавуну з пластинчастим графітом.  

 Переріз шийки живильної бобишки робиться більше за переріз шлако-

уловлювача, для того щоб живильна бобишка заповнювалася найгарячишим 

металом не раніше за виливок, а після нього. Площа перерізу шийки живильної 

бобишки приблизно дорівнює площі перерізу кола, який вписаний у вузол ви-

ливка в місці підведення металу (для плоских виливків товщина шийки складає 

0,6-0,8 товщини стінки виливка). Крім того, переріз шлакоуловлювача повинен 

бути меншим ще й тому, щоб він скоріше твердів і не тягнув рідкий метал із 

живильної бобишки. Тому, при Fст=1 переріз шлакоуловлювача 

рекомендується робити таким самим  Fшл=1, а сумарний переріз живильних 

бобишок   Fжб до 5. При заливанні ж більшої кількості дрібних виливків з од-

ного стояка (дрібне литво для сільськогосподарского машинобудування) при 

Fст=1 беруть Fшл=0,25 0,5, а суму перерізів живильних бобишок 

Fжб=0,65 2,2.  

 Через те, що сумарний переріз живильних бобишок може бути значно 

більший за переріз стояка,  ливарна форма може бути незакритою, тому 

рекомендується (а іноді навіть необхідно) установлювати фільтрувальну сітку, 

або гідравлічний затвор, або ж дросель.  

 

Приклад розрахунку. 
 1 Розрахувати литникову систему виливка “плита” за способом Г.Дітерта. 

Схема ливарної форми наведена на рис.4.61. 

 
Рис.4.61  Схема литникової системи виливка “плита” 

 

 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 
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          Матеріал виливка  чавун марки КЧ 37-12 ГОСТ 1215-79; маса виливка 

Gв0,7 кг; спосіб лиття у піщану форму; литникова система  горизонтальна; 

спосіб формування  по вогкому; кількість виливків у ливарній формі n 2 шт; 

товщина стінок виливка  10 мм; висота виливка у ливарній формі (по поло-

женню при заливанні) h
0
=10 мм; висота виливка у верхній напівформі hв0; ви-

сота верхньої опоки Но= 100 мм. 

 

 1.2  Визначення тривалості заливання ливарної форми. 

 При товщині виливка 10 мм коефіцієнт s=2,35 (див.табл.4.36). Маса мета-

лу, що заливається у ливарну форму Q=2(0,5х0,7+0,7)=2,1 кг. Визначаємо 

тривалість заливання ливарної форми за формулою   s Q  

 

  2 35 2 1 3 4, , ,  [с]. 

 

 1.3 Визначення сумарної площі перерізу литникових шлакоуловлювачів. 

 Визначаємо сумарну площу  перерізу вузького місця литникової системи 

(шлакоуловлювачів) за формулоюF
x Q

Hp
 , приймаючи Нр=100 мм 

 

 F шл=5 5
2 1

10
2 52,

,
,  [см

2
]. 

 

 1.4 Визначення площі перерізу та діаметра литникового стояка знизу. 

 Площа перерізу стояка знизу знаходиться за формулою F ст=2 F шл 

 

                                      Fст н =2 х 2,52 = 5,04 [см
2
]. 

 

 Нижній діаметр стояка знаходимо за формулою (4.5) 

 

                                         Dст н=
4 504

314
26




,
 мм. 

 

 Верхній діаметр стояка виконується на 2 мм більшим  28 мм 

(див.табл.1.7). 

 

 1.5 Визначення площі перерізу шлакоуловлювача. 

 Литникова система складається з двох шлакоуловлювачів, тому  

Fшл=2,52:2=1,26 см
2
.  

 

 1.6  Визначення профилю та розмірів литникового шлакоуловлювача. 
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 Як відомо, поперечний переріз шлакоуловлювача литникової системи має 

вигляд рівнобічної трапеції. За формулою (4.4) розраховуємо розміри перерізу 

шлакоуловлювача: при h=12 мм та а=12 мм 

 

b= [(126х2)- (12х12)]/ 12=9 [мм]. 

 

 1.7 Визначення площі перерізу живильної бобишки. 

 Приймемо, що сумарна площа перерізу живильних бобишок у 2,2 рази 

більша за площу стояка, тоді Fжб=2,2х5,04=11,088 см
2
. Тоді площа перерізу 

однієї бобишки буде 11,088:2=5,544 см
2
. 

 За формулою (4.5) розраховуємо діаметр перерізу живильної бобишки 

 

Dжб=
4 554 4

314
27




,

,
 мм, 

 

тоді висота живильної бобишки Н=27х1,5 41 мм. 

 

 1.8 Визначення розмірів шийки живильної бобишки. 

 Через те, що площа перерізу шийки повинна бути більшою за площу 

перерізу шлакоуловлювача приймаємо площу перерізу шийки на 20% більшою, 

тоді одержуємо 1,26х1,2=1,51 см
2
. Висота шийки для плити складає ~0,7 її ви-

соти, тобто 0,7х1,0=0,7 см, а  довжина шийки буде 1,51:0,7 2,2 см. 

 

 

 4.3.4 Розрахунок литникових систем за способом Г.М.Дубицького 
  

 Як вже сказано вище, при виготовленні виливків із ковкого чавуну форми 

заливають білим чавуном, котрому властиві велика усадка під час твердіння, 

висока схильність до утворення усадкових раковин та інші особливості. 

Схильність білого чавуну до утворення усадкових раковин дуже велика, тому 

надливи ставлять біля кожної потовщеної частини виливка.  

 Визначаючи розміщення виливка у ливарній формі, необхідно прагнути 

того, щоб литникову систему можна було виконати згідно з принципом на-

прямного твердіння. Для цього виливок слід розміщувати у формі так, щоб 

масивні його частини знаходилися у верхній півформі або на роз’ємі форми. 

 Найефективнішим, з точки зору Г.М.Дубицького, є підведення металу 

крізь бічні надливи до місця переходу від товстої частини виливків до тонкої, 

що забезпечує живлення товстої частини та випередження утворення тріщин 

(рис.4.62), іноді метал підводять у тонкі або товсті стінки виливка. Вихід при-

датного литва при застосуванні литникової системи з підведенням рідкого ме-

талу у тонкостінне місце зменшується. Для більшості виливків із ковкого чаву-

ну підведення живлення у масивний переріз забезпечує одержання якісного 

литва з щільною структурою. 
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  Відомо, що від підбору литникової системи багато в чому залежить 

якість виливка. Литникова система може бути повною або неповною (без жи-

вильника). У практиці застосовують системи, що подають метал із шлакоулов-

лювачів безпосередньо у живильні бобишки. Звичайно при цьому вузьке місце 

литникової системи знаходиться не наприкінці цієї системи; до вузького місця  

 
 

Рис.4.62  Підведення металу до виливків гайкових ключів:  

1стояк; 2  шлакоуловлювач; 3  живильна бобишка; 4 шийки 

 

 

литникова система є звужувальною, після вузького місця розширною. Такі сис-

теми погано затримують шлак і потребують акуратного заливання.  

У цехах, де рідкий метал має дуже високу температуру, з успіхом у лит-

никову систему вводять фільтрувальну сітку. Якщо товщина стінки виливка у 

місці підведення не перевищує 8 мм, живильні бобишки зовсім не потрібні. За 

більшої товщини стінки у місці підведення необхідне встанов-лення живильних 

бобишок. За висотою живильні бобишки повинні бути вище верхньої точки ви-

ливка у формі, але ця умова не є обов’язковою при застосуванні надливів з ат-

мосферним та газовим тиском. 

 При виготовленні виливків із ковкого чавуну роль елементу, що має 

мінімальну пропускну здібність звичайно грає елемент, що підводить метал у 

бічний надлив. 

 Розрахунок литникової системи за способом Г.М.Дубицького проводять 

таким чином. 

 1) Визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми 

доцільно провадити за формулою  

                                                    s Gn
1

3  ,                                            (4.26) 
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 де s1 - коефіцієнт, який враховує умови заповнення ливарної форми 

рідким металом; 

  - товщина стінки виливка; 

 Gn - маса виливків, надливів та литників у ливарній формі. 

Значення коефіцієнта s1, який враховує технологічні умови заповнення 

форми рідким металом,  вибирають у границях 2,05   0,45. 

 Більш швидке заливання ливарних форм рекомендується: 

  при підведенні металу знизу, особливо за наявності надливів у верхній 

частині виливка;                                      

  при підведенні металу в більш товстостінні частини виливка (крізь бічні 

надливи або безпосередньо з литникової системи) з метою зменшення 

небезпечності утворення  внутрішніх напружень та холодних тріщин;  

  при виготовленні виливків з переважно горизонтальним розташу-

ванням поверхні при заливанні;  

  при недостатньо високій температурі рідкого металу.  

Для швидкого заливання рекомендується значення s1 приймати у границях 

1,95 1,6. 

 Більш повільне заливання доцільно:  

  при підведенні металу зверху, особливо за наявності надливів теж у 

верхній частині виливка;  

  при рівномірному підведенні металу в більш тонкостінні частини ви-

ливка, особливо для виливків, що схильні до утворення внутрішніх напружень 

та холодних тріщин;  

  при підвищених та високих температурах заливання.  

Для повільного заливання можна приймати значення s1 у границях 2,15 2,5. 

 У всіх випадках, коли немає особливих підстав для швидкого або 

повільного заливання, потрібно застосовувати нормальну швидкість заливання, 

приймаючи s1=2,05. 

 Масу виливків, надливів та живильників у ливарній формі Gn можна ви-

значати так: маса виливків відома, маса надливів визначається особливо; маса 

литників попереду приймається наближено рівною: для невеликих виливків ма-

сою до 0,5 кг 8040% від маси виливків; для виливків масою більше 0,5 кг 

25% від маси виливків. 

 2) Визначення найвузькішого місця литникової системи та його розмірів. 

Як вже було сказано вище, для виливків з ковкого чавуну частіще за усе метал з 

шлакоуловлювачів підводиться безпосередньо до бічних надливів, а з надливів 

крізь шийки до виливків; вузьке місце власне литникової системи знаходиться 

не наприкінці цієї системи; до вузького місця литникова система є звужуваль-

ною, після вузького місця  розширною. За такого устрою литнико-ва система 

до вузького місця швидко заповнюється на початку заливання, що сприяє 

ліпшему уловлюванню шлаку у системі. Після вузького місця загаль-ний 

переріз литникових каналів збільшується, що забезпечує менше охолодження 
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рідкого металу, що поступає потім у живильні бобишки або (при тонкостінних 

виливках) безпосередньо у порожнину форми. 

 У литникових системах можуть бути тільки шлакоуловлювачі, що 

відводять метал від стояка або з-під сітки та підводять метал до живильних  

 

бобишок. Якщо метал із шлакоуловлювачів крізь шийки підводиться безпо-

середньо до виливків (що припустимо за невеликою товщиною стінок, менше 8 

мм), тоді найвузькішим перерізом литникової системи є переріз стояка знизу; 

фільтрувальні сітки в цьому випадку застосовувати не рекомендується. 

 Загальну площу перерізу найвузькішого місця литникової системи розра-

ховують за формулою (4.3) або після підстановки значень g і   (тоді 

2 2 981 44 3g    ,  і при =0,007 кг/cм
3
 одержуємо 0,007х44,3=0,31) за 

похідною з формули (4.3) розрахунковою формулою Озанна 

 

                                       F
Gn

H

0 31,

     [см
2
]    ,                            (4.27) 

 

 де Н визначається за формулою Дітерта (4.2) (див.рис.4.1);  

   коефіцієнт витрати;  приймається згідно з даними табл. 4.37. 

 

Таблиця 4.37 Значення коефіцієнта витрати   для виливків з ковкого чавуну 

Розрахунковий переріз вузького місця литникової 

системи 

Наближене значення 

коефіцієнта витрати   

Верхній переріз стояка 0,76 0,05 

Переріз отворів фільтрувальної сітки, що розміщена 

зверху над стояком (в основі лійки) 

0,64 0,10 

Переріз отворів фільтрувальної сітки, що розміщена 

знизу під стояком 

0,60 0,10 

Нижній переріз стояка або першого шлакоуловлю-

вача після стояка (за відсутності фільтрувальної 

сітки) 

0,55 0,10 

Переріз шлакоуловлювача (нижнього) після сітки, 

що розміщена в основі стояка 

0,47 0,10 

Переріз другого шлакоуловлювача, що розміщений 

після фільтрувальної сітки.  

Переріз другого шлакоуловлювача, що звужений пе-

регородкою.  

Перерізи, що розташовані після другого шлакоулов-

лювача 

 

 

0,43 0,10 

 Примітки: 

 1. При великих перерізах литникових каналів, що розташовані до та після 

вузького місця, в порівнянні з перерізом вузького місця, за наявності відкритих ви-
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порів та надливів, при простій конфігурації виливка, а також при застосуванні обо-

лонкових форм слід приймати більші значення коефіцієнта  (у вказаних границях). 

 2. При перерізах литникових каналів, що трохи збільшені в порівнянні з 

перерізом вузького місця, за відсутності відкритих випорів та надливів, при склад-ній 

конфігурації виливка слід приймати менші значення коефіцієнта  (у вказаних 

границях). 

 На основі аналізу зібраних даних залежно від обраного положення 

вузького місця та від кількості виливків в одній опоці при підведенні металу із 

шлакоуловлювачів у живильні бобишки Г.М.Дубицький рекомендує такі 

співвідношення площ перерізів елементів литникових систем 

 

                   Fст в : Fст н: Fшл1: Fшл2 = (1,6 1,4):1:(1,3 1,5):(2 3);             (4.28) 

 

Fст в : Fст н: Fсіт:Fшл1: Fшл2 = (1,8 1,7): (1,4 1,3):1:(1,5 2):(2 3);         (4.29) 

 

Fст в : Fст н: Fсіт:Fшл1: Fшл2 = (1,8 1,7): (1,5 1,4): (1,3 1,2):1:(1,5 2);  (4.30) 

 

                  Fст в : Fст н: Fшл1: Fшл2 = (1,8 1,7): (1,5 1,4):1:(1,5 2).         (4.31) 

 

 Канали, що підводять метал безпосередньо до виливків - “шийки” (для 

литникових систем, що розглядаються, їх не рекомендується звати “живильни-

ками”), через велику схильність білого чавуну до усадкових раковин та 

дірчастості, потрібно робити якомога коротшими і з якомога більшою площею 

перерізу; при цьому можна застосовувати відношення площ перерізів елементів 

литникової системи 

 

                                  Fст в : Fст н: Fшл= (1,6 1,4):1: (2 3).                         (4.32) 

 

 Повна литникова система, яка складається з стояка, шлакоуловлювачів та 

живильників, що підводять метал до бічних надливів, для виливків із ковкого 

чавуну теж застосовується. На разі можна приймати відношення площ перерізів 

елементів 

  

                                Fст н : Fшл : Fж= (1,4 1,3): (1,2 1,15) :1.                     (4.33) 

 

 Литникові системи з вузьким місцем в отворах фільтрувальної сітки, яка 

розміщена зверху над стояком, або з вузьким місцем у верхньому перерізі стоя-

ка не можуть надійно захистити від попадання шлакових, піщаних і газових 

включень у порожнину форми, а тому не рекомендуються Г.М.Дубицьким. 

 3) Визначення розмірів живильних бобишок (маси, площі перерізу шийки 

та глибини чаші живильної бобишки) для виливків масою до 5 кг (переважно до 

1 кг) рекомендується проводити за способом С.В.Іл’їна-Козловського за допо-

могою табл.4.38. Визначення розмірів живильних бобишок для виливків масою 

більше за 5 кг роблять звичайно за способом Б.В.Рабиновича, який наведений 

вище. 
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 У таблиці 4.38 усі виливки розбиті на три групи: 

   до I групи відносяться виливки з товщиною стінок не більше 6-6,5 мм, 

у яких або зовсім немає місцевих потовщень, або вони є тільки у місця 

підведення; 

 

  до 2 групи відносяться виливки з товщиною стінок до 7,5 мм, що мають 

незначні місцеві потовщення не тільки у місці підведення; 

  до 3 групи відносяться масивні та усі інші виливки. 

 

Таблиця 4.38 Маса та розміри живильних бобишок 
Маса 

одного 

вилив- 

ка, кг 

Литники  

без жи- 

вильних 

боби-

шок , % 

Маса живильної бобишки для 

одного виливка, кг 

Глибина чаші 

живильної бо-

бишки, см 

Площа перерізу 

шийки живиль-

ної бобишки, см
2
 

 від маси групи 

 виливка 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0,005 148 Бічний надлив 0,105 0,6 0,6 0,6 0,50 0,50 0,50 

0,100 110 зливається 0,120 0,6 0,6 0,7 0,50 0,50 1,00 

0,200 75 із шлакоуловлювачем 0,152 0,6 0,6 0,8 0,50 0,70 1,30 

0,300 57 Бічний надлив 0,093 0,183 0,6 0,7 0,9 0,60 0,90 1,60 

0,400 46 виступає на 5-6 0,122 0,212 0,6 0,8 1,0 0,70 1,15 1,80 

0,500 39 мм над шлако- 

уловлювачем 
0,152 0,242 0,6 0,8 1,0 0,80 1,30 2,05 

0,750 33 0,139 0,229 0,318 0,8 1,0 1,2 1,30 1,95 2,60 

1,000 30 0,215 0,305 0,395 1,0 1,1 1,3 1,85 2,45 3,05 

2,000 28 0,520 0,610 0,700 1,5 1,7 1,8 3,75 4,20 4,70 

3,000 27 0,825 0,915 1,000 2,0 2,1 2,2 5,20 5,55 5,85 

4,000 26,5 1,130 1,220 1,310 2,3 2,4 2,5 5,25 6,50 6,70 

5,000 26 1,425 1,515 1,600 2,5 2,6 2,6 6,95 7,10 7,25 
 Примітки:  

 1. У таблиці наведено загальну масу живильних бобишок та загальну площу 

перерізу шийок. 

 2. Об’єм живильної бобишки одержується діленням маси на об’ємну масу, що 

приймається рівною 5,5. Наприклад, якщо маса живильної бобишки 0,610 кг, то її 

об’єм складає  0,610 : 5,5= 0,111 дм
3
. 

 3. Глибина чаші надлива  це глибина нижньої частини бобишки, що розмі-

щена нижче площини роз’єму ливарної форми. 

 

 Приклад розрахунку. 

      1 Розрахувати литникову систему для виливка “кришка підшипника ко-

робки швидкостей” (рис.4.63 ). 

 

 1.1 Визначення положення виливка у формі при заливанні. 
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 Конструкція виливка не дозволяє розмістити масивні перерізи зверху, то-

му розміщуємо їх на роз’ємі форми, щоб можна було б до переходу від товстого 

до тонкого місця виливка підвести живильну бобишку. 

 Якщо товсте місце розмістити знизу форми (див.рис.4.63,а), тоді у ви-

ливку в місці переходу тонкої стінки до товстої (позначено А) будуть тріщини,  

 

 
 

Рис.4.63  Два варіанти розміщення у ливарній формі виливка “кришка 

підшипника коробки швидкостей”: а  неправильно; б  правильно 

 

а у середній частині втулки (позначено Б) буде пухкота. Пояснюється це тим, 

що тонка стінка (товщиною 5 мм) між фланцем та втулкою, швидко твердіє та 

виключає дію живильної бобишки. Зміна положення виливка на 90
о
 дозволяє 

розмістити товсту частину виливка на роз’ємі форми та встановити у гарячого 

місця живильну бобишку (див.рис.4.63,б).   

 

 1.2 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун марки КЧ 50-5 ГОСТ 1215-79; маса виливка 

Gв2,9 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  горизонтальна; 

спосіб формування по вогкому; кількість виливків у ливарній формі n 1 шт; 

товщина стінок виливка, переважна,   10 мм; висота  виливка  у  ливарній 
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формі (по положенню при заливанні) h
0
136 мм; висота виливка у верхній 

напівформі hв 68 мм; висота верхньої опоки Но  100 мм. 

 

 1.3 Визначення тривалості заливання ливарної форми. 

 При виготовленні виливків з переважно горизонтальним розташуванням 

поверхонь  при  заливанні  рекомендується   значення  s1  приймати у границях 

1,95 1,6; приймаємо s1=1,6. Маса металу, що заливається у ливарну форму 

Gn=2,9+0,5х2,9= 4,35 кг (див.табл.Б.1). Визначаємо тривалість заливання фор-

ми за формулою (4.26) 

 

   16 10 4 35 5633, , ,  [с]. 

 

 1.4 Визначення металостатичного  напору. 

 Визначаємо металостатичний напір за формулою (див.табл.4.2) 

 

Н=hст
h

0

8
= 1,0-1,36/8=0,83 [дм]. 

  

 1.5 Визначення вузького місця литникової системи  загальної площі по-

перечного перерізу живильника. 

 Визначаємо площу  перерізу живильника за формулою (4.27), коефіцієнт 

 приймаємо рівним 0,45 (див.табл.4.37) 

 

     F ж =
4 35

0 45 5 63 0 31 8 3
1 93

,

, , , ,
,

  
  [см

2
].       

 

 1.6 Визначення площ інших елементів підводящої частини литникової 

системи. 

 Нами застосована повна литникова система, яка складається з стояка, 

шлакоуловлювача та живильника, що підводить метал до живильної бобишки. 

На разі приймаємо рекомендоване співвідношення площ перерізів елементів 

(4.33), тоді  

 Fст н = 1,4 х 1,93  2,70   [см
2
], 

 

Fшл = 1,2 х 1,93 2,32     [см
2
]. 

 

 1.7 Визначення профилів та розмірів елементів литникової системи. 

 Приймаємо за переріз шлакоуловлювача  та живильника литникової сис-

теми  рівнобічну трапецію, а стояка  круг. За формулами (4.4-4.5) 

розраховуємо розміри перерізів: 

  литникового шлакоуловлювача: при h=16 мм та а=16 мм 

 

  b= [(232х2)-(16х16)]/ 16 13 [мм], 
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 литникового живильника: при h=15 мм та а=15 мм 

 

  b= [(193х2)-(15х15)]/ 15 11 [мм],  

  

  литникового стояка 

 

                                         Dст н=
4 270

314
19




,
 [мм], 

 

 Діаметр стояка у верхньому перерізі буде 21 мм (див.табл.1.7). 

 

 1.8 Визначення розмірів живильної частини литникової системи. 

 Визначення розмірів живильної бобишки та її шийки проводимо за спо-

собом С.В.Іл’їна-Козловського за допомогою табл.4.38. Через те, що переважна 

товщина стінки виливка 10 мм, відносимо його до третьої групи, тоді 

одержуємо, що:  

  маса живильної бобишки для одного виливка складає 0,97 кг;  

 об’єм живильної бобишки 0,97:5,5=0,176 дм
3
;   

  діаметр живильної бобишки дорівнює 0176 0 563 , , дм  56 мм; 

  висота живильної бобишки буде 1,5D= 1,5х56=84 мм; 

  глибина чаші живильної бобишки  2,2 см або 22 мм, тоді у верхній 

напівформі висота живильної бобишки буде 84-22=62 мм;  

  площа перерізу шийки живильної бобишки  5,74 см
2
, тоді якщо переріз 

шийки  прямокутник  розміри її будуть 20х29 мм.  

 

 

 4.3.5 Розрахунок литникових систем за способом Є.О.Васил’єва  
 

 При одержанні виливків із ковкого чавуну основними технологічними 

факторами при розливанні чавуну є температура металу та швидкість зали-

вання його у ливарні форми. 

 Оптимальна температура заливання залежить від типу литникової систе-

ми, тривалості заливання, складу формувальної суміші та інших факторів. 

Живлення найефективніше в інтервалі 1480-1450
о
С для тонкостінних виливків, 

та в інтервалі 1450-1420
о
С для виливків з середньою товщиною стінки та 

різного профілю, що заливаються у вологі форми (рис.4.64). 

 Досвід ливарних цехів підтверджує доцільність використання високих 

температур заливання для відповідального литва; практично, при температурі 

перегріву металу до 1550
о
С верхня границя температури металу при заливанні 

дорівнює 1500
о
С, середня - 1450

о
С. Для дрібного та простого за конфігурацією 

литва температура заливання може бути знижена до 13701430
о
С.  
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 Розглядаючи вплив швидкості заливання металу у форму на якість вилив-

ка, слід відмітити, як загальну закономірність, що на разі швидкого заливання 

зменшуються теплові втрати металу при руху його у ливарній формі. Це сприяє 

рівномірному твердінню та охолодженню виливка.  

 

 

 
 

Рис.4.64  Діапазон температур заливання, що зменшують утворення 

тріщин у виливках з білого чавуну, які одержуються у вологих формах 

 

 Швидкість заливання встановлюють залежно від маси, конфігурації та 

товщини стінки виливка. Тонкостінні виливки слід заливати швидко. 

Товстостінні виливки при уповільненому заливанні одержуються з більш точ-

ними розмірами. 

 Швидкість заливання можна міняти шляхом зміни діаметра стояка, уста-

новки різних місцевих опорів (сіток, дроселів) та зміни положення сіток по 

висоті стояка.  Середні швидкості заповнення форм білим чавуном залежать від 

маси виливків (табл.4.39). 

 

Таблиця 4.39 Середні швидкості заповнення ливарних форм 

Маса виливків, кг Середня швидкість, кг/c 

                                До  5,0 0,5-0,6 

 Понад   5,0 до 10,0 0,70-0,85 

            Понад 10,0 0,9-1,1 
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 При проектуванні живильної частини литникової системи важливо пра-

вильно обрати місце підведення металу.  

 Для виливків типу тіл обертання, які мають зовнішню тонку стінку, мож-

ливе у неї підведення металу, при цьому для живлення товстостінної частини 

застосовують зливний надлив. Для  захолоджування  масивних частин можна 

використовувати охолоджувач. Перегрівання тонких перерізів при протіканні 

через них рідкого металу і заповнення масивних перерізів в останню чергу за-

безпечують вирівнювання умов охолодження виливка. Для ефективного впливу 

зливного надливу на подальший процес кристалізації виливка об’єм металу в 

ньому повинен бути значно більшим, ніж в основному надливі. Вихід придат-

ного литва при застосуванні литникової системи з підведенням рідкого чавуну 

в тонкостінне місце зменшується. 

 Вирівнювання умов охолодження виливка може бути досягнуто шляхом 

індивідуального підбору температури металу і маси охолоджувача, що утворює 

труднощі в умовах поточно-масового виробництва. Тому 

найрозповсюдженішим методом підведення металу є підведення в масивний 

переріз виливка з максимальним наближенням живильної бобишки до цього 

місця для того, щоб шийка не застивала бістріше за виливок. Для більшості 

виливків із ковкого чавуну підведення живлення в масивний переріз забезпечує 

одержання якісного литва з щільною структурою. 

 Розміри і маса виливка обумовлює розміри та форму живильної бобишки   

та   переріз   шийки.   Для   полегшення  вибору  розміру  живильної бобишки 

 

 
Рис.4.65 Живильна бобишка з 

           усадковою раковиною 

 

приймають, що усадкова ра ковина  в  

неї має   форму  циліндра  (рис.4.65).                                                                         

Діаметр живильної бобишки находять 

за формулою 

                                                                                

Dж б=Dр+2                 (4.34) 

 

де корисна товщина виливка або 

0,5 діаметра перерізу прутка; 

      Dр  діаметр усадкової раковини. 

Об’єм усадкової раковини визна- 

  чають за формулою 

 

V D H
P P P
  ( / )2 2

 ,         (4.35) 

 

       де НР  висота усадкової ракови-

ни. 

 

 

 Кількість металу, що необхідна для компенсації усадки при твердінні ви-

ливка, звичайно приймають рівною 6%. Обравши висоту усадкової раковини 
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(рис.4.66), визначають загальну висоту живильної бобишки (рис.4.67) та її 

діаметр.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4.66 – Графічне відображення співвідношень діаметра 

і висоти циліндричної усадочної раковини, а також 

об’єму метаоу Vp , необхідного на живлення 
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Рис.4.67 Відношення маси виливка G до діаметра та висоти 
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усадкової раковини для вологих форм 

 

 

 

 

 

 Приклади розрахунку. 

 1. Розрахувати литникову систему виливка “дистанційний гребінець” за 

способом Є.О.Васил’єва. Схема ливарної форми наведена на рис.4.68. 

 

 
 

Рис.4.68  Схема ливарної форми для одержання виливка  

“дистанційний гребінець” 

 

 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  чавун марки КЧ 50-5 ГОСТ 1215-79; маса виливка  

Gв3 кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  горизонтальна; 

спосіб формування  по вогкому; кількість виливків у ливарній формі n 2 шт; 

товщина виливка  40 мм; висота  виливка  у  ливарній формі (по положенню 

при заливанні) h
0
 40 мм; висота виливка у верхній напівформі hв- 40  мм; ви-

сота верхньої опоки Но= 120 мм. 
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 1.2 Визначення металомісткості ливарної форми. 

 Згідно з табл.Б.1 приймаємо масу литникової системи для виливка масою 

3 кг Gл = 0,50Gв = 1,5 кг. Тоді маса рідкого металу, що заливається через литни-

кову систему G=Gв+Gл =2(3+1,5)=9 кг. 

 

 1.3 Визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми. 

 Через те, що виливок товстостінний, простої конфігурації ливарну форму 

необхідно заливати повільно. Середня швидкість заливання за даними табл.4.39  

складає   0,7-0,85 кг/с,  а тривалість  заливання форми   =9/0,7 12,9 c. 

 

 1.4 Визначення металостатичного  напору. 

 Визначаємо металостатичний напір за формулою (4.2) 

 

Н=1,20  0,4
2
/2х0,4= 1,00 [дм].   

 

 1.5 Визначення розмірів підводящої частини литникової системи. 

 Визначаємо площу  перерізу вузького місця литникової системи за фор-

мулою (4.27)  

                                   F шл=
9

0 60 12 9 0 31 10
119

, , ,
,

 
  [см

2
]. 

 

 Поперечний переріз шлакоуловлювача литникової системи має вигляд 

рівнобічної трапеції. За формулою (4.4) розраховуємо розміри перерізу шлако-

уловлювача: при h=12 мм та а=12 мм 

 

b= [(119х2)- (12х12)]/ 12 8 [мм].  

 

      Площу нижнього перерізу стояка знаходимо з формули F ст н: F шл=2:1. 

 

                                      Fст н =2 х 1,19   2,38 [см
2
]. 

 

 Нижній діаметр стояка знаходимо за формулою (4.5) 

 

                                         Dст н=
4 238

314
18




,
 мм. 

 

 Верхній діаметр стояка виконується на 2 мм більшим  20 мм 

(див.табл.1.7). 

 

 1.6 Визначення розмірів живильної частини литникової системи. 

 З метою економії металу установлюємо одну живильну бобишку на два 

виливки загальною масою 6 кг.  
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 Приймаємо кількість металу для компенсації усадки 6%, як це 

рекомендує Є.О.Васил’єв. Тоді об’єм виливків буде складати 6000/7 857 см
3
, а 

об’єм усадкової раковини  Vp=857х6/100 51 см
3
.  

 Приймемо співвідношення розмірів усадкової раковини Hр:Dр=2,5.  

           

За формулою (4.35)  знаходимо діаметр усадкової раковини     

 

51= 3,14(Dp/2)
2
2,5Dp, тобто Dp

3
  26, а Dp 3,0 [см]. 

 

 Визначимо діаметр живильної бобишки Dж б за формулою (4.34)   

  

Dж б= 30 + 40х2 =110 мм. 

 

 Висота усадкової раковини складає Hр= 2,5 Dр= 2,5 х 30 = 75 мм, тоді ви-

сота живильної бобишки буде Нжб= Нр + 0,5  +  =75+20+40=135  мм. 

 Розміри шийки визначаємо таким чином. Форма її перерізу  прямокут-

ники. Менший розмір перерізу Сн=0,5 х40=20 мм, а інший розмір 

А=0,8х110=88 мм, тобто на два виливки по 44 мм. 

 

 

 4.4 Литникові системи виливків із легованих чавунів 

 

 Литникову систему виливків із низьколегованих хромистих чавунів роз-

раховують в основному за формулами, які застосовуються для нелегова-ного 

чавуну з пластинчастим графітом. Однак розраховані розміри необхідно 

збільшувати на ~10%. Високохромовий чавун (26-36% Сr) має велику усадку 

під час твердіння, яка близька до величини усадки білого чавуну, тому для 

одержання щільних виливків необхідно передбачати надливи та живильні бо-

бишки такі самі, як і на виливках із ковкого чавуну (рис.4.69). Метал необхідно 

підводити у найтовстішу частину виливка. Співвідношення між елементами 

литникової системи при литті таких виливків  F ж : F шл: : F ст = 

1:1,25:2. 

 При виготовленні форм для одержання виливків із алюмінієвого чавуну-

чугалю (до24% Al) слід ураховувати велику кількість шлаку, спелі та піни, які 

виділяються із металу. Для затримання цих включень рекомендується застосу-

вання похилих та щілинних стояків та установка шлакоуловлювачів. Литникову 

систему виливків розраховують в основному за формулами, які застосовуються 

для нелегованого чавуну з пластинчастим графітом. Однак розрахований 

переріз живильників необхідно збільшувати на 1015%, тому що посилене 

окислення цього чавуну у розплавленому стані потребує по змозі більш швид-

кого заливання деталей. Співвідношення між елементами литни-кової системи 

при литті виливків із алюмінієвого чавуну можна прийняти таким самим, як і 

для нелегованого чавуну F ж : F шл : F ст = =1:1,2:1,4. При литті 

виливків із пірофералю високолегованого алюмінієм (29-31% Al) чавуну 
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співвідношення каналів литникової системи приймають таким  F ж 

: F шл : F ст = 1:1:1. Температура заливання чавуну повинна бути у 

границях 13801430 
о
С. 

 

 
 

 

Рис.4.69  Схема ливарної форми для одержання виливка  

“улитка насосу“ із висохромового чавуну 

 

 Через те, що чавун, легований алюмінієм, у розплавленому стані вкритий 

суцільною оксидною плівкою, лиття деталей з розвинутими горизонтальними 

площинами пов’язане з відповідними труднощами (необхідно створити у формі 

умови для сплиття неметалевих включень, особливо глинозему, близького за 

густиною до рідкого металу). Тому бажано заливати деталі у похилі форми, а 

трохи піднесену частину форми необхідно наділити випорами або наколами. 

 У місцях зустрічі двох струмів металу у виливку утворюються неслитини, 

тому литникову систему необхідно проектувати так, щоб струми металу у 

формі не зустрічалися. Невеликі деталі із чавуну з пластинчастим графітом не 

потребують установки надливів, однак верхня частина виливка у формі 

обов’язково повинна мати наколи діаметром 812 мм (рис.4.70,а). При литті де-

талей із чавуну з кулястим графітом використовуються переважно відкриті 

надливи, які складають за масою приблизно 1020% від маси виливка. 
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 Висококремнисті чавуни - феросиліди (14-14,5%Si) - схеми підведення 

металу та живлення виливків такі ж, як і для виливків із ковкого чавуну 

(рис.4.71). Маса надливів складає в середньому 25% від маси виливка. При 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.4.70 Характерні елементи литникової системи для 

одержання виливків із пірофералю: а плавильні тиглі; б  кришка 
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відпалювального коробу; в  лопаті піскомету 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.4.71  Схема підведення металу та живлення виливків 

 із висококремністих чавунів 

 

розрахунку елементів литникової системи одержані перерізи елементів литни-

кової системи необхідно збільшити на 1015% для підвищення швидкості зали-

вання форми. З метою спрощення технології виготовлення плоских виливків, 

наприклад дистанційних гребінок, застосовують охолоджувачі із листової сталі 

товщиною 1215 мм або як охолоджувачі застосовувалися такі ж литі 

дистанційні гребінки із чавуну з пластинчастим графітом (рис.4.72). 

 Марганцевий чавун  це аустенітно-графітний (цементиту  мінімальна 

кількість) немагнітний чавун. Цей чавун має добру рідкотекучість. Деякі 

труднощі при виробництві немагнітного чавуну викликає виділення графітної 

спелі на поверхні виливків, тому рекомендується розміщувати виливок у формі 

так, щоб виділення спелі було на невідповідальних поверхнях. Конструкцію 

литникової системи при виготовленні виливків із марганцевих чавунів 
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змінюють (рис.4.73): вводять гострі кути для зміни напряму та швидкості 

струменів металу, а також встановлюють випори у цих кутах, які грають роль 

відстойників. 

 

 

 
 

Рис.4.72  Схема ливарної форми для                    Рис.4.73- Зміна литникової 

   одержання дистанційних гребінців                    системи з метою запобігання 

                                                                                     попадання спелі у форму 

 

 

 Чавунні прокатні валки це важкі виливки масою від 0,5 до 80 т, до складу 

яких можуть входити такі хімічні елементи - Fe, С, Si, Mn, P, S, Te, Mo, Cu, Al, 

Cr, Ni, Mg та ін. Комбіновані ливарні стаціонарні форми при виготовленні 

валків розміщують вертикально та заповнюють рідким металом через сифонні 

литникові системи (рис.4.74). Розміри елементів литникових систем залежать 

від типу валків та їх маси (табл.4.40). 

 

Таблиця 4.41  Розміри елементів литникових сисем (стояків та живильників) 

                               при виготовленні литих металургійних прокатних валків  

Тип валка Чорнова 

маса 

Діаметр стояка, мм Діаметр живильника, мм 

 валка, т верхній 

(у 

лійці) 

нижній 

(у коліна) 

у 

коліна 

у місці сполу-

чення з шийкою 

Валки I групи 35-55 125 120 120 100 

Валки I групи 25-35 115 105 105 90 

Валки I-II-III-IV- 7-25 115 105 105 80 
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VII-VIII груп 

Валки IХ групи (з 

литими калібрами) 

5-10 115 105 105 80 

Валки V-IX груп 1-10 115 105 105 60 

 

Таблиця 4.41 – Розміри елементів литникових сисем (стояків та живильників) 

                               при виготовленні литих неметалургійних прокатних валків  

Тип валка 

Чорнова 

маса 

валка, т 

Діаметр стояка, мм Діаметр живильника, мм 

верхній 

(у лійці) 

нижній 

(у коліна) 

у коліна у місці сполу-

чення з шийкою 
Валки для гумової 
промисловості, 
плунжери, ролики 

15-30 125 120 120 100 

Валки для гумової 
промисловості, 
плунжери, ролики 

3-15 115 105 105 80 

Валки для гумової 
промисловості, 
плунжери, ролики 

0,5-3 115 105 105 60 

Валки для паперо-
вої промисловості 

50-80 148 140 140 130 

Валки для паперо-
вої промисловості 

35-50 138 130 130 120 

Валки для паперо-
вої промисловості 

20-35 125 120 120 100 

Валки для паперо-
вої промисловості 

2-20 115 105 105 80 

Валки для паперо-
вої промисловості 

0,5-2 115 105 105 60 

Валки III-IX груп, 
що виготовляють 
на знімних багато 
місцевих піддодах 

0,5-10 115 105 105 60 
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Рис.4.74  Схема ливарної форми для лиття двошарового прокатного валка 

 

?       Запитання для самоконтролю 

 

1. Який спосіб розрахунку литникової системи застосовують для виливків 

із залізовуглецевих сплавів? 

2. Назвіть послідовність розрахунку литникової системи чавунного вили-

вка. 

3. Перерахуйте вихідні дані для розрахунку литникових систем за спосо-

бом Г.М.Дубицького. 

4. Як визначають розрахунковий середній металостатичний напір литни-

кової системи? 

5. Від чого залежить коефіцієнт витрати литникової системи  ? 

6. Які співвідношення елементів литникової системи виливків із чавуну з 

пластинчастим графітом приймають при її розрахунку за способом 

Г.М.Дубицького? 

7. Для виливків з якою товщиною стінок та характером виробництва мо-

жна використовувати розрахункові таблиці В.І.Фундатора? 

8. Які дані необхідні для визначення розрахункової площі перерізу живи-

льників за номограмою К.О.Соболєва? 

9. Для яких виливків можна проводити розрахунок литникової системи за 

способом В.М.Андрєєва? 

10. Які співвідношення елементів литникової системи приймають при її 

розрахунку за способом С.В.Русіяна? 

11. Для яких виливків можна проводити розрахунок литникової системи 

за способом Г.Дітерта? 
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12. Які дані необхідні для визначення розрахункової площі перерізу жи-

вильників за номограмою Б.В.Рабиновича? 

13. Чому при виготовленні виливків із чавунів з кулястим графітом необ-

хідне швидке заповнення форми та наявність зумпфу наприкінці шлаковловлю-

вача? 

14. Які додаткові дані за М.В.Волощенко необхідно враховувати при 

конструюванні литникових систем для виливків з кулястим графітом ? 

15. Як визначають конструкції підходящої та живильної частин литнико-

вої системи виливків із ковких чавунів за способом Б.В.Рабиновича? 

16. Для яких виливків із ковких чавунів можна проводити розрахунок ли-

тникової системи за способом А.В.Кугеля? 

17. Як визначають розміри підходящої та живильної частин литникової 

системи виливків із ковких чавунів за способом Є.О.Васильєва? 

18. Які співвідношення елементів литникової системи виливків із легова-

них чавунів приймають при її розрахунку? 

19. Які форми перерізів можуть мати литникові стояки та живильники 

при виготовленні литих прокатних валків? 

 

5 РОЗРАХУНОК ЛИТНИКОВИХ СИСТЕМ ДЛЯ  

СТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ 

 

 

5.1 Розрахунок литникових систем за способом С.В.Русіяна 

 

 

 При конструюванні литникових систем для сталевого фасонного литва 

завдяки застосуванню стопорних ковшів для розливання металу зменшується 

безпека засмічення виливків шлаком, що звичайно звільнює литникову систему 

від складних шлакоуловлюючих устроїв. Це значно спрощує литникові системи 

для сталевого литва у порівнянні з чавунним литвом, однак принцип побудови 

на разі також залежить від способу живлення або місця підведення живильних 

каналів до виливка. У зв’язку з цим литникові системи для чавунного литва та 

їх класифікація такою ж мірою застосовуються й для сталевого литва, з тією рі-

зницею, що тут звичайно не роблять шлакоуловлювачів, в тому числі й литни-

кових чаш, які замінюються простими лійками. Тому при визначенні способів 

живлення сталевих виливків слід ураховувати специфічні властивості сталі, 

найважливішими з яких є підвищена у порівнянні з чавуном усадка, вплив кот-

рої обумовлює необхідність застосування в процесі формування ряду засобів, 

які попереджують утворення у виливках усадкових раковин та тріщин. 

Основним засобом боротьби з пороками у сталевих виливках є застосу-

вання надливів та охолоджувачів, ефективність дії котрих багато в чому зале-

жить від правильного підведення литників у форму. Тому при виборі способу і 
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місця підведення живильників сталевих виливків, крім конструктивних особли-

востей литої деталі, слід ураховувати технологічні особливості ливарної форми 

та застосовувати такі загальні правила: 

 для ефективнішої дії надливів завжди слід прагнути підводити литнико-

ві канали під надливну частину виливка (рис.5.1); 

   не розміщувати литникових каналів у формі у безпосередній близькості 

від холодильників, тому що цим можна знизити ефективність їх дії; 

  підводити литникові канали у форму так, щоб у напрямку руху потоку 

металу, у безпосередній близькості від литників, не зустрічалося суттєвих пе-

решкод у вигляді різко виступаючих ливарних стрижнів або “болванів”. Необ-

хідно прагнути в усіх випадках горизонтального живлення направляти струм 

металу із литникового каналу у найвільніші простінки форми або по дотичній, 

не допускаючи прямого удару струму металу у стінку форми. 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.5.1  Схема ливарної форми для лиття сталевого виливка  

 

  

 Другою важливою властивістю сталі є знижена її рідкотекучість, що обу-

мовлює застосування збільшених, у порівнянні з чавунним литвом, перерізів 

литникових каналів. Будова литникової системи визначається таким співвідно-

шенням площ перерізів її елементів 

 

                                 F ж: F лх: F ст= 1,0 : 1,10 : 1,30.                              (4.5) 
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Крім того необхідне обмеження кількості окремих дрібних живильників, 

не допускаючи надто дрібного розбиття загальної розрахункової величини їх 

перерізу. С.В.Русіян рекомендував приблизні співвідношення максимальної кі-

лькості литників залежно від маси виливка (табл.5.1), що були встановлені 

практичним шляхом з урахуванням заливання різних деталей у сухі та вологі 

ливарні форми. 

 

Таблиця 5.1  Співвідношення кількості окремих литників залежно  

                          від маси виливків 

Маса  

виливка, кг 

 

До 50 

Понад 50  

до 100 

Понад 100 

до 300 

Понад 300 

до 500 

Понад 1000 

Максимальна 

кількість 

окремих жи-

вильників 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

30 

   

 

 Для розрахунку литникових систем для фасонного сталевого литва за цим 

способом було встановлено таку формулу для розрахунку сумарного перерізу 

живильників  

                                                           F ж =
Q

NL

1
  ,                                            (5.2) 

 

 де  F  ж   сумарна площа перерізу живильників, см 
2
; 

 Q 1 маса рідкого металу у ливарній формі, кг; 

N умовний коефіцієнт, що визначається за даними табл.5.2 залежно від 

значення відносної густини виливка Kv , значення котрої визначається із спів-

відношення  

                                                              K
Q

V
v
     ,                                                 

 

 де Kv   відносна густина виливка, кг/дм
3
; 

 Q  маса виливка, кг; 

V  габаритний об’єм виливка; одержується як добуток трьох габаритних 

розмірів виливка за даними креслення, дм
3
;  

L   поправковий коефіцієнт на рідкотекучість (з урахуванням нормаль-

них температур заливання) приймається для сталевого литва у межах від 0,85 

до 1,15 залежно від хімічного складу сталі (табл. 5.3).  

 

Таблиця 5.2  Значення коефіцієнтів С, К та N 

Відносна 

густина 

Значення 

коефіцієнта 

Значення коефіцієнта К Значення коефіцієнта N 

Волога Суха Волога Суха 
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виливка Kv С форма форма форма форма 

        До1,0 0,8 0,45 0,97 0,35 0,75 

1,01-2,0 0,9 0,50 1,02 0,45 0,90 

2,01-3,0 1,0 0,55 1,12 0,55 1,10 

3,01-4,0 1,1 0,60 1,20 0,65 1,30 

4,01-5,0 1,2 0,66 1,29 0,80 1,55 

5,01-6,0 1,3 0,74 1,38 0,90 1,80 

Понад 6,0 1,4 0,82 1,49 1,15 2,10 

 

Таблиця 5.3 – Поплавковий коефіцієнт на рідко текучість сталі 

Номер групи Назва групи сталі Значення коефіцієнта L 

1 Високолеговані 1,15 

2 
Леговані  

(конструкційні леговані) 
1,00 

3 
Вуглецеві 

(конструкційні нелеговані) 
0,85 

 

  

Для першої групи високолегованих (легованих зі спеціальними властиво-

стями) сталей встановлено значення L=1,15; до цієї групи відносяться такі ста-

лі: 1) немагнітна сталь з вмістом 2-3% хрому та 22-24% нікелю; 2) марганцеві 

сталі типу Г13 з вмістом 11-14% марганцю та 0,4-1,0% кремнію; 3) інші висо-

колеговані сталі з вмістом від 8 до 40% хрому та від 11 до 26% нікелю. 

 До 2-ої групи легованих (конструкційних легованих) сталей встановлено 

L=1,0; до цієї групи відносяться: 1) мало марганцева сталь з вмістом 1,6-2,0% 

марганцю; 2) хромонікелева сталь з вмістом 0,7-1,1% хрому та до 3% нікелю; 3) 

молібденова сталь з вмістом 0,3-0,5% молібдену та інші низьколеговані сталі. 

 До 3-ої групи вуглецевих (конструкційних нелегованих) сталей встанов-

лено L=0,85; до цієї групи відносяться усі вуглецеві марки з вмістом 0,15-0,45% 

вуглецю, 0,5-0,8% марганцю та 0,2-0,5% кремнію. 

 Крім того, С.В.Русіяном були розроблені таблиці нормалей елементів ли-

тникових систем (табл.5.4-5.6), які спрощують задачу технолога при визначенні 

розмірів живильників від площі їх перерізу. У таблицях нормалей наведені но-

рмальні розміри отворів литникових лійок, які відповідають розмірам литнико-

вих стояків та отворів стопорних стаканів. Це співвідношення розмірів встано-

влено так, щоб забезпечити нормальне заливання, за якої усуваються випадки 

виплесків або неповного використання перерізу стояка, що порушує нормаль-

ний процес заливання. 

 Якщо необхідно визначити тривалість заливання, тоді слід користуватися 

формулою  
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          t C Q
1

    ,                                                 (5.3) 

 

 де t тривалість заповнення ливарної форми, с;  

 Q 1 маса рідкого металу у ливарній формі, кг; 

     С   коефіцієнт, що визначається за даними табл.5.2 залежно від віднос-

ної густини виливка Kv.  

 Сумарну площу перерізу живильників можна також визначити за форму-

лою         

                                                              F р. 
Q

tKL

1
   ,                                           (5.4) 

 

де К питома швидкість заливання (кг/см
2
хс), що визначається за даними 

табл. 5.2. 
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Таблиця 5.4  Розміри живильників 

Тип I Тип II Тип III Тип IV 

 

 
c c l

1
01  ,  

 

 
 

 

a a l
1

01  ,  

 
 

b b
1

5   

 

 

Площа  

перерізу, 

см
2
 

Розміри, мм Площа  

перерізу, 

см
2 

Розміри, мм Площа  

перерізу, 

см
2 

Розміри, мм Площа  

перерізу, 

см
2 

Розміри, мм 

c  b a l b a c l a b c l d D l 

1,0 11 11 7 40 1,0 17 7 11 40 1,0 5 13 10 40 1,0 11 13 40 

1,2 12 12 8 40 1,2 18 8 12 40 1,2 6 14 11 40 1,1 12 14 40 

1,4 13 13 9 40 1,4 19 9 13 40 1,4 7 15 12 40 1,3 13 15 40 

1,7 14 14 10 40 1,7 20 10 14 40 1,7 8 16 13 40 1,5 14 17 40 

2,2 16 16 11 50 2,2 24 11 16 50 2,2 9 19 14 50 2,0 17 20 50 

2,7 18 18 12 50 2,7 27 12 18 50 2,6 10 21 15 50 2,5 18 22 50 

3,3 20 20 13 50 3,3 30 13 20 50 3,3 11 24 16 50 3,1 20 24 50 

4,0 22 22 14 50 4,0 35 14 22 50 3,9 12 26 18 50 4,2 23 28 50 

4,8 24 24 16 75 4,8 36 16 24 75 4,8 13 29 20 75 4,9 25 30 75 

5,7 26 26 18 75 5,7 38 18 26 75 5,7 14 32 22 75 5,7 27 32 75 

6,7 28 28 20 75 6,8 40 20 28 75 6,7 15 34 24 75 6,6 29 35 75 

7,8 30 30 22 100 7,9 42 22 30 100 7,8 16 37 26 100 7,6 31 38 100 

10,3 35 35 24 100 9,1 44 24 32 100 8,8 17 39 28 100 9,1 34 42 100 

12,2 40 37 26 100 10,8 48 26 35 100 12,0 20 46 32 100 11,3 38 50 100 
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Таблиця 5.5 - Розміри литникових ходів 

Тип Схема Площа Розміри, мм 

  пере-

різу, 

мм 
2
 

а b c l 

  

 

 

 

2,1 12 15 16 150 

 2,9 14 18 18 150 

 4,0 18 20 22 150 

 5,3 20 24 24 150 

 6,2 22 26 28 250 

 7,8 24 30 30 250 

 9,9 26 33 34 250 

I 11,9 28 36 38 250 

 14,0 30 39 42 350 

 16,0 32 41 46 350 

 18,0 34 43 50 350 

 20,0 36 46 52 350 

 22,0 38 48 54 450 

 24,0 40 50 56 450 

  

 

2,0 16 10 24 450 

 3,0 20 12 30 450 

 4,1 22 14 36 450 

II 5,3 24 16 42 550 

 6,7 26 18 48 550 

 8,4 28 20 56 600 

 10,1 30 22 62 600 
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Таблиця 5.6  Розміри стопорних стаканів, литникових лійок та стояків 

 

Тип 

 

Cхема 

  

d, мм 

  

F, см 
2
 

 

Н, мм 

Діаметр 

стопорного 

стакана, мм 

  

 

 
 

 

 

 

28 

 

6,15 

 

200 

 

      

 

I 

 

30 

 

7,06 

 

200 

 

 

25 

  

32 

 

 

8,04 

 

250 

 

  

34 

 

 

9,00 

 

250 

 

  

 

 

 
 

 

 

38 

 

11,34 

 

300 

 

      

 

II 

 

40 

 

12,55 

 

300 

 

 

30 

  

42 

 

 

13,85 

 

350 

 

 44 

 

15,90 350  
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Продовження табл. 5.6 

 

Тип 

 

Cхема 

  

d, мм 

  

F, см 
2
 

 

Н, мм 

Діаметр 

стопорного 

стакана, мм 

  

 

 
 

 

 

 

48 

 

18,10 

 

400 

 

      

 

III 

 

50 

 

19,60 

 

400 

 

 

40 

  

52 

 

 

21,22 

 

500 

 

 54 22,90 500  

  

 

 

 
 

 

 

58 

 

25,20 

 

600 

 

      

 

IV 

 

60 

 

28,30 

 

600 

 

 

50 

  

63 

 

 

31,10 

 

700 

 

  

66 

 

34,20 

 

700 
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Приклади розрахунку 

 

 
 

                             Рис. 5.2 –Виливок “втулка закрита” 

 

 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихід-

них даних.  

 Матеріал виливка – сталь вуглецева (конструкційна нелегована) марки 

35Л ГОСТ 977-88;  маса виливка Q = 1,69 кг; спосіб лиття – у піщану форму; 

литникова система – горизонтальна; спосіб формування – по вологому; кіль-

кість виливків у ливарній формі n = 6 шт. 

 

1.2 Визначення габаритного об’єму виливка. 

Габаритні розміри виливка 118 х 121 х 134 мм, тому габаритний об’єм V 

буде 

V= 1,181,211,34  1,91 [дм
3
]. 

 

1.3 Визначення відносної густини виливка Kv . 

Відносна густина виливка Kv  буде 
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91,1

69,1
vK  ≈ 0,88 [кг/дм

3
].   

 

        1.4   Визначення нормальної тривалості заливання ливарної форми. 

Згідно з табл. В.1 визначаємо масу литниково-живлючої системи для ви-

ливка масою 1,69 кг Qл = 0,5·Qв = 0,845 кг. Приймаємо масу рідкого металу у 

ливарній формі Q1 = (1,69+0,845) х 6 = 15,21 кг, а коефіцієнт С за даними 

табл.5.2 – 0,8, тоді                                   

21,158,0t  = 3,12 [c]. 

 

1.5 Визначення сумарної площі перерізу живильників.  

За формулою (5.2) визначаємо сумарну площу перерізу живильників, 

приймаючи за даними табл. 5.2 коефіцієнт N=0,35, а за даними табл. 5.3 коефі-

цієнт L=0,85 

∑Fж=  
 85,035,0

21,15
13,1 [см

2
]. 

 
           1.6 Визначення сумарних площ перерізів решти елементів литникової си-

стеми. 

        Із співвідношення каналів литникової системи  F ж: F лх: F ст= 1,0 : 

:1,10 : 1,30 одержуємо 

 

                                             ∑ Fлх= 1,10 х 13,1 = 14,41 [см
2
], 

 

                                             ∑ Fст= 1,30 х 13,1 = 17,03 [см
2
].                              

 
           1.7 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

 Литникова система складається з шістьох живильників, двох литникових 

ходів і одного стояка, тому - Fж= 13,1:6 2,2 см
2
, Fлх=14,41:2 7,21 см

2
, 

Fст=17,03 см
2
.  

  

           1.8 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи.  

 Обираємо форми перерізів литникових каналів за нормалями: 

 – литникових ходів – рівнобічні трапеції типу I (див. табл. 5.5) з розміра-

ми с=29, а=23, в=29 мм, довжина литникового ходу l=250 мм; 
 – литникових живильників – рівнобічні трапеції типу I (див. табл. 5.4) 

з розмірами: с=16, а=11, в=16 мм, довжина живильника l=50 мм;  

– литникового стояка – круг типу III (див. табл. 5.6) діаметром Dст н = 48 

мм, Dст в = 60 мм, висотою 400 мм, діаметр стопорного стакану 40 мм; 

 – литникової  лійки –  типу III (див. табл. 5.6)  з  отвором  діаметром Dл= 

=50 мм. 
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2. Розрахувати литникову систему для виливка «плита футерувальна» 

(рис. 5.3) за способом С.В.Русіяна. 

 

 
 

Рис. 5.3 – Плита футерувальна 

 

2.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних.  

 Матеріал виливка – сталь високолегована (легована зі спеціальними вла-

стивостями) марки 11Г13Л ГОСТ 977-88;  маса виливка Q = 230 кг; спосіб лиття 

– у піщану форму; литникова система – горизонтальна; спосіб формування – по 

сухому; кількість виливків у ливарній формі n = 1 шт. 

 

2.2 Визначення габаритного об’єму виливка. 

Габаритні розміри виливка 1355 х 636 х 190 мм, тому габаритний об’єм V 

буде 

V= 13,556,361,90  163,74 [дм
3
]. 

 

2.3 Визначення відносної густини виливка Kv . 

Відносна густина виливка Kv  буде 

 

                                                      
74,163

230
vK  ≈1,4 [кг/дм

3
].   
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2.4   Визначення нормальної тривалості заливання ливарної форми. 

Згідно з табл. В.1 визначаємо масу литниково-живлючої системи для ви-

ливка масою 230 кг Qл = 0,4·Qв = 92 кг. Приймаємо масу рідкого металу у лива-

рній формі Q1 = (230+92) х 1 = 322 кг, а коефіцієнт С за даними табл. 5.2 – 0,9, 

тоді                                   

3229,0t  = 16,15 [c]. 

 

2.5 Визначення сумарної площі перерізу живильників.  

За формулою (5.2) визначаємо сумарну площу перерізу живильників, 

приймаючи за даними табл. 5.2 коефіцієнт N=0,90, а за даними табл. 5.3 коефі-

цієнт L=1,15 

∑Fж=  
 15,190,0

322
17,34 [см

2
]. 

 

           2.6 Визначення сумарних площ перерізів решти елементів ливникової си-

стеми. 

        Із співвідношення каналів ливникової системи  F ж: F лх: F ст= 1,0 

: :1,10 : 1,30 одержуємо 

 

                                             ∑ Fлх= 1,10 х 17,34   19,07 [см
2
], 

 

                                             ∑ Fст= 1,30 х 17,34   22,54 [см
2
].                              

 

           2.7 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

 Литникова система складається з чотирьох живильників, двох литникових 

ходів і одного стояка, тому - Fж= 17,34:4 4,34 см
2
, Fлх=19,07:2 9,54 см

2
, 

Fст=22,54 см
2
.  

  

           2.8 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи.  

 Обираємо форми перерізів литникових каналів за нормалями: 

 – литникових ходів – рівнобічні трапеції типу I (див. табл. 5.5) з розміра-

ми с=34, а=26, в=33 мм, довжина ливникового ходу l=250 мм; 

 – литникових живильників – рівнобічні трапеції типу I (див. табл. 5.4) з 

розмірами: с=23, а=15, в=23 мм, довжина живильника l=75 мм;  

– литникового стояка – круг типу III (див. табл. 5.6) діаметром Dст н = 54 

мм, Dст в = 60 мм, висотою 500 мм, діаметр стопорного стакану 40 мм; 

 – литникової  лійки –  типу III (див. табл. 5.6)  з  отвором  діаметром Dл= 

=50 мм. 
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5.2 Розрахунок литникових систем за способом Ю.А.Нехендзі 

 

 

 При виготовленні сталевих виливків необхідно додаткового ураховувати 

заливання із ковша через дно (стопорного) або носок, надходження металу у 

форму через лійку або чашу, конструювання литникової системи у вологій або 

сухій формі або з фасонних вогнетривів. 

 Розрахунок елементів литникової системи повинен вестися для відповід-

ного її розміщення та для відповідної швидкості заповнення форми. За цього 

слід прагнути, щоб потік металу був безперервним, а литникова система за весь 

час заливання була цілком заповненою металом. Дотримання цих умов полег-

шить можливість затримки неметалевих включень в литниковій системі без по-

трапляння їх у порожнину форми, а також попередить інжектування повітря та 

газів. 

 Умови роботи такої замкненої литникової системи часто необхідні при 

вологих формах та пов’язані з устроєм спеціальних шлакоуловлювачів. Ці умо-

ви не обов’язкові при сухих формах та конструкціях литникових систем у вог-

нетривах або без шлаковловлювачів, які застосовуються для порівняно крупних 

сталевих виливків.  

 Р о з р а х у н о к   р о з м і р і в   л и т н и к о в и х   с и с т е м    для   с т а 

л е в и х   в и л и в к і в   н е о б х і д н о   р о б и т и   в   у с і х   в и п а д к а х. 

 При розрахунку литникових систем основним є визначення тривалості 

заливання форми або масової швидкості заливання G/ та розмірів відповідного 

перерізу, який “замикає” систему, при замкненій ливниковій системі. Цей пере-

різ визначає витрату металу та відповідну тривалість заливання форми.  

 Через цей переріз проходить струм металу з перерізом F , зі швидкістю V 

та витратою металу Q=G=VхF, таким чином  

 

                                          G= Q H F 4 43,   [м
3
/с],                                       (5.5) 

 

 де Н – металостатичний напір, який визначає швидкість V: 

–  при заливанні через носок ковша у лійку напір Н – це висота від АВ до 

центру ваги перерізу струму біля носка ковша (рис.5.4,а);  

– при заливанні через чашу напір Н – це висота до верхнього постійного 

рівня металу у чаші (рис.5.4,б);  

– при заливанні через дно напір Н – це висота до відповідного рівня сталі 

у ковші (рис.5.4,в). 
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           Рис.5.4 – Заповнення ливарної форми при прирізанні живильника по ви-

соті виливка та заливанні через носок ковша 1 і 4, ливникову чашу 2 та 5, дно 

стопорного ковша 3 та 6 (1-3 – незаповнена, незамкнена система, 4-6 – заповне-

на, замкнена литникова система)  
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 Витрата металу у вхідному перерізі стояка буде визначатися металоста-

тичним напором тільки в тому випадку, якщо литникова чаша, незалежно від 

способу подавання у неї металу, буде весь час заповненою до постійного рівня. 

При заливанні ж у лійку із носка або через дно ковша витрата у перерізі АВ 

(див. рис. 5.4) буде вже визначатися кількістю металу, що витікає з ковша. При 

заливанні через носок ця кількість буде залежати від перерізу ковша, кута його 

нахилу, розмірів та форми носика. При заливанні через дно ця кількість буде 

залежати від висоти металу у ковші та діаметра стаканчика у дні. 

 Для сталевих виливків від 1…2 до 20 т Ю.А.Нехендзі рекомендував на 

підставі великої кількості експериментального матеріалу визначати масову 

швидкість заповнення за даними графіка (рис. 5.5).  

 

 
 

        Рис.5.5 – Масова швидкість заливання (підвищена – верхня крива  

та     нормальна – нижня)    залежно  від  маси  сталевого  виливка  G  

(G – маса виливка без надливів) 

 

Верхня крива (див. рис. 5.5) дає більш підвищені масові швидкості запо-

внення та повинна застосовуватися для виливків складної конфігурації з малою 

зведеною товщиною стінок. Для умов кокільного заливання та легованої сталі 

ці підвищені швидкості повинні бути ще збільшені. Обидві криві (див. рис. 5.5) 

підпорядковуються параболічній залежності, та середня величина S для розра-

хунку тривалості заливання   S G  визначається з верхньої кривої (див. 

рис.5.5) - S=1,50, а з нижньої кривої, для виливків простої форми, з великою 

зведеною товщиною, що допускають повільне заливання - S=2,35. 

 Для розрахунку масової швидкості заповнення сталевих виливків малої 

маси автор рекомендує користуватися залежністю, яка встановлена ще у 1940 

році Г.М.Дубицьким (  S G ). Величина S для таких виливків може обира-

тися від 1,3 до 1,8 залежно від температури сталі (чим вище температура, тим 

більше S). 
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 При заливанні крупних виливків зі стопорних ковшів необхідно після ви-

значення тривалості заливання або масової швидкості заповнення G/ обрати 

відповідні розміри ковша та стаканчика. Ці розміри повинні забезпечити необ-

хідну витрату металу G/ (кг/с). Кількість сталі при заливанні виливка повинна 

бути 

                                           
G

F H
ê C P ê


     4 43,     [кг/с] ,                    (5.6) 

 

 де 
ê
– коефіцієнт витрати, який залежить від форми та розмірів стакан-

чика ковша, температури та рідкотекучості сталі (за різними дослідженнями 
ê
 

може бути у границях 0,80…0,95); 

 Fc – площа перерізу стаканчика ковша; 


P
 – питома вага рідкої сталі (6,8-6,9); 

          4,43 – 2g ; 

Нк – середня висота (напір) сталі у ковші за період заповнення виливка. 

          Цей середній напір можна визначати за початковим напором Р та кінце-

вим Р-L із формули 

 

                                                  H
P P L

K


 

2
.                                    (5.7) 

 

Своєю чергою Р та Р-L можуть бути визначені за об’ємом металу, що витікає з 

ковша  

 

                                   V
D

P P L
D

L
K

K K    
 2 2

4 4
( ) .                               (5.8) 

 

 Граничні величини діаметра стаканчика на практиці бувають 25 мм – для 

дрібних виливків та від 75 до 90 мм – для найкрупніших виливків. Звичайно 

найрозповсюдженішими є стаканчики (для ковшів місткістю до 30 т) діаметром 

30-35 мм для звичайних виливків масою 100-150 кг, діаметром 40 мм для більш 

крупних (середніх) виливків масою 1-1,5 т та діаметром 50-60 мм для крупних 

виливків. 

 Необхідно відмітити, що стаканчик діаметром 50 мм пропускає значно 

більшу кількість металу, ніж стаканчик діаметром 25 мм (табл.5.7).  

 

 

 



 192 

Таблиця 5.7 – Масова витрата сталі із стопорного ковша 
 
Висота сталі 

в ковші, м 

Швидкість виті-

кання сталі, м/с 

Масова витрата (кг/с) при діаметрі отвору (мм) 

25 32 38 51 

2,5 7,00 - 38,2 55,1 97,2 

2,0 6,26 21,2 34,0 49,2 88,3 

1,5 5,43 18,4 29,5 42,5 76,1 

1,0 4,43 15,9 24,2 35,0 62,5 

0,5 3,13 10,6 17,0 24,3 44,0 

 

При установці двох стопорів у ковші (для рівномірності заповнення вили-

вка через два стояки) звичайно застосовують стаканчики діаметром 30+40 мм. 

За цього одержується еквівалент одному стаканчику діаметром 50 мм, котрий 

достатній для багатьох середніх та крупних виливків. 

 Двостопорний устрій у ковші місткістю більше за 10-15 т для розливання 

сталі на фасонне литво має ряд переваг. Лишня витрата вогнетривів окупнюєть-

ся резервом на випадок аварії при розливанні через один стопор, можливістю 

збільшити кількість ливарних форм, лити через два стояки або лити спочатку 

при великому напорі через стаканчик малого, а потім більшого діаметру. 

 Для зменшення теплових втрат та напору сталі, що витікає з ковша,  ков-

ші слід мати з відношенням корисної висоти до внутрішнього діаметру Н/D=1. 

 Якщо з великого ковша заливаються невеликі виливки, зміна рівня сталі у 

ковші буде незначною. Литникову систему можна розраховувати таким чином, 

щоб вона була замкненою. Одержуються по суті умови заливання із ковша че-

рез носок або через чашу з повністю заповненим стояком. Швидкість заповнен-

ня таких ливарних форм буде визначатися середнім металостатичним напором 

за формулою 

                                    H H
H

H

H H H

H
C M

B

M B

B

  
 

1

2

1

2

2

2

2
  ,                         (5.9) 

 

 де Нс – середній металостатичний напір; 

 Нм – максимальний напір (за рівнем металу у чаші над рівнем живильни-

ка); 

 Н1 – висота виливка над рівнем живильника; 

 НВ – повна висота виливка. 

 У цій формулі не враховується, по-перше, динамічний напір, що одержу-

ється в повній чаші від струменя металу, що падає з ковша, по-друге, припуска-

ється підведення металу не сифоном, а по висоті виливка, а переріз виливка по 

висоті є постійним. Однак, для практичних цілей можна користуватися форму- 
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лою (5.9) без виправлянь, визначаючи середній металостатичний напір в за-

мкненій ливниковій системі в умовах заповненої лійки або чаші: 

 – при підведенні металу згори  

 

Н1=0 та Нс=Нм; 

 

 – при підведенні металу по роз’єму форми 

 

1Н < ВН   та ;
2

2

1

В

Мс
Н

Н
НН   

 

 – при підведенні металу сифоном 

 

Н1=НВ та .
2

В
Мс

Н
НН   

 

 Таким чином у замкненій литниковій системі середній металостатичний 

напір визначається місцем підведення металу, висотою виливка та висотою 

верхньої опоки, включаючи рівень металу у чаші. 

При заливанні через дно ковша ливникова система теж повинна бути 

весь час заповненою, щоб стати замкненою. Але здійснити цю замкненість ду-

же важко, тому що контролювати кількість металу буде тільки переріз стакан-

чика ковша (при зменшенні рівня сталі в ньому від Р до Р-L). Одержати за-

мкнену ливникову систему на разі можливо тільки, якщо кількість металу, що 

поступає через дно ковша, буде весь час при заливанні дорівнювати максима-

льної кількості його, що може пройти через живильники. 

На початку заповнення повинно бути  

 

cж FPFh  43,443,4  

                                               
h

P
FF cж   ,                                             (5.10) 

 

а наприкінці заповнення 

 

cж FLPFm  43,443,4    , 

                                               
m

LP
FF cж


 ,                                          (5.11) 
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де h – відстань від центра ваги перерізу MN до верхнього рівня металу в 

стояці або в чаші, 

m – кінцевий напір (див. рис.5.4). 

З урахуванням відповідних втрат 

 

h

P
FF cж 

3

2




,                                        (5.12) 

 

m

LP
FF cж




3

2




.                                    (5.13) 

 

При виборі перерізів Fж розрахунок слід робити за формулою (5.12), яка 

дає меншу величину Fж. 

Як вже відмічено вище, розміри литникових систем проявляють друго-

рядний вплив на якість сталевих виливків у порівнянні з розміщенням та зага-

льною конструкцією цих систем. Ця підпорядкована роль очевидна при незам-

кненій литниковій системі, яка легко одержується при заливанні через дно ко-

вша. При замкненій литниковій системі вплив її розмірів зростає. При розраху-

нку визначаються тривалість та швидкість заливання. Крім того, при розрахун-

ку, незважаючи на його наближеність, можна уникнути лишку витрати металу, 

котрий неминучий при прирізанні литників «на-око», що практикується. 

Визначення тривалості заливання (с) або масової швидкості G/ (кг/с) 

є основою розрахунку литникової системи. Такий розрахунок за сутністю зво-

диться до рішення двох задач при відповідному розміщенні литникової систе-

ми: 

а) розрахунку перерізів «вузького місця» (при замкненій литниковій си-

стемі звичайно переріз живильників Fж; при незамкненій – звичайно переріз 

стаканчика ковша Fc); 

б) розрахунку перерізів решти елементів системи (литникових ходів Fлx, 

стояка Fст) та іноді місткості чаші. 
 

1) Методи та дані розрахунку перерізів живильників або стаканчика 

ковша. 

 Після визначення оптимальної тривалості заливання  виливків масою 

G (кг) розрахунок вузького місця литникової системи робиться за формулою 

 

                                                   
Hz

G
F




31

1


                                             (5.14) 
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Якщо для замкненої литникової системи необхідно одержати вузьке мі-

сце в гирлі живильників, тоді їх переріз за цієї формули визначається як Fж. 

 

                                 
Hz

G
Fж




31

1


  [дм

2
] ,                                     (5.15) 

 

де Н – середній металостатичний напір за час (год), що встановлюється за 

відміченим  вище наближенням за формулою (5.9);  

           µ – коефіцієнт, який залежить від різних опорів руху металу у литниковій 

системі та у ливарній формі. 

Для цієї формули, що отримала розповсюдження під назвою формули 

Озана, незважаючи на те, що вона є тільки простою інтерпретацією відомого 

рівняння Бернуллі, необхідно зробити декілька уточнень. 

 

а) Величину G часто неможна враховувати, як масу виливка з надливами 

та випорами. Строго вважаючи, G є маса рідкого металу за вузьким перерізом 

литникової системи. Якщо вузький переріз не у живильниках, а перед бічним 

надливом, тоді в G входить маса цього надливу та його шийки до виливка. Як-

що ж виливок заливається через литникову систему тільки на частину висоти 

верхнього надливу, а залишкова частина заливається прямо з ковша згори, тоді 

в розрахунок G входить маса виливка з відповідною частиною надливу. Напри-

кінець, якщо у формі заливається декілька виливків, тоді G слід приймати для 

кожного виливка окремо. Сумарна ж маса n · G необхідна для визначення масо-

вої швидкості течії металу із ковша та розрахунку стояка. 

 

б) Тривалість  визначається або за кривими (див. рис. 5.5), або для не-

великих виливків за формулою  

                                            3 GS   .                                                     (5.16)      

 

Однак цю тривалість необхідно перевірити за лінійною швидкістю вступу 

металу у форму та, головне, за швидкістю його піднімання для виливка даної 

конфігурації. На основі різних досліджень автор рекомендує: 

–  для виливків тонкостінних й невеликої маси допускати лінійну швид-

кість надходження сталі у форму 1,0 – 1,25 м/с,  

–  для більш простих й крупних виливків - 1,5 – 2,0 м/с. 

Швидкість же піднімання металу в тонкостінних й складних за конфігу-

рацією виливках повинна бути більшою, ніж в простих або крупних. Автор ре-

комендує швидкість піднімання відповідно 20 – 40 та 10 – 20 мм/с по висоті ви-

ливка. За цього необхідно відмітити, що за малої термостійкості формувальних  
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сумішей швидкість піднімання металу в крупних виливках повинна бути під-

вищена. Аналогічно, необхідно застосовувати підвищені швидкості для легова-

ної сталі або при заливанні кокільних форм. 

 

в) Коефіцієнт µ – завжди менше одиниці й може мати значення від 0,17 

до 0,90. Великий діапазон можливих значень µ цілком зрозумілий, якщо ураху-

вати різноманіття факторів, що впливають, починаючи від рідкотекучості мета-

лу та закінчуючи опором форми з-за різної її газопроникливості. 

При дослідженні 76 різних за конфігурацією виливків з різними величи-

нами Н були одержані середні значення µ для сталевих виливків 0,35 (коливан-

ня від 0,30 до 0,41). 

Таким чином, за інших рівних умов, вже тільки різна рідкотекучість ме-

талу може значно впливати на коефіцієнт µ. 

При дослідженні впливу газової подушки у формі при поганій її газоп-

роникливості, визначено зміну коефіцієнта µ від 0,2 (заливання без випору) до 

0,7 (заливання з 4 випорами) (рис.5.6). 

 

 
 

            Рис.5.6– Вплив опору газів у порожнині ливарної форми на кое- 

    фіцієнт   та тривалість заповнення  (а - без випору; б,в,г – від 1 до  

                 4 випорів діаметром 30 мм, д- випір діаметром 60 мм) 

 

П.М.Бідуля, досліджуючи велику кількість сталевих виливків, які зали-

ваються сифоном та мають товщини стінок від 8 до 15 мм й масу від 75 до 250 

кг, визначив коефіцієнт µ від 0,35 до 0,48. Він також встановив важливе для 

практики положення, що чим менша зведена товщина стінок сталевого виливка, 

тим буде й менший коефіцієнт µ. 
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С.О.Біруля, досліджуючи вплив поворотів в литниковій системі, визна-

чив, що в результаті гальмування та гідравлічних втрат, що одержуються, кое-

фіцієнт µ змінюється від 0,33 до 0,49. За цього встановлено, що втрати при по-

вороті струменя металу в литниковій системі на 135° вдвічі менші, ніж за більш 

різкого повороту на 90°. При дуже повільному повороті, по дузі великого кола, 

втрати виявляються однаковими. Це явище слід пояснювати зменшенням рід-

котекучості внаслідок більшого зниження температури металу з-за довгого 

шляху. Спроби деяких дослідників теоретичним шляхом розрахувати коефіці-

єнт µ на основі законів гідравліки не змогли охопити впливу усіх умов одер-

жання виливка та призводять кінець-кінцем до використання в практиці тільки 

формули (5.15), задавшись коефіцієнтом µ. 

На основі різних досліджень автор рекомендує для складних литникових 

систем та великого опору ливарної форми приймати коефіцієнт µ = 0,215 – 0,30; 

для звичайних виливків, які не мають яких-небудь особливостей, µ = 0,30 – 

0,40; для простих або крупних виливків з великою лінійною швидкістю запов-

нення µ = 0,40 – 0,50. 

Широкі границі, які приймаються у розрахунках для величини µ, дозво-

ляють їх застосовувати для замкнених систем, зневажаючи динамічним напо-

ром надходження металу із ковша (через носок або днище). При масовому ви-

робництві, коли величина µ й відповідно переріз живильників повинні встанов-

люватися на основі послідовних експериментів більш точно, слід ураховувати 

вже й ті умови, що надають різний динамічний напір. Крім того, при заливанні 

через днище ковша для ряду опок неможливо буде зберегти замкненість систе-

ми. Вузьким перерізом такої ливникової системи буде стаканчик ковша. Для 

розрахунку кількості сталі, що витікає з ковша, рекомендується приймати вели-

чину µ = 0,8 – 0,9 (при повністю відкритому стопорі). 
 

г) Величина Н формули (5.15) при замкненій литниковій системі визна-

чається як середній металостатичний напір за формулою (5.9).  

Незамкнена система з-за заливання через дно ковша повинна, у всякому 

разі, повністю прийняти кількість металу, що поступає. На разі, при даному пе-

рерізі стаканчика ковша, величина Н змінюється залежно від кількості металу, 

що витікає (наприклад, від Р до P – L( див. рис. 5.4). 

Розрахунок співвідношень перерізів живильників та стаканчика для по-

чаткового та кінцевого напорів Р і Р – L наведений в формулах (5.10-5.13). 

Конкретизуючи ці формули, під µ2 слід вважати µK  ковша, а під µ3 – ту 

величину µ, котра може одержуватися у формі при замкненій ливниковій сис-

темі та напорі h (див. рис. 5.4). 
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Для печей різного тоннажу обирають для даних виливків ковші, що ма-

ють для оптимальної тривалості заливання  найбільш підходящу висоту. Але 

частіше приходиться для ковшів з даною висотою металу обирати стаканчики 

різного перерізу з метою забезпечення необхідної тривалості заливання . 

Таким чином, встановивши тривалість заливання , масу металу G, що 

проходить через вузький переріз литникової системи, та відповідний напір H, 

можна, задавшись коефіцієнтом µ, визначити за формулою (5.15) цей вузький 

переріз, котрий частіше за усе є перерізом живильників. 

 

2. Методи й дані розрахунку співвідношень розмірів елементів литнико-

вої системи.  

Визначивши переріз живильників Fж, можна для даної литникової сис-

теми шляхом розрахунку відповідних втрат встановити перерізи литникових 

ходів Fл.х. та стояка Fст. Як зазначалося, подібний розрахунок є складним й не 

може точно охопити многостатність усіх діючих факторів, зокрема теплофізич-

них. Тому для розрахунків, які спираються звичайно на розглянутих вище різ-

них емпірично обираємих коефіцієнтах доцільніше задаватися також й певними 

величинами α і α1 у співвідношенні розмірів литникової системи 

 
 

                                 .1.. стхлп FFF                                       (5.17) 

 

В замкненій литниковій системі, яка має вузьке місце Fж, коефіцієнти α 

та α1 повинні бути більше за одиницю. Є багато різних рекомендацій величин α 

і α1. Як найбільш узагальнюючи можна навести для сталевого литва рекомендо-

вані автором співвідношення  

 

                             Fж : Fл.х : Fст = 1 : (1,1 до 1,25) : (1,25 до 1,4).                   (5.18) 

 

Наведені співвідношення виявилися задовільними на практиці, а тому 

можуть бути використаними для незамкнених систем. В такій системі переріз 

литникових каналів поступово зменшується від стояка, а за устрою шлакоулов-

лювачів забезпечить виливок без засорів. 

Однак при високій якості формувальних сумішей для литникових кана-

лів, старанному й частому їх прошпиловуванні й особливо при застосуванні фа-

сонних вогнетривів можна для економії металу застосовувати й просте співвід-

ношення 

                                 Fж : Fл.х : Fст = 1 : 1 : 1.                                         (5.19) 
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Багаточисленні практичні спостереження не виявили в цих умовах дефе-

ктів в сталевих виливках, також як і при співвідношенні 

 

                                 Fж : Fл.х : Fст= 1 : 1,2 : 1.                                        (5.20) 

 

Очевидно, що розраховані Fж , Fл.х і Fст  є сумарними перерізами, що пі-

длягають пропорційному зменшенню для кожного елемента залежно від їх кі-

лькості й розміщення. 

Розрахунок литникової чаші ведеться по кількості металу, що забезпечує 

протягом заданого часу (2 – 5 с) масову швидкість заповнення виливка G/ 

(кг/с). Конструкція чаші для сталі іноді відрізняється від загальноприйнятої для 

чавуну спеціальною перегородкою, яка затримує шлак, що попадає з ковша че-

рез носок. 

При заливанні через дно застосовується литникова лійка, яка має переріз 

не менший за переріз стаканчика ковша. 

 

 Приклади розрахунку. 

1. Розрахувати литникову систему для виливка “корпус букси” (лива-

рна форма наведена на рис.5.7) за способом Ю.А.Нехендзі. 

 

1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихід-

них даних. 

 

Матеріал виливка – сталь вуглецева (конструкційна нелегована) марки 

35Л ГОСТ 977-88; маса виливка Q= 130 кг; висота виливка 205 мм; середня то-

вщина стінок виливка – 50 мм; спосіб лиття – у піщану форму; ківш – чайнико-

вий; литникова система – сифонна; спосіб формування – по сухому; висота вер-

хньої опоки – 400 мм; кількість виливків у ливарній формі n= 2 шт. 

 

1.2 Визначення кількості металу для заливання ливарної форми. 

 

Згідно з табл.В.1 визначаємо масу литниково-живлючої системи для ви-

ливка масою 130 кг  Gл= 0,45Gв=58,5 кг. Приймаємо масу рідкого металу у ли-

варній формі  G= (130 + 58,5) х 2 = 377 кг.                                     

 

1.3 Визначення тривалості заливання ливарної форми. 

 

Тривалість заливання форми за формулою (5.16) буде 

 

6,34503773,1 3   [с]. 
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Рис.5.7 – Ливарна форма для виливка «корпус букси» 
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1.4 Визначення масової швидкості заповнення ливарної форми. 

Масова швидкість заповнення форми буде 

 

V= 377/34,6= 10,9 [кг/с]. 

 

1.5 Визначення швидкості піднімання металу у ливарній формі. 

Ливарну форму рідким металом заповнюємо разом з надливами, тоді 

 

V= 360/34,6= 10,4 [мм/с]. 

 

Така швидкість лежить у границях, що рекомендується – 10-20 мм/с. 

1.6 Визначення металостатичного напору для сифонної литникової си-

стеми. 

Металостатичний напір буде дорівнювати сумі висот верхньої опоки та 

виливка, тоді 

 

605205400 Н  [мм]. 

 

1.7 Визначення сумарної площі перерізу живильників. 

За формулою (5.15) визначаємо сумарну площу  перерізу живильників 

 

F ж= 408,0
05,63135,0

1

6,34

377



  [дм

2
]. 

 

1.8 Визначення сумарних площ перерізів решти елементів литникової си-

стеми.  

Із співвідношення каналів литникової системи  F ж: F лх: F ст= 

1,0 : 1,10 : 1,25 одержуємо 

 

F лх=1,10×0,408=0,45 [дм
2
],  F ст =1,25×0,408=0,51 [дм

2
]. 

 

1.9 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

 

Литникова система складається з чотирьох живильників, двох литнико-

вих ходів і одного стояка, тому –Fж= 0,408:4 0,102 дм
2
, Fлх=0,45:2=0,225 дм

2
, 

Fст =0,51  дм
2
.  

 

1.10 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи. 

 

Обираємо форми перерізів литникових каналів та їх розміри:  
– литникових ходів – рівнобічні трапеції з розмірами c=48, a=48, b=38 мм; 
– живильників – рівнобічні трапеції з розмірами c=34, a=28, b=33 мм;  
– литникового стояка – круг діаметром Dст н =80 мм. 
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2. Розрахувати литникову систему для виливка “балансир” (рис.5.8) за 

способом Ю.А.Нехендзі. 

 

 
 

Рис.5.8 – Ливарна форма для виливка «балансир» 
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2.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихід-

них даних. 

 

Матеріал виливка – сталь вуглецева (конструкційна нелегована) марки 

35Л ГОСТ 977-88; маса виливка Q= 620 кг; спосіб лиття – у піщану форму; 

ківш – стопорний; литникова система – горизонтальна; спосіб формування –по 

сухому; кількість виливків у ливарній формі n= 1 шт. 

 

2.2 Визначення металоємкості форми 

 

Згідно з табл.В.1 визначаємо масу литниково-живлючої системи для ви-

ливка масою 620 кг  Qл= 0,42Qв=260 кг. Приймаємо масу рідкого металу у лива-

рній формі  Q 1= (620 + 260) х 1=880 кг.  

 

2.3 Визначення тривалості заливання форми 

 

Тривалість заливання форми  буде  

 51,448805,1   [с]. 

 

2.4 Визначення швидкості піднімання металу у  ливарної форми. 

 

Висота виливка 440 мм, тому 440/ 44,51 10 мм/с, що є достатнім. 

 

2.5 Визначення розмірів стопорного ковша. 

 

Обираємо стопорний ківш місткістю 6,0 т. Розміри такого ковша: висота 

1450, діаметр 1100 мм. 

 

2.6 Визначимо середній металостатичний напір у ковші в період заливан-

ня ливарної форми. 

 

Визначення проводимо за формулами (5.7 та 5.8)             

                            880/6,9=[(3,14x11
2
)/4]xL ;   L=1,34; 

                                        KH = 
2

34,15,145,14 
=3,72 .                       

 

2.7 Визначимо переріз стаканчика стопорного ковша 

19,0
72,3319,0

1

51,44

880



cF   [дм

2
].    
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50
14,3

19,04



D  [мм]. 

 

2.8 Визначення напору при заливанні форми. 

 

Металостатичний напір при заливанні форми складається з середнього 

напору у ковші, відстані від ковша до ливарної форми та висоти верхньої опоки 
 
 
                              h=(14,5–13,16)/2+2+5=20,83 [дм]. 
 
 

2.8 Визначення сумарної площі перерізу живильників. 

 

Сумарну площу перерізів живильників розраховуємо за формулою (5.12) 

 
 

41,0
83,20

5,14
19,0

35,0

9,0
жF  [дм

2
]. 

 
2.9 Визначення сумарних площ перерізів решти елементів литникової си-

стеми.  

 

Із прийнятого співвідношення каналів литникової системи  F ж: 

F лх: F ст= 1,0 : 1,20 : 1,40 одержуємо 

 
 

F лх=1,20×0,41=0,49 [дм
2
],  F ст =1,40×0,40=0,57 [дм

2
]. 

 
 

2.10 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової систе-

ми.  

 

Литникова система складається з чотирьох живильників, двох литнико-

вих ходів і одного стояка, тому – Fж= 0,41:4 0,10 дм
2
, Fлх=0,49:2=0,25 дм

2
, Fст 

=0,57  дм
2
.  

 

2.11 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи. 

 

Обираємо форми перерізів литникових каналів та їх розміри:  
– литникових ходів – рівнобічні трапеції з розмірами c=48, a=48, b=38 мм; 
– живильників – рівнобічні трапеції з розмірами c=34, a=28, b=33 мм;  
– литникового стояка – круг діаметром Dст  =85 мм. 
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 5.3 Розрахунок литникових систем за способом Уралмашзаводу 

 

 

 Для сталевого литва при заливанні форм стопорними ковшами велике 

значення має правильне співвідношення розмірів стопорних стаканів з 

розмірами литникових стояків та швидкістю заливання. Наближене рішення 

цього питання дано у діаграмах Уралмашзаводу (рис.5.9 та 5.10), призначених 

для визначення діаметрів стопорних стаканів залежно від маси рідкого металу 

Q, відносної густини виливка Q/V та масової швидкості заливання Q/t з ураху-

ванням ємкості ковша та найменшого рівня від дна ковша металу Н, який зна-

ходиться у ньому. При користуванні даними рис.5.10 слід мати на увазі, що при 

масовій швидкості заливання вище за 65 кг/с необхідно застосовувати заливан-

ня через два стопори. 

 

 Приклад розрахунку.      

 

1. Розрахувати литникову систему для виливка “головка допоміжного ци-

ліндра” (рис.5.11) за способом  Уралмашзаводу. 

 

1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихід-

них даних. 

Матеріал виливка – сталь вуглецева (конструкційна нелегована) марки 

35Л ГОСТ 977-88; маса виливка Q= 4200 кг; спосіб лиття – у піщану форму по 

сухому; ківш – стопорний; литникова система – сифонна; кількість виливків у 

ливарній формі n= 1 шт. 
 
1.2 Визначення металоємкості форми 

Приймаючи вихід придатного 68,5% визначимо масу литниково-

живлючої системи для виливка масою 4200 кг  Qл= 0,315Qв=1323 кг. Приймає-

мо масу рідкого металу у ливарній формі  Q 1= (4200 + 1323) х 1=5523 кг.  
 
1.3 Визначення габаритного об’єму виливка. 

Габаритний об’єм виливка буде 

 

V=16,82x11,44x9,60 1847 [дм
3
]. 

 

1.4 Визначення відносної густини виливка 

Відносна густина буде 

 

Кv =4200/1847=2,3 [кг/дм
3
]. 
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1.5 Визначення тривалості заливання форми 

За вищенаведеними даними (див.табл.5.2) коефіцієнт С буде дорівнювати 

1, тому за формулою (5.3) тривалість заливання форми  буде 

  

 3,7455230,1   [с]. 

 

1.6 Визначення швидкості піднімання металу у  ливарної форми. 

Висота виливка 960 мм, висота надливу 550 мм, тому 1510/74,3  20 мм/с, 

що є достатнім. 

 

1.7 Визначення сумарної площі перерізу живильників, ливникового ходу та 

стояка 

Сумарну площу перерізів живильників розраховуємо за формулою (5.4) 

 
 

 78
85,012,13,74

5523



жF  [см

2
]. 

 

 Сумарна площа перерізу литникового ходу F лх=  F ст= 78 см
2
. 

 

1.8 Визначення місткості стопорного ковша. 

 

 За рис.5.10 для маси рідкого металу Q=5523 кг і відносній густині вилив-

ка у границях 2-3 встановлюємо масову швидкість заливання Q/t= 70 кг/с. Через 

те, що масова швидкість заливання не повинна перевищувати 65 кг/с заливання 

слід проводити через два стопори. Масовій швидкості 35 кг/с як видно з 

рис.5.10 відповідає стопорний стаканчик діаметром 45 мм ковша місткістю 6 т 

при початковому рівні металу у ковші 50 мм. 
 

1.9 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

Литникова система складається з двох живильників, двох литникових 

ходів і двох стояків, тому – Fж= 78:2 39 см
2
, Fлх=78:2=39 см

2
, Fст =78:2=39  

см
2
.  

1.10 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи. 

 

Обираємо форми перерізів литникових каналів та їх розміри:  

– литникових ходів та живильників – рівнобічні трапеції з розмірами c=60, 

a=60, b=58 мм;  

– литникового стояка – круг діаметром Dст  =70 мм. 
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 5.3.1 Спрощений спосіб розрахунку 

 

 

 Визначення площ перерізів елементів литникової системи при заливанні 

форм зі стопорних ковшів на Уралмашзаводі робиться за спрощеним методом. 

 Всі виливки поділені за масою на чотири групи. Для всіх груп литникову 

систему розраховують за лінійною швидкістю піднімання металу у формі, яка 

встановлена на основі дослідних даних і дорівнює 16 мм/с (табл.5.8). 

 

Таблиця 5.8 – Діаметр стаканчиків в ковші при заповненні форм металом  

                      зі швидкістю 16 мм/с 
  

Група 

виливків 
Маса виливків 

Діаметр стаканчика 

в ковші, мм 

Місткість 

ковша, т 

I 
Дрібні та середні виливки масою 

до 2 т (середня маса 170 кг) 
35-40 6-7 

II 
 Середні виливки масою до 5 т 

(середня маса 840 кг) 
50-55 6-7; 15; 20 

III 
Середні та крупні виливки ма-

сою до 15 т (середня маса 3 т) 
55-60 6-7; 15; 20 

IV 
Крупні виливки масою від 15 до 

100 т (середня маса 24 т) 
65 20, 30-35 

 

 

 Збільшення швидкостей піднімання металу у формі зроблено через під-

вищені вимоги до чистоти поверхонь виливків.  

 З цією ж метою у виливках, які мають декілька горизонтальних повер-

хонь та змінні перерізи по висоті (в положенні при заливанні), підведення мета-

лу здійснюється на декількох горизонтах, в кожну частину виливка окремо.  

 Усі форми виливків довжиною більше 5 м, незалежно від маси, залива-

ються з двох і більше ковшів.  

 Якщо при заливанні через один стопор швидкість не досягає потрібних 

значень, заливання робиться через два стопори або з двох ковшів.  

 Для забезпечення необхідної швидкості заповнення форм крупних вилив-

ків застосовується литникова система з проміжним стояком. 

 Для плоских виливків значної довжини і ширини швидкості піднімання 

металу, що рекомендується, добитися неможливо. В цьому разі швидкість, що 

допускається, повинна бути не нижче 8 мм/с. 
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 Визначення елементів литникової системи зводиться до такого. 

 Спочатку визначають тривалість заливання форми без надливів 

 

g

G
    ,                                                     (5.21) 

 де   – тривалість заливання с; 

         G – чорнова маса виливка, кг; 

 g – швидкість витікання металу зі стаканчика заданого діаметру, кг/с. 

 Швидкість витікання металу із стаканчиків залежить від діаметра стакан-

чика (табл. 5.9). 

 

Таблиця 5.9 - Масова швидкість витікання 

Діаметр стаканчика, мм 35 40 50 55 60 65 

Масова швидкість, кг/с 20 27 55 72 90 108 

 

 

 Швидкість піднімання металу у формі визначається за формулою 

 

                                                     
G

gHH
V





   ,                                                 (5.22) 

 

 де V – швидкість піднімання металу у формі, мм/с; 

 H – висота виливка, мм. 

  Для забезпечення нормального заливання форм необхідно, щоб сумарна 

площа перерізу живильників була більше за площу стопорного стаканчика у 

1,7-2,1 рази (табл.5.10). 

 

Таблиця 5.10 - Площа перерізу живильників 

Діаметр стаканчика, мм 35 40 50 55 60 65 

Площа перерізу живильників, см
2
 16-18 22-26 34-40 42-48 50-56 60-70 

 

 

 Для сталі високолегованих марок сумарна площа живильників повинна 

бути більшою за площу стопорного стаканчика не менше ніж у 3 рази. 

 Для запобігання розмивання каналів литникової системи стояки усіх 

форм та литники при ручному формуванні виконуються із керамічних трубок. 

Для стояків застосовуються трубки діаметром: 40, 50, 70, 80 та 90 мм. Розміри і 

матеріал керамічних елементів, що застосовуються у литникових системах, на-

ведені у  ГОСТ 5498-50.  
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 Для сталевих виливків рекомендується застосовувати співвідношення 

елементів литникових систем у таких границях 

 

F ж :F л.х. :F ст = 1:1:1 до 1,0:1,25:1,4.                            (5.23) 

 

 Співвідношення 1:1:1 рекомендуються при виконанні каналів литникових 

систем із керамічних трубок. 

 Додаткові досліди показали, що переріз стояка не дуже впливає на швид-

кість заливання форм, тому в умовах Уралмашзаводу при заливанні з ковша мі-

сткістю 6-7 т при діаметрі стопорного отвору 35 мм достатньо мати діаметр 

стояка 40 мм, а при діаметрі стопорного отвору 40 мм діаметр стояка 50 мм і т. 

Ін. Крім того, незалежно від матеріалу, що виконує ливникову систему, можна 

застосовувати таке співвідношення елементів литникових систем, при котрому 

площа перерізу стояка менша за площі перерізів живильників та ливникового 

ходу 

F ж :F л.х. :F ст = 1,0:1,0: (0,5-0,75)                           (5.24) 

 

 При застосуванні щілинних живильників розрахунковою площею живи-

льника є переріз до щілини (рис.5.12). Щілина є частиною виливка й може мати 

площу перерізу більше площі живильника. Щілинні живильники дозволяють 

ліквідувати литникові стрижні та застосовуються при висоті виливка у нижній 

напівформі до 250 мм (в окремих випадках ця висота може бути більшою). 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.5.12 – Зменшення кількості стрижнів при застосуванні  

щілинних живильників 
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 Приклад розрахунку.      

 

1. Розрахувати литникову систему для виливка “глуха кришка для пнев-

матичного циліндра” (рис.5.13) за спрощеним способом  Уралмашзаводу. 

 

 
 

 

 

Рис.5.13 – Виливок «глуха кришка 

пневматичного циліндра» 

 

         1.1 Встановлення необхідних 

для розрахунку литникової систе-

ми вихідних даних. 

        Матеріал виливка – сталь вуг-

лецева (конструкційна нелегована) 

марки 35Л ГОСТ 977-88; маса ви-

ливка G= 60 кг; спосіб лиття – у 

піщану форму; ківш – стопорний; 

литникова система – горизонталь-

на; кількість виливків у ливарній 

формі n= 1 шт. 

        1.2 Визначення місткості 

стопорного ковша та діаметра 

стаканчика в ньому. 

       Виливок «глуха кришка» від-

носиться за масою до виливків I 

групи (див. табл. 5.8), тому міст-

кість ковша – 6 т, діаметр стакан-

чика –35 мм, а масова швидкість 

витікання – 20 кг/с (див. табл. 5.9).   

                                                                

1.3 Визначення сумарної площі литникових живильників. 

За даними табл.5.10 площа перерізу живильників буде 16 см
2
.   

1.4 Визначення профілю та розмірів перерізу литникового живильника. 

Виливок заливається через один живильник, профіль перерізу якого – рі-

внобічна трапеція. За довідковими даними розміри живильника будуть: а–42, в–

34, h–42 мм.  

1.5 Визначення профілю та розмірів перерізу литникового ходу. 

 Площа перерізу литникового ходу із співвідношень (5.23) або (5.24), а са-

ме  F ж :F л.х. = 1,0:1,0,  дорівнює площі перерізу литникового живильника. 

Профіль литникового ходу – рівнобічна трапеція, тому розміри литникового 

ходу будуть такими ж, як у живильника.   

1.6 Визначення діаметру ливникового стояка.  

За вищенаведеними даними (див.стор.40) при заливанні з ковша місткіс-

тю 6-7 т при діаметрі стопорного отвору 35 мм достатньо мати діаметр стояка 

40 мм. 
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5.4 Розрахунок литникової системи за способом Б.Б.Гуляєва  

 

 

 Вимоги, що пред’являються до ливникової системи, поділяють на основні 

та допоміжні. 

 До основних відносяться такі: 

1) забезпечення заповнення форми без недоливів та спаїв; 

2) затримка при заливанні усіх неметалевих частинок; 

3) утворення такого режиму заповнення, котрий сприяв би забезпеченню гу-

стини виливка;  

4) мінімальна витрата металу на ливникову систему. 

До допоміжних відносяться такі вимоги: 

1) течія в литниковій системі повинна бути організована так, щоб струми 

металу не розмивали і не руйнували форму; 

2) елементи ливникової системи повинні бути скомпоновані таким чином, 

щоб вони не гальмували усадку виливка и не утворювали утруднень для відді-

лення живильників від виливка. 

 Для сталевих виливків застосовуються різні литникові системи. 

Б.Б.Гуляєв на основі досвіду заводів різного профілю рекомендує для виливків 

масою менше 100 кг застосовувати горизонтальні литникові системи, для вили-

вків масою від 100 до 500 кг – горизонтальні та сифонні, для виливків більше 

500 кг – сифонні та ярусні. Верхні литникові системи застосовуються мало. 

 При заливанні зі стопорного ковша вибір діаметра стаканчика у ньому 

слід робити за формулою 
 

K

o
H

Q
d max100  ,                                               (5.25) 

 
 де do – діаметр стаканчика, мм, 

 Нк – початковий рівень металу в ковші, см, 

 Qmax – максимальна швидкість розливання сталі, т/хв. 

 Мінімальний розмір стаканчика можна визначати з діаграми (рис.5.14) за 

допомогою табл.5.11. 

Таблиця 5.11 – Максимальна висота рівня металу у стопорних ковшах 

Місткість ковша, т Максимальна висота рівня металу у ковші, мм 

5 1340 

10 1690 

30 2440 

50 2880 

100 3640 
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Рис.5.14 – Діаграма для вибору діаметра отвору у стопорному ковші місткістю: 

крива 1- 5т, 2– 10 т, 3 – 30 т, 4 – 50 т, 5 – 100 т  

 

 

Для визначення розмірів перерізів живильників запропоновано велику кі-

лькість різних формул, номограм та таблиць. Кожний з методів призначений 

для різних категорій виливків. Розглянемо загальні принципи розрахунку. 

 Виходячи з безперервності потоку металу при заповненні форми для ви-

ливка масою G з густиною   сумарну площу перерізів живильників розрахо-

вують за формулою 

 

 


v

G
Fж  ,                                          (5.26) 

 

 де v  – швидкість витікання металу з ливникової системи в порожнину 

форми. 

 Коефіцієнт   ураховують при визначенні швидкості заповнення ливарної 

форми 

              ВgHv 2   .                                                

 

 Металостатичний напір Б.Б.Гуляєв пропонує оцінювати через висоту ви-

ливків, без урахування зниження напору (тиску у каналах ливникової системи) 

в міру як заповнено форму. 
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 Згідно з технологічними рекомендаціями приймається, що висота суміші 

над виливком повинна складати половину висоти виливка, тоді – для верхньої 

литникової системи Н=1/2 НB; для сифонної литникової системи Н=1,5 НB; Для 

горизонтальної литникової системи Н=1,5 НB–Р, де Р – висота виливка над рів-

нем підведення металу у ливарну форму. 

 Б.Б.Гуляєв пропонує такий спосіб визначення металостатичного напору 

за формулою 
34,4 GH  .                                                  (5.27) 

 

Тривалість заповнення ливарної форми визначати за формулами: 

– для товстостінних виливків  

 

                                             12/535,1 G  [с ];                                            (5.28) 

 

– для тонкостінних виливків  

                                          
12/500,1 G [с ].                                            (5.29) 

 

Площу перерізу одержують підставлянням відповідних значень v  і   у 

вихідну формулу (5.25). 

При орієнтовних розрахунках використовують таку «усереднену» форму-

лу  

6

12/5 )32()32(
G

G
GFж  ,                                      (5.30) 

 

де  жF – сумарна площа перерізів живильників, см
2
; 

G – маса виливка, кг; 

Величина 2 відноситься до товстостінних виливків, а величина 3 – до 

тонкостінних. 

Для високих виливків масивного перерізу при розрахунку живильників 

слід приймати до уваги швидкість піднімання сплаву у формі. У табл. 5.12 на-

ведені величини критичної швидкості для сталевих виливків залежно від тов-

щини стінок. 

 

Таблиця 5.12 –  Швидкість піднімання металу у ливарній формі 
 
Товщина стінок виливка, мм 5-10 10-40 40-60 60 

Мінімальна (критична) швидкість пі-

днімання рівня металу крV , см/с 
2,0-3,0 1,0-2,0 0,7-1,0 0,4-0,7 
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Для розрахунку сумарної площі перерізу живильників буде така формула 

 

6

0,3

G

G

H

V
F

B

кр

ж  ,                                           (5.31) 

 

де Нв – висота виливка, см. 

При виборі кількості живильників для сталевих виливків можна користу-

ватися даними табл.5.13, яка складена на основі досвіду заводів. 

 

Таблиця 5.13 – Кількість живильників для виливків залежно від товщини стінок 
  
Маса виливків, кг Переважна товщина стінок виливка, мм 

До 15 15–50 Понад 50 

Кількість живильників, що рекомендується 

  10 1–2 – – 

10-100 2–5 1–2 1 

100-1000 2–8 2–6 1–2 

Понад 1000 – 3–10 2–6 

 

Після розрахунку площі перерізу живильників визначають розміри пере-

різів інших елементів литникової системи із співвідношення. Що рекомендова-

но Ю.А.Нехендзі 

 

                           0,1:)2,10,1(:0,1:: .  стхлж FFF .                             (5.32) 

 

За цього діаметр стояка знизу ( нстd . ) розраховують за формулою 

 

стFd 13,1 .                                         (5.33) 

 

 Діаметр стояка під лійкою ( встd . ), тобто згори, визначають з урахуванням 

необхідної конусності стояка 

 

ствст Hdd 01,0.                                         (5.34) 

 

де Нст – висота стояка до лійки. 

Литникові лійки, як правило, застосовують для дрібного сталевого литва, 

коли діаметр нстd .  до 30 мм. 

Верхній діаметр лійки та її висота дорівнюють 3d. 
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Висоту зумпфа приймають рівною 1,5d. 

Переріз литникового ходу звичайно приймають трапецоподібним та його 

основні розміри – ширину та висоту визначають за формулами 

 

хлхл Fb .. 96,0  ;                                            (5.35) 
 

                                                 хлхл bh .. 2,1  .                                                (5.36) 
 
Ширину та висоту трапецоподібного живильника визначають за форму-

лами 

                                                жж Fb 76,1 ;                                              (5.37) 
 

                                                   жж bh  3/1 .                                              (5.38) 
 
За цього необхідно ураховувати, що живильник повинен легко відламува-

тися від виливка, не крушачи його стінки, тому hж не повинна бути більше 0,8 

товщини стінки виливка. 

Мінімальну довжину живильника визначають за формулою 
 

хлж hl .)6,0...5,0(                                          (5.39) 
 

Для крупних виливків для литникової системи застосовують вогнетривкі 

вироби, що мають розміри, близькі до розрахункових. 

 

Приклад розрахунку. 

1. Розрахувати литникову систему для виливка «хрестовина» (рис.5.15). 

 

 
 

Рис.5.15 – Виливок «хрестовина» 
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1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихід-

них даних. 

Матеріал виливка – сталь конструкційна нелегована марки 25Л ГОСТ 

977-88; маса виливка G= 12,4 кг; спосіб лиття – у піщану форму, по  вологому; 

висота верхньої опоки – 200 мм; ківш – чайниковий; литникова система – гори-

зонтальна; кількість виливків у ливарній формі n= 1 шт. 
 

1.2 Визначення тривалості заливання форми. 

За формулою (5.28) тривалість заливання форми  буде 

  

  12/54,1235,1  4 [с]. 

 

1.3 Визначення сумарної площі перерізу живильників, литникового ходу 

та стояка. 

Виливок товстостінний, тому сумарна площа перерізів живильників за 

формулою (5.30) буде 
 

71,5
4,12

4,12
2

6
 жF  [см

2
]. 

 

 Сумарні площі перерізів литникового ходу та стояка визначаємо із спів-

відношення (5.32) 

                                      F лх=1,1х5,71=6,28 [см
2
];  F ст= 5,71 см

2
. 

 

1.4 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

Литникова система складається з двох литникових живильників 

(див.табл.5.12), одного литникового ходу та одного литникового стояка, тому – 

Fж= 78:2 39 см
2
, Fлх=78:2=39 см

2
, Fст =78:2=39  см

2
. 

  

1.5 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи. 

Обираємо форми перерізів литникових каналів та їх розміри: 

– литникового ходу – рівнобічна трапеція з розмірами за формулами (5.35) та 

(5.36): 2428,696,0. хлb  [мм]; 29242,1. хлh [мм];  

– литникових живильників – рівнобічні трапеції з розмірами за формулами 

(5.37) та (5.38): 3086,276,1 жb [мм]; 10303/1 жh [мм];  

– литникового стояка – круг діаметром за формулою (5.33): 

2771,513,1. нстd [мм]; висота зумпфа – 1,5d або 41 мм; верхній діаметр лійки 

та її висота – 3d або 81 мм; діаметр стояка під лійкою за формулою (5.34): 

29)81200(01,027. встd  [мм].   
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2. Розрахувати литникову систему для виливка «корпус чаші конусної 

дробилки», ливарна форма якого наведена на рис.5.16. 

 

 
 

 

 

Рис.5.16 – Ливарна форма для виливка «корпус чаші конусної дробилки» 
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2.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихід-

них даних. 

Матеріал виливка – сталь конструкційна нелегована марки 35Л ГОСТ 

977-88; маса виливка G= 1430 кг; спосіб лиття – у піщану форму, по  СО2-

процесу; висота верхньої опоки – 600 мм; ківш – стопорний; литникова система 

горизонтальна; кількість виливків у ливарній формі n= 1 шт. 
 

2.2 Визначення тривалості заливання форми 

За формулою (5.28) тривалість заливання форми  буде 

  

  12/5143035,1 
6 1430

1430
35,1  28 [с]= 0,47 [хв]. 

 

 2.3 Визначення діаметра отвору стаканчика у стопорному ковші. 

Максимальна швидкість заливання буде – 1,43/0,47 3,04 т/хв, тоді за діа-

грамою (див. рис. 5.14) за такої швидкості розливання сталі із 30-тонного ковша 

діаметр стаканчика буде 45 мм.  

 

2.4 Визначення сумарної площі перерізу живильників. 

Виливок товстостінний, тому сумарна площа перерізів живильників за 

формулою (5.30) буде 
 

26,41
1430

1430
2

6
 жF  [см

2
]. 

 

 Сумарна площа перерізів стояка визначаємо із співвідношення (5.32) буде 

F ст= 41,26 см
2
. 

 

2.5 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

Литникова система складається з трьох литникових живильників (див. 

табл.. 5.13) та одного литникового стояка (див. рис. 5.16), тому – Fж= 

41,26:3 13,75 см
2
, Fст =41,26  см

2
. 

  

2.6 Визначення профілів та розмірів елементів литникової системи. 

Обираємо форми перерізів литникових каналів та їх розміри: 

– литникових живильників – рівнобічні трапеції з розмірами за формулами 

(5.37) та (5.38): 6575,1376,1 жb [мм]; 22653/1 жh [мм];  

– литникового стояка, що виконується з сифонних трубок – круг діаметром за 

формулою (5.33): 7326,4113,1 d [мм]. Приймаємо d=80 мм.  
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 5.5 Розрахунок литникових систем за способом Г.М.Дубицького 

 

 

 При конструюванні литникової системи необхідно додержуватися  пра-

вил, які спрямовані на забезпечення основних вимог:  

 – забезпечення швидкого, але спокійного заповнення форми;  

 – бути економічною за витратами металу;  

 – бути технологічною;  

 – забезпечувати очищення рідкого металу від шлакових та піщаних час-

тинок, а також неметалевих включень;  

 – сприяти послідовному твердінню різних частин виливка у напрямі до 

надливу;  

 – сприяти розосередженню термічних напружень та не утруднювати лі-

нійну усадку виливка;  

 – забезпечувати видалення газів із стрижнів. 

 Основними правилами при конструюванні литникових систем є такі: до-

вжина каналів литникової системи повинні бути короткою та рідкий метал не-

обхідно підводити до порожнини форми найближчим способом. 

 Розрахунок литникових систем для сталевого литва за методом 

Г.М.Дубицького дає задовільні результати для дрібного литва при заливанні 

форм чайниковим (поворотним, барабанним) ковшем та для великого литва при 

заливанні форм стопорним ковшем. 

 

 

        5.5.1 Литникові системи для дрібних та середніх виливків масою до 1 т 

 

 

 Розрахунок литникової системи складається з:  

 – встановлення усіх даних, що необхідні для розрахунку; 

 – визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми; 

 – перевірка швидкості підняття рівня металу у формі; 

 – визначення середньої розрахункової висоти металостатичного напору; 

  – визначення загальної (сумарної) площі перерізів вузького місця литни-

кової системи - живильників;  

 – визначення сумарних площ перерізів решти елементів (шлако-

уловлювачів та стояків); 

 – визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи;  

 – вибору профілю та розмірів усіх елементів литникової системи. За цьо-

го довжина елементів литникової системи встановлюється конструктивно.  
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 Для визначення оптимальної тривалості заливання форми при виготов-

ленні деталей невеликої маси застосовують формулу 

 

                                                       3  GS   ,                                                                      (5.40) 

 

 де  тривалість заливання, с;

     переважна або середня товщина стінок виливка, мм;

          G маса виливків з литниково-живлючою системою у ливарній формі, кг; 

          S постійний коефіцієнт, залежний від товщини стінки; значення коефі-

цієнта S наведено у табл. 5.14. 

 

Таблиця 5.14 – Значення коефіцієнта S для сталевих виливків 
 

Температура та  

рідкотекучість 

металу 

Підведення металу 

знизу сифоном 

або у товстостінні 

частини виливка 

на половині  

висоти або 

ступінчастий 

згори або при рівномір-

ному підведенні у тонко-

стінні частини виливка 

Нормальні 1,3 1,4 1,5–1,6 

Підвищені 1,4–1,5 1,5–1,6 1,6–1,8 

 Примітки: 

 1. Для виливків з переважно горизонтальним розташуванням поверхонь при за-

ливанні, особливо, якщо поверхні, що оброблюються, розташовані згори, значення 

коефіцієнта S, що прийняті за таблицею, слід зменшити на 0,1…0,2. 

 2. Для виливків, що схильні до утворення внутрішніх напружень, холодних 

тріщин (особливо при рівномірному підведенні в більш тонкостінні частини виливка) 

і усадкових раковин (при підведенні згори або при рівномірному підведенні у тонкос-

тінні частини), значення коефіцієнта S, що вказано у таблиці, бажано збільшити на 

0,1…0,2. 

 3. Виливки, що виготовлені у металевих формах або у піщаних формах з вели-

кою кількістю кокілів та холодильників, потрібно заливати швидкіше, тому для них 

значення s, що узято за таблицею, слід зменшити на 0,1…0,2. 

  

 Після визначення тривалості заливання перевіряють швидкість підніман-

ня рівня металу у ливарній формі за формулою 

  

                                                             


C
v   ,                                                       (5.41) 

 

де С – висота виливка у ливарній формі (по положенню при заливанні), 

мм. 
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 Значення швидкості, що одержано за формулою (5.41), повинно находи-

тися у припустимих границях (табл.5.15). На разі тривалість заповнення ливар-

ної форми можна вважати оптимальною. Якщо швидкість піднімання металу у 

формі не знаходиться у припустимих границях слід тривалість заповнення ли-

варної форми виправити. 

 

Таблиця 5.15 – Мінімальні припустимі значення середньої швидкості підніман-

ня рівня металу у формі для сталевих виливків 
 

Товщина стінок   виливка, мм 
Мінімальні припустимі  

значення швидкості v , мм/с 

> 40 8–10, іноді 5–7 

10–40 20–10 

7–10 20 

 

 За формулою Дітерта (5.42) визначають середню розрахункову висоту 

металостатичного напору Нсер (рис. 5.17) 

 

                                                                         
C

PHC
H сер

2

2 2
    [см],                                       (5.42) 

 

 де Н – висота стояка до рівня металу у литниковій чаші або лійці, см; 

 С – висота виливка у ливарній формі, см; 

 Р – висота частини виливка над живильником, см. 

 

 
 

 

Рис.5.17 – Положення виливка у формі при визначенні 

середнього металостатичного напору 
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 Сумарний переріз площі живильників  жF  (вузького місця литникової 

системи) визначається за формулою 

 

                                                 
сер

ж
H

G
F

317,0



    [см

2
]     ,                    (5.43) 

 

де   – загальний коефіцієнт витрати у литниковій системі, який для ста-

левих виливків визначають за даними табл.5.16; 

Нсер - середня розрахункова висота металостатичного напору, дм. 

 

Таблиця 5.16 – Значення коефіцієнта  для сталевих виливків 
 

Спосіб лиття Опір форми Примітка 

великий середній малий 

По вогкому 0,25 0,32 0,42  За наявності випорів та відк-

ритих надливів необхідно  

збільшити від 0,05 до 0,30 
По сухому 0,30 0,38 0,50 

 

 

 Співвідношення площ перерізів між елементами литникової системи, з 

котрих розраховують площі перерізів інших елементів ливникової системи, 

приймають такими: 

 – при невеликій висоті напору та при підведенні металу живильниками на 

одному рівні  

 Fж :  Fшл :  Fст н=1:1,2:1,4;                                  (5.44) 

 

– при виготовленні невеликих сталевих виливків масою до 1 т невеликої 

висоти у вологих формах  

 

 Fж :  Fшл :  Fст н= =(1,31,4):1:(1,42);                     (5.45) 

 

 – при виготовленні у сухих формах крупних сталевих виливків великої 

висоти та підведенні металу на одному рівні, при заливанні із поворотних ков-

шів приймають  

Fж :  Fшл :  Fст н= 1:1,2:1,4.                                 (5.46) 
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 5.5.2 Литникові системи для крупних виливків при заливанні форм зі 

стопорних ковшів 

 

 

 Для розрахунку перерізів литникової системи на разі необхідно прийняти 

до уваги напір металу в ковші, бо чим вище рівень металу в ковші, тим більша 

кількість його буде текти крізь отвір (постійного перерізу) стаканчика стопор-

ного ковша (таблиця 5.17). 

 

Таблиця 5.17 – Витрати сталі через отвір стаканчика ливарного ковша 
 

Висота рівня 

сталі у ковші, м 

Швидкість 

витікання  

сталі, м/с 

Діаметр отвору стаканчика, мм 

25,4 31,7 38,1 50,8 

Кількість сталі, що витікає з ковша, кг/с 

2,5 7/00 23,8 38,2 55,1 97,2 

2,0 6,26 21,2 34,0 49,2 88,3 

1,5 5,43 18,4 29,4 42,5 76,1 

1,0 4,43 15,0 24,2 35,0 62,5 

0,5 3,13 10,6 17,0 24,0 44,0 

 

 Розрахунок литникової системи складається з:  

 – встановлення усіх даних, що необхідні для розрахунку; 

 – визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми; 

 – перевірки швидкості підняття рівня металу у формі; 

 – визначення середнього напору за час заливання; 

 – визначення площі поперечного перерізу отвору у стаканчику ковша; 

  – визначення загальної (сумарної) площі перерізів вузького місця литни-

кової системи – живильників; 

 – визначення сумарних площ перерізів решти елементів (литникових хо-

дів та стояків); 

 – визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи;  

 – вибору профілю та розмірів усіх елементів литникової системи. За цьо-

го довжина елементів литникової системи встановлюється конструктивно.  

Розрахунок литникової системи починають з визначення тривалості зали-

вання   за формулою (5.40). 

Потім необхідно перевірити швидкість піднімання рівня металу у ливар-

ній формі за формулою (5.41). Якщо швидкість, що одержана, менша за наведе-

ну у таблиці 5.15 для даної товщини стінки, потрібно декілька зменшити одер-

жану тривалість заливання. 
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Середній напір за час заливання визначають за рівнянням 

 

                                                       
2

11 HH
H cep


   ,                                      (5.47) 

 

де 1H   – напір у ковші на початку розливання: для ковша місткістю 1 т – 

710 мм, 5т–1100 мм, 10 т–1330 мм, 20 т –1660 мм, 30 т –1900 мм; 50 т –2250 мм; 

1H  – напір у ковші наприкінці розливання визначають із рівняння 

 

                                                         


 G
HH

D
 )(

4
11

2

   ,                                      (5.48) 

 

де D – внутрішній діаметр ковша, м; для ковша місткістю 1 т – 500 мм, 5 т 

– 910 мм, 10 т – 1170 мм, 20 т – 1480 мм, 30 т – 1700 мм, 50 т – 2010 мм;  

         G – металомісткість форми, т; 

          –густина рідкої сталі, т/м
3
 ; 6,97,1. 

 Площа поперечного перерізу отвору у стаканчику ковша визначається із 

рівняння 

                                                         
cepk gH

G
F

2
0


    ,                                       (5.49) 

 

де  - коефіцієнт витікання сталі із ковша, що приймається 0,80,95; 

          g – 98,1 дм/с; 

         – густина рідкої сталі,  = 6,9–7,1 кг/дм
3
. 

  При відношенні G/ більше за 65 кг/с приймають ківш з двома стопорни-

ми отворами. У випадку заливання крізь два стопори площа Fо отвору стакан-

чика, що одержана, поділяється на 2, а потім з формули (5.50) визначається діа-

метр отвору стаканчика. 


0

0

4 F
D


 .                                              (5.50) 

 

 Для визначення загальної суми перерізів живильників (см
2
) служать такі 

формули: 

 1) в початковий момент заливання (рис. 5.18), де значення  береться за 

даними табл. 5.17 
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ж



   ,                                    (5.51) 

 

 

 



 228 

 2) в кінцевий момент заливання (рис. 5.19 ) 
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   Рис. 5.18 – Схема напору металу               Рис. 5.19 – Схема напору металу 

           на початку заливання                                    наприкінці заливання 

 

 

 З двох значень обирається найбільше. Розрахунок за цим методом при за-

ливанні зі стопорного ковша дрібних виливків дає незадовільні результати для 

визначення діаметра стаканчика (одержуються дуже маленькі розміри). В цьо-

му випадку рекомендується обмежуватися практично застосовним найменшим 

діаметром стаканчика (30 мм). 

 При визначенні площ перерізів литникових стояків та литникових ходів 

користуються таким співвідношенням 

 

                                                Fж :  Fл.х :  Fст  = 1 : 1 : 1.                            (5.53) 
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 5.5.3 Литникові системи для високих крупних виливків 

 

 

5.5.3.1 Устрій та розрахунок ярусної литникової системи при зали-

ванні форми з поворотного ковша  

 

 

 При великої висоти виливків по положенню у ливарній формі звичайно 

застосовують підведення металу на декількох рівнях (ступінчасте або ярусне), 

тобто виливок по висоті поділяється на яруси, між ними приймають відстані не 

більше за 300…400 мм. Стояк може бути циліндричним або конічним. Ярусні 

литникові системи можуть бути з прямим (рис. 5.20)  або зі зворотнім стояком. 

 

 

 Основною метою застосування ярусних 

литникових систем є утворення умов для пос-

лідовної зміни рівня підведення живильників 

до тіла виливка в міру як заповнюється поро-

жнина ливарної форми рідким металом. 

 Ярусна литникова незамкнена система 

з прямим стояком (див. рис. 5.20) розрахову-

ється так, щоб спочатку діяв живильник тіль-

ки на нижньому рівні, живильники на верхніх 

рівнях повинні вступати у дію послідовно 

знизу вгору, в міру як заповнюється порож-

нина ливарної форми. 

Розрахунок литникової системи проводять в 

такій послідовності: починають з визначення 

тривалості заливання   за формулою (5.40). 

Потім необхідно перевірити швидкість підні-

мання рівня металу у ливарній формі за фор- 

 

Рис. 5.20 – Литникова система 

    ярусна  з прямим стояком  

 

мулою (5.41). Якщо швидкість, що одержана, 

менша за наведену у таблиці 5.15 для даної 

товщини стінки, потрібно декілька зменшити 

одержану тривалість заливання. 

 Потім розраховують площу перерізу вузького місця такої ливникової сис-

теми. При розрахунку такої литникової системи розрахунковий переріз F -  це 

площа перерізу стояка в площині АВ, тобто Fст в і її розраховують за формулою 

 

                                                         
H

G
F вст

31,0
.


  ,                                       (5.54) 
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де   – загальний коефіцієнт витрати  литникової системи, який прийма-

ють при висоті виливка до 1 м – 0,400,43, понад 1 м – 0,360,39;                

         Н  – висота рівня металу у литниковій чаші або якщо застосовується лит-

никова лійка, то Н приймають на 3040% більше за висоту лійки, см. 

 Визначають висоту напору в литниковій системі 1h . Цей напір повинен 

бути меншим ніж вертикальна відстань між двома сусідніми рівнями підведен-

ня металу.  

         Потім  визначають Fж н на нижньому рівні за формулою  
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                                             (5.55) 

 

де 1 - коефіцієнт витрати при витіканні металу із чаші, котрий визнача-

ють за формулою ( – коефіцієнт місцевого опору при виході із отвору АВ, 

 =0,5) 
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2 – коефіцієнт витрати у вузькому перерізі – нижньому живильнику, за 

даними Г.М.Дубицького дорівнює 0,473 0,507; а коефіцієнт витрати у верх-

ньому живильнику 0,300,317; 

 h1 – рівень металу у стояку між нижнім і верхнім живильниками (див. 

рис. 5.20). 

 Визначають площу перерізу верхніх живильників. Для забезпечення на-

прямного твердіння площа перерізу живильника верхнього рівня повинна бути 

більшою на 10–20% площі перерізу живильника нижнього рівня. 

 Наприкінці визначають діаметри Dст в  та D ж н за формулою(5.50). 

 І останнє, проведеними дослідженнями впливу різних конструкцій ярус-

них литникових систем на процес заповнення ливарних форм було встановле-

но, що  найліпшу послідовність течії розплаву забезпечувала литникова систе-

ма  з живильниками, що встановлені по відношенню до стояка під кутом 

3060
о
, як це показано на рис.5.20. 

 Таким чином, розрахунок литникової системи при заливанні форми з по-

воротного ковша складається з:  

 – встановлення усіх даних, що необхідні для розрахунку; 

 – визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми; 

 – перевірки швидкості підняття рівня металу у формі; 
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 – визначення площі перерізу вузького місця литникової системи – стояка 

зверху; 

 – визначення сумарних площ перерізів живильників на нижньому та вер-

хньому рівні; 

 – визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи;   

 – вибору профілю та розмірів усіх елементів литникової системи. За цьо-

го довжина елементів литникової системи встановлюється конструктивно.   

 

 

5.5.3.2 Устрій та розрахунок ярусних литникових систем для стопор-

ного заливання 

 

 

Вибір розміщення та кількості рівнів підведення металу.  Розміщення 

рівнів підведення металу визначається з урахуванням конфігурації виливка та 

бажаних місць підведення. Тому вертикальна відстань між двома сусідніми рів-

нями підведення не для усіх ярусів виливка повинно бути однаковим. 

При невеликій відстані між рівнями підведення для попередження перед-

часного вступу металу з верхніх рівнів приходиться значно збільшувати переріз 

усіх литникових каналів. При великій відстані між рівнями слід швидкіше про-

вадити заливання (зменшити тривалість заливання), що не завжди можливо й 

бажано. 

Тому вертикальна відстань між двома сусідніми рівнями підведення слід 

обирати у границях 600…1200 мм, допускаючи значення менші або більші за 

вказані тільки у випадках надзвичайної необхідності. Загальна кількість рівнів 

підведення визначиться вибором розміщення окремих рівнів по висоті та відс-

таней між ними. Підведення металу можна здійснювати до кожного рівня 

окремим стояком або до усіх або декількох рівнів – загальним стояком.  

Устрій окремих стояків для кожного рівня підведення забезпечує ліпшу 

якість виливків, однак ускладнює процес заливання, а тому не знаходить поки 

ще широкого застосування.  

 Вибір ковшів. Для вибору ковшів оптимальну тривалість заливання реко-

мендується розраховувати за формулою (5.40), приймаючи: G – маса рідкого 

металу на один виливок, що заливається через литникову систему (а також для 

випадків, коли у формі декілька виливків, якщо вони розміщені на одному рівні 

по висоті та заливаються одночасно). Визначення кількості та місткості одноча-

сно діючих ковшів, кількості та діаметра стопорних отворів, початкового та кі-

нцевого напорів у ковшах слід розраховувати в цілому для всієї форми за фор-

мулою Ю.А.Нехендзі (5.6). 
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Розрахунок литникової системи.  

Розрахунок литникової системи проводять в такій послідовності: почи-

нають з визначення тривалості заливання   за формулою (5.40). Потім необхід-

но перевірити швидкість піднімання рівня металу у ливарній формі за форму-

лою (5.41). Якщо швидкість, що одержана, менша за наведену у таблиці 5.15 

для даної товщини стінки, потрібно декілька зменшити одержану тривалість за-

ливання. 

 Розрахунок литникової системи при заливанні форми зі стопорного ков-

ша складається з: 

1) Для литникової системи кожного рівня слід окремо розрахувати її 

вузький переріз. 

2) При  підведенні загальним стояком до усіх рівнів виливок по висоті 

порозбивається на яруси таким чином, щоб верхня площина кожного ярусу 

знаходилася на 300-400 мм нижче розміщеного над нею рівня підведення мета-

лу (тобто щоб висота вільного падіння струму із живильників кожного рівня не 

перевищувала 300-400 мм). При устрою окремих стояків для кожного рівня пі-

дведення верхня площина розміщеного нижче ярусу виливка може співпадати з 

рівнем підведення, знаходитися трохи нижче або трохи вище. 

3) Згідно з цим розраховуються кількості металу, що подається у фор-

му до вступу у дію живильників другого, третього та іншого рівнів (рахуючи 

знизу). 

4) За начальним рівнем металу у ковші визначаються проміжні рівні у 

ковші, при котрих вступають у дію живильники другого, третього та ін. рівнів; 

для розрахунку пропонується формула 
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 де m– кількість ковшів, із котрих одночасно здійснюється заливання; 

 nH – висота шару металу у ковшах, що витрачається на заповнення дано-

го ярусу, дм, 

 nG – маса даного ярусу виливка, кг. 

5) Визначаються початковий та кінцевий напори у ливниковій системі 

при заливанні кожного ярусу: 

            а) при підведенні загальним стояком до усіх рівнів початковий на-

пір для кожного ярусу приймається рівним відстані від даного до наступного 

рівня підведення (рахуючи знизу) мінус 40…30 см, кінцевий для усіх ярусів, 

крім верхнього, рівним 40…30 см; для верхнього ярусу – як звичайно при під-

веденні на одному рівні; 
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            б) при устрою окремих стояків для кожного рівня підведення по-

чатковий та кінцевий напір для кожного ярусу визначається, як для окремого 

виливка. 

6) Знаючи початковий та кінцевий рівні металу у ковші, початковий та 

кінцевий напір у ливниковій системі при заливанні кожного ярусу, розрахову-

ють переріз вузького місця ливникової системи для даного ярусу за формулами  
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6) Як показали дослідження ярусних литникових систем при підве-

денні металу на декількох рівнях від загального стояка, коли починають діяти 

живильники верхніх рівнів, продовжують подавати метал й живильники нижніх 

рівнів, причому коефіцієнт витрати для живильників нижнього рівня більше, 

ніж для верхніх. Тому можна рекомендувати у цьому випадку розрахунок вузь-

кого перерізу для кожного рівня проводити таким чином: 

           а) для усіх верхніх рівнів коефіцієнт витрати   приймати менше, 

ніж для нижнього рівня (на 0,1…0,15); 

           б) розрахунок вузького перерізу для кожного з верхніх рівнів про-

вадити без урахування одночасної дії живильників нижніх рівнів, однак одер-

жану величину перерізу вузького місця збільшувати в 1,2…1,3 рази (наскільки 

допустимо й бажано за умовами заливання даної форми) та приймати фактичні 

значення перерізу вузького місця для кожного з верхніх рівнів не менше, ніж 

для вузького перерізу нижнього рівня, а бажано у 1,2…1,3 рази більше. 

8) Визначивши для даного рівня площу найвузькішого місця ливникової 

системи, розраховують перерізи усіх елементів, приймаючи їх співвідношення 

у границях  

від     3,1:15,1:1:: . стхлж FFF                                (5.60) 

 

до           1:1:1:: . стхлж FFF .                               (5.61) 

 

9) Якщо загальний стояк подає метал до декількох рівнів, тоді площа пе-

рерізу стояка приймається найбільшою з розрахункових для кожного з цих рів-

нів. 
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 Таким чином, розрахунок литникової системи при заливанні форми зі 

стопорного ковша складається з:   

 – встановлення усіх даних, що необхідні для розрахунку; 

 – визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми; 

– перевірки швидкості підняття рівня металу у формі; 

– розрахунок кількості металу, що подаються у форму до вступу у дію 

живильників другого, третього та іншого рівнів (рахуючі знизу). 

– визначення кількості та місткості одночасно діючих ковшів;  

– визначення початкового та кінцевого напорів у ковшах, кількості та ді-

аметра стопорних отворів слід розраховувати в цілому для всієї форми за фор-

мулою Ю.А.Нехендзі (5.6); 

– визначення проміжних напорів у ковшах, при котрих вступають у дію 

живильники другого, третього та інших рівнів;  

– визначаються початкові та кінцеві напори у литниковій системі при за-

ливанні кожного ярусу; 

– розраховують сумарні перерізи вузького місця литникової системи (жи-

вильників) для кожного ярусу;  

– розраховують сумарні перерізи усіх інших елементів, приймаючи їх 

співвідношення;  

 – визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи;   

 – вибору профілю та розмірів усіх елементів литникової системи. За цьо-

го довжина елементів литникової системи встановлюється конструктивно.   

 

Приклади розрахунку. 

 1. Розрахувати верхню литникову систему при литті виливка «мульда» 

(рис.5.21,а) у кокільну ливарну форму (рис.5.21,б) при заливанні зі стопорного 

ковша. 

 

           Технологічним процесом кокільного лиття мульд передбачається верхнє за-

ливання форми, котре дає можливість одержати більш просту конструкцію кокі-

лів та забезпечує добрі умови твердіння та живлення виливка.  

Розміри елементів литникової системи при заливанні із стопорного ковша 

повинні забезпечити, з одного боку, відповідну масову швидкість заливання та лі-

нійну швидкість піднімання металу у формі та, з іншої, – повинні бути такими, щоб 

повністю пропустити метал, що витікає через стопорний отвір ковша в будь-який 

момент заливання, тому що ця кількість металу не залежить від розмірів литни-

кової системи, а визначається тільки за рівнем металу в ковші та діаметром 

стопорного отвору. 

 



 235 

 

                                        

а 

 

                                                б 
 

 

Рис.5.21– Креслення виливка (а) та ливарна форма (б) 
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Згідно з цим положенням порядок розрахунку елементів литникової сис-

теми за методом  Г. М. Дубицького  заключається в такому: 

а) виходячи з маси виливка та товщини стінки визначається оптимальна 

тривалість (оптимальний час) заливання форми в секундах; 

б) при обраному діаметрі розливального ковша та діаметрі стопорного 

отвору визначається середній феростатичний напір у ковші, що забезпечує оп-

тимальний час заливання; 

            в) визначаються максимальний та мінімальний рівні металу в ковші (в по-

чатковий і кінцевий моменти заливання), що відповідають одержаному середньому 

напору; 

г) визначаються мінімальні розміри живильників для початкового та кінце-

вого моментів заливання. 

 

  1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихід-

них даних.         

Матеріал виливка  сталь 15Л ГОСТ 977-88; маса виливка Gв=105 кг; ли-

варний ківш – стопорний; спосіб лиття  у кокільну форму; литникова система 

 верхня; кількість виливків у ливарній формі n =1 шт; товщина стінок виливка, 

переважна або середня,   =50 мм; висота  виливка  у  ливарній формі (по по-

ложенню при заливанні) C =230 мм; висота литникової лійки Нл= 110 мм. 

 

1.2 Визначення оптимальної тривалості заливання форми. 

Приймаємо масу литникової системи Gл = 0,2 Gв =21 кг. Коефіцієнт при 

разовій формі з таким підведенням металу приймемо S=1,3. При масі одного 

виливка G=Gв+Gл = 126 кг тривалість заливання за формулою (5.40) буде 

                                                                

24126503,1 3   
[с]. 

 

За такої тривалості заливання будемо мати середню лінійну швидкість підні-

мання металу у формі за формулою (5.41)  

 

10
24

230




C
v  [мм/с], 

 

що для виливка з товщиною стінки 50 мм цілком достатньо. 

 

1.3 Визначення середнього феростатичного напору у ковші. 

Середній феростатичний напір у ковші, що забезпечує одержану опти-

мальну тривалість заливання, визначаємо за формулою Ю.А. Нехендзі  
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                                    серрок gHF
G

2


 ,                                     (5.63)                                    

 

де G – маса металу, що заливається у форму (126 кг); 

           – оптимальна тривалість заливання (24 с); 

         ω – масова швидкість заливання (126/24=5,25 кг/с); 

         μк – коефіцієнт витікання сталі із отвору ковша, що рівний 0,8; 

         Fо – площа перерізу стопорного отвору, дм
2
; при діаметрі отвору у 30 мм 

(один із розмірів, загальноприйнятих в практиці ливарних цехів металургійних 

заводів) одержуємо 

07,03,0
4

2 


оF [дм
2
]; 

 
      g – пришвидшення сили тяжіння, що дорівнює 98,1 дм

2
/с; 

      Hсер – середній, феростатичний напір у ковші, дм; 

      р  – питома вага рідкої сталі, що дорівнює ~ 7,0. 

Із формули (5.63) визначимо середній феростатичний напір у стопорно-

му ковші 

92,0
2,196490049,064,0

6,27

2222

2








gF

H
pок

сер



 [ дм]   92 [мм]. 

 

            1.4 Визначення максимального та мінімального рівнів металу в ковші.  

Початковий і кінцевий напори металу в ковші (Нмакс і Нмін) можна визна-

чити з такої залежності між  ними й середнім напором 

 

                                  
2

мінмакс

сер

HH
H


 ,                                        (5.64) 

 
а також виходячи зі зниження рівня металу в ковші (Нмакс – Нмін ) при заливанні 

форми, яке визначається діаметром ковша та масою рідкої сталі, що заливається 

у форму. 

При середньому діаметрі ковша 800 мм вказане зниження рівня металу 

складе 

36,0

0,70,8
4

126

2






[дм]   36 [мм], 

 тобто 

                                                      36 мінмакс НН  [мм],                                    (5.65)      
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Вирішуючи систему рівнянь (5.64–5.65), одержимо Нмакс = 103 мм, Нмін = 

67 мм. 

 

1.5 Визначення мінімальних розмірів живильників для початкового та кін-

цевого моментів заливання. 

Для нашого випадку достатньо визначити площу перерізу живильників 

тільки для початкового (максимального) рівня металу у ковші, тому що ферос-

татичний напір у литниковій системі залишається незмінним протягом усього 

часу   заливання   та   дорівнює  рівню металу  в  литниковій  лійці ~ 10 см (див.  

рис. 5.21,б). 

Для початкового моменту заливання (Нмакс = 10,3 см) за формулою (5.51) 

площа перерізу живильників дорівнює 

  

5,13
1042,0

3,108,0
7 жF  [см

2
], 

 

чому відповідають розміри перерізу 30х45 мм або діаметр 41 мм. 

 

 2. Розрахувати горизонтальну литникову систему для виливка «мульда» 

(див. рис. 5.21,а) за способом Г.М.Дубицького при заливанні сталі з поворотно-

го ковша у піщану ливарну форму (рис.5.22). 

 

 2.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  сталь 15Л ГОСТ 977-88; маса виливка Gв=105 кг; ли-

варний ківш – поворотний; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система- 

горизонтальна; спосіб формування  по вогкому; кількість виливків у ливарній 

формі n =4 шт; товщина стінок виливка, переважна або середня,   =50 мм; ви-

сота  виливка  у  ливарній формі (по положенню при заливанні) C=230 мм; ви-

сота виливка у верхній напівформі Р= 125 мм; висота верхньої опоки Но= 250 

мм; висота надставки з литниковою лійкою Нл= 250 мм. 

 

 2.2 Визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми.  

 Приймаємо масу литникової системи Gл = 0,2 Gв =21 кг. Коефіцієнт при 

разовій формі з таким підведенням металу приймемо S=1,3. При масі одного 

виливка G=Gв+Gл = 126 кг тривалість заливання за формулою (5.40) буде 

 

                                                   384126503,1 3   [с]. 
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            Рис.5.22  Схема зібраної ливарної форми  для одержання сталевого ви-

ливка «мульда»  масою  105 кг:  1 – верхня напівформа;  2 –  нижня напівформа;  

3 – ливарні стрижні; 4 – литникові ходи (шлакоуловлювачі); 5 – живильники 

  

 За такої тривалості заливання форми середня швидкість підняття рівня 

металу у порожнині форми за формулою (5.41) складає 
 

                                                        05,6
38

230
v  [мм/с]. 

 

 Швидкість підняття металу у ливарній формі, що була одержана,  не-

достатня (див. табл. 5.15), тому приймаємо за оптимальну тривалість заливання 

форми, що забезпечує мінімальну необхідну швидкість підняття v 8 мм/с 

 

                                                           29
8

230
  [с]. 
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 2.3 Визначення середнього розрахункового металостатичного напору.  

 Для заливання форми встановлено литникову лійку з висотою металу на 

10 мм нижче верхнього рівня. Середній розрахунковий металостатичний напір 

серH за формулою (5.42) буде 

                                                                         46
232

5,1223492 2





серH    [см].                                        

 

 2.4 Визначення загальної (сумарної) площі перерізу вузького місця литни-

кової системи. 

 Сумарний переріз площі живильників  жF  (вузького місця литникової 

системи) визначається за формулою (5.43), приймаючи коефіцієнт  =0,37 при 

середньому опорі форми за наявності випорів (див. табл. 5.16) 

 

                                                 22
46317,02937,0

4126





 жF     [см

2
].                    

 

 2.5 Визначення сумарних площ перерізів решти елементів ливникової си-

стеми. 

    Приймаємо співвідношення між елементами литникової системи за фо-

рмулою (5.44) 

                                              Fж :  Fшл :  Fст н=1:1,2:1,4     ,                                   

 

тоді сумарна площа перерізів литникових ходів та стояків буде 
  
                                               4,26222,1.  хлF  [см

2
], 

 
8,303,224,1  cтF  [см

2
]. 

 

2.6 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

Литникова системи (див. рис. 5.22) складається з одного  стояка, двох ли-

тникових ходів та чотирьох живильників. Тоді 8,30стF  см
2
, 

2,132:4,26. хлF cм
2
 та 5,54:22 жF см

2
. 

 

2.7 Вибір профілю та розмірів усіх елементів литникової системи. 

Обираємо формою перерізу литникового стояка  круг діаметром 

 

                                                  Dст = 2,6
14,3

8,304



 [см]. 
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 Обираємо за форму перерізів литникових живильників та литникових хо-

дів  рівнобічну трапецію. За довідниковими даними розміри перерізу: 

 –  литникового ходу будуть: а=38, в=30, h=38 мм; 

 – литникового живильника: а=24, в=19, h=24 мм. 

 

  

 3. Розрахувати горизонтальну литникову систему для виливка «мульда» 

(ливарна форма – див. рис. 5.22) за способом Г.М.Дубицького при заливанні 

піщаної форми зі стопорного ковша. 

 

 3.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  сталь 15Л ГОСТ 977-88; маса виливка Gв=105 кг; ли-

варний ківш – стопорний; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  

горизонтальна; спосіб формування  по вогкому; кількість виливків у ливарній 

формі n =4 шт; товщина стінок виливка, переважна або середня,   =50 мм; ви-

сота  виливка  у  ливарній формі (по положенню при заливанні) С=230 мм; ви-

сота виливка у верхній напівформі Р= 125 мм; висота верхньої опоки Но= 250 

мм; висота литникової лійки Нл= 250 мм. 

 

 3.2 Визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми.  

Оптимальна тривалість заливання складе 29 с (див. п.2.2). 

 

3.3 Визначення середнього феростатичного напору у ковші. 

При визначенні середнього феростатичного напору в ковші масова 

швидкість заливання ω буде дорівнювати 

ω = 17
29

1264



 [кг/с]. 

Тоді при діаметрі отвору стопорного стаканчика 40 мм  (Fот  0,126 дм
2 

) середній 

феростатичний напір буде 

95,2
2,196490159,064,0

289

2222

2








gF

H
pок

сер



 [дм] = 295 [мм].  

 

 3.4 Визначення максимального та мінімального рівнів металу в ковші.  

Різниця рівнів металу в ковші в початковий і кінцевий моменти заливання 

Нмакс – Нмін  при середньому діаметрі ковша 1000 мм складе 
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53,0

0,710
4

289

2






 [дм]  53 [мм]. 

 

Вирішуючи за цієї різниці рівняння (5.64), одержимо 

 

Нмакс = 322 мм  і Нмін = 269 мм. 

 

3.5 Визначення мінімальних розмірів живильників для початкового та кін-

цевого моментів заливання. 

Загальну площу перерізу чотирьох живильників при обраному заливанні 

необхідно визначати два рази: для початкового моменту та для кінцевого моме-

нту заливання. 

Для початкового моменту заливання (див. рис.5.18 та 5.22) напір в лит-

никовій системі дорівнює 50 см. 

Тоді за формулою (5.51) 

3,19
5042,0

2,328,0
6,12 жF [см

2
]. 

 

В кінцевий момент заливання напір у литниковій системі зменшиться до 

375 см (див. рис.5.19 та 5.22), загальна площа перерізу живильників 

 

3,20
5,3742,0

9,268,0
6,12 жF  [см

2
]. 

 

З двох одержаних значень для Fж  беремо найбільше – 20,3 см
2
. 

 

 3.6 Визначення сумарних площ перерізів решти елементів ливникової си-

стеми. 

Розміри інших елементів литникової системи одержимо з співвідношень 

площ стояка, шлакоуловлювачів і живильників (5.44) 

 

                                              Fж :  Fшл :  Fст н=1:1,2:1,4     ,                                   

 

тоді сумарна площа перерізів литникових ходів та стояків буде 

  

                                               4,243,202,1.  хлF  [см
2
], 
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4,283,204,1  cтF  [см
2
]. 

 

3.7 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

Литникова системи (див. рис.5.21) складається з одного  стояка, двох ли-

тникових ходів та чотирьох живильників. Тоді 4,28стF  см
2
, 

2,122:4,24. хлF cм
2
 та 1,54:3,20 жF см

2
. 

 

3.8 Вибір профілю та розмірів усіх елементів литникової системи. 

Обираємо формою перерізу литникового стояка  круг діаметром 

 

                                                  Dст = 0,6
14,3

4,284



 [см]. 

 

 Обираємо за форму перерізів литникових живильників та литникових хо-

дів  рівнобічну трапецію. За довідниковими даними розміри перерізу: 

 –  литникового ходу будуть: а=38, в=30, h=38 мм; 

 – литникового живильника: а=24, в=19, h=24 мм. 

 Таким чином, перерізи литникової системи, що були розраховані при за-

ливанні піщаної форми зі стопорного та поворотного ковшів практично однако-

ві. 

 

 4. Розрахувати ярусну литникову систему для виливка “барабан” за спо-

собом Г.М.Дубицького при заливанні з поворотного ковша.  

 

 4.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  сталь марки 35Л ГОСТ 977-88; маса виливка Gв 700 

кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  ярусна; спосіб форму-

вання   по сухому; кількість виливків у ливарній формі n=1 шт; товщина сті-

нок виливка, середня або переважна,   = 55 мм; висота литникової чаші Нч  

250 мм. 

 

 4.2 Визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми.  

 Приймаємо масу литниково-живлючої системи Gл = 0,4 Gв =280 кг. Кое-

фіцієнт S=1,3 (див. табл. 5.14). При G=Gв+Gл = 980 кг тривалість заливання за 

формулою (5.40) буде 

49980553,1 3   [с]. 
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 За такої тривалості заливання форми середня швидкість піднімання рівня 

металу у порожнині форми складає 

 

2,8
49

400
v  [мм/с]. 

 

 Швидкість підняття металу у ливарній формі, що була одержана, цілком 

достатня.  

 

 4.3 Визначення середнього розрахункового металостатичного напору.  

 Для заливання форми буде встановлено литникову чашу з середньою ви-

сотою в неї металу 240 мм, яка і є середнім розрахунковим металостатичним 

напором Н при незамкненій ярусній литниковій системі (див. рис. 5.20). 

  

4.4 Визначення загальної (сумарної) площі перерізу вузького місця литни-

кової системи. 

 Через те, що литникова система  ярусна, визначаємо загальну площу пе-

рерізу вузького місця литникової системи  литникового стояка у площині АВ 

(див. рис. 5.20)  Fст в за формулою (5.54), приймаючи коефіцієнт витрати ли-

тникової системи  =0,43  

  

Fст в 6,30
2431,04943,0

980



  [см

2
]. 

 

 4.5 Визначення профілю та розмірів литникового стояка. 

 Обираємо формою перерізу литникового стояка  круг. Приймаємо лит-

никовий стояк циліндричним та за формулою (4.5) розраховуємо його діаметр 

 

Dст = 2,6
14,3

6,304



 [см]. 

 

 4.6 Визначення площ перерізу литникових живильників. 

 Ярусна литникова система розраховується таким чином, щоб спочатку ді-

яв живильник тільки на нижньому рівні, а живильники на верхніх рівнях по-

винні вступати у дію послідовно знизу догори по мірі заповнення порожнини 

ливарної форми.   

 Литникова система складається з двох живильників і  одного  стояка.  
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 Площу перерізу нижнього живильника визначають за формулою (5.55), 

приймаючи h1=30 cм, коефіцієнти  
1
0,816 та 

2
0,507 

 

Fж н= 1,44
30507,0

24816,0
6,30   [см

2
]. 

 

 Для забезпечення напрямного твердіння виливка площа перерізу литни-

кового живильника верхнього рівня за даними Г.М.Дубицького повинна бути 

більшою на 10 20%, тому одержуємо  

 

Fж в= 44,1 х 1,1=48,5 [см
2
]. 

 

4.7 Визначення профілів та розмірів литникових живильників. 

 Обираємо за форму перерізів литникових живильників  прямокутник. 

Розміри живильників визначаємо таким чином: ширина кожного виходячи із 

площі перерізу їх у стояка  62 мм, а висота нижнього живильника  

4410/55 71 мм, верхнього  4850/55 78 мм. 

  

 5. Розрахувати ярусну литникову систему при виготовленні виливка 

«диск коксового грохоту»  (рис. 5.23) за умови заливання із стопорного ковша. 

Ливарна форма наведена на рис.5.24. 

 

 

 

Рис.5.23 –Ескіз деталі «диск коксового грохоту» 
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Рис.5.24 – Ескіз стосової ливарної форми: 1 – опока, 

2,3,4 – ливарні стрижні,5 – втулка, 6 – штир, 7 – литникова лійка 
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5.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  сталь марки 110Г13Л ГОСТ 977-88; маса виливка Gв 

5,5 кг; спосіб лиття  у піщану стосову форму; литникова система  ярусна; кі-

лькість ярусів – 8; спосіб формування   по сухому; кількість виливків у ливар-

ній формі n=16 шт; товщина стінок виливка, середня або переважна,   = 14 

мм. 

 

 5.2 Визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми.  

 Згідно з табл.В.2 приймаємо масу литникової системи для виливка масою 

5,5 кг Gл = 0,45Gв= 2,475 кг. Коефіцієнт s=1,4 (див. табл. 5.14). Приймаючи 

G=Gв+Gл = 5,5+2,475=7,975 кг, розрахуємо тривалість заливання за формулою 

(5.40) 

                                               1716975,7144,1 3   [с]. 

 

 За такої тривалості заливання форми середня лінійна швидкість підніман-

ня рівня металу у форми складає (34 – висота виливка в мм, по положенню при 

заливанні) 

                                                       16
17

834



v  [мм/с]. 

 

 Середня швидкість підняття металу у ливарній формі, що була одержана, 

достатня (див. табл. 5.15), тому що для виливків з товщиною стінок від 10 до 40 

мм середня лінійна швидкість повинна бути не менше 10 мм/с. 

 

5.3 Визначення середнього феростатичного напору у ковші. 

Заливання буде проводитися із ковша зі стопором; для розрахунку прий-

маємо середній діаметр ковша 900 мм, а діаметр стопорного отвору –  35 мм. 

При визначенні середнього феростатичного напору в ковші масова 

швидкість заливання ω буде дорівнювати 

ω = 5,7
17

16975,7



 [кг/с]. 

Тоді при площі отвору стопорного стаканчика Fо  0,096 дм
2 

 середній фероста-

тичний напір буде 

99,0
2,196490092,064,0

25,56

2222

2








gF

H
pок

сер



 [дм] = 99 [мм]. 
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 5.4 Визначення максимального та мінімального рівнів металу в ковші.  

Різниця рівнів металу в ковші в початковий і кінцевий моменти заливання 

Нмакс – Нмін  при середньому діаметрі ковша 900 мм складе 

 

29,0

0,79
4

16975,7

2








 [дм]  29 [мм]. 

 

Вирішуючи за цієї різниці рівняння (5.64) та (5.65) при Нсер=183 мм, одер-

жимо 

Нмакс = 114 мм  і Нмін = 85 мм. 

 

5.5 Визначення мінімальних розмірів живильників для початкового та кін-

цевого моментів заливання. 

При стосовому заливанні площа перерізу живильників повинна в любий 

момент пропустити усю кількість металу, що витікає із ковша. Вона визначить-

ся з такої формули  

 

                     ,
1

0
h

Н
FF

к

ж



                                              (5.66) 

 

де Fо – площа перерізу стопорного отвору в см
2
, дорівнює 7,1 см

2
; 

          µк – коефіцієнт витікання сталі із ковша,  дорівнює 0,8; 

          Н1 – феростатичний напір в ковші в см; 

          µ – загальний коефіцієнт витрати в литниковій системі, дорівнює 0,48; 

          h – феростатичний напір в литниковій системі, см. 

При прийнятій нами умові, що одночасно заливається тільки один сту-

пінь стопки, напір в литниковій системі h, повинен бути не більше 11 см 

(рис.5.25).  

Тому на разі сумарну площу живильників ∑Fж форми достатньо визна-

чити тільки для початкового моменту заливання, коли рівень металу в ковші, а 

відповідно, й кількість металу, що з нього поступає, будуть максимальними. 
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Рис.5.25 – Схема живлення виливків 

 

 

Для початкового моменту заливання площа перерізів двох живильників, 

що є в кожній формі, визначиться за формулою (5.66) 

 

2,16
11

4,11

48,0

8,0
6,9  жF  [см

2
]

 
. 

 

 5.6 Визначення сумарних площ перерізів решти елементів ливникової си-

стеми. 

Розміри інших елементів литникової системи одержимо з співвідношень 

площ стояка і живильників (5.44) 

 

 Fж :  Fст=1:1,4     , 

 

тоді сумарна площа перерізів стояків буде 

  

7,222,164,1  cтF  [см
2
]. 

 

5.7 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

Площа перерізу кожного живильника буде  

  

жF = 16,2 : 2= 8,1 [см
2
]. 

 

Живильники прийняті прямокутної форми розмірами 23 × 35 мм.  

За форму перерізу литникового стояка обираємо круг діаметром 

 

                                                  Dст = 4,5
14,3

7,224



 [см]. 
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5.6 Розрахунок литникових систем за способом НКМЗ 

 

 

  Розрахунок литникових систем за способом НКМЗ звичайно застосову-

ється для середніх та крупних сталевих виливків.  

 На разі литникову систему розраховують таким чином:  

 – визначають тривалість   заповнення ливарної форми рідким металом; 

 – визначають відносну густину виливка VК ; 

– визначають питому швидкість заливання К. 

  Тривалість  заповнення ливарної форми визначають за формулою 

 

                                                         1GC ,                                                      (5.67) 

 

де 1G – маса рідкого металу на ливарну форму, кг; 

С – коефіцієнт, який визначається за даними табл. 5.18.  

 

Таблиця 5.18 – Значення коефіцієнта С 
 

Відносна 

густина 

виливка VK , 

кг/дм
3
 

0-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0-6,0 
Понад 

6,0 

Коефіцієнт С 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 

 

 Відносну густину виливка VK визначають за формулою 

 

                                                          
V

G
KV  ,                                                       (5.68) 

 

де  G   –  чорна маса виливка, кг; 

V   – габаритний об’єм виливка, який узято по крайніх точках (за креслен-

ням), дм
3
. 

 Для визначення сумарної площі перерізу живильників користуються та-

кою формулою 

                                                        F ж =
LK

G


,                                             (5.69) 

 

де К – питома швидкість заливання (кг/см
2
 с) визначається за даними таб-

лиці 5.19; 
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Таблиця 5.19 – Значення коефіцієнта К 

Відносна 

густина 

виливка VK  

0-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0-6,0 

По-

над 

6,0 

К 

для сухих 

форм 

0,97 1,02 1,12 1,20 1,29 1,38 1,49 

К 

для вологих 

форм 

0,45 0,50 0,55 0,60 0,66 0,74 0,82 

 

L – коефіцієнт поправки на рідкотекучість сталі, котрий приймається рів-

ним: 0,85 для конструкційних нелегованих (вуглецевих) сталей, 1,00 – для 

конструкційних легованих (низьколегованих) сталей, 1,15 – для легованих ста-

лей. 

 

 Співвідношення елементів литникової системи приймається таким 

 

)2,105,1(:0,1:)5,11(:: .  стхлж FFF .                        (5.70) 

 

 Приклад розрахунку.  

 1. Розрахувати литникову систему для виливка «головка допоміжного ци-

ліндра» (рис.5.26). 

 

1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

          Матеріал виливка  сталь марки 35Л ГОСТ 977-88; маса виливка Gв 4200 

кг; спосіб лиття  у піщану форму; литникова система  сифонна; спосіб фор-

мування   по сухому; кількість виливків у ливарній формі n=1 шт; товщина 

стінок виливка, середня або переважна,   = 14 мм. 

 

 1.2 Визначення відносної густини виливка.  

 Відносну густину виливка VK визначають за формулою (5.68) 

 

3,2
6,944,1182,16

4200



VK  [кг/дм

3
]. 
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Рис.5.26 –Ескіз виливка «головка допоміжного циліндра» 

 

 1.3 Визначення  тривалості заливання ливарної форми.  

 Згідно з табл.В.2 приймаємо масу литниково-живлючої системи для ви-

ливка масою 4200 кг Gл = 0,4Gв= 1680 кг. Коефіцієнт С=1,0 (див. табл.5.18). 

Приймаючи G=Gв+Gл = 4200+1680=5880 кг, розрахуємо тривалість заливання 

за формулою (5.67) 

                                             7758800,1     [с]. 

 

1.4 Визначення сумарної площі перерізу живильників. 

 Прийнявши значення коефіцієнта L=0,85, а коефіцієнта К=1,12 (див. 

табл.5.19) визначаємо сумарну площу перерізу живильників за формулою (5.69) 

  

F ж = 3,57
85,012,177

4200



 [см

2
]. 
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1.5 Визначення сумарних площ перерізів решти елементів литникової си-

стеми. 

Литникова система складається з двох стояків, двох литникових ходів та 

двох живильників (див. рис.5.11). Розміри інших елементів литникової системи 

одержимо з співвідношень площ стояка, ливникового ходу і живильників (5.70) 

 

2,1:0,1:3,1:: .  стхлж FFF , 

 

тоді сумарна площа перерізів стояків буде 

  

9,523,1/)3,572,1(  cтF  [см
2
], 

а литникових ходів – 

1,443,1/3,57.  хлF  [см
2
]. 

 
1.6 Визначення площі перерізу кожного з елементів литникової системи.  

Площа перерізу кожного з двох живильників буде  

  

жF = 57,3 : 2= 28,65 [см
2
]. 

Площа перерізу кожного з двох литникових ходів буде  

  

хлF . = 44,1 : 2= 22,1 [см
2
]. 

 

Площа перерізу кожного з двох стояків буде 

 

стF =52,9:2=26,5 [см
2
]. 

 

1.7 Вибір профілю та розмірів усіх елементів литникової системи. 

Обираємо формою перерізу литникового стояка  круг діаметром 

 

                                                  Dст = 8,5
14,3

5,264



 [см]. 

 

 Через те, що литникові стояки набирають з сифонів приймаємо два стоя-

ки діаметром 60 мм кожний. 

 Обираємо за форму перерізів литникових живильників та литникових хо-

дів  рівнобічну трапецію. За довідниковими даними розміри перерізу: 

 –  литникового ходу будуть: а=48, в=38, h=48 мм; 

– литникового живильника: а=60, в=55, h=50 мм. 

5.7 Розрахунок литникових систем за способом П.Ф.Василевського 
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 П.Ф.Василевський поділяє литникові системи на одноярусні та багатоя-

русні. Багатоярусні литникові системи, що застосовуються при виробництві 

крупних виливків, складаються з декількох одноярусних литникових систем, 

які розміщені на різних рівнях ливарної форми. Канали цих одноярусних лит-

никових систем можуть бути з’єднані із загальним стояком або ж становити со-

бою декілька відокремлених систем литникових каналів, кожна з котрих жи-

виться рідким металом через свій стояк. 

 За устрою багатоярусних литникових систем раціонально крім основного  

додатково зворотній стояк 2 (рис. 5.27). Останній являє собою з’єднаний з пря-

мим стояком вертикальний розподілю вальний канал, через котрий рідкий ме-

тал поступає у верхні яруси системи знизу вгору. На разі зворотній стояк 

об’єднує живильники трьох ярусів ливникової системи. Останній, четвертий 

ярус литникової системи має окремий прямий стояк 6. 

  

 
 

Рис. 5.27 – Схема устрою чотирьохярусної литникової системи для лиття 

шаботу масою 90 т: 1 – прямий стояк трьохярусної литникової системи; 2 – 

зворотній стояк; 3 – литниковий хід; 4 – проміжний канал; 3 – живильник; 5 – 

прямий стояк та живильник четвертого ярусу литникової системи 

 



 255 

 Крім того, застосовують вертикально-щілинні литникові системи.  

 За способом виконання литникових каналів литникові системи поділяють 

на такі, що одержуються формуванням по моделі, та такі, для яких застосову-

ють вогнетривкі шамотні вироби (литникові лійки, трубки та зірочки) за ГОСТ 

11586-69.  

 Умови одержання виливків високої якості суттєво залежать від устрою 

литникової системи. При конструюванні литникових систем передбачають рі-

шення таких основних завдань: 

 а) забезпечення умов заливання форми протягом деякого часу, котрий 

обирають залежно від розмірів, маси, товщини стінок виливка та ливарно-

технологічних властивостей сталі, що заливається у форму; 

 б) вибір раціонального способу підведення металу до виливка; 

 в) одержання необхідної послідовності вступу металу із литникових ка-

налів у різні рівні форми, що відповідає також вимогам утворення необхідної 

спрямованості твердіння сталі у ливарній формі; 

 г) визначення необхідних розмірів та співвідношень площ перерізів лит-

никових каналів, стопорного отвору та умов заливання форм із ковша, що від-

повідають вимогам одержання високоякісних виливків при мінімально можли-

вій витраті сталі на литники. 

 При виробництві виливків середніх та крупних розмірів, а в умовах оди-

ничного та дрібносерійного виробництва навіть при виготовленні дрібних ви-

ливків форми заливають із стопорних ковшів. Діаметр стояка завжди прийма-

ють більше за діаметр отвору стопорного стакану, щоб створити умови зали-

вання форм без гальмування струму стопорним механізмом ковша.  

 

 

 5.7.1 Конструювання та розрахунок одноярусних литникових систем 

 

Технологічні особливості поведінки рідкої сталі при заливанні ливарних 

форм обумовлюють вимоги до устрою литникових систем. Підвищення тем-

ператури сталі більш мінімально допустимої сприяє утворенню пригару й га-

рячих тріщин на виливках. Крім того, із збільшенням температури росте 

об’ємна усадка сталі, внаслідок чого утворюються додаткові труднощі по 

створенню нормальних умов живлення виливка, що твердіє. Тому частіше 

форми заливають сталлю при мінімально можливому перегріві її вище темпе-

ратури ліквідусу, достатньому лише для одержання виливків без недоливів, 

спаїв та нерівностей поверхонь стінок. Це не відноситься до виливків, які ви-

готовляють із високолегованої сталі, наприклад, високохромистої, коли необ-

хідно ураховувати можливість утворення оксидних плівок. 
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Згідно з цими технологічними особливостями, недоцільно застосування 

складної надмірно розгалуженої литникової системи. Ураховуючи також, що 

при заливанні форм із стопорного ковша шлак утримується в ковші, основні 

вимоги, що пред’являються до конструкції одноярусних литникових систем 

сталевих виливків, зводяться к такого: 

а) мінімальна протяжність литникових каналів; 

б) підведення живильників в напрямку подовжньої осі простінку форми; 

в) заливання форми через заповнені канали литникової системи; 

г) однобічний напрям потоку рідкої сталі в порожнині ливарної форми, 

створення умов для виносу в надливи неметалевих частинок, що спливають    

(наприклад,   тангенціальним підведенням живильників); 

д) розміщення живильників подалі від місць розташування охолоджува-

чів та жеребійок; 

е) переважне застосування сифонного підведення металу, а за відсутнос-

ті такої можливості забезпечення мінімальної висоти вільного падіння; 

ж) розосередження місць підведення живильників до особливо тонкос-

тінних частин виливка з забезпеченням переважного подавання металу в підна-

дливні частини виливка; 

з) розміщення литникових каналів за межами границь знаків стрижнів на 

достатній відстані  від стінок виливка та опоки. 

Конструкцію литникової системи обирають залежно від розмірів, маси, 

конфігурації та матеріалу виливка, прийнятого положення виливка у ливарній 

формі та способу формування. В кожному випадку обирають найбільш бажані 

точки підведення металу, виходячи з загальних вимог, що пред’являються до 

устрою литникових систем, та можливостей розміщення литникових каналів у 

формі. 

Розрахунки литникової системи, що виконуються у виробничих умовах, 

зводяться до визначення оптимальної тривалості заливання форми τ та площі 

поперечного перерізу усіх елементів цієї системи. Довжину кожного каналу 

приймають виходячи з необхідного будування литникової системи, не проводя-

чи спеціальних розрахунків, хоча відомо, що від загальної протяжності цих ка-

налів залежить коефіцієнт витрати литникової системи µ. 

 Розрахунок тривалості заливання форми. Тривалість заливання τ ливар-

них форм сталлю залежить від багатьох технологічних факторів, котрі важко 

урахувати в кожному конкретному випадку. У зв’язку з цим тривалість зали-

вання визначають за емпіричними формулами, в котрих комплексний вплив те-

хнологічних факторів ураховувається коефіцієнтами, які приймаються за екс-

периментальними даними. Тому при використанні розрахункових даних необ-

хідно ураховувати, що вони орієнтовні та лише обмежують можливість одер-

жання грубих відхилень від оптимальних значень τ . 
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Тривалість заливання форми звичайно визначають за формулою, що при-

йнята у роботах Г.М.Дубицького (5.40). 

 Коефіцієнт часу s, що приймається при визначенні тривалості заливання 

форми   за Василевським П.Ф. залежно від маси рідкої вуглецевої сталі G, що 

витрачається на заливання форми до рівня Hн, при котрому можна перервати 

заливання форми та перейти на доливання металу у надлив через окрему лит-

никову систему або зверху, визначається для відповідних груп виливків 

(табл.5.20) за даними табл. 5.21.   

 

Таблиця 5.20  – Основні ознаки технологічних груп виливків 

Характеристика виливків 

Технологічна група  

при способі формування 

по вогкому по сухому
1)

 

    Виливки типа плит, що розташовані у формі 

горизонтально при заливанні 
 
     Виливки особливо відповідального призначен-

ня, що підлягають контролю ультразвуком, про-

свічування гама- або рентгенівськими променями, 

гідровипробуванням при високому тиску 
 
     Виливки, що мають розвинуті горизонтальні 

поверхні, механічно оброблювані з верхнього бо-

ку (при заливанні)      

I 

 

 

 

 

 

I 

 

    Виливки зубчастих колес 
 

    Виливки, що мають розвинуті тонкостінні час-

тини 

I II 

    Виливки, що мають розвинуті механічно обро-

блювані поверхні, які розташовані переважно з 

нижнього боку (при заливанні) 

 

II 

 

III 

    Виливки, що мають переважно вертикальне ро-

зташування основних поверхонь, в тому числі ме-

ханічно оброблюваних  

 

II 

 

IV 

___________ 
1) Включаючи випадки виготовлення ливарних форм із самотверднучих сумішей, 

що не підлягають тепловому сушінню. 
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Таблиця 5.21  – Визначення коефіцієнту  s  

Техноло-

гічні 

групи  

виливків 

Маса  

рідкої 

сталі G, кг 

Коефіцієнт s при розрахунковій товщині стінки  

виливка dв , мм 

До 15 
Понад 15 

до 30 

Понад 30 

до 50 

Понад 50 

до 100 
Понад 100 

I 

    До 500 1,0 0,90 0,80 0,75 – 

  500 – 1000 1,05 1,0 0,90 0,80 0,75 

1000 – 5000 1,15 1,05 0,95 0,85 0,80 

5000 –15000 1,25 1,10 1,0 0,90 0,85 

II 

    До 500 1,10 1,0 0,90 0,85 – 

  500 – 1000 1,20 1,10 1,0 0,95 0,90 

1000 – 5000 1,30 1,20 1,05 1,0 0,95 

5000-15000 1,40 1,30 1,15 1,05 1,0 

III 

    До 500 1,25 1,10 1,0 0,95 – 

  500 – 1000 1,30 1,20 1,10 1,05 1,0 

1000 – 5000 1,45 1,30 1,15 1,10 1,05 

5000 –15000 1,55 1,40 1,25 1,15 1,10 

IV 

    До 500 1,35 1,20 1,10 1,05 – 

  500 – 1000 1,40 1,30 1,20 1,15 1,10 

1000 – 5000 1,60 1,45 1,30 1,25 1,20 

5000 –15000 1,75 1,60 1,45 1,35 1,25 

Примітка. Коефіцієнт s  повинен бути кратний таким величинам, які приймаються 

                  при виготовленні виливків: 

        – із легованих сталей (ГОСТ 977-88) марок: 110Г13Л ….0,8; 20Х13Л ….0,6; 

                    10Х18Н9ТЛ ….0,55; 30Х24Н12СЛ ….0,50; 

        – при сумарному вмісті у сталі Cr, Mo та W від 1,8 до 2,5%.....0,8-0,9; 

        – при вмісті у сталі Al від 2 до 5% відповідно…..0,6 - 0,4. 

 

 

 Розрахункова товщина стінки виливка визначається за даними табл.5.22. 

Маса рідкої вуглецевої сталі визначається за формулою 

 

                                                 G=Gв +Gл + Gн   ,                                           (5.71) 

 

де Gв – маса виливка, кг; 

          Gл  – маса рідкої сталі, що витрачається на литникову систему, кг; 

         Gн – маса рідкої сталі, що витрачається на заповнення надливів до рівня 

Hн, кг. 
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Таблиця 5.22  – Приклади визначення розрахункової товщини стінок виливка dв 

Виливки Схема 
Розрахункова товщина  

стінок виливка dв 

 

Рівностінні з 

розвинутою 

поверхнею стінок 

 

 

 

 

 

dв= а 

 

 

 

Типу плит 

 

 

 

 

 

 

 

dв = а при 
b

a
 4  

 

 

 

Типу балки, брусу,  

бандажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

dв =
a b

4
 при 

b

a
 2  

 

 

 

Типу втулок і  

циліндрів 

 

 

dв = а при 
b

a
 4 ; 

dв = 0,75а при 
b

a
 2 4 ; 

dв =
a b

4
 при 

b

a
 2  

 

 

 

 

Типу зубчастих колес 

 

 

     

    При підведенні живильників: 
1) тільки в маточину або обід – 

dв = а при відношенні b:a8; 

dв = 1,25а при відношенні 

b:a<8; 

2) в обід та маточину – dв= 

1,25а при відношенні b:a8; 

dв=1,5а при відношенні b:a<8 
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У тих випадках, коли литникова система є загальною для декількох вили-

вків, приймають питоме значення Gл та Gп, яке приходиться на один виливок. 

Значення Gл  та Нн, що рекомендуються, залежно від маси виливка Gв наведе-

ні у табл.5.23. 
 

 Таблиця 5.23 – Вихідні дані для визначення розрахункової маси Gв  

                            за формулою (5.71) 

Gв, кг Gл, кг Hн, мм 

До 10 0,2 Gв - 

10–100 0,1–0,15 Gв - 

100–1000 0,08 Gв - 

1000–5000 0,08 Gв 100 

5000–10000 0,05 Gв 200 

Понад 10000 0,04 Gв 200 

  

 

Розрахункові величини   можна також визначити за номограмами 

(рис.5.28 і 5.29), які побудовані за умови s=1. Якщо у цих випадках коефіцієнт 

буде відрізнятися від одиниці (див. табл. 5.21), тоді величину  , яку визначено 

за номограмою, слід додатково  помножити на s. 

 

 
 

Рис. 5.28 – Номограма для визначення тривалості заливання 3 Gs В   при 1s  
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Рис. 5.29 – Номограма для визначення тривалості заливання форм 3 Gs В   при 1s  

 

 При виготовленні більш крупних виливків, коли Gв  15000 кг, числові 

значення   визначають за даними табл. 5.24. Ця таблиця складена для випадків 

виготовлення виливків із вуглецевої сталі, коли формування робиться тільки по 

сухому. Якщо замість вуглецевої сталі застосовують леговані сталі, тоді одер-

жані значення   необхідно помножити на поправковий коефіцієнт (див. табл. 

5.21). 

 При виготовленні крупних виливків масою 3–5 т та більше з різною тов-

щиною стінок можуть зустрітися труднощі при вибиранні розрахункової тов-

щини стінки.   У цих випадках застосовують непрямий метод визначення три-

валості заливання форми, використовуючи експериментальні дані по числовим 

значенням лінійної швидкості v піднімання рівня рідкого металу в порожнині 

форми (табл. 5.25) і приймаючи, що 
 

                                                      
H H

v

n0


,                                               (5.72) 

 
де Hо – висота виливка; 

          Hп – частина висоти надливу, яка приймається за даними табл.5.23. 
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Таблиця 5.24 – Розрахункова тривалість заливання   форм крупних виливків 

G, кг 
Технологічні 

групи 

  (с) при розрахунковій товщині dв (мм) 

50 100 200 400 і більше 

15000 
I і II 100 115 130 145 

III і IV 125 145 165 180 

20000 
I і II 110 125 140 160 

III і IV 135 160 180 200 

25000 
I і II 120 135 155 170 

III і IV 145 170 200 215 

30000 
I і II 130 145 165 190 

III і IV 135 180 210 240 

40000 
I і II 140 160 180 220 

III і IV 170 200 230 250 

50000 
I і II 150 170 195 215 

III і IV 185 215 245 270 

100000 
I і II – 215 245 270 

III і IV – 270 290 300 

 

Таблиця 5.25 – Орієнтовні значення середньої лінійної швидкості піднімання 

                     рівня рідкої вуглецевої сталі v у порожнині форми, що заливається 

dв, мм v , мм/с (не менше), для технологічних груп виливків 

I II III IV 

До 10 20 16 12 10 

10 – 40 16 12 10 8 

40 – 70 12 10 8 8 

Понад 70 10 8 6 6 

Примітка. При виготовленні виливків із високолегованої сталі наведені значення  

                  v приймають із поправковим коефіцієнтом для сталей марок:  

                  30Х24Н12СЛ – 2;  

                  10Х18Н9ТЛ –1,8;  

                  20Х13Л – 1,4;  

                  110Г13Л – 1,25. 

 

 Діаметр стопорного отвору та необхідний гідростатичний напір у сто-

порному ковші. Швидкість витікання рідкої сталі із стопорного ковші залежить 

від гідростатичного напору Н і діаметру отвору стопорного стакану do. Величи-

ну Н приймають рівною відстані від вихідної кромки нижньої основи стопорно-

го стакану до рівня рідкого металу у ковші. Необхідну площу поперечного пе-

рерізу стопорного отвору Fo, а отже й діаметр do можна визначати за формулою 
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G

F gH
k p


   

0
2 ,                                    (5.73) 

 

де   – швидкість витікання сталі із ковша (за масою), кг/с (табл. 5.26); 

         
k
– коефіцієнт витрати при витіканні сталі із стопорного отвору; 

         
p
 – густина рідкої сталі, кг/см

3
; 

          g   – пришвидшення сили тяжіння, см/с
2
. 

 

 

Таблиця 5.26 – Вихідні дані при визначенні діаметру стопорного отвору та  

         граничних гідростатичних напорів   H H  у ковшах різної місткості 

         (прийнято такі постійні величини  k=0,89;  р=0,0071 кг/cм
3
; g=981 см/с

2
 ) 

Н, 

мм 
Q, т 

 , кг/с ( 1Г ) при d0, мм Найбільший 
напір в ковші, 
що допуска- 

ється при  
5,1Г , мм 

30 35 40 45 50 55 60 70 

300 1* 10,7 14,5 18,9 24,0 29,6 35,8 42,7 58,1 700 

355 4* 11,6 15,7 20,6 26,0 32,1 38,7 46,3 62,7 800 

400 6-16* 12,2 16,7 21,8 27,6 34,2 41,3 49,3 67,1 900 

450 20-30* 13,0 17,6 23,2 29,4 36,2 43,7 52,1 71,0 1000 

500 40-90* 13,8 18,7 24,4 30,8 38,2 46,0 55,0 75,0 1120 

560 - 14,6 19,6 25,9 32,7 40,5 49,0 58,5 79,1 1250 

600 - 15,1 20,5 26,7 33,8 41,8 50,7 60,2 82,0 1350 

650 - 15,7 21,3 27,8 35,3 43,6 52,7 62,6 85,3 1500 

710 1* 16,4 22,3 29,1 36,8 45,3 55,0 65,5 89,5 1600 

750 - 16,8 22,8 30,0 37,8 46,8 56,5 67,2 91,7 1700 

800 - 17,5 23,5 30,9 39,1 48,3 58,3 69,6 94,8 1800 

850 - 17,9 24,3 32,0 40,3 49,7 60,2 71,7 97,8 1900 

900 - 18,4 25,1 32,8 41,5 51,2 62,0 73,7 100,3 2000 

950 - 18,9 25,8 33,7 42,6 52,8 63,8 75,7 103,2 2120 

1000 - 19,5 26,4 34,5 43,7 54,0 65,2 77,8 106,0 2300 

1060 - 20,2 27,3 36,0 45,3 55,7 67,3 80,5 109,2 2400 

1120 - 20,5 27,7 35,2 45,9 56,7 68,7 81,9 111,2 2500 

1150 - 20,9 28,3 37,1 46,9 57,9 70,2 83,4 113,5 2600 

1220 4** 21,5 29,2 38,2 48,5 60,0 72,1 86,5 117,5 2680 

1250 6** 21,8 29,6 38,6 48,9 60,4 73,1 87,0 118,3 2720 

1320 10** 22,3 30,5 39,8 50,2 61,7 74,8 89,4 121,7 2800 

1400 - 23,1 31,5 40,9 51,8 63,8 77,4 92,0 125,1 2800 

1500 - 23,8 32,4 42,3 53,6 66,2 80,0 95,5 129,7 2800 

1600 16** 24,7 33,4 43,7 55,3 68,3 82,6 98,5 134,0 2800 
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Продовження табл. 5.26 

Н, 

мм 
Q, т 

 , кг/с ( 1Г ) при d0, мм Найбільший 
напір в ковші, 
що допуска- 

ється при  
5,1Г , мм 

30 35 40 45 50 55 60 70 

1650 20** 25,1 34,2 44,7 56,6 69,8 84,5 100,5 137,0 2800 

1700 - 25,4 34,4 45,2 57,0 70,5 85,2 101,3 138,0 2800 

1800 - 26,2 34,5 46,3 58,7 72,5 87,7 104,3 141,8 2800 

1900 30-35** 26,8 36,4 47,7 60,3 74,4 90,0 107,0 145,7 2800 

2000 40** 

  

48,8 61,4 75,5 92,4 110,0 149,6 2800 

2050 - 50,0 63,2 78,2 94,5 112,0 153,0 2800 

2120 - 50,5 61,4 78,6 95,6 115,1 154,3 2800 

2300 50** 

 

66,4 81,8 98,5 117,7 160,6 2800 

2500 - 
 

84,4 103,3 123,0 167,3 2800 

2720 90** 93,5 113,0 126,8 183,2 2800 

Примітки:  

*Гідростатичний напір у ковші вказаної місткості у кінцевий момент заливання 

останньої форми.  

**Гідростатичний напір у повному ковші вказаної місткості у початковий мо-

мент заливання першої форми. 
 

 Кожний стопорний ківш, який використовується при заливанні форм, 

звичайно оснащують двома стопорними стаканами, які мають однаковий діа-

метр d0. Тому при заливанні ливарних форм, який проводиться з повним відк-

риттям стопорного отвору ковша, розрахункове значення   можна одержати 

тільки за якийсь одним напором Н. Однак цей напір безперервно зменшується 

по мірі спорожнення ковша. Якщо, наприклад, при заливанні партії ливарних 

форм місткістю по 250–300 кг рідкої сталі розрахункова величина  досягається 

при  =15 кг/с, тоді згідно з даними табл. 5.26 ливарні форми слід було б зали-

вати із ковша місткістю 10 т при напорі Н=600 мм, прийнявши d0=30 мм. Через 

те що заливання форм буде ще продовжуватися й при меншому напорі металу, 

тоді вже при Н=400 мм значення   зменшиться до 12,2 кг/с, або приблизно на 

23%. Ще більші відхилення від розрахункового значення   одержаться при за-

ливанні форми з повного ковша, тобто при Н=1320 мм. Навіть маючи розпоря-

дження технолога про заливання кожної форми при визначеному напорі Н у ко-

вші, розливальнику вельми трудно суворо виконати їх, тому що безперервна 

зміна рівня металу у ковші не реєструється. 

 В той самий час при заливанні форм є деякі можливості по регулюванню 

швидкості   шляхом гальмування струму стопорним механізмом ковша; зміну 

 , що досягається при гальмуванні струму, прийнято ураховувати коефіцієн-

том гальмування Г , котрий дорівнює відношенню швидкості  , яка прийнята 
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при вільному витіканні металу із ковша крізь стопорний отвір даного діаметра, 

до швидкості  , яка зменшилася внаслідок гальмування струму. 

 Задовільні умови розливання сталі із ковша без значного розбризкування 

спостерігаються ще при Г 1,8. З метою збереження зосередженого струму 

протягом усього періоду розливання сталі крайнє значення Г =1,8 бажано 

приймати лише у тих випадках, коли із одного ковша заливається не більше 1–2 

ливарних форм. При заливанні більшої кількості форм достатньо обмежитися 

граничним значенням Г =1,5. 

 Одночасно з цим доводиться ураховувати можливість збільшення діамет-

ра стопорного отвору d0 внаслідок ерозійної дії струму на стінки стопорного 

стакану. Найбільш істотно діаметри стопорного отвору збільшуються при роз-

ливанні високомарганцевої сталі 110Г13Л крізь шамотні стопорні стакани. Таке 

явище прийнято ураховувати коефіцієнтом розмивання стопорного стакану P , 

котрий дорівнює відношенню площі поперечного перерізу його отвору напри-

кінці заливання до початкової F0. 

 При визначенні F0 можна приймати середню величину напору у ковші 

Нсер, визначаючи, що форма заливається без гальмування струму при зміні на-

порів від початкового H до кінцевого H . 

 Під час вільного витікання рідкої сталі із стопорного ковша місткістю ме-

нше 6 т рідкої сталі, стінки якого мають звичайно прийняту конусність, середня 

швидкість заливання сер  зберігається, якщо  
 
                                          Нсер=     H H H0 46, ( ) .                                             (5.74) 

 

При великої місткості ковшів необхідно мати на увазі, що їх внутрішній діа-

метр ступінчасто змінюється по висоті. 

 Ці особливості конструкції ковшів ураховано при складанні табл.5.27, яка 

необхідна для рішення багатьох практичних завдань. 

 Площа поперечного перерізу литникових каналів. Розрахунок площі попе-

речного перерізу вузького місця литникових каналів Fвуз базується на такій фо-

рмулі, що виведено виходячи з умов безперервності потоку рідини та збере-

ження постійності швидкості витікання рідкого металу із стопорного ковша та з 

литникових каналів 

                                                      F F
H

h

k
0




,                                            (5.75) 

 
де   – коефіцієнт витрати литникової системи; 

          h – гідростатичний напір (рис.5.30), під дією якого йде заливання форми. 
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Рис. 5.30 – Схема визначення початкового та кінцевого гідростатичних 

напорів в стопорному ковші H та H   та у ливарній формі h і h   при виготов-

ленні виливка «балка»: I , II –  початковий і кінцевий моменти заливання форми 

 

 

 Для врахування впливу розмивання стопорного отвору та гальмування 

струму стопорним механізмом ковша до цієї формули входять коефіцієнти роз-

мивання P  та гальмування Г , тобто  

  

                                                                F F
H

h

k p


0

 


.                                                     (5.75) 

 

 Методику визначення величин, які входять до цих формул, та площі по-

перечного перерізу кожного елемента литникової системи розроблено з враху-

ванням таких основних положень. 

 1. У випадках застосування шамотних стопорних стаканів без магнезито-

вих вкладишів максимальне значення коефіцієнту P  може складати: ~ 1,15-

1,25 при виготовленні виливків із вуглецевої та низьколегованої сталі та міст-

кості ковша < 15 і >30 т відповідно; ~1,3 при виготовленні виливків із сталі 

110Г13Л. Але якщо у стопорних стаканах застосовують магнезитові вкладиші, 

при розрахунку можна приймати P =1. 
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 2. Середнє значення коефіцієнта витрати литникової системи   прийма-

ють за табл. 5.28, наведені дані якої визначено експериментальним шляхом для 

випадків, коли заповнена частина стояка не досягла основи литникової лійки. 

Слід мати на увазі, що значення  , які визначено для системи стопорний ківш 

–- литникові канали – ливарна форма (див. табл. 5.28), відрізняються від зна-

чень   для систем литникові канали – ливарна форма. Коефіцієнт  к прийма-

ють рівним 0,89. 

 

Таблиця 5.28 – Середні значення коефіцієнта витрати   при одноярусній 

                           литниковій системі 

Опір 

литни-

кової 

систе-

ми 

Характеристика литникової 

системи 

Вид 

надли-

вів 

Коефіцієнт   

при підведенні живильників 

сифоном згори 

По 

воло-

гому 

По 

су-

хому 

По 

воло-

гому 

По 

су-

хому 

Вели-

кий 

Розгалужена система великої 

протяжності, коли на шляху 

руху металу у каналах лит-

никового ходу та живильни-

ків загальна кількість пово-

ротів потоку під кутом 90
о
 і 

більше складає не менше чо-

тирьох (див. рис. 5.27) 

 

 

 Закриті 

 

 

0,36 0,38 0,40 0,42 

Відкриті 0,40 0,42 0,43 0,45 

Малий 

Компактна система малої 

протяжності, коли живиль-

ники розміщені в одній пло-

щині з литниковим ходом та 

їх кількість не перевищує чо-

тирьох 

 Закриті  0,42  0,44  0,45 

 

 0,47 

 

Відкриті 0,44 0,46 0,47 0,49 

 

 

 3. При заливанні форм із стопорних ковшів литникові системи повинні 

бути розширеними, а площі поперечних перерізів стояка Fс, литникового ходу 

Fл.х  та живильників Fж повинні задовольняти нерівності Fс  Fл.х  Fж, вважаю-

чи, що Fл.х =Fвуз. У випадках, коли для литникових каналів використані стандар-

тні вогнетривкі вироби, допускається, визначивши Fвуз прийняти Fс=Fл.х  = Fж   

  Fвуз. 
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 4. Діаметр стояка достатньо прийняти dс=(1,15 1,25) d0, щоб забезпечити 

нормальні умови заливання форми, тобто використовуючи нормальний ряд ді-

аметрів стопорного стакану і стояка (табл. 5.29). 

 

Таблиця 5.29 – Нормальні ряди стопорних стаканів та литникових стояків (мм) 

Стопорний 

стакан 
30 35 40 45 50 55 60 70 

Литниковий 

стояк 
40 45 50 55 60 70 80 90-100 

 

 Якщо стояк має декілька відгалужувань литникового ходу, тоді під вели-

чиною Fл.х розуміється сумарна площа поперечного перерізу усіх відгалужу-

вань. Це відноситься також до живильників. 

 5. З метою утворення умов для спокійного заливання форм вихідний пе-

реріз живильників, а часто й загальний їх переріз приймають такими: при ком-

пактній литниковій системі та кількості живильників до чотирьох Fж=(1,2 1,5) 

Fл.х; при розгалуженій литниковій системі і кількості живильників більше чоти-

рьох Fж=(1,4 1,8) Fл.х . 

 6. При малій протяжності литникового ходу можливість звуження каналу 

в результаті кристалізації сталі з його поверхні при розрахунку не ураховують. 

Можливість звужування литникових каналів (крім стояка) ураховують при уст-

рою розгалуженої литникової системи з великою протяжністю каналів, якщо 

зведена товщина останніх Rж0,5 см, а лінійна швидкість течії сталі крізь них 

v120 cм/с. Швидкість (см/с) розраховують за формулою 

 

                                         v
w

F
p




  або   v
w

F


141
,                                        (5.76) 

 

де w - швидкість заливання (за масою) форми, кг/с. 

 7. У випадках, коли розрахункова швидкість заливання форми w може бу-

ти одержана шляхом гальмуванням струму у границях Г 1,3 1,5, при розра-

хунку можна не ураховувати величину Г , якщо з технологічних міркувань пі-

двищена швидкість заливання не може викликати розпору форми, ерозійного 

руйнування поверхні каналів, утворення газових раковин, зміщення стрижнів і 

т. ін.  

 8. При виконанні розрахунку необхідно мати на увазі, що найбільші зна-

чення Fвуз (при Г =1) частіше за усе відповідають кінцевому моменту заливан-

ня форми при напорах H  та h . 
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 Для визначення площі Fвуз побудована номограма (рис. 5.31), користую-

чись якою можна скоротити час на проведення розрахунку, а також визначати 

найраціональніші умови заливання форм із стопорного ковша, якщо розміри 

литникових каналів відомі. В цьому випадку, задавшись коефіцієнтом витрати 

  і прийнявши за основу відому величину Fвуз, можна визначити оптимальні 

відношення H / h  та H / h , а відповідно, й необхідні границі напорів у ко-

вші   H H , за яких заливання форми можна проводити без гальмування 

струму. 

 Таким чином, розрахунки можна проводити як за формулами, так і за но-

мограмою.  

 

 

 5.7.2 Конструювання та застосування вертикально-щілинних  

литникових систем 

 

 

Вертикально–щілинні литникові системи, на відміну від одноярусних 

систем, здатні змінювати швидкість ω подачі рідкої сталі у різні рівні форми в 

міру її заповнення. 

Однак послідовність надходження металу у форму через різні по висоті 

частини щілинного живильника залежить від способу підведення металу до ве-

ртикального розподільного каналу 5 (рис. 5.32). Найкраща послідовність подачі 

рідкого металу досягається при розташуванні проміжного каналу 3, при цьому 

відбувається як би пошарове заповнення .форми, коли потоки, новонадходящі, 

безупинно переміщуються нагору, створюючи сприятливі умови для спрямова-

ного твердіння сталі. Крім того, зменшується ерозійний вплив потоків на сумі-

жні стінки ливарної форми в результаті більшого розосередження потоку ріди-

ни по перерізу щілинного каналу. Позитивної дії верхнього проміжного каналу 

4 не виправдовується, якщо канал 3 має достатній поперечний переріз, щоб 

пропустити всю рідину, що надходить із ковша. 

Вертикально – щілинні литникові системи знайшли найбільше застосу-

вання при виготовленні виливків типу зубчастих коліс, бандажів, втулок або 

інших деталей, що мають вертикально розташовані стінки, до яких можна під-

вести щілинний живильник із зовнішньої сторони.  

Щілинний живильник підводять до піднадливної частини виливка, щоб 

уникнути одержання усадкової раковини в місці його зчленування зі стінкою 

виливка. Кількість щілинних живильників приймають залежно від обраних 

місць підведення металу до стінок виливка. 
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          Рис. 5.32 –  Конструкція  верти- 

кально-щілинної литникової системи:  

1 –  литниковий   хід;  2 –  проміжний  

cтояк; 3,4 –  нижній  та  верхній   про- 

міжні канали;  5 –  вертикальний  роз- 

поділювальний  канал;  6 –  щілинний  

живильник; 7 – виливок 

 

Теперішнього часу розроблені й 

застосовуються вертикально-

щілинні литникові системи 15 ти-

порозмірів, для чого використа-

ються стрижневі ящики п'яти ти-

порозмірів зі змінними живиль-

никами (табл. 5.30). 

          Типові конструкції вертика-

льно–щілинних литникових сис-

тем побудовані, виходячи з умови 

одночасного проходження рідкого 

металу через обидва проміжних 

канали 3 та 4. Послі- 

довність надходження металу в 

порожнину форми спочатку через 

нижній канал 3, а потім одночас-

но через нижній 3 та верх-ній 4 

канали можна створити, якщо 

прийняти площу поперечного пе-

рерізу каналів 2 і 3 (див. рис. 5.32) 

відповідну ~ 1,1 F л.x, а верхній 

канал 4 скасувати. 

          Наприклад, виливки діаметром до 800 мм і при витраті рідкого металу до 

1500 кг, а в окремих випадках і більшій масі можна виготовляти із застосуван-

ням одного щілинного живильника, а за більших розмірів і маси застосовують 

два щілинних живильники, тобто дві секції вертикально-щілинної литникової 

системи відповідного типорозміру (див. табл. 5.30). Форми можна заливати че-

рез один або одночасно через два стояки. Наприклад, при виготовленні круп-

них виливків зі сталі 30Л (G = 6590 кг) із застосуванням закритих надливів, і 

при тривалості заливання форми   = 110 с достатнім виявилося підведення ме-

талу через один щілинний живильник. 

Розрахунок вертикально-щілинної литникової системи слід вести у такій 

послідовності: 

– розрахувати загальну масу виливка; 

– визначити тривалість заливання ливарної форми; 

– визначити початкові та кінцеві напори в ковші для усіх форм та серед-

ню величина Нсер для останньої форми; 

– визначити діаметр стопорного отвору d0; 

– розрахувати площі поперечного перерізу литникових каналів. 
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      5.7.3 Конструювання та розрахунок багатоярусних литникових систем 

 

 

Особливості процесу заповнення форм через багатоярусні литникові си-

стеми. Основною метою застосування багатоярусних литникових систем є 

створення умов для послідовної зміни рівня підведення живильників до тіла 

виливка в міру заповнення порожнини ливарної форми рідким металом. Ідеаль-

ною була б така литникова система, що дозволяла б у кожен момент заповнення 

форми підводити метал під верхній рівень затопленої частини форми, виклю-

чаючи у цей час подавання металу у нижні частини порожнини форми. Однак у 

дійсності неминуче одночасне тривале заповнення форми через нижні й верхні 

живильники багатоярусної системи, яка об'єднана загальним стояком. За цього 

сповільнюється процес твердіння частин виливка, що лежать нижче, зменшу-

ється ефективність дії зовнішніх і внутрішніх охолоджувачів, якщо вони засто-

совуються, особливо, коли стінки виливка не мають належного потовщення у 

бік розміщення надливів. 

Литникові системи використовують із прямим або зі зворотним стояком. 

Для одержання більше рівномірної швидкості заливання форми через кожен 

живильник багатоярусної системи, з'єднаної загальним стояком, найбільш пе-

реважна литникова система зі зворотним стояком. Витрата рідини при устрою 

прямого або зворотного стояка відповідно складає: через нижні живильники – 

66 й 33%; через середні по висоті живильники – 27,3 й 34,0% і через верхні жи-

вильники – 6,7 й 33,0%, відповідно.  

Більше правильним є варіант підведення рідини до зворотного стояка, 

що наведений на рис. 5.33. На разі заливання форми через живильники другого 

ярусу починається пізніше, надалі воно триває одночасно через нижній і верх-

ній ряди живильників. По нахилу кривих видно, що в заключній стадії даного 

процесу верхні живильники пропускають більше рідини, ніж нижні. Варто мати 

на увазі, що при послідовному розміщенні живильників у литниковій системі 

спостерігається нерівномірність витрати рідини й через кожен живильник 

окремо. Таким чином, і з цього погляду литникова система зі зворотним стоя-

ком має деякі переваги перед литниковою системою із прямим стояком. 

При конструюванні багатоярусної литникової системи зі зворотним сто-

яком, верхні живильники якої починають діяти пізніше нижніх, необхідно мати 

уявлення про динаміку зміни рівнів рідини в заповненій частині прямого й зво-

ротного стояків. На рис. 5.34 наведений окремий випадок зміни зазначених рів-

нів у литниковій системі, конструкція якої показана на рис. 5.33. Ці рівні безу-

пинно визначали при постійному напорі в стопорному ковші. 

Для всіх кривих (див. рис. 5.34) загальним є різкий підйом їх у початко-

вій стадії процесу й більше висока швидкість підвищення рівня рідини в запов-

неній частині прямого стояка в порівнянні зі зворотним, що характеризується 

схемою, яка зображена на рис. 5.35. З метою попередження передчасного зали- 
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         Рис. 5.33 – Графік заповнення 

форми через двохярусну литникову 

систему зі зворотним стояком 

           

 
 

 

 

         Рис.5.34 – Зміна рівнів запов-

неної частини прямого та зворот-

ного стояків 

 

 
 

 Рис. 5.35 – Принципова схема зміни рівнів  

рідини в прямому 1 та зворотному 2 стояках 
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вання форми через верхні живильники другий ярус живильників (див. рис. 5.35) 

необхідно розташувати в проміжку між рівнями А и В, але не поблизу точки А. 

Якщо верхній рівень заповненої частини прямого стояка (точка С) не досягне 

основи литникової лійки в кінцевий момент заливання форми (точка b), тоді за-

ливання форми можна продовжувати безперервно без гальмування струменя, не 

побоюючись переливання металу через край цієї лійки. 

Експерименти, виконані методом моделювання, були перевірені й підт-

верджені в умовах виготовлення великих сталевих виливків. За цього були ви-

значені наступні вихідні дані для конструювання багатоярусних литникових 

систем зі зворотним стояком:  

– литниковий канал, що з'єднує прямий стояк зі зворотним, розмі-

щується вище живильників I ярусу на відстані, що дорівнює 150–200 мм, раху-

ючи від верхньої границі вихідного перетину живильників;  

– відстань між рівнями розміщення суміжних ярусів литникової системи 

приймається не менше 550 мм при місткості ковша до 35 т рідкої сталі й не ме-

нше 800 мм при місткості ковша більше за 35 т. 

У цих випадках досягаються наступні умови заповнення форми рідкою 

сталлю: спочатку метал подається через живильники I ярусу, після деякого часу 

– через живильники I й ІІ ярусів, далі через живильники I, II й III ярусів (якщо 

система триярусна), але в міру заповнення форми питома витрата рідкого мета-

лу через верхні живильники зростає. 

Ще краща послідовність підведення металу в різні рівні форми досяга-

ється при устрою роз'єднаних багатоярусних систем, коли кожен ярус літників 

з'єднаний тільки з одним стояком. На разі стояки розміщують таким чином, 

щоб осі кожного з них сполучилися з відповідними їм осями стопорних отворів 

ковша, але це має наступні незручності: 1)збільшується кількість необхідних 

ковшів, що беруть участь у заливанні форми, відповідно повинно бути більше 

заливальників, а отже, ускладнюється керування процесом заливання; 2) при 

послідовному заливанні форми з різних ковшів може збільшитися загальна три-

валість даної операції; 3) зменшується можливість збереження резервних сто-

порних отворів, через які можна продовжити заливання форми, якщо один зі 

стопорів виявиться непрацездатним. 

З огляду на визначені недоліки, застосування роз'єднаних багато-

ярусних систем практикується головним чином у випадках виробництва вилив-

ків з малотехнологичної високолегованої сталі. Але частіше в подібних випад-

ках застосовують комбіновані литникові системи, коли лише окремі, переважно 

верхні яруси, литникової системи зберігають роз'єднаними, як, наприклад, по-

казано на рис. 5.27. 
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Діаметр і кількість стопорних стаканів, що одночасно беруть участь у 

заливанні форми. Великі форми можна заливати з одного або одночасно з декі-

лькох ковшів залежно від витрати стали на одну форму, необхідної швидкості 

заливання та прийнятої в цеху місткості ковшів. Розглянемо методику розраху-

нку, прийняту при заливанні форми з одного ковша. Через те, що заливання ве-

ликих форм звичайно починають із повного ковша, то початковий напір у кож-

ному випадку є відомою величиною (див. табл. 5.26). Розрахунок рекоменду-

ється проводити в наступній послідовності. 

1. Визначити масу рідкої сталі, необхідної для заповнення форми до рів-

ня нH , за формулою 

G = Gв + Gл+Gн. 

 

Маса виливка Gв являє собою сумарну масу деталі за кресленням, при-

пусків на механічну оброблення та різних технологічних припливів, крім лит-

ників, на які буде потрібно додаткова витрата металу при заливанні форми до 

рівня нB HH  . Якщо, наприклад, виливок має декілька надливів, які розміщені 

на різних рівнях, тоді до числа зазначених технологічних припливів варто від-

нести ті частини надливів, які перебувають нижче рівня нH , прийнятого для 

верхнього надливу. 

Витрата металу на литникову систему Gл і на заповнення всіх надливів 

до рівня нH , що обчислюється від основи верхнього надливу, визначити за да-

ними табл. 5.23. 

2. За даними табл. 5.20 визначити технологічну групу, до якої може бути 

віднесений виливок. 

3. За даними табл. 5.24 визначити тривалість заливання форми  . 

4. Визначити можливу при цьому лінійну швидкість піднімання рівня 

металу в порожнині форми v як відношення висоти виливка до часу  . Отрима-

на швидкість v повинна бути не менше за значення, наведеного у табл. 5.25. 

При невідповідності значення v даній вимозі відповідно корегується раніше ви-

значена тривалість заливання форми  . 

Допускається також, у відступ від наведеного порядку розрахунку (див. 

п. 3 й 4), спочатку задатися лінійною швидкістю піднімання рівня сталі v за да-

ними табл. 5.25, а потім визначати тривалість заливання форми за рівнянням 

 

v

HH нВ 
 .                                                (5.77) 

 

Цей метод визначення v і   нижче розглянуто на прикладах розрахунку 

двохярусних литникових систем. 
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5. Відповідно до технологічних вимог передчасно намітити кількість 

стояків, через які одночасно або послідовно варто вести заливання форми. Ви-

значити також місткість ковша, достатню для заливання всієї форми й збере-

ження в ньому деякого запасу металу, за даними табл. 5.27. 

6. За відомою (див. п. 1) масою рідкої сталі G, яка необхідна для зали-

вання форми до рівня нH  визначити за даними табл. 5.27 відповідну величині 

G висоту стовпа рідкої сталі в ковші прийнятої місткості та різницю напорів 

HH  , вважаючи, що заливання першої форми починається з повного ковша. 

7. Визначити середню швидкість заливання форми до рівня нH , тобто  

 /1 G  при заливанні форми через один стояк або  /5,02 G  при одночасно-

му заливанні форми через два стояки. 

8. Приймаючи приблизно, що )(46,0 HHHHсер
 , визначити за табл. 

5.23 діаметр стопорного стакану d0, через котрий при напорі Hcер досягається 

необхідна з розрахунку середня швидкість заливання форми сер . Якщо сер пе-

ревищує значення, що наведене в табл. 5.26, тоді визначити, через скільки сто-

порних отворів необхідно одночасно заливати форму. Більш точні розрахункові 

дані можна одержати, ураховуючи східчасту зміну внутрішнього діаметра ков-

шів великої місткості. 

У випадках, коли форму необхідно залити одночасно з декількох ковшів, 

на додаток до п. 5 даної методики розрахунку необхідно визначати, яка частка 

загальної витрати металу G приходиться на кожен ківш окремо, і далі, згідно п. 

6, 7, 8, знаходити для кожного ковша окремо інші шукані величини. 

Визначення площі поперечного перерізу литникових каналів. 

1. Литникова система розглядається як складена з декількох систем, ко-

жна з яких з'єднана з одним стояком. 

2. На основі відомих даних (Н', Н", d0, місткості ковша), креслення вили-

вка, технологічного процесу, у якому наведено устрій литникової системи, і ро-

змірів ковша, що враховані у табл. 5.27, визначити гідростатичний напір у фор-

мі в початковий hпоч і кінцевий hкін моменти заливання, які дорівнюють відпові-

дно: 

hпоч – відстані від осі нижнього живильника до рівня стали в ковші (Н');    

hкін – відстані від рівня заповненої частини форми, тобто від нB HH   до рівня 

стали в ковші (Н"), вважаючи в обох випадках відстань від гирла стопорного 

стакану до основи литникової лійки рівним 400–500 мм. 

3. Визначити коефіцієнт витрати багатоярусної системи стопорний ківш 

- литникові канали - ливарна форма за даними табл. 5.31. 
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Таблиця 5.31 – Середні значення коефіцієнта   при багатоярусній литниковій 

системі 

Устрій литникової 

системи 

Коефіцієнт   при нB HH  , мм 

До 1000 Понад 1000 

З прямим стояком 0,40–0,43 0,36–0,39 

Зі зворотним стояком 0,38–0,41 0,34–0,36 

 

4. Керуючись отриманими й вихідними даними (Н', Н", d0, hпоч, hкін і  ), 

знайти за номограмою (мал. 5.31) розрахункові значення Fвуз для початкового й 

кінцевого моментів заливання форми, що відносяться до I ярусу литникових 

каналів. З двох значень Fвyз прийняти найбільше. 

5. Визначити площу поперечного перерізу литникового ходу Fл.x, прий-

маючи F л.x   Fвyз. За устрою литникових систем зі зворотним стояком вважа-

ють, що литниковий хід – це канал, що з'єднує прямий стояк зі зворотним. 

6. Діаметр отвору зворотного стояка приймають рівним діаметру литни-

кового ходу. 

7. Визначити діаметр прямого стояка за даними, наведеним у табл.5.29. 

8. Загальну площу поперечного перерізу живильників Fж приймають рі-

вною: 

– у I ярусі системи вузж FF )5,13,1(  ; 

– у II та III ярусах системи вузж FF  . 

9. Відстані між суміжними ярусами литникових каналів, які з'єднані із 

загальним стояком, а також між каналом, що з'єднує прямий стояк зі зворотним, 

та рівнем розміщення каналів I ярусу литникової системи приймають відповід-

но до рекомендацій, наведених на стор. 104. 

П.Ф.Василевським наведені у табл. 5.32 розрахункові дані, які можна 

використовувати для виливків масою 5 та 10 т висотою Нв, рівною 800, 1200 й 

1500 мм при заливанні форм через двохярусні литникові системи зі зворотним 

стояком (рис.5.36) з ковшів місткістю 16, 20 й 30 т. Передбачені також випадки 

заливання форм як з повного, так і з неповного ковша, щоб одержати порівнян-

ні розрахункові дані. 

У цій таблиці розміщені в прийнятій послідовності вихідні розрахункові 

дані, найменування й способи визначення розрахункових величин (із вказівкою 

відповідних джерел), а також готові розрахункові дані. 

З таблиці виходить, що при заливанні останньої форми потрібно мати 

більший поперечний переріз литникових каналів, а це значить, що у таких ви-

падках достатнім виявляється визначити Fвyз для останньої форми, щоб допус-

тити заливання інших таких же форм, у тому числі й з повного ковша, без галь-

мування струменя.  
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                                а                         б 
Рис.5.36 – Схема процесу заливання форми через 

двохярусну ливникову систему зі зворотним стояком: 

а – початковий момент заливання: б – кінцевий момент заливання 

 

 

Приклади розрахунків. 

 

1  Розрахувати литникову систему для виливка «балка» (див. рис. 5.30) за 

умови заливання форми із стопорного ковша.  

 1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

 Матеріал виливка – сталь марки 35Л ГОСТ 977-88, маса виливка Gв=25 

кг, висота виливка Нв– 130 мм, спосіб лиття – у піщану форму, формування – по 

сухому, литникова система – сифонна, кількість виливків у формі – 4 шт, міст-

кість стопорного ковша – 6 т. 

 

 1.2 Визначення технологічної групи виливка. 

 За даними табл. 5.20 виливок, що розглядається, можна віднести до II те-

хнологічної групи. 

 

1.3 Визначення тривалості заливання форми  .  

Згідно даних табл. 5.23, приймаємо витрату металу на литникову систему 

Gл =0,12Gв=3,0 кг та HH =0. 
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За даними табл. 5.22 розрахункова товщина стінки виливка буде 

B =а=16 мм. За такої товщини стінки виливка II технологічної групи масою до 

500 кг одержуємо S=1 (див. табл. 5.21). 

За номограмою (див. рис. 5.29 – лівий верхній кут) знаходимо  7,5 с.  

За цієї умови середня швидкість підняття рівня металу у порожнині фо-

рми складе  

 :BHv 130:7,5=17,3 [мм/с], 

 

що є допустимим (див. табл. 5.25). 

 

1.4 Визначення діаметра стопорного отвору d0. 

Загальна витрата рідкого металу до рівня HH =0 у формі складатиме  

 

 G Gв х 4= 28 х 4=112 [кг]. 

 

За цього швидкість заливання форми повинна бути 

 

                                   9,145,7:112: G  [кг/с]. 

 

Згідно даним табл. 5.26 приймаємо d0=30 мм (напір у ковші H  580 мм). 

Тоді площа отвору стаканчика буде 07,7
4

314,3

4

22




 o

o

d
F


 см

2
. 

Заливання форми допускається з повного ковша місткістю 6 т у грани-

цях напорів Н=1250580 мм, тому при максимальному напорі H =1250 мм ко-

ефіцієнт гальмування буде дорівнювати 46,1
9,14

8,21max 



 Г , тобто не переви-

щуватиме допустимого значення 8,1Г . 

 

1.5 Визначення загальної площі поперечного перерізу вузького місця лит-

никової системи при максимальному напорі у ковші. 

  вузF визначаємо при заливанні із ковша першої та останньої форм, щоб 

показати можливі границі розрахункових величин, які відповідають початково-

му та кінцевому моментам процесу заливання форми.  

Згідно з рис. 5.36 у початковий момент заливання напір дорівнюватиме 

 

         19505002001250500200  Hh  [мм] = 195 [см], 

 

а наприкінці заливання, тобто кінцевий напір буде 
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18301201950  BHhh  [мм] = 183 [см]. 

 

 Коефіцієнт витрати литникової системи за даними табл. 5.28 приймаємо 

38,0 .  

З урахуванням коефіцієнта гальмування 46,1Г  одержимо за формулою 

(5.76) сумарний переріз вузького місця литникової системи при заливанні пер-

шої та останньої форми   

 

1,9
195

125

46,138,0

89,0
07,7 




вузF  [см
2
], 

 

4,9
183

125

46,138,0

89,0
07,7 




вузF [см
2
]. 

 

1.6 Визначення загальної площі поперечного перерізу вузького місця лит-

никової системи при мінімальному напорі у ковші. 

Визначимо Fвуз при напорі 580 HH мм, коли 1Г  та 38,0 .Згідно 

з рис.5.36 у початковий момент заливання напір дорівнює 

 

            1280500200580500200  Hh  [мм] = 128 [см], 

 

а наприкінці заливання напір буде 

 

11601201280  BHhh  [мм] = 116 [см]. 

 

 З урахуванням коефіцієнта гальмування 46,1Г  одержимо за формулою 

(5.76) сумарний переріз вузького місця литникової системи 

 

1,11
128

58

138,0

89,0
07,7 




вузF  [см
2
], 

 

7,11
116

58

138,0

89,0
07,7 




вузF [см
2
]. 

 

Подібні дані – 5,11
вузF см

2
 та 75,11

вузF см
2
 можна одержати також за 

допомогою номограми (див. рис. 5.31), причому спочатку розрахуємо такі спів-

відношення 
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45,0
1280

580






h

H
;           5,0

1160

580






h

H
. 

 

Для ілюстрації такого способу визначення на номограмі нанесені штри-

хові лінії зі стрілочками, які вказують перехід від відношень hH  /  та hH  / до 

шуканих величин вузF   та вузF   (див. рис. 5.31). 

Умові заливання форм із повного ковша, яке проводиться без гальму-

вання струму стопорним механізмом, відповідає найбільше значення 

  

7,1349,12,9  Гвузвуз FF   [см
2
]. 

 

При розрахунку за вузьке місце литникової системи приймаємо загальну 

площу поперечного перерізу литникових ходів – 7,13.  хлF  см
2
. 

  

1.7 Визначення діаметра стояка та загальної площі поперечного перері-

зу живильників. 

За даними табл. 5.29 приймаємо діаметр стояка dc=40 мм. 

Загальну площу поперечного перерізу живильників визначимо для двох 

випадків: 

1) усі форми заливаються без гальмування струму, тобто при 1Г  

 

6,204,167,13)5,12,1()5,12,1( .  хлж FF [см
2
], 

 

       2) перша форма заливається при гальмуванні струму, тобто при 46,1Г , 

а остання без гальмування струму 

 

6,170,147,11)5,12,1()5,12,1( .  хлж FF [см
2
]. 

 

У зв'язку з малою довжиною живильників та відносно малим місцевим 

опором руху потоку рідкого металу у порожнині ливарної форми (підведення 

живильників по дотичній) можна прийняти мінімально допустиму розрахунко-

ву площу Fж. Тоді прийнявши 4,16 жF см
2
, можна заливати усі форми без га-

льмування струму.  

Остаточно будемо мати 
 

31,1:09,1:14,16:7,13:56,12:: .  жхлc FFF  або 

 

32,2:93,1:78,1:14,16:7,13:56,12:06,7::: .  жхлco FFFF . 
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1.8 Визначення профілю та розмірів литникових каналів – литникових 

живильників та литникових ходів. 

Литникова система складається з одного  стояка, двох литникових ходів 

та чотирьох живильників. Тоді 56,12стF см
2
, 9,62:7,13. хлF cм

2
 та 

2,44:4,16 жF см
2
.  

 Обираємо за форму перерізів литникових живильників та литникових хо-

дів  рівнобічну трапецію. За довідниковими даними розміри перерізу будуть: 

 –  литникового ходу: а=26, в=20, h=26 мм; 

 – литникового живильника: а=20, в=18, h=21 мм. 

  

2  Розрахувати литникову систему для виливка «зубчасте колесо», схему 

процесу заливання якого наведено на рис. 5.37, за умови заливання форми із 

стопорного ковша.  

 
       Рис. 5.37 – Схема процесу заливання 

  ливарної форми виливка «зубчасте колесо» 

 2.1 Встановлення необ-

хідних для розрахунку литни-

кової системи вихідних даних. 

 Матеріал виливка – сталь 

марки 45Л ГОСТ 977-88, маса 

виливка Gв=230 кг, висота ви-

ливка Нв– 120 мм, товщина 

стінки  a 25 мм, спосіб 

лиття – у піщану форму, фор-

мування – по сухому, литнико-

ва система – сифонна, кіль-

кість виливків у формі – 1 шт, 

місткість стопорного ковша – 

10 т. 

 

 2.2 Визначення технологічної групи виливка. 

 За даними табл. 5.20 виливок, що розглядається, можна віднести до II те-

хнологічної групи. 

 

2.3 Визначення тривалості заливання форми  .  

Згідно даних табл. 5.23, приймаємо витрату металу на литникову систему 

Gл =0,08Gв=18,4 кг та HH =0. 

За даними табл. 5.22 розрахункова товщина стінки виливка буде B =а=25 

мм. За такої товщини стінки виливка II технологічної групи масою до 500 кг 

одержуємо S=1 (див. табл. 5.23). 
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За формулою (5.40) знаходимо тривалість заливання форми 

 

                                   4,184,248250,1 3  [с]. 

  

За такої тривалості заливання форми середня швидкість піднімання рів-

ня металу у порожнині форми складе  

 

 :BHv 120:18,4 6,5 [мм/с], 

 

тобто менше припустимої (див. табл. 5.25). Для основної порожнини форми 

може бути прийнята швидкість 12v  мм/с. Орієнтовно приймемо розрахункову 

тривалість заливання форми  

1012:120:  vHB [c] 

 

та відповідно середню швидкість заливання форми 

 

8,2410:248:   G  [кг/c]. 

 

2.4 Визначення діаметра стопорного отвору d0. 

Згідно з даними табл. 5.26 приймемо dо = 35 мм, вважаючи, що заливан-

ня форм повинно закінчитися при напорі H 880 мм, котрому відповідає роз-

рахункове значення 8,24  кг/с.  

При найбільшому напорі у ковші H 1320 мм швидкість заливання 

складе 5,30 кг/с (див. табл. 5.26).   

Ця швидкість заливання перевищіть розрахункову у 30,5:24,8=1,23 рази, 

тобто у припустимих границях (не більше ніж у 1,5 разів). Тоді відповідно при 

заливанні першої форми лінійна швидкість піднімання рівня металу у формі 

складе 8,1423,112 v  мм/с. 

Площа отвору стаканчика буде 62,9
4

5,314,3

4

22




 o

o

d
F


 см

2
. 

 

2.5 Визначення загальної площі поперечного перерізу вузького місця лит-

никової системи при максимальному напорі у ковші. 

Малою зміною рівня металу у ковші в процесі заливання однієї форми 

(на ~20 мм) можна знехтувати, тому що вона незначно впливає на величину  . 

Тоді при заливанні першої форми при напорі 132011  HH мм одержимо (див. 

рис. 5.37) 

         12859652001320965200  Hh  [мм] = 128,5 [см], 
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а наприкінці заливання, тобто кінцевий напір буде 

 

23651209652001320120965200  Hh  [мм] = 236,5 [см]. 

 

 Коефіцієнт витрати литникової системи за даними табл. 5.28 приймаємо 

40,0 .  

 При відношеннях 53,0
2485

1320






h

H
 та 56,0

2365

1320






h

H
одержимо за номо-

грамою (див. рис.5.31) 6,15
вузF см

2
 та 9,15

вузF см
2
. 

 

2.6 Визначення загальної площі поперечного перерізу вузького місця лит-

никової системи при мінімальному напорі у ковші. 

Визначимо Fвуз при заливанні з ковша останньої форми при напорі 

880 HH мм у початковий момент заливання будемо мати напір  

 

            2045965200880965200  Hh  [мм] = 204,5 [см], 

 

а наприкінці заливання напір буде 

 

1965120965200880  BHHh  [мм] = 196,5 [см]. 

 

За допомогою номограми (див. рис.5.31), приймаючи 43,0
2045

880






h

H
 та 

41,0
1925

880






h

H
 одержимо – 1,14

вузF см
2
 та 6,13

вузF см
2
. 

На основі одержаних розрахункових даних можна заливати усі форми з 

повного ковша, якщо прийняти 9,15вузF см
2
. 

При розрахунку за вузьке місце литникової системи приймаємо загальну 

площу поперечного перерізу литникових ходів – 9,15.  хлF  см
2
. 

  

2.7 Визначення діаметра стояка та загальної площі поперечного перері-

зу живильників. 

За даними табл. 5.29 приймаємо діаметр стояка dc=45 мм. Площа попе-

речного перерізу стояка буде  

9,15
4

5,414,3 2




 cF [см
2
]. 

 

Загальну площу поперечного перерізу живильників одержимо: 
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1) при заливанні першої форми з повного ковша 

 

9,231,199,15)5,12,1()5,12,1(
max.

  вузж FF [см
2
], 

 

          2) при заливанні останньої форми  

 

2,219,161,14)5,12,1()5,12,1( max.   вузж FF [см
2
]. 

 

Вважаючи, що в обох випадках досягається потрібна лінійна швидкість 

піднімання рівня металу у порожнині форми, остаточно можна прийняти  

1,19 жF см
2
, при котрому усі форми можна буде заливати без гальмування 

струму.  

Остаточно будемо мати 
 

2,1:1:11,19:9,15:9,15:: .  жхлc FFF  або 

 

99,1:65,1:65,1:11,19:9,15:9,15:62,9::: .  жхлco FFFF . 

 

2.8 Визначення профілю та розмірів литникових каналів – литникових 

живильників та литникових ходів. 

Литникова система складається з одного  стояка, одного литникового хо-

ду та одного живильника. Тоді 9,15стF см
2
, 9,15. хлF cм

2
 та 1,19жF см

2
.  

 Обираємо за форму перерізів литникових живильників та литникових хо-

дів  рівнобічну трапецію. За довідниковими даними розміри перерізу будуть: 

 –  литникового ходу: а=42, в=34, h=42 мм; 

– литникового живильника: а=48, в=38, h=48 мм.  

 

3  Розрахувати щілинну литникову систему для виливка «зубчасте коле-

со» за умови заливання форми із стопорного ковша.  

 

 3.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

Матеріал виливка – сталь марки 30Л ГОСТ 977-88, маса виливка Gв=6270 

кг, висота виливка Нв= 520 мм, товщина стінки  a 200 мм, спосіб лиття – у 

піщану форму, формування – по сухому, литникова система – щілинна, висота 

щілинного живильника Н1 = 430 мм (див. табл. 5.30); стояк підіймається над 

верхнім рівнем щілинного живильника на 600 мм; відстань від основи щілинно-

го живильника до нижнього рівня стопорного стакану L1 = 1530 мм; відстань 
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від верхньої крайки виливка до нижнього рівня стопорного стакана L2  = 1100 

мм;  кількість виливків у формі – 1 шт., місткість стопорного ковша – 20 т, з ко-

вша можна залити три форми.  

 

3.2 Визначення технологічної групи виливка. 

 За даними табл. 5.20 виливок, що розглядається, можна віднести до III те-

хнологічної групи. 

 

3.3 Визначення тривалості заливання форми  .  

Згідно даних табл. 5.23, приймаємо витрату металу на литникову систему 

Gл =0,05Gв=314 кг та HH =200. Тоді 659033146270 загG [кг]. 

За даними табл. 5.25 приймемо для виливка III технологічної групи з то-

вщиною стінок понад 70 мм середню швидкість заливання форми v=6,5 мм/с. 

Тоді за формулою (5.78) тривалість заливання форми буде  

 

                                  
v

HH нВ 
 = 110

5,6

200520



 [с]. 

 

3.4 Визначення діаметра стопорного отвору d0. 

З огляду на те, що відомо загальну тривалість заливання форми, середня 

масова швидкість заливання складе 

 

сер  =G :  =6590:110 59,9 [кг/с]. 

 

3.5 Визначення початкових Н' та кінцевих Н" напорів у ковші. 

Для форми 1. 

Початковий напір визначимо за даними табл. 5.26. Для стопорного ков-

ша місткістю 20 т гідростатичний напір на початку заливання першої форми  

1H =1650 мм. 

Напір у ковші наприкінці заливання першої форми визначимо за даними 

табл.5.27. Загальна маса стовпа рідкої сталі у ковші місткістю Q=20 т складає 

18950 кг. На один виливок витрачається 6590 кг, тоді у ковші залишиться 

18950–6590=12360 кг сталі. Для ковша місткістю 20 т кінцевий напір буде  

1H   = 1290 мм. 

Для форми 2 – 

2H = 1290 мм;    2H  = 860 мм; 

Для форми 3 –  

3H   = 860 мм;   3H   = 400 мм. 
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3.6 Визначення середнього напору в ковші для форми 3. 

Якщо враховувати, що нижня частина ковша не має ступінчатої зміни 

внутрішнього діаметра, тоді Нсер 3 за формулою (5.74) буде 

 

Нсер 3 = 400 + 0,46(860 – 400) = 583 [мм]. 
 

    3.7 Визначення коефіцієнтів гальмування при заливанні кожної з трьох 

форм. 

Згідно з даними табл. 5.26, середні значення сер = 59,8 кг/с можна одер-

жати, якщо прийняти при заливанні: 

форми 1– 

d0 = 55 мм, 1H   = 1650 мм і  
9,59

5,841

сер

Г



 1,41; 

форми 2– 

d0 = 55 мм, 2H   = 1290 мм і  
9,59

1,742

сер

Г



 1,24; 

форми 3– 

d0 = 60 мм, Г = 1. 

 

3.8 Визначення площ поперечного перерізу вузького місця литникової си-

стеми при Г = 1. 

          а)   Визначення Fвуз1 при d0 = 55 мм і напорах Н' = 1650 мм, Н" = 1290 мм. 

Відповідно до  вихідних даних одержимо 

 

1111 HLHh  =430+ 1530+ 1650 = 3610 [мм]; 

 

нHHLh  121 = 1100 + 1290–200 = 2190 [мм]; 

 

11 : hH  =1650:3610  0,457; 

 

11 : hH  =1290:2190   0,589. 

 

       За номограмою (див. рис. 5.31) знаходимо F  вyз1 = 35,7 см
2
; F  вyзl = 40,4 см

2
. 

       б) Визначення Fвуз2  при d0 = 55   мм     і    напорах  2H = 1290 мм, 2H  = 860 

мм: 

2112 HLHh  =430+ 1530+ 1290 = 3250 [мм]; 
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нHHLh  222 = 1100 + 860–200 = 1760 [мм]; 

 

22 : hH  =1290:3250   0,397; 

 

22 : hH  =860:1760   0,489. 

 

       За номограмою (див. рис. 5.31) знаходимо F  вyз2 = 33,2 см
2
; F  вyз2 = 36,8 см

2
. 

     в)   Визначення Fвуз3  при d0 = 60 мм    і    напорах    3H  = 860 мм, 3H  = 400 мм: 

 

3113 HLHh   = 430+ 1530+ 860 = 2820 [мм]; 

 

нHHLh  323 = 1100 + 400–200 = 1300 [мм]; 

 

33 : hH  = 860:2820   0,305; 

 

33 : hH  =400:1300   0,308. 

 

За номограмою знаходимо F  вyз3 = 34,6 см
2
; F  вyз3 = 34,8 см

2
. 

Якщо прийняти Fвyз не за максимальною величиною (40,4 см
2
), а рівною 

проміжному значенню ( 40,4+33,2): 2=37см
2
, тоді заливання першої форми поч-

неться без гальмування струменя й лише в заключній стадії цього процесу буде 

потрібно незначне гальмування струменя при  
         

.09,1
37

4,40
max Г  

 
Як  вузьке місце литникової системи приймемо литниковий хід 1 (див. 

рис. 5.32), тобто  Fл.x = Fвуз = 37 см
2
. 

 

3.9 Визначення площі перерізу щілинного живильника литникової сис-

теми. 

  Кількість щілинних живильників приймають залежно від місць підве-

дення металу. При виготовленні такого крупного сталевого виливка із застосу-

ванням закритих надливів достатньо підведення металу через один щілинний 

живильник. 

Щілинний живильник 6 (див. рис.5.32) повинен мати значно більшу пе-

репускну здатність, щоб наприкінці заливання рідкий метал міг проходити пе-

реважно через верхній рівень щілини, хоча б через 2/3 частини його перерізу.  
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На разі досить прийняти 

  

                                      Fж   1,5 Fвyз = 56375,1  [см
2
]. 

 

Більше збільшення перерізу живильника небажано, тому що при малій 

його товщині виникає небезпека розвитку процесу кристалізації сталі з розви-

тою поверхнею каналу, особливо у перші моменти заливання форми, з відпові-

дним зменшенням живого перерізу.  
 

3.10 Визначення профілю та розмірів литникових каналів. 

Литникова система складається з одного литникового ходу 1, одного 

проміжного стояка 2, двох проміжних каналів 3 та 4, одного розподілювального 

каналу 5 та одного щілинного живильника 6 (див. рис.5.32).  

Площа перерізу ливникового ходу1 – 37. хлF cм
2
.  Обираємо за форму пе-

рерізу литникового ходу  рівнобічну трапецію. За довідниковими даними роз-

міри перерізу будуть: а=62, в=50, h=60 мм. 

Площу перерізу проміжного стояка 2 приймемо також рівною 37 см
2
. Че-

рез те, що стояк має у круглий перерізі, тоді d = 6914,3:374  мм. 

Проміжні канали 3 та 4 також мають площу перерізу 37 см
2
 кожний, тоді 

прийнявши переріз цих каналів прямокутним розміри їх будуть: а= 70 мм, в= 53 

мм. 

Площу розподілювального каналу 5 приймемо у 2,5 рази більшою за Fвуз – 

93375,2. крозпF  см
2
. Через те, що цей канал має у круглий перерізі, тоді d = 

10914,3:934  мм. 

Площа щілинного живильника 6 дорівнює 56 см
2
. Через те, що цей канал 

має прямокутний переріз, тоді при висоті каналу 43 см ширина його буде –56: 

43 1,3 см.     

 

 3.11 Визначення типорозміру вертикально-щілинної системи. 

Теперішнього часу розроблені й застосовуються вертикально-щілинні ли-

тникові системи 15 типорозмірів (див. табл. 5.30). Типові конструкції вертика-

льно–щілинних литникових систем побудовані, виходячи з умови одночасного 

проходження рідкого металу через обидва проміжних канали 3 та 4. 

За даними табл. 5.30 знаходимо, що умові Fж   1,5 Fвyз відповідає литни-

кова система № 3.  

Оскільки усі типорозміри вертикально-щілинних систем прийняті з од-

наковою площею поперечного перерізу А-А, яка дорівнює 35 см
2
 (див. табл. 

5.30), a в нашому випадку площа цього перерізу дорівнює 37 см
2
, то протягом  

усього періоду заливання даної форми рідкий метал може надходити одночасно 

через нижній 3 і верхній 4 проміжні канали (див. рис. 5.32). 
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4  Розрахувати литникову систему для виливка «чаша великого конуса 

доменної печі» (рис. 5.38), за умови заливання її із стопорного ковша.  

 

 
 

Рис.5.38 – Ескіз ливарної форми виливка «чаша великого конуса доменної печі»  

 

 4.1 Вибір конструкції литникової системи.  

Правильний вибір литникової системи для крупних виливків впливає на 

їх якість. Зменшення витрати металу на разі має другорядне значення, тому що 

маса литникової системи відносно маси виливків невелика. Наприклад, маса 

литників при чорній масі виливків до 100 т й більше складає 1,5-2% та при масі 

50-100 т – 2-3%.  

На якість крупних сталевих виливків також впливають вибір місця підве-

дення металу та тривалість заливання форм. Виливки замкненої конструкції 

(конуси та чаші засипних апаратів доменних печей, шлаковозів) слід заливати 

розосереджено, підводячи метал у форму рівномірно у багато місць (від 8 до 24 

живильників), що забезпечує мінімальне розігрівання. 
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Крім того, у форми масивних виливків метал слід заливати у декількох 

рівнях (ярусів), щоб попередити розігрівання окремих ділянок виливка та утво-

рення спаїв у віддалених від живильників місцях. Для поліпшення живлення 

виливків метал через верхній ярус підводиться безпосередньо під надлив. Ниж-

ній ряд живильників звичайно розміщують на висоті 100–300 мм від низу фор-

ми, а струм металу повинен спрямовуватися вдовж тіла виливка у даному місці. 

При правильно обраній ярусній системі на початку заливання метал повинен 

поступати через нижні живильники. У цей період необхідна відносно велика 

витрата металу (щоб бистріше закрити низ форми) та невелика швидкість стру-

му, що витікає з живильника. Після піднімання металу на висоту другого ярусу 

живильників вступ металу через нижній ярус повинен зменшитися. Для норма-

льної роботи литникової системи загальна площа стояків повинна бути менша 

або такою ж як загальна площа литникових ходів, а площа литникових ходів 

повинна бути менша або дорівнювати площі живильників даного ярусу. Спів-

відношення площ живильників даного ярусу, литникових ходів та стояків по-

винно бути .0,1:)5,11(:)5,11(   

  На разі вибираємо двохярусну литникову систему з двома стояками, 

двома литниковими ходами та дванадцятьма живильниками (по шість на кож-

ному ярусі).   

  

4.2 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

Матеріал виливка – сталь марки 35Л ГОСТ 977-88, маса виливка 

Gв=16100 кг, кількість виливків у формі n = 1 шт, висота виливка Нв= 1916 мм, 

товщина стінки  a 58 мм, спосіб лиття – у піщану форму з підсушуванням, 

литникова система – двохярусна зі зворотним стояком, висота відкритих надли-

вів HH = 450 мм, відстань від литникового каналу, який з’єднує прямий стояк зі 

зворотним, до живильників I (нижнього) ярусу b = 200 мм; відстань від осі жи-

вильників I ярусу до низу виливка а=300 мм, відстань від осі живильників I 

(нижнього) ярусу до осі живильників II (верхнього) ярусу с = 1000 мм; відстань 

від основи литникової лійки до нижнього рівня стопорного стакана 400 мм 

(див. с.106).  

 

4.3 Визначення маси рідкої сталі для заповнення форми до рівня HH . 

Спочатку за даними табл. 5.23 визначимо значення Gл та HG  для запов-

нення форми до рівня HH . При Gв > 10000 кг Gл = 0,04· Gв, а ΔНн = 200 мм. 

Для живлення встановлено шість надливів з діаметром основи 450 мм, тоді 

   

                                        6441610004,0 лG  [кг], 
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133770,2
4

5,414,3
6

2




 HG  [кг]. 

 

Визначимо масу  рідкої сталі, необхідної для заповнення форми  до рівня 

ΔНН , за формулою (5.71) 

G = 16100+ 644 + 1337= 18081 кг . 

 

4.4 Визначення технологічної групи, до якої може бути віднесений вили-

вок. 

Визначаємо технологічну групу, до якої відноситься виливок - ІV. 

 

4.5 Визначення тривалості заливання форми. 

Визначаємо тривалість заливання форми за даними табл. 5.24, тоді для 

виливка IV групи масою більше за 15000 кг з товщиною стінки 58 мм (див. 

табл. 5.22) тривалість заливання форми 135 с.  

 

4.6 Визначення швидкості піднімання рівня металу в порожнині форми. 

Визначаємо швидкість піднімання рівня металу в порожнині форми v як 

відношення висоти виливка до часу   
 

14
135

1916



BH

v  [мм/с]. 

 

При порівнянні одержаної швидкості v з мінімальною середньою – 8 мм/с вид-

но,  що це цілком допустимо (див. табл. 5.25). 

  

4.7 Визначення кількості стояків для заливання форми. 

Як відомо, кількість стояків визначають після визначення середньої масо-

вої швидкості заливання форми до рівня HH  
 

134
135

18081
сер [кг/с]. 

 

Через те, що 65  кг/c, то заливання форми будемо проводити одночас-

но через два стояки з масовою швидкістю заливання 671345,02 сер  кг/c. 

 

4.8 Визначення місткості заливального ковша. 

Місткість заливального ковша повинна бути достатньою для заливання 

усієї форми та збереження у ньому мінімального залишку металу. Приймемо 

місткість заливального ковша Q = 40 т. 
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4.9 Визначення висоти стовпа рідкої сталі у ковші на початку H   та на-

прикінці H  заливання форми.  

По відомій масі рідкої сталі G визначаємо висоту стовпа рідкого металу в 

ковші перед заливанням (ківш повний) і після заливання форми до рівня ΔНН 

(див. табл. 5.27): а) початковий напір при повному ковші буде Н′ = 2050 мм, а 

G = 38340 кг , б) після заливання у форму 16935 кг сталі у ковші залишиться 

20259 т сталі й кінцевий напір у ковші буде Н″   1400 мм.   

 

4.10 Визначення різниці напорів у ковші H   – H   при заливанні форми. 

Різниця напорів у ковші складе Н′ – Н″ = 2050 – 1400= 650 [мм].  

 

4.11 Визначення середнього напору у ковші. 

Приймаючи наближено, що середній напір у ковші дорівнює Нсер = Н″ + 

+0,46(Н′ – Н″), визначимо  

                     Нсер = 1400 + 0,46(2050 – 1400) =  1699 [мм]. 

 

4.12 Визначення діаметра стопорного стакану. 

Визначимо за даними табл.5.26, діаметр стопорних стаканів d0, через який 

при напорі Нсер досягається необхідна розрахункова середня масова швидкість 

заливання форми  =67 кг/с. Діаметри стопорних стаканів d0 будуть дорівнюва-

ти 50 мм. 

 

4.13 Визначення гідростатичних напорів у формі на початку h  та на-

прикінці h  заливання форми.  

 З використанням схеми, наведеної на рис.5.36, визначимо початковий на-

пір у формі h , котрий дорівнює відстані від осі нижнього живильника до рівня 

сталі у ковші на початку заливання Н′ та відповідно й кінцевий напір h″   

 

h′ = 2050 + 400 + 450 + 1916 – 300 = 4516 [мм], 

 

                          h″ = 1400 + 400 + 450 – 200 = 2050 [мм].  
 
4.14 Визначити коефіцієнт витрати двохярусної литникової системи. 

Коефіцієнт витрати ярусної литникової системи «стопорний ківш–

литникові канали–ливарна форма» визначаємо за допомогою табл.5.31, прий-

мемо 35,0 . 

 

4.15 За номограмою (див. рис. 5.31) знаходимо розрахункові значення Fвуз  

для початкового й кінцевого моментів заливання форми 

 



 298 

при 454,0
4516

2050






h

Н
        Fвуз = 34 см

2 
 

 

                           при  683,0
2050

1400






h

Н
         Fвуз = 41 см

2
  

 
Із двох значень приймаємо найбільше тобто  41 см

2
 . 

 

4.16 Визначення площі поперечного перерізу литникового ходу. 

Визначаємо  площу поперечного перерізу литникового ходу, тобто  кана-

лу, що з´єднує прямій стояк зі зворотним 

 

Fл.x = Fвуз = 41 см
2 

 

2,72
14,3

414
. 


хлd .   

Приймаємо dл.х = 70 мм. 

 

4.17 Визначення діаметра отвору зворотного стояка. 

Діаметр зворотного стояка приймемо рівним діаметру ливникового ходу, 

тобто  d звор.ст = 70 мм. 

 

4.18 Визначення діаметра прямого стояка. 

Визначаємо діаметр прямого стояка за даними табл.5.29, тоді dст=60 мм.    

 

4.19 Визначення сумарних площ поперечного перерізу живильників I та II 

ярусів. 

Приймаючи сумарний переріз живильників I ярусу більше за Fвуз на 

30…50%, одержимо 5,613,5341)5,13,1()5,13,1(   вузжI FF [см
2
]. 

Сумарний переріз живильників II ярусу приймемо таким же як Fвуз , тобто  

 жIIF = Fвуз= 41 см
2
. 

 

4.20 Визначення профілю та розмірів литникових живильників.  

Обираємо за форму перерізів литникових живильників – круг, тоді діаме-

три живильників I  та II ярусів будуть  

 

         35
14,3

6:4,574



жId   [мм]  та   30

14,3

6:414



жIId [мм].  
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 5.8 Розрахунок литникових систем за способом В.О.Данилова 

 

 

 5.8.1 Заливання ливарної форми 

 

 

 Технологія заливання ливарної форми та конструкція литникової системи 

сильно впливають на якість виливків. Неправильне заливання призводить до 

одержання дефектів у виливках навіть при добрих якості металу та ливарної 

форми. Конструкція литникової системи та довжина її елементів залежить від 

геометрії та кількості виливків, що заливаються у формі, обраних місць підве-

дення металу, конструкції та розмірів опок. 

 В.О.Данилов поділяє литникові системи на одноярусні та багатоярусні 

(ярусні). У першому випадку метал підводиться у форму приблизно в одній го-

ризонтальній площині, у другому випадку метал поступає у форму на різних рі-

внях. До другого типу можна віднести також дощову литникову систему, в кот-

рій метал поступає у форму на висоті, що безперервно змінюється. Рекоменда-

ції по вибору типу литникової системи наведені у табл. 5.33. 

 

Таблиця 5.33 – Рекомендації щодо вибору типу литникової системи 

 

Литникова 

система 

Підве-

дення 

живиль-

ників у 

форму 

Ескіз 

Висота 

виливка 

вh ,мм 

Примітка 

Одно-

ярусна 

По 

роз’єму 

 

 
 

250 * 5,2. жвіднh  

Одно-

ярусна 

Щілиною 

по роз’єму 

 

 
 

250–400* 
105,2. 

Т

В
жвідн

h

h
h
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Продовження табл. 5.33 

Литникова 

система 

Підве-

дення 

живиль-

ників у 

форму 

Ескіз 

Висота 

виливка 

вh ,мм 
Примітка 

Одно-

ярусна 

Під стри-

жнем 

(збоку або 

знизу) 
 

400–900* 

(без щілини) 

500–1100* 

(зі щілиною) 

5,2. жвіднh  

 

105,2. жвіднh  

Одно-

ярусна  

вертикаль-

но-щілинна 

Щілиною, 

що вико-

нана у 

стрижнях 
 

>800 

Для відповідаль-

них виливків із 

сталей, що не схи-

льні до утворення 

оксидних плівок, з 

вертикальними 

стінками товщи-

ною 150ф мм та 

фвh 6  

Ярусна 
На 2-4  

рівнях 

 

При кількості 

ярусів: 

2- 1100-2000 

(800-1200);** 

3- 2000-3000 

(1200-

1700);** 

4- > 3000 

(>1700)** 

*);*400(

100060021



h
 

*);*500(

120080032



h
 

)500(

120060043



h
 

Дощова 

Згори на 

дзеркало 

металу 

 

>800 

Для відповідаль-

них виливків із 

сталей, що не схи-

льні до утворення 

оксидних плівок, з 

вертикальними 

стінками товщи-

ною 150ф мм та 

фвh 6  

Примітки: 21h , 32h  та ін. – відстань між ярусами живильників 1 та 2, 2 та 3 і т.ін.; * - суха або затверділа 

СО2 форма; ** - для виливків, що схильні до утворення оксидних плівок; жвіднh . - відносна висота живильника – 

відношення висоти вh до товщини жh . 
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 При розробці конструкції литникової системи та технології заливання ли-

варної форми ставиться мета одержання виливка, якість котрого відповідає ви-

могам, які до нього пред’являються. При цьому вирішуються задачі розрахунку 

оптимальної масової швидкості заливання та вибору типу ковша, вибору раціо-

нальної конструкції литникової системи та місць підведення живильників у по-

рожнину форми, а також розрахунку оптимальної площі перерізу елементів ли-

тникової системи. При розрахунку розмірів литникової системи ураховують 

тип ковша (поворотний або стопорний), котрий є важливим елементом системи 

для заливання форми. Розрахунок литникової системи полягає у визначенні 

площі перерізів її елементів та тривалості заливання форми, а також кількості 

та місткості ковшів, кількості та діаметра стаканів стопорних ковшів. 

 Ступінь досконалості прийнятої литникової системи та технології зали-

вання оцінюється тим, наскільки успішно вони вирішують проблему одержання 

придатного виливка при мінімальних працемісткості та витраті матеріалів (рід-

кого металу, вогнетривких трубок). 
 
 

 5.8.2 Залежність якості виливка від устрою литникової системи 

 
 
 Газоусадкові раковини та поруватість. Для зменшення інтенсивності ро-

звитку дефектів, які пов’язані з заливанням форми, необхідно користуватися 

такими рекомендаціями. 

 Для тонкостінних виливків (товщиною до 20 мм) попередження порува-

тості у живильника забезпечується за рахунок застосування литниково-живиль-

ної системи, у котрій стояк виконує роль надливу.  Застосування його забезпе-

чує одержання щільного металу у живильника на відстані до 3-4 товщин стінок 

виливка. При більшій товщині стінок необхідно створювати спрямоване жив-

лення виливка за рахунок підведення живильників у відвідні надливи, в тому 

числі, які працюють під атмосферним тиском, якщо їх ширина менша за 120 

мм.  

 Великим резервом підвищення щільності металу є значне зменшення 

тривалості заливання форм. На разі зменшується різниця температур металу в 

зоні канальної течії та у застійній зоні.  

 Заміна середньовуглецевої сталі на низьковуглецеву з меншим інтерва-

лом твердіння, дозволяє значно зменшити поруватість виливка. У випадку не-

обхідності збереження підвищеної міцності металу виливка необхідно застосо-

вувати низьковуглецеву леговану сталь.  

 Гарячі та холодні тріщини. Гарячі тріщини звичайно утворюються при 

гальмуванні  усадки  формою  у  тонкостінних  та складних виливках, у місцях з  
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більш високою температурою та, відповідно, меншою міцністю корки металу 

(наприклад, у вхідних кутах форми). Утворення гарячих тріщин по причинах, 

що пов’язані з конструкцією литникової системи, частіше за усе відбувається 

безпосередньо та поблизу місць підведення живильників, а також у місцях 

утворення заливів. 

 Основними заходами попередження цих дефектів є такі: 

– прискорення заливання форми; 

– устрої галтелей, а за необхідності й усадкових ребер у місцях приляган-

ня живильників до виливка; 

– підведення живильників у міста, які віддалені від «теплових» вузлів фо-

рми; 

– дотичний, однобічний напрям живильників вздовж подовжніх стінок 

крупногабаритних виливків, який дозволяє уникнути зустрічних потоків мета-

лу, особливо при заливанні форм тонкостінних виливків, а також виливків тіл 

обертання (рис. 5.39); в противному разі у місцях зустрічних потоків накопи-

чуються включення, утворюються спаї, що збільшує небезпеку утворення гаря-

чих тріщин; 

 
 

Рис. 5.39 – Схеми підведення металу в форму виливка коробчатої форми (а) 

та типу тіла обертання (б) : 1 – живильник; 2 – зумпф 

 

– розосереджене підведення металу по довжині та висоті форми, підве-

дення металу під надливи або безпосередньо в них; 

– можливе зменшення товщини живильників при підведенні металу в то-

нкі стінки виливка (застосування щілинних живильників); 

– попередження утворення заливів у місці підведення металу (скорочення 

кількості  стрижнів, які  необхідні для устрою  литникової системи, збільшення 

відстані між порожниною форми та литниковими каналами, між суміжними 

живильниками). 
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Литникова система впливає й на утворення холодних тріщин у виливку. 

Тріщини утворюються при низьких температурах, коли внутрішні напруження 

у виливку перевищують границю міцності металу. Вони утворюються у вилив-

ках, які мають конфігурацію замкненого контуру, прикладом котрих служать 

зубчасті колеса. Вплив литникової системи виявляється у разі нераціональної 

конструкції крупних виливків, коли у спицях виникають значні залишкові на-

пруження. Якщо метал підводиться в маточину, тоді додаткове її розігрівання 

сприяє утворенню холодних тріщин. Для попередження холодних тріщин доці-

льно метал підводити в обід (для коліс діаметром до 1000 мм) або в обід та ма-

точину – для більш крупних виливків.  

Піщані раковини. Основними джерелами утворення піщаних раковин з 

вини литникової системи можуть бути: 

– руйнування при формуванні, складанні та заливанні стінок каналів лит-

никової системи; 

– зруйнування стінки ливарної форми струмом металу, що витікає з жи-

вильників; 

– обгоряння верху форми (спучування та відривання корки форми) під ді-

єю променевипромінювання дзеркала металу, яке відбувається внаслідок три-

валого заливання порожнини форми. 

Основними заходами попередження цього дефекту є: 

– зменшення тривалості заливання форми (збільшення масової швидкості 

заливання); 

– зменшення лінійної швидкості вступу металу в порожнину форми, що 

досягається збільшенням площі перерізу живильника, за умови, що метал, який 

підводиться до живильника, втрачає частку кінетичної енергії (рис. 5.40); 

– напрям живильників вздовж тіла виливка, в тому числі по дотичній – 

для тіл обертання (див. рис. 5.39);  

 

 

              а                                   б                                   в 

 
Рис. 5.40 – Схема неправильного (а) та правильного (б, в) підведення 

живильника в порожнину форми (вид зверху); 1 – ядро струму 
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– підведення металу знизу (сифоном) під затоплений рівень, що дозволяє 

зменшити розмивання стінок форми струмом металу, що падає; 

– виконання лійки, стояка та інших елементів литникової системи з вог-

нетривких виробів. Практика заводів важкого машинобудування показує, що 

вогнетривкі вироби слід застосовувати при устрою литникової лійки та стояка 

для маси металу, що заливається, понад 100 кг, литникового ходу – понад 1000-

2000 кг, а живильників – понад 5000 кг. У разі виготовлення стояка з вогнетри-

вких виробів, а решти елементів литникової системи  у суміші рекомендується 

застосовувати розширну литникову систему, щоб площі перерізу литникового 

ходу та живильників перевищували площу перерізу стояка. Це зменшує лінійну 

швидкість течії металу й тим самим зменшить небезпеку розмивання стінок ли-

тникової системи. Корисне застосування зумпфа, котрий гасить швидкість ме-

талу, який поступає із стояка у литниковий хід. При виконуванні елементів ли-

тникової системи у суміші необхідно забезпечити достатню щільність набиван-

ня форми. Бічні стінки їх трапецоїдного перерізу слід виконувати з ухилом 

приблизно 1:10, який забезпечує у основи елемента достатній радіус заокруг-

лення – 6 мм, що попереджує обрив форми при вийманні моделі литникової си-

стеми; 

– щільна установка основи заливальної лійки на шар формувальної сумі-

ші для попередження її піднімання та проривання металу. 

Недоливи та спаї. Ці дефекти утворюються при заливанні внаслідок 

утворення на дзеркалі твердої корки металу або суцільної плівки оксидів, які 

знаходяться у твердому або в’язкому стані. У товстостінних виливках ці дефек-

ти зустрічаються рідкіше, ніж у тонкостінних, але спостерігалося утворення 

спаїв й в масивних виливках із вуглецевої сталі з товщиною стінки 800 мм. Зі 

збільшенням вмісту в сталі легувальний елементів (Cr, Ti), що утворюють туго-

плавкі оксиди, зменшення температури заливання та підвищення остудної здіб-

ності суміші збільшує небезпеку утворення цих дефектів. 

До основних заходів попередження таких дефектів відносяться: 

– зменшення тривалості заливання форми (збільшення масової швидкості 

заливання); 

– збільшення кількості живильників. Особливо у небезпечних місцях (то-

нкі стінки з розвинутою горизонтальною площею перерізу); 

– збільшення температури заливання металу у границях, які не виклика-

ють утворення інших дефектів (гарячих тріщин, металізованого пригару). 

Ужимини. Цей дефект утворюється в результаті теплової дії випроміню-

вання від дзеркала металу, що підіймається, на верх форми, коли внаслідок на-

грівання та утрудненого розширення тонкої корки суміші в ній виникають зна-

чні стискувальні напруження, які призводять до її спучування, відриву від ін- 
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шої частини форми по слабкому місцю – зоні конденсації вологи – та заповнен- 

ню простору під спученою кіркою рідким металом. Основним заходом попере-

дження цього дефекту є зменшення тривалості заливання форми. 

Пригар. Найбільш небезпечним є металізований пригар,  який утворюєть-

ся в результаті проникнення рідкого металу у пори форми та потребує великої 

витрати праці для його усунення. Основними заходами попередження пригару, 

які пов’язані з литниковою системою, є розосереджене підведення металу, яке 

усуває місцеве перегрівання поверхні форми струмом металу, а також підве-

дення живильників на достатньому віддаленні від місць, де можливо утворення 

пригару («теплі» кути форми), та попередження безпосередньої дії струму ме-

талу на стінку форми, яка розташована напроти живильників (підведення мета-

лу вздовж стінки виливка, в тому числі по дотичній). 

Таким чином, для попередження практично усіх дефектів, утворення кот-

рих пов’язано з литниковою системою, необхідно збільшення масової швидко-

сті заливання форми (зменшення тривалості заливання).  

 

 

5.8.3 Розрахунок оптимальної масової швидкості заливання 

 

 

За діючими методами розрахунку параметри литникової системи визна-

чають не за тривалістю заливання (швидкістю піднімання) металу у вузлі, а за 

тривалістю заливання усієї форми, що часто призводить до утворення у вилив-

ку таких дефектів, як недоливи, спаї, оксидні плівки, ужимини, піщані засмі-

чення від обгоряння верху форми та ін. Наприклад, при заливанні виливка з ма-

сивним вузлом (рис. 5.41) середня швидкість піднімання металу у формі значно  

 
 

   Рис. 5.41 – Схема виливка з 

     масивним верхнім вузлом 

 

відрізняється від швидкості W підні-

мання металу у вузлі виливка; зв’язок 

між ними визначається з виразу 
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 ,               (5.79) 

 

         де h та hв – висота вузла та вили-

вка відповідно; 

         M   та МВ – маса вузла та усього 

виливка відповідно. 

Якщо, наприклад, прийняти, що Вhh :  

= 0,1,   а 5,0: 
BMM ,  тоді серWW 2,0 ,  
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тобто швидкість піднімання металу у вузлі буде у п’ять разів менша за середню 

швидкість. Цей приклад показує, що для одержання якісного виливка необхідно 

розраховувати литникову систему за тривалістю заливання вузла виливка.                                                      

 Таким чином, у різних методиках розрахунку литникових систем при за-

ливанні з поворотного та стопорного ковшів цей недолік В.О.Даниловим був 

усунений. Попередження дефектів забезпечується заливанням форми при оп-

тимальній масовій витраті (масовій швидкості заливання) металу з ковша, котра 

дорівнює або більше за критичну крq , яка необхідна для попередження дефектів 

у вузлі виливка. На основі узагальнення виробничих даних та з урахуванням 

сучасної тенденції підвищення швидкості заливання визначення значень витра-

ти металу та тривалості заливання вузлів сталевих виливків роблять за форму-

лами 

 




M
qкр  ,                                                   (5.80) 

 

NkFhM  ,                                                (5.81) 

 

 де M – маса металу вузла та частин виливка, що заливаються одночасно з 

ним; 

 k – коефіцієнт, що ураховує масу частин виливка (інших виливків у фор-

мі), які заливаються одночасно з вузлом, що розглядається ( 1k ); 

 h –  висота вузла; 

 F – площа дзеркала металу у вузлі; 

 N – кількість однакових вузлів, що розташовані на той самій висоті у фо-

рмі; 

  – густина рідкого металу; 

   – критична (мінімальна) тривалість заливання вузла, менше котрої в 

ньому не утворюються дефекти. 

 Значення    визначають двома способами та при розрахунках застосову-

ють найменше з них.  

За першим способом    визначають з умови попередження ужимин під 

дією випромінювання дзеркала металу та обгоряння верху форми. У табл. 5.34 

наведені орієнтовні величини    для сталевих виливків, які одержані на основі 

узагальнення виробничого досвіду. 

 За другим способом  значення   визначають з формули 
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8/15,085,0

фГM

перпрB

bKK

nТRK 



 ,                                           (5.82) 
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Таблиця 5.34 – Критична тривалість заливання вузла виливка, яка попереджує  

                          утворення ужимин та обгоряння верху форми 

Суміш ПГв ПГт ПРв ПРт Хт 

Вологість, % 4-6 <5 5-6 <0,5 <0,5 

Критична тривалість заливання   , с 5 60 30 20 600 

Теплова активність суміші фb , Вт с 
0,5

/ (м
2
 К) 1670 1540 1670 1540 2370 

Позначення сумішей: ПГ – піщано-глиниста; ПР – піщано-рідкоскляна; Х – 

хромітова; індекси: в – волога або затверділа; т – після теплового оброблення; хромі-

това суміш Хт застосовується з прошпилуванням цвяхами. 

 

 

 де BK  – коефіцієнт висоти вузла; він ураховує положення вузла у формі 

(горизонтальне або вертикальне) 

 
8 /hKB  ;                                                  (5.83) 

 

для вертикально розташованих вузлів BK  більше одиниці, що ураховує меншу 

небезпеку утворення дефектів в них; 

  – мінімальний розмір (товщина) вузла; 

 MK – коефіцієнт, що ураховує схильність металу до утворення недоливів, 

спаїв, оксидних плівок; його величина підвищується із збільшенням вмісту 

елементів, які схильні до утворення твердих оксидів при температурі заливання 

металу, а для сталі – ще й зі зменшенням вмісту вуглецю; значення коефіцієнта 

MK  наведені у табл. 5.35; 

 ГK –  коефіцієнт, що ураховує частку верхньої (по заливанню) поверхні 

вузла, яка підлягає механічному обробленню, а також призначення виливка: зі 

збільшенням відповідальності виливка його величина підвищується (табл.5.36); 

 

Таблиця 5.36 – Коефіцієнт групи виливка 

Група виливка 1 2 3 

Коефіцієнт ГK  0,32 0,24 0,16 

Примітка. До першої групи відносять виливки особливо відповідального при-

значення, які підлягають контролю ультразвуком, рентгенівському або гама-

просвічуванню, гідро випробуванню при високому тиску та ін. (деталі парових та 

атомних турбін, посудини високого тиску та ін.); до другої групи відносять виливки 

відповідального призначення, які мають розвинуті горизонтальні поверхні, що меха-

нічно оброблюються з верхнього боку, а також виливки з великою глибиною механі-

чного оброблення (зубчасті колеса, венці та ін.); до третьої групи відносять усі інші 

виливки. 
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        Таблиця 5.35 – Температура ліквідусу Тл вуглецевих та низьколегованих сталей 

 

Марка сталі 15Л 20Л 25Л 30Л 35Л 40Л 45Л 

Тл, 
о
С 

1515

15091522 
 

1511

15061518
 

1508

15011516 
 

1504

14971511
 

1500

14931507 
 

1496

18991503
 

1493

14861499 
 

Км 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 

Марка сталі 50Л 55Л 08ГДНФЛ 20ХМФЛ 20ГСЛ 30ГСЛ 35ХНЛ 

Тл, 
о
С 

1489

14821496 
 

1486

14811492 
 

1500

14951505
 

1508

15031514 
 

1502

14961508
 

1494

14871500 
 

1494

14871502 
 

Км 0,9 0,85 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 

Марка сталі 35ХМЛ 35ХГСЛ 40ХЛ 5ХНМЛ 110Г13Л 06Х12Н3ДЛ 10Х12НДЛ 

Тл, 
о
С 

1496

14931507 
 

1494

14871500 
 

1496

14891504 
 1477 1370 1490 1495 

Км 1,2 1,3 1,3 1,1 1,4 2,9 2,9 

         Примітка: у чисельнику – інтервал значень Тл за мінімальним та максимальним вмістом усіх елементів у сталі  

                         (S, P=0,01–0,03%);  в знаменнику – середнє значення Тл. 
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 фb – теплова активність суміші, якою облицьована форма вузла виливка 

(див. табл. 5.34); 

 прR – приведений розмір вузла виливка 
  

FVRпр / ;                                                   (5.84) 

 

у загальному випадку для прямокутного вузла 

 

111

5,0
 


hbl

Rпр ;                                           (5.85) 

 

 де V – об’єм вузла; 

 l – довжина прямокутного вузла; 

 b – ширина прямокутного вузла; 

 перT – перегрів металу над ліквідусом 

 

,5,40 xлпер mТTTT                                         (5.86) 

 

 0T – температура металу, що заливається;  

 лT – температура ліквідусу; у табл.5.35 наведені значення температури лі-

квідусу для деяких сталей; для вуглецевих та низьколегованих сталей можна 

визначати залежно від хімічного складу за формулою  MnSiСTл 512781539  

22530615010225,122545,1  SPZrBTiCoAlWVMoCuNsCr  [
o
C]; 

 T – середнє зменшування температури металу у литниковій системі за 

час заливання форми; для невеликій за протяжністю литниковій системі можна 

орієнтовно приймати T  рівним 10 К; 

 xm – кількість охолоджувачів у вузлі (у % від його маси); 

 n –  ефективна кількість живильників, які підводять метал у вузол 
 

21 5,0 nnn  ,                                                 (5.87) 
 

1n  – підведення безпосередньо у вузол; 

2n – підведення через сусідні з вузлом стінки виливка. 

Знаючи величину   , можна знайти мінімально допустиму швидкість під-

німання металу в порожнині форми вузла виливка 

  

 


h
W    .                                                     (5.88) 
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Величина критичної масової швидкості заливання є важливішим параме-

тром при розрахунку литникових систем. Вона забезпечує мінімально допусти-

му швидкість піднімання металу у частинах виливка з більшою горизонтальною 

площею перерізу та тим самим попереджує утворення в них дефектів, що ви-

кликаються через неправильно запроектовану литникову систему. 

 

 

5.8.4 Вибір типу та місткості ливарного ковша 

 

 

Для заливання ливарних форм сталевих виливків застосовуються поворо-

тні та стопорні ковші (рис. 5.42). 

  

 

      а                                                        б 
     

Рис.5.42 – Схема заливання форми з поворотного (а) та стопорного (б) ковша 

 

Поворотні ковші застосовують при заливанні форм дрібних сталевих ви-

ливків. 

Середні та крупні виливки заливають із стопорних ковшів. Застосування 

стопорних ковшів обмежено їх можливістю заливати невелику кількість форм 

через небезпеку незакриття стопору. На відміну від поворотних стопорні ковші 

попереджують потрапляння шлаку у ливарну форму, хоча застосування чайни- 
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кових поворотних ковшів успішно вирішує й цю задачу.  Крім  того,  до  недо-

ліків  стопорних  ковшів відносяться підвищена швидкість вступу металу у сто-

як та небезпека розмивання стінок литникової системи при заливанні форм не-

великої металомісткості. Місткість ковша обирають з умови, що вона достатня 

для заливання найметаломісткішої форми, що виготовляється на цій ділянці. 

У сталеливарному виробництві застосовують стопорні ковші місткістю 

від 0,5 до 90 т. При місткості ковша більше двох тон застосовують два стопор-

них отвори, а у ковшах великої місткості – до чотирьох. При заливанні з одного 

ковша великої кількості невеликих форм (більше десяти) другий стопорний 

устрій використовується як резервний. Заливання крупних форм здійснюють з 

двох і більше ковшів. 

 

 

5.8.5 Коефіцієнти місцевих опорів в литникових системах 

 

 

Велику важкість при розрахунку литникових систем за методиками 

В.О.Данилова представляє визначення коефіцієнтів гідравлічних втрат (опорів). 

Для полегшення їх знаходження у табл. 5.37–5.40 наведені значення необхідних 

коефіцієнтів місцевих втрат, які характерні для литникових систем. 

Коефіцієнти місцевих опорів при переході з круглого в прямокутний пе-

реріз та навпаки, а також для конусного стояка невеликі, тому ними можна зне-

хтувати. Коефіцієнт опору тертя   у випадку виготовлення литникових систем 

у формувальній суміші із середньозернистого піску прийнято рівним 0,03. 

 

Таблиця 5.37 – Коефіцієнти місцевих опорів елементів литникової системи 

Номер 

позиції 

Назва місце-

вого опору 

Ескіз Формула для визначення 

1 

 

Різке 

звуження ка-

налу 

 

 

 

 
2

1

215,0 









F

F
  

 

2 

 

Вихід із кана-

лу у форму під 

рівень металу 

(якщо вище 

рівня, тоді 

0 ) 

 

 

 

2  – кругла або квадратна труба 

55,1 – прямокутна труба 
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Продовження табл. 5.37 

Номер 

позиції 

Назва місце-

вого опору 

Ескіз Формула для визначення 

3 
Різке 

розширення 

каналу 

 

 

 
2

2

11 









F

F
  

 

4 
Вихід у  

трубу із  

резервуара 

 

 

 

 

 
5,0  

 

 

5 

Плавне 

розширення 

каналу 

(дифузор),   – 

у градусах 

 

 

 

2

2

11
22

2,3 









F

F
tgtg


  

6 
Різкий 

поворот 

каналу 

 

 
 











b

h
ff )(  

)(f – див.табл.5.38 










b

h
f – див. табл.5.39 (перший рядок) 

7 

Плавний пово-

рот каналу 

круглого або 

прямокутного 

перерізу 

0,10 
rD

R
 

rD – гідравліч-

ний діаметр 

каналу; 

П

F
DГ

4
  

П – периметр 

каналу 

 

 

 

 

 

 

 

 , 
град 

<70 70-

100 

>100 

)(f  0,90* 

sin  
1,0 











b

h
004,07,0  

 










b

h
f – див.табл.5.39 (другий рядок) 

8 

Розділення по-

току під пря-

мим кутом 

(без зумпфа)* 

 

 

 
2

2

11,01 









S

S
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Продовження табл. 5.37 
 

Номер 

позиції 

Назва місце-

вого опору 

Ескіз Формула для визначення 

9 

 

Розділення 

потоку під 

прямим ку-

том 

(із зумпфом)* 

 

 

 

 

























2

2

11,012,1
S

S
  

10 

 

Розділення 

потоку** 

ПFF 21   

 

 

 

2 – див. табл. 5.40 

0П  

 

Примітка. *– величина   зведена до швидкості у каналі 1; ** – індексом 2 

позначено бічний отвір, індексом П – прямий прохід;  величина 2 зведена до 

швидкості у каналі 1 

 

Таблиця 5.38 – Залежність коефіцієнта опору різкого кутового повороту каналу 

круглого або квадратного перерізу від кута   
Кут 

повороту 

 , град 
30 45 60 75 90 110 130 150 

К  0,16 0,32 0,56 0,81 1,19 1,87 2,6 3,2 

 

Таблиця 5.39–Значення коефіцієнта 








b

h
f для різкого і плавного повороту каналу 

Поворот 









b

h
f  при різній величині 

b

h
 

4 2 1 0.5 0,25 

Різкий 0,78 0,90 1,0 1,07 1,1 

Плавний 0,43 0,45 1,0 1,45 1,8 

Примітка. h – висота каналу, b – його ширина (у площині повороту) 

 

Таблиця 5.40 – Значення 2  бічного відгалузку для випадку розділення потоку 

під кутом   

1

2

F

F
 

Q 
2  при різній величині  , град 

15 30 45 60 90 

0,5 0,1 0,65 0,70 0,75 0,84 1,01 

0,75 0,2 0,56 0,62 0,70 0,81 1,02 

1,00 0,4 0,38 0,46 0,60 0,76 1,05 

Примітка. Q – відносна втрата металу у бічному відгалузку (Q1/Q2) 

 



 360 

5.8.6 Температура сталі при заливанні форми 

 

 

Температура металу, що заливається у форму, впливає на швидкість твер-

діння виливка, ліквацію елементів, утворення газоусадкових раковин, гарячих 

тріщин, пригару та ін.  

Перегрівання вуглецевої та низьколегованої сталі при заливанні, що ре-

комендується, визначають за формулою 
 

слMзал TTKT .0  ,                                            (5.89) 
 
де MK – коефіцієнт, що ураховує схильність сталі до утворення спаїв та 

оксидних плівок (див. табл. 5.35); 

0T – перегрів середньовуглецевої сталі типу 30Л (табл. 5.41).  

Для сталей, які схильні до утворення гарячих тріщин 0T  приймають на 

10 К менше, ніж за формулою (5.89). Для деяких високолегованих сталей тем-

пература заливання, що рекомендується, наведена у табл. 5.42. За цього менші 

температури відносяться до більш товстостінних виливків та виливків, які схи-

льні до утворення гарячих тріщин. 

 

Таблиця 5.41 – Перегрівання при заливанні середньовуглецевої сталі залежно 

від відносної довжини l виливка ( :Ll  ) 

Умови  заливання 

Характеристика виливка 

масив-

ний 

середньо-

стінний 

тонко-

стінний 

дуже тон-

костінний 

Відносна довжина l частини 

виливка, яка заповнюється 

одним живильником 

до 5 від 5 до 20 від 20 до 50 Понад 50 

Перегрівання 0T  заливаємої 

сталі, що рекомендується,  К 
40–50 50–70 70–80 80–100 

 

Таблиця 5.42 –Температура заливання високолегованих сталей, що рекоменду-

ється 

Марка сталі 110Г13Л 06Х12Н3ДЛ 10Х12НДЛ 10Х18Н9ТЛ 

Температура 

заливання, 
о
С 

1420–1450 1580–1610 1580–1610 1580–1610 

Середня 

температура 

ліквідусу, 
о
С 

1370 1490 1495 1440 
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5.8.7 Розрахунки литникових систем  

 

 

Методика розрахунку литникових систем В.О.Данилова усуває недоліки 

багатьох методів розрахунку (наприклад, конструкція литникової системи не 

характеризується коефіцієнтом її гідравлічних втрат; не враховується вимушене 

гальмування струму стопором для підтримання рівності витрат металу з ковша 

та живильників). При виведенні формул для спрощення методики розрахунку 

автором було зроблено припущення, що витрата металу у ковші змінюється лі-

нійно за час заливання вузла виливка.  

 

 

5.8.7.1 Заливання форми з поворотного ковша через лійку 

 

 

При заливанні металу з поворотного ковша (див. рис. 5.42, а) кінетична 

енергія струму, що падає, збільшує напір металу у живильнику, котрий визна-

чається з рівняння 

 

                                       ,
1 0

0

n

ж

h
H





                                                  (5.90) 

 

де 0h  – різниця висоти металу в ковші та формі на початку ( =1) на на-

прикінці ( =2) заливання вузла виливка 

 

жвсслT hhhh  .0 ,                                             (5.91) 

 

де hвс – висота вільного падіння струму (див. рис. 5.42, а); 

hж – висота металу у формі над віссю живильника; 

n0  – коефіцієнт втрат напору у литниковій системі, включаючи втрати 

напору при входженні металу в стояк, зведений до швидкості потоку в живиль-

нику (у зв’язку з тим, що з поворотного ковша заливають невеликі виливки з 

застосуванням простої та короткої литникової системи, втратами напору на те-

ртя нехтуємо) 

)(
1

22

0

2

0 


 
n

i i

iвх

nn
SS

S


 ;                                          (5.92) 

 

де i – коефіцієнт місцевих втрат на i-тій ділянці литникової системи, що 

визначається за даними розд. 5.8.5.1;  
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вх – коефіцієнт втрат напору при входженні струму металу у стояк, зве-

дений до швидкості течії у стояку. При заміні течії вільного струму на його те-

чію у каналі, одержимо 

2

0

1

1

1 )1

21

( 




S

D

h
K

Kвх   ,                                  (5.93) 

 

 де К1 – коефіцієнт, що ураховує відмінності у втратах напору при заміні 

течії вільного струму на течію у каналі; у першому наближенні К1=1,1;  

 S0 – відносна (до площі низу стояка) площа перерізу струму металу при 

входженні в стояк, що визначається за рис. 5.43; 

 К – конусність стояка; 

 h1 та D1 – висота та діаметр нижньої основи стояка. 

Площу перерізу стояка знизу 1F  та зверху 1F  визначаємо за формулами 

 

0

1
S

f
F

стр
 ,                                                  (5.94) 

  

 
 

 

 

      Рис. 5.43 – Залежність коефіцієнта So від коефіцієнта опору литникової сис-

теми сл.  та різниці слН .  висоти ливникової системи та висоти металу у формі 
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1

2

1

1
1 )1( F

D

h
KF    ,                                           (5.95) 

 

де стрf – площа перерізу струму металу при входженні в стояк 

 

св

кр

стр
gh

q
f

2
 ;                                               (5.96) 

 

площі перерізів інших елементів литникової системи ))1(1(  ni визначають за 

формулою  
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 ,                                       (5.97) 

 

 де iS  – відносна (до площі перерізу стояків) площа перерізу i-го литнико-

вого ходу. 

 Значення nS  та iS  приймають за відомими літературними та практичними 

даними; орієнтовно їх значення 

 

)0,25,1(:)6,11...(:)7,13,1(:)4,1:1(:)4,12,1(:)2,11(:1:...::: 321 nSSSS ,  (5.98) 

 

за цього значення у перших круглих дужках відносяться до випадку виконання 

литникової системи у вогнетривких виробах та без її розгілкування, а у других 

– при виконанні розгілкованої литникової системи у суміші.  

 Витрата металу із живильника при заливанні через лійку характеризуєть-

ся кривою, що плавно падає, внаслідок безперервного підвищення рівня металу 

у формі над віссю живильника (на початку заливання, до підходу металу у фо-

рмі до рівня живильників, спостережується постійна витрата металу). Урахо-

вуючи це, а також невелику масу виливка, тривалість заливання наближено ви-

значають за формулою  
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5.8.7.2 Заливання форми зі стопорного ковша 

  

 

5.8.7.2.1 Одноярусна литникова система 

 

 

При розрахунку параметрів литникової системи визначаються кількість 

стакn  та діаметр стакd  стопорних стаканів. Кількість стаканів призначає технолог, 

а їх діаметр розраховують з умови рівності критичної витрати металу при зали-

ванні вузла виливка та пропускної здібності литникової системи 
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,                              (5.100)                      

 

де  – густина рідкого металу; 

0 –коефіцієнт витрати металу з ковша без гальмування стопором; 0 =0,9;  

g – пришвидшення вільного падіння; 

1KH  і 2KH – напір металу на виході із стакану на початку і наприкінці за-

ливання вузла виливка відповідно 

 

  KK hH 2 ,                                               (5.101) 
 

Kh – зведена висота металу та шлаку на виходом із стакану 

 

стакшK hhhh   ,                                           (5.102) 

 

h – висота металу в ковші над рівнем його дна на початку ( 1 ) та на-

прикінці ( 2 ) заливання вузла виливка (рис. 5.44). При розрахунку цієї висоти 

ураховують геометрію внутрішньої поверхні футеровки ковша (конусність, на-

явність частин ковша з різної товщиною футеровки), кількість металу, що нали-

то у ківш 

1
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d – діаметр дзеркала металу в ковші у момент часу   
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Рис. 5.44 – Схема до розрахунку напору металу у стопорному ковші 

 

 

де id – нижній діаметр i-тої частини ковша (див. рис. 5.44); 

К – конусність порожнини ковша 
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1d – діаметр верху нижньої частини порожнини ковша; 

1h – висота нижньої частини порожнини ковша; 

KM – маса металу в ковші в момент   при заливанні вузла виливка, яка 

визначається за формулами 
 

BK mMMM  11  ,                                           (5.106) 

 

MmMMM BK
 12 ,                                        (5.107) 

 

де 1M – маса металу в ковші на початку заливання форми; 

BM – маса виливка (виливків) у формі; 

m – частка маси виливка (виливків) у формі; 

M – маса вузла виливка – див. формулу (5.81); 

HM – маса металу нижньої повністю заповненої частини ковша. Якщо 

дзеркало металу знаходиться в нижній (першій) частині ковша (див. рис. 5.44), 

тоді HM  дорівнює нулю, а якщо ж у верхній (другій) частині, тоді дорівнює ма-

сі металу в повністю заповненій нижній частині; 

шh – ефективна висота шлаку в ковші (приведена до густини сталі) 
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ШM – маса шлаку в ковші; 

Kf – площа перерізу ковша на рівні дзеркала металу в ковші 
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df K   ;                                           (5.109) 

 

стакh – висота стакана  

 

стакстак dh 3 ,                                           (5.110) 

 

 – коефіцієнт вимушеного гальмування струму металу стопором при за-

ливанні вузла виливка; він дорівнює відношенню тривалості заливання вузла 

виливка без та з гальмуванням стопором ( 1 ) та його величина визначається з 

рівняння  

  nnK Hh 00 ,                                        (5.111) 

 

 де nH – напір металу на осі живильника в момент   
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 Величина S0 зменшується із збільшенням складності литникової системи 

(збільшенням сл. ) та зі зменшенням різниці між висотою литникової системи 

та рівнем металу у формі жслсл hhH  ..  (див. рис. 5.43). Якщо рівень металу у 

формі розміщений нижче живильника, тоді жh =0; 

 










































 

 






n

i n

n

n

n

n

n

i

ii

nсл
N

N

N

N

S

l

S

l
S

1

2

1

1

2

1

1

2

2

. 11
4


 ,                    (5.113) 

 

 де i – коефіцієнт місцевих втрат на i-ій  ділянці литникової системи (ви-

значається в розд. 5.8.5); 
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  – коефіцієнт опору тертя; при застосуванні формувальної суміші з дріб-

нозернистого піску 03,0 ; 

 il – відносна (до гідравлічного діаметра) довжина i-ої  ділянки литникової 

системи; гідравлічний діаметр дорівнює відношенню почетвереної площі пере-

різу каналу до його периметра; 

 nN  та 1nN – відносна (до кількості стояків) кількість живильників та (n-1)-

их литникових ходів відповідно. 

 Другий член суми (у квадратних дужках) рівняння (5.113) визначає втра-

ти напору на тертя у литниковому ході у випадку, якщо від нього відгалужуєть-

ся декілька живильників. Втрати напору при вході струму у стояк ураховано в 

рівнянні (5.112); позначення всh , слh . та жh  – див. рис. 5.43;  

 nS – відносна (до площі стояка або стояків) площа перерізу живильників. 

  Діаметр стояка, який забезпечує приймання металу із ковша, визначають 

з виразу 

0

1
S

d
D стак                                                   (5.114) 

 

та округлюють до найближчого діаметра стандартного керамічного виробу; 

 стакd – заокруглений до стандартного діаметр стакану. 

 Площу перерізу живильників визначають з формули 

 

11 FnSF nn  .                                              (5.115) 

 

 Розрахунок за цією формулою доправний, тому що величина 1F  вже ви-

значена вище з умови рівності витрат металу, а величина nS  урахована при роз-

рахунку  та  ;  

 1n – кількість стояків (дорівнює кількості стаканів). 

 Площі перерізів інших елементів литникової системи визначають за фор-

мулами (5.97) та (5.98).  

 Тривалість заливання усієї форми або виливка (до надливу) дорівнює 
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 ,                                               (5.116) 

 

 де Kt – тривалість вільного витікання, без гальмування стопором, маси ме-

талу рM або BM , який йде на заливання усієї форми або тільки виливка при змі-

ні маси металу в ковші з 1M до 2M , де рMMM  21 або BM – масі рідкого металу 

у формі або масі виливка; 
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,                              (5.117) 

 

 де стакf – площа перерізу стандартного стакану; 

 1Kh  та 2Kh – приведена висота металу та шлаку у ковші над низом стопор-

ного стакану на момент початку та наприкінці заливання форми або виливка ві-

дповідно; визначається за формулою (5.102) при висоті металу у формі на поча-

тку та наприкінці її заливання; ,01 h фhh 2 (або Bh ), де фh та Bh  – висота форми 

виливка з надливом (без нього) та висота виливка до надливу (див. рис.5.43); 

 Tсер  – середній коефіцієнт вимушеного гальмування струму стопором  
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 Напір металу на виході з ковша KH  визначають за формулою (5.101) при 

,01 h фhh 2 (або 01 h ). Величини 1T та 2T находять аналогічно   для вузла 

при прийнятих параметрах на початок та кінець заливання форми. 

 Якщо маса металу, що заливається у форму, складає невелику частку від 

місткості ковша або маса вузла зіставленна з масою виливка, тоді витрата мета-

лу при заливанні форми виливка незначно відрізняється від критичної витрати з 

урахуванням фактичної площі стакану (
стак

фстак

кр
f

f
q

.
). Тому тривалість заливання 

форми виливка можна визначити за цієї витрати за формулою 
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 Заливання форми крупного виливка з двох ковшів. При заливанні 

крупної форми з двох ковшів знаходять масу рідкого металу в кожному з них, 

виходячи з умови, що порожнину форми та частину надливів заливають з двох 

ковшів одночасно, а решту надливів – з одного ковша, в котрий налито більше 

металу. Ковші можуть бути однакової або різної місткості. Для забезпечення 

одночасності виливання металу, який призначений для сумісного заливання, кі-

лькість та діаметр стаканів в кожному ковші розраховують за наведеною вище 

методикою незалежно один від одного, але не при крq , а при крqc  та крqс  , де 

ста с  – частки мас металу у ковшах від маси рідкого металу, що заливається у  
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форму ( 1 сс ). Після заокруглення діаметрів стаканів до стандартних коре-

гують маси металу, що наливаються в кожний з ковшів з урахуванням зміни 

cта c  . Фактичні величини останніх  
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.  ,                                              (5.120) 

 

фф сс  1 ,                                                 (5.121) 

 

де індексом «ф» позначена фактична площа перерізу стакана. Литникову сис-

тему для кожного ковша розраховують за наведеною вище методикою. 

 При заливанні крупної форми з трьох та більше ковшів методика розра-

хунку аналогічна методиці розрахунку з двох ковшів. 

 

 

 5.8.7.2.2 Вертикально-щілинна литникова система 

 

 

 Особливістю цієї литникової системи є значне (у 2,550 разів) переви-

щення висоти живильника у порівнянні з його середньою шириною (рис. 5.45). 

При великій відносній висоті живильник виконують у стрижнях (див. 

рис.5.45,а), нижній проміжний канал 4 розміщують нижче щілинного живиль-

ника 7. Це утворює на шляху металу поріг, котрий повертає потік догори. Ме-

тал підіймається до дзеркала та його більша частина вступає у форму через вер-

хню частину щілинного живильника. Таке заливання сприятливо позначається 

на створенні напрямного живлення (напрямного твердіння) виливка по висоті. 

При невеликій (менше 10) відносній висоті живильника конструкція литникової 

системи значно спрощується (див. рис. 5.45, б). 

Вертикально-щілинну литникову систему розраховують за методикою 

для одноярусних литникових систем з тією особливістю, що ширина та, відпо-

відно, площа перерізу живильника збільшується у К разів у порівнянні з розра-

хунковою. Величина К дорівнює 1,12,0 при відносній висоті живильника 

350 відповідно. Збільшення площі перерізу скорочує лінійну швидкість всту-

пу металу у порожнину форми та тим самим зменшує небезпеку розмивання 

форми струмом, що падає. 

 Ця методика трудомістка проти традиційного способу розрахунку, тому 

розраховувати за нею доцільно за допомогою комп’ютера  в діалоговому режи-

мі. 
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Рис. 5.45 – Литникова система з вертикально-щілинним живильником при 

відношенні його висоти до середньої товщини більше 10 (а) та менше 10 (б): 1 – 

стояк, 2 – литниковий хід, 3 – колектор, 4,5 – канали нижнього та верхнього   

ярусів, 6 – шлакоуловлювач, 7 – щілинний живильник, 8 – порожнина форми 

 

 

5.8.7.2.3 Спрощений метод розрахунку одноярусної литникової системи 

при заливанні форм зі стопорного ковша 

 

  

Серія розрахунків одноярусних литникових систем, що наведена у розд. 

5.8.7.2.1,  виявила параметри, котрі не сильно впливають на площу перерізу її 

елементів. Прийнявши ці параметри постійними, В.О.Данилов спростив мето-

дику розрахунку. Було прийнято такі спрощення: 

– частка маси виливка у формі, яка розташована нижче вузла виливка, 

приймається постійною та рівною 3,0m ; 

– початкова маса 1M металу в ковші дорівнює масі рідкого металу у 

формі, яка заливається, що дозволяє прийняти коефіцієнт   гальмування сто-

пором рівним одиниці; 
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– ефективна висота шлаку в ковші Шh  для різних ковшів прийнята пос-

тійною та рівною 0065,0 Kh , де 0

Kh – висота порожнини ковша до зливного отвору 

(див. рис. 5.43,б); 

– ураховуючи малість коефіцієнта втрат напору на тертя у каналах литни-

кової системи, нехтуємо ним; тоді сумарний коефіцієнт гідравлічних втрат ви-

значають за формулою 
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 ,                                              (5.120) 

 

 де N – число елементів литникової системи. 

 В формулі (5.100) півсума напорів металу в ковші на початок та кінець 

заливання вузла замінюється  на середній напір; з урахуванням того, що 1 , 

одержимо 
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   .                    (5.121) 

 

 Ураховуючи ці співвідношення, спрощена методика розрахунку литнико-

вої системи буде такою.  

Діаметр стопорного стакану ковша визначають за формулою 
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,                      (5.122) 

 

 де крq – у кг/с; серH – в м;  – густина сталі (7000 кг/м
3
). 

 Діаметр стояка визначають за формулою (5.114), де відносну площу пере-

різу стакана 0S  визначають з рис. 5.44, а коефіцієнт гідравлічних втрат знахо-

дять за формулою (5.120). Необхідні для розрахунку коефіцієнти гідравлічних 

втрат знаходять за даними розд. 5.8.5. Значення відносних площ литникових 

ходів iS та живильників nS задає технолог. Сумарні площі перерізу живильників 

 nF та литникових ходів  iF визначають за формулами (5.115) та (5.97). 

 Тривалість заливання усієї форми або одного виливка (до надливу) ви-

значають за формулою 
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 ,                      (5.123) 

 

де для зручності рахування стакd  наведено в міліметрах;  

 



 372 

M – різниця мас металу в ковші на початок та кінець заливання форми 

(або виливка). При заливанні усієї форми 1MM  ;  при заливанні виливка до 

надливу BMM  ;  

серH –  середній напір металу в ковші при заливанні усієї форми або вили-

вка. У першому випадку 
 

стакK

K

P

сер dh
M

KM
H 3065,0

5,0 0

0

3 









 ,                                (5.124) 

 
у другому 
 

стакK

K

BP
сер dh

M

MM
KH 3065,0

5,0 0

03 












                            (5.125) 

 

де 3K – коефіцієнт, що ураховує конусність ковша. Для конусності К=0,1 

його значення можна визначати залежно від відношення m маси металу в ковші 

M до місткості ковша 0KM (табл. 5.43). 

 

Таблиця 5.43 – Значення коефіцієнта 3K  

0

KM

M
m


  0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 

3K  1,16 1,15 1,14 1,12 1,10 1,08 1,07 1,05 1,03 1,0 

 

 

 

 5.8.7.2.4 Ярусна литникова система 

 

 

 Перевагою цієї системи є зменшення небезпеки утворення газоусадкової 

поруватості у місцях підведення живильників через скорочення місцевого пере-

грівання металу у цих місцях виливка. Вона застосовується для високих вилив-

ків. Рекомендації по вибору кількості ярусів наведені у табл. 5.33. 

 При застосуванні ярусної литникової системи зі зворотним стояком метал 

підводять живильниками у форму на 2–4 ярусах (рис. 5.46). Метал з прямого 

стояка через з’єднувальний канал поступає у зворотний стояк збоку (між живи-

льниками 1 та 2 ярусів) на висоті 2001501 h  мм вище нижнього з них. Зворот-

ний стояк служить для більш рівномірного розподілу металу по живильниках 

різних ярусів.  
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Рис. 5.46 – Заливання форми через трьохярусну литникову систему: 1 – 

прямий стояк; 2 – литниковий хід; 3 – зворотний стояк; 4,5,6 – живильники 

першого, другого та третього ярусів; 7 – порожнина форми 

 

 

Іноді застосовуються ярусні литникові системи без зворотного стояка або 

з підведенням металу у зворотний стояк нижче живильників нижнього ярусу.  

У першому випадку – живильники безпосередньо приєднують до прямого 

стояка на різних висотах. В результаті цього основна маса металу поступає у 

порожнину форми через нижній живильник, що сприяє розігріванню металу в 

цій частині виливка та утворенню газоусадкової поруватості. У другому випад-

ку – живильники верхніх ярусів починають працювати майже одночасно з жи-

вильниками нижнього ярусу. Метал з верхніх живильників падає на дзеркало 

металу у форму з великої висоти, що сприяє підвищеному окисленню металу та 

розмиванню форми. Тому такі варіанти ярусної литникової системи не рекоме-

ндуються до застосування. 

 Через ярусну литникову систему заливають крупні високі виливки, за 

цього маса рідкого металу, що необхідна для виготовлення виливка, звичайно 

складає значну частку металу, що заповнює ківш. Тому положення вузла вили-

вка (знизу або зверху) буде помітно впливати на напір металу у ковші та діа-

метр стакану – див. формулу (5.112) та рис. 5.45. Тому, якщо на виливку є одна- 
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кові вузли зверху та знизу, тоді при розрахунку потрібно приймати верхній ву-

зол. Якщо ж верхній вузол незначно менший за нижній, тоді потрібно прораху-

вати діаметри стаканів для обох вузлів та обрати більший з них. 

 Як показали дослідження П.Ф.Василевського, витрата металу з верхніх 

ярусів живильників значно нижча, ніж з нижнього. Це викликано тим, що робо-

та верхніх живильників починається значно пізніше, ніж нижніх. Таке запізню-

вання може складати 50% та більше від тривалості заливання. Для зменшення 

різниці витрат металу через нижні та верхні яруси живильників рекомендується 

збільшувати сумарну площу перерізу останніх (табл. 5.44). 

 

Таблиця 5.44 – Відносна площа перерізу живильників II–IV ярусів відносно  

                          до живильників першого ярусу 

Кількість ярусів 
Відносна площа перерізу живильників 1: FFS яn   для ярусів 

II III IV 

2 1,5–2,0 – – 

3 1,4–1,8 1,8–2,2 – 

4 1,3–1,7 1,7–2,0 2,0–2,5 

Примітка: 1F – сумарна площа перерізу живильників першого ярусу; яF – те саме – 

другого та наступних ярусів 

 

Площу перерізу живильників можна підвищувати за рахунок збільшення 

їх кількості та діаметра. Таке збільшення площі перерізу живильників дозволяє 

зменшити небезпеку місцевого розігрівання виливка у місцях підведення мета-

лу та утворення поруватості. 

При ярусній литниковій системі відносну площу перерізу живильників 

жS  приймають рівною 

 

...))(3,11()3,11(
1 1
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ж SS
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F
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пр

,                    (5.126) 

 

Де 1F – сумарна площа перерізу стояків; 

miF – сумарна площа перерізу живильників, через котрі метал подається у 

форму при заливанні вузла виливка; 

прж – кількість працюючих живильників; 

жIS , жIIS і т.д. – відносна площа перерізу працюючих живильників I, II і 

т.д. ярусів при заливанні вузла виливка (див. табл. 5.44). 
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5.8.7.2.5 Дощова литникова система 

 

 

Для усунення місцевої рихлоти та гідротечії виливків, що мають високі 

вертикальні стінки з приблизно постійною товщиною по висоті, їх форми реко-

мендується заливати за допомогою дощової литникової системи (рис. 5.47). 

Спочатку за наведеною вище методикою розраховують параметри одноярусної 

литникової системи, яка призначена для утворення «подушки» із рідкого мета-

лу на дні форми, котра відвертає її розмивання струмами металу, що падають, 

при дощовій литниковій системі. 

 

 
 

 

Рис. 5.47 – Заливання форми через дощову литникову систему: 

1 – ківш; 2 – дощовик; 3 – виливок; 4 – одноярусна литникова 

система для утворення «подушки» металу знизу форми 

 

Розрахунок дощової литникової системи зводиться до визначення кілько-

сті Дn отворів у дощовику 2 (див. рис. 5.47) при прийнятому діаметрі отвору Дd  

 

ДД

Дкр

Д

ghd
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n

2
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 ,                                           (5.127) 
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де Дh – висота металу в дощовику; 

Д – коефіцієнт гідравлічних втрат при вході металу в отвір дощовика 

(див. поз. 4 у табл. 5.37). 

Тривалість заливання форми є сумою часу заповнення низу форми («по-

душки») із одноярусної литникової системи та часу заливання Дt усієї іншої ча-

стини форми через дощову литникову систему 

 

Д

Дф

кр

Д

Д
n

n

q

M
t  ,                                             (5.128) 

 

де МД – маса рідкого металу, що заливається з дощової литникової систе-

ми; 

Дn та Дфn – розрахункове та округлене до цілого числа кількість стаканчи-

ків у дощовику. 

Кількість та діаметр стаканчиків у ковші визначають з умови, що витрата 

металу перевищує крq  на 20–40%. Це дозволяє підтримувати приблизно постій-

ний рівень металу у дощовику та не побоюватися переривання струму при за-

ливанні форми. 

 

 

Приклади розрахунку. 

 

1 Розрахувати спрощеним методом одноярусну литникову систему для 

виливка «плита опорна» (рис. 5.48) за умови заливання форми із стопорного ко-

вша. 

 
 

Рис. 5.48 – Схема до розрахунку литникової системи 
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1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

Матеріал виливка – сталь марки 30Л ГОСТ 977-88, маса виливка 

Мв=12600 кг, маса рідкого металу 15730 кг, кількість виливків у формі n = 1 шт, 

висота виливка Нв= 150 мм, спосіб лиття – у піщану форму з хромітової суміші, 

литникова система – одноярусна, температура заливання 1560 
о
С, вузол один, 

розміри вузла виливка 2200х1600 мм, висота 150 мм, вузол один, К=1(сусідніх 

стінок немає). 

 

1.2 Визначення маси вузла виливка.  

 Маса вузла виливка за формулою (5.81) складе  

 

36439,6150,1)1622(1 M  [кг]. 

 

 1.3 Визначення критичної тривалості заливання вузла виливка. 

 Значення   необхідно визначити двома способами та для розрахунків за-

стосувати менше з них.  

Спочатку визначаємо тривалість заливання   вузла виливка за даними 

табл. 5.34, тоді за першим способом   дорівнює 600 с. 

 Визначимо    за другим способом – за формулою (5.82), для цього  необ-

хідно визначити такі показники: фГMперпрB bKKnTRK ,,,,,,,  . 

Через те, що вузол розташований горизонтально, тоді h , а за форму-

лою (5.81) коефіцієнт висоти вузла 1BK , 375,11600:2200/ bl ; 

7,14150:2200/ hl .  

Приведений розмір вузла виливка за формулою (5.85) буде дорівнювати 

 

                               64
15016002200

5,0
111





прR . 

 

Для сталі 30Л температура ліквідус дорівнює 1504 
о
С (див. табл. 5.35).  

Визначимо перегрівання сталі над ліквідусом за формулою (5.86) 

 

КTпер 461015041560  . 

  

За даними табл. 5.33 визначимо тип литникової системи: виливок висо-

тою до 250 мм, тому оберемо литникову систему одноярусну з підведенням ме-

талу по роз’єму за допомогою чотирьох живильників (див. рис.5.48). Визначи- 
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мо ефективну кількість живильників, що підводять метал у вузол за формулою 

(5.87): у вузол підведені 4 живильники на одному рівні (n1=4; n2=0), тоді n=4.  

За даними табл. 5.36 визначимо групу та коефіцієнт групи виливка: для 2-

ої групи виливків 24,0ГK .  

Для сталі 30Л коефіцієнт 0,1MK  (див. табл. 5.35).  

Значення фb  приймаємо за табл. 5.34 для хромітової суміші 

фb =2370 )/( 25,0 KмсВт  . Тоді за другим способом за формулою (5.82) тривалість 

заливання буде  

36
237024,00,1

446645,11

5,0

8/15,085,0





  [c]. 

 

Це значення приймається для подальших розрахунків. 

 

 1.4 Визначення критичної швидкості піднімання металу у вузлі виливка. 

          Критична швидкість піднімання металу у вузлі дорівнює  

 

                                              17,436:150: h  [мм/с]. 

 

1.5 Визначення критичної витрати металу. 

Критична витрата металу за формулою (5.80) буде  

 

10136:3643 крq  [кг/с]. 

 

1.6 Визначення середнього напору металу у ковші. 

 Визначимо середній напір металу у ковші за формулою (5.121) для ковша 

місткістю 50 т та висоті порожнини ковша до зливного отвору 0

Kh =2,3 м (див. 

табл. 5.27), m=0,3. Приймемо спочатку стакd = 65 мм, тоді одержимо  

 

81,0065,033,2)065,0
50000

36435,0126003,015730
( 


серH  [м]. 

 

1.7 Визначення діаметру стаканів у ковші. 

 Приймаючи кількість стаканів у ковші стакn = 2, за формулою (5.122) знай-

демо  

06,0
81,02

101
008,0 стакd [м]= 60 мм; приймемо стакd 65 мм. 
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 1.8 Визначення суми гідравлічних втрат у литниковій системі. 

  Приймемо відносну (до площі стояків) площу перерізу живильників рів-

ною 3,1nS , тоді площі перерізу елементів литникової системи 1321  SSS . 

Коефіцієнт гідравлічних втрат в елементах литникової системи за різкого пово-

роту на 90
о 

дорівнює 19,1 ( див. табл. 5.38), а при виході металу з круглого 

живильника у форму під затоплений рівень 2  (див. табл. 5.37). 

   Значення суми гідравлічних втрат в литниковій системі, яка виконана у 

суміші, визначаємо за формулою (5.120)  

 

8)
3,1

2

1

19,1

1

19,1

1

19,1
(3,1

2222

2

. сл . 

 

 1.9 Визначення значення відносної(до площі стояка) площі перерізу ста-

кана  So.    

Для находження значення So  необхідно знайти значення висоти від вісі 

живильника до низу вузла фуh . Це значення від’ємне та дорівнює фуh = –0,075. 

Крім того, необхідно знайти також різницю висоти литникової системи 

hлс=0,975 м  та середньої висоти металу hме при заливанні вузла виливка (див. 

рис. 5.48) 

 

975,015,05,0)075,0(975,05,0...  hhhhhH фуслжслсл [м]. 

 

За значеннями 8. сл та 975.  слh мм за рис.5.43 знаходимо So=0,65. 

 

 1.10 Визначення діаметра стояка. 

 За формулою (5.114) знаходимо діаметр стояка 

  

81
65,0

65
1 D  [мм]. 

 

 1.11 Визначення розмірів інших елементів литникової системи. 

Діаметр литникових ходів також дорівнює 81 мм. З урахуванням 3,1nS  

площу перерізу чотирьох живильників визначимо за формулою (5.115)  

 

9,133
4

1,8
23,1

2







жF  [см
2
], 

 

а діаметр одного живильника 
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ж

ж

ж
n

F
D

4
= 65

4

49,133





[мм]. 

 
 1.12 Визначення тривалості заливання виливка. 

Тривалість заливання виливка (до надливу) будемо визначати за форму-

лою (5.123), тому необхідні такі показники – серстакстак HdnM  ,,, . Значення 

12600 ВMM  кг. Коефіцієнт відношення маси металу M у ковші до місткос-

ті ковша 0

KM дорівнює m=12600/60000=0,21, тоді коефіцієнт, що ураховує кону-

сність ковша, 12,13 K  (див. табл. 5.43). Середній напір металу у ковші при за-

ливанні виливка визначимо за формулою (5.125) 

 

                    823,0065,0333,2)065,0
60000

126005,015730
(12,1 




серH , 

 

тоді тривалість заливання виливка (до надливу) буде 

  

108
823,0652

126005,65
2





залt  с. 

 
 

2  Розрахувати спрощеним методом двохярусну литникову систему зі 

зворотним стояком для виливка, схема котрої наведена на рис. 5.49, за умови 

заливання форми із стопорного ковша. 

 

 
 

Рис.5.49 – Схема двохярусної литникової системи: 1 – прямий стояк; 2 – 

литниковий хід; 3 – зворотний стояк; 4,5,6 – живильники першого, другого та 

третього ярусів; 7 – порожнина форми 
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2.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних. 

Матеріал виливка – сталь марки 25Л ГОСТ 977-88, маса виливка Мв=7000 

кг, кількість виливків у формі n = 1 шт, спосіб лиття – у форму з піщано-

глинистої суміші, литникова система – двохярусна, температура заливання 1560 
о
С, вузлів  два – верхній та нижній, розміри вузла виливка 2000х1500х100 мм.  

 

2.2 Визначення маси вузла виливка.  

 Через те, що верхній та нижній вузли однакові, за розрахунковий прийма-

ємо перший з них. Маса вузла виливка за формулою (5.81) складе  

 

2070690011,0)5,12(1 M  [кг]. 

 

 2.3 Визначення критичної тривалості заливання вузла виливка. 

 Значення   необхідно визначити двома способами та для розрахунків за-

стосувати менше з них.  

Спочатку визначаємо тривалість заливання   вузла виливка за даними 

табл. 5.34, тоді за першим способом   дорівнює 60 с. 

 Визначимо    за другим способом – за формулою (5.82), для цього  необ-

хідно визначити такі показники: фГMперпрB bKKnTRK ,,,,,,,  . 

Через те, що вузол розташований горизонтально, тоді h , а за форму-

лою (5.81) коефіцієнт висоти вузла 1BK , 33,11500:2000/ bl ; 

.20100:2000/ hl   

Приведений розмір вузла виливка за формулою (5.85) буде дорівнювати 

 

                               45
10015002000

5,0
111





прR . 

 

Для сталі 25Л температура ліквідус дорівнює 1508 
о
С (див. табл. 5.35).  

Визначимо перегрівання сталі над ліквідусом за формулою (5.86) 

 

КTпер 421015081560  . 

  

Визначимо ефективну кількість живильників, що підводять метал у вузол 

за формулою (5.87): у вузол підведені по 1 живильнику на кожному рівні (n1=1; 

n2=1), тоді за n=1,5.  

За даними табл. 5.36 визначимо групу та коефіцієнт групи виливка: для 3-

ої групи виливків 16,0ГK .  
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Для сталі 25Л коефіцієнт 0,1MK  (див. табл.5.35).  

Значення фb  приймаємо за табл. 5.34 для піщано-глинистої після теплово-

го оброблення суміші фb =1540 )/( 25,0 KмсВт  . Тоді за другим способом за фор-

мулою (5.82) тривалість заливання буде 

  

3,29
154016,00,1

5,142450,11

5,0

8/15,085,0





  [c]. 

 
Це значення приймається для подальших розрахунків. 

 

 2.4 Визначення критичної швидкості піднімання металу у вузлі виливка. 

          Критична швидкість піднімання металу у вузлі дорівнює  

 

                                              41,33,29:100: h  [мм/с]. 

 

2.5 Визначення критичної витрати металу. 

Критична витрата металу за формулою (5.80) буде  

 

6,703,29:2070 крq  [кг/с]. 

 

2.6 Визначення середнього напору металу у ковші. 

 Визначимо середній напір металу у ковші за формулою (5.121) для ковша 

місткістю 16т та висоті порожнини ковша до зливного отвору 0

Kh =1,6 м (див. 

табл. 5.27), m=0,3. Приймемо спочатку стакd = 70 мм, тоді одержимо  

 

05,107,036,1)065,0
16000

20705,070003,010500
( 


серH  [м]. 

 

2.7 Визначення діаметру стаканів у ковші. 

 Приймаючи кількість стаканів у ковші стакn = 1, за формулою (5.122) знай-

демо  

066,0
05,1

6,70
008,0 стакd [м]; приймемо стакd =70 мм. 

 

 2.8 Визначення суми гідравлічних втрат у литниковій системі. 

  Приймемо 1:1:1:: 321 SSS , 19,1321   , 2n  (див. табл. 5.38 та 

5.37); за формулою (5.126) розрахуємо 75,2)5,11(1,1 nS (де коефіцієнт 1,5 до- 
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рівнює відношенню площі перерізу живильника другого ярусу до першого); 

   Значення суми гідравлічних втрат в литниковій системі визначимо за фо-

рмулою (5.120)  

29)
75,2

2

1

19,13
(75,2

22

2

. 


сл . 

 

 2.9 Визначення значення відносної (до площі стояка) площі перерізу ста-

кана  So.    

Висота литникової системи 2. слh м;  за рис. 5.43 знаходимо при 

29. сл та 2. слh м значення відносної площі перерізу стакана  55,00 S . 

 

 2.10 Визначення діаметра стояка. 

 За формулою (5.114) знаходимо діаметр стояка 
  

94
55,0

70
1 D  [мм]. 

 

Приймемо діаметр трубки стояка рівним 100 мм. 

 

 2.11 Визначення розмірів інших елементів литникової системи. 

Діаметри з’єднувального каналу та зворотного стояка приймемо рівними 

по 100 мм.  

Діаметр живильника нижнього ярусу 1051,110001  InI SDD [мм]. З 

урахуванням, що розрахунковий діаметр 941 D мм, приймемо nID =100 мм. 

Діаметр живильника верхнього (II) ярусу:  

– при одному живильнику в ярусі складе 1225,11001  nIInII SDD [мм];  

– при двох живильниках 87
2

5,1
1001 

nII

nI

nII
n

S
DD [мм].  

Приймемо для II ярусу два живильники діаметром по 100 мм.  

За такої кількості живильників ми змінюємо схему литникової системи та 

відповідно значення сл. та 0S . Можна повторити розрахунок з цими змінами, 

але, ураховуючи, що ми прийняли збільшений у порівнянні з розрахунком діа-

метр живильника другого ярусу, можна залишити його діаметр рівним 100 мм. 

 

 2.12 Визначення тривалості заливання виливка. 

Орієнтовне значення тривалості заливання виливка до надливу визначимо 

за формулою (5.99)  

996,70:7000 зал  с. 
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5.9 Розрахунок литникових систем за способом МІСІС 

 

 

 5.9.1 Вимоги до литникових систем 

 

 

 Литникова система повинна: 

 – забезпечувати швидке, але спокійне заповнення форми; 

 – бути економічною за витратою металу; 

 – бути технологічною; 

 – забезпечувати очищення рідкого металу від шлакових та піщаних час-

тинок, а також неметалевих включень 

 – сприяти послідовному твердінню різних частин виливка у напрямку до 

надливу; 

 – сприяти розосередженню термічних напружень та не утруднювати лі-

нійну усадку виливка; 

 – забезпечувати видалення газів із стрижнів. 

 

 

 5.9.2 Конструювання та вибір типу литникової системи 

 

 

 При конструюванні литникової системи необхідно додержуватися ряду 

правил: 

– протяжність каналів литникової системи повинна бути короткою та рід-

кий метал необхідно підводити до порожнини форми найкоротшим шляхом 

(табл.5.45); 

 – потік металу, що підводиться до порожнини форми, повинен бути 

спрямований вздовж стінки виливка або доточно (тангенціально) до неї; 

 – підведення металу повинно забезпечувати однобічний рух металу у фо-

рмі; 

 – небажано розміщувати елементи литникової системи поблизу знаків 

стрижнів та охолоджувачів, а також жеребейок; 

 – підведення металу здійснюють у наймасивнішу частину виливка, якщо 

товщина його стінок різниться незначно та, навпаки, метал підводить до тонких 

стінок, якщо їх товщини суттєво різняться. 

Якщо можливо технологічно, тоді доцільно застосовувати литникові сис-

теми, які включають елементи нижнього або сифонного підведення металу, ко-

трі забезпечують заповнення порожнини форми під затоплений рівень. На ра- 
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Таблиця 5.45 – Вибір відстані між елементами литникової системи 

Маса 

виливка, 

кг 

Мінімальна товщина стінок піщаної форми, мм, між 

верхом 

моделі 

та 

верхом 

опоки 

низом 

моделі 

та 

низом 

опоки 

моделлю 

та 

стінками 

опоки 

стояком 

та 

стінками 

опоки 

моделя-

ми 

моделлю 

та 

литни-

ковим 

ходом 

До 5 

5–10 

10–25 

25–50 

50–100 

100–250 

250–500 

500–1000 

1000–2000 

2000–3000 

3000–4000 

4000–5000 

5000–10000 

Понад 10000 

40 

50 

60 

70 

90 

100 

120 

150 

200 

250 

275 

300 

350 

400 

40 

50 

60 

70 

90 

100 

120 

150 

200 

250 

275 

300 

350 

400 

30 

40 

40 

50 

50 

60 

70 

90 

100 

125 

150 

175 

200 

250 

30 

40 

50 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

125 

150 

175 

200 

250 

30 

40 

50 

60 

70 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

30 

30 

30 

40 

50 

60 

70 

120 

150 

200 

225 

250 

250 

250 

 
зі навіть при застосуванні розширних литникових систем литниковий хід та живильники будуть завжди 

заповненими, як при використанні звужувальних литникових систем, тому за умови заповнення поро-

жнини форми рідким металом під затоплений рівень, у всіх випадках слід застосовувати розширні ли-

тникові системи та співвідношення площ перерізів елементів брати у таких границях   

                   F ст : F л х : F ж = (1 : 1,3 : 1,5) (1 : 1,5 : 2).                (5.129) 

 

 При виготовленні крупних сталевих виливків відповідального призначен-

ня канали литникової системи виконують з вогнетривких трубок. При цьому 

площі елементів литникової системи приймають однаковими або кратними  

 

                      F ст : F л х : F ж = 1 : 1 : 1 або 1 : 2 : 2.                     (5.130) 

 
 Якщо за технологічними умовами не вдається сконструювати литникову систему з підведен-

ням рідкого металу у нижні частини виливка, а заливання здійснюється з поворотного ковша, тоді лит-

никову систему виконують звужу- 

 

вальною. Такі ситуації можуть виникати при виготовленні дрібного та, частково, середнього литва. На 

разі звичайно рекомендують такі співвідношення площ перерізів елементів литникової системи 
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             F ст : F л х : F ж = (1,1 : 1,05 : 1)   (1,4 : 1,2 : 1).                (5.131) 

 
 Для зниження швидкості потоку рідкого металу на вході у порожнину форми, особливо при ви-

користанні звужувальних литникових систем, живильники виконують у вигляді раструбів із збільшен-

ням площ вихідного перерізу в 1,2–1,3 рази. 

 

 

 5.9.3 Розрахунок литникових систем при заливанні форм із поворот-

ного ковша 

 

 

 Оптимальну тривалість заливання форми розраховують за формулою 

Г.М.Дубицького 

  опт
3

BBGS  ,                                           (5.132) 

 

 де Gв – маса окремих виливків, кг; 

  в – товщина стінки виливка, мм; 

 S – емпіричний безрозмірний коефіцієнт, який залежить від товщини сті-

нки, маси та складності виливка (табл.5.46). 

 

Таблиця 5.46 – Значення коефіцієнта S при литті вуглецевих сталей 

Маса 

виливка, кг 

Значення коефіцієнта S при товщині стінки виливка, мм 

До 15 15–30 30–50 50–100 Понад 100 

До 500 1,00–1,35 0,90–1,20 0,80–1,10 0,75–1,05 – 

501–1000 1,05–1,40 1,00–1,30 0,90–1,20 0,80–1,15 0,75–1,10 

1001–5000 1,15–1,60 1,05–1,45 0,95–1,30 0,85–1,25 0,80–1,20 

5001–15000 1,25–1,75 1,10–1,60 1,00–1,45 0,90–1,35 0,85–1,25 

 

 Менші значення коефіцієнта S за інших рівних умов приймають для виго-

товлення у вологих формах відповідальних виливків при горизонтальному по-

ложенні їх у формі, наявності горизонтальних, механічно оброблюваних верх-

ніх поверхонь, а також тонкостінного литва та виливків типу зубчастих колес.  

 

Середні значення коефіцієнта S приймають при переважно вертикальному 

або нижньому розміщенні у тих же формах відповідальних та механічно оброб-

люваних поверхонь.  

При виготовленні виливків у сухих формах значення коефіцієнта S збіль-

шують на один рівень та замість менших значень приймають середні значення, 

а замість середніх – найбільші.   
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 При литті легованих сталей табличні значення коефіцієнта S зменшують 

на величину коефіцієнта   (табл.5.47). 
 

Таблиця 5.47 - Значення коефіцієнта    при литті легованих сталей 

Марка сталі  Коефіцієнт   

110Г13Л 0,8 

20Х13Л 0,6 

1018Н9Л 0,55 

30Х24Н12СЛ 0,50 

Сталі з 1,8-2,5%(Cr+Mo+W) 0,8–0,9 

Сталі з 2-5%  Al 0,4–0,6 

 

 Розраховану за формулою тривалість заповнення форми необхідно уточ-

нити шляхом перевірки на припустиму лінійну швидкість піднімання рівня ро-

зплаву. Така необхідність обумовлена тим, що рідка сталь з відкритої поверхні 

активно взаємодіє з атмосферою ливарної форми, що сприяє окисленню та 

утворенню оксидних плівок, а також інтенсивному охолодженню за рахунок 

теплових втрат випромінюванням; можливо твердіння у період заповнення фо-

рми та виникнення дефектів у вигляді неслитин, спаїв і плівок. Тому лінійна 

швидкість піднімання рівня розплаву vл повинна бути не менше допустимої 

швидкості vл.кр (табл. 5.48). Значення vл знаходять за формулою 

 

                                                        v л= 
O

BH


,                                                  (5.133) 

 

 де Нв – висота виливка, м. 

 Якщо vл   vл.кр, тоді у подальших розрахунках литникової системи вико-

ристовують первісно розраховане за формулою (5.133) значення тривалості за-

повнення форми. Якщо ж vл< vл.кр, тоді у подальших розрахунках використову-

ють уточнене значення оптимальної тривалості заповнення форми  
 

                                                     
л

B
опт

v

H
   .                                               (5.134) 

 

 Леговані сталі слід заливати з більшою лінійною швидкістю, ніж нелего-

вані. А сталі з більшим вмістом плівкоутворюючих елементів (хрому, алюмі-

нію, титану) необхідно заливати ще бистріше (див. табл. 5.48). 

 

Таблиця 5.48 – Швидкість заливання форм для деяких типів сталей 

Сталь vл.кр, м/с, при товщині стінок виливка, мм 

До 4 4–10 10–40 40–70 Понад 70 
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Вуглецеві та низьколеговані 100–20 20–16 16–12 12–10 10–8 

Високолеговані: 

           40Х24Н12СЛ 

 

– 

 

40–32 

 

32–24 

 

24–20 

 

20–16 

           10Х18Н9Л – 36–29 29–22 22–18 18–14 

           29Х13Л – 28–22 22–17 17–14 14–11 

           110Г13Л – 25–20 20–15 15–13 13–10 

 

 Розрахунковий напір при заливанні форм (рис. 5.50) із поворотного ковша 

розраховують за формулою 

 

                                                Нр=Н1 + НО – P
2
/2HB,                                         (5.135) 

 

 де Н1 – висота рівня розплаву у ковші над верхнім горизонтом форми, м; 

 Н0 – відстань від верхнього горизонту форми до рівня живильника, м; 

 P – висота верхньої частини виливка, що знаходиться над горизонтом жи-

вильників, м.  

 
 

Рис. 5.50 – Схема визначення розрахункового напору 

рідкої сталі при заливанні форми із поворотного ковша:  

1 – нижня напівформа; 2 – верхня напівформа; 

3 – литникова система; 4 – ківш; 5 – рідкий метал 

 

 Підставивши у формулу (5.136) значення усіх параметрів, розраховують 

значення сумарної площі вузького місця литникової системи, котрим можуть 

бути як нижній переріз стояка, так і вхідний переріз живильника. Із рівняння 
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витрати рідини при напірній течії виходить, що сумарна площа вузького місця 

дорівнює  
 

                                         F вузьк=
PоптP

P

gH

G

2
,                                    (5.136) 

 

 де Gр – розрахункова маса рідкого металу, кг; 

 
P
 – густина рідкого металу, кг/м

3
; 

   – коефіцієнт витрати литникової системи; 

 опт  – оптимальна тривалість заповнення форми, с; 

 Нр – розрахунковий напір металу, м. 

 У звужувальних литникових системах найвузькішим місцем є переріз жи-

вильників. За живильниками знаходяться порожнини усіх виливків, а також бі-

чних надливів (точніше усіх надливів або їх частин, що знаходяться нижче за 

верхній горизонт виливка). Тому розрахункова маса рідкого металу буде 

 

                                GGG BP бн  ,                                       (5.137) 

 

 де Gв – маса окремих виливків, кг;  

 Gбн – маса бічних надливів, кг. 

 У розширних литникових системах вузьким місцем є нижній переріз сто-

яка. Через цей переріз до моменту заповнення порожнини виливка у формі за-

повнюються усі інші порожнини, що розташовані нижче горизонту виливка, 

тобто литникового ходу, живильників та бічних надливів. Тому розрахункова 

маса розплаву буде 

 

                           GGG BP лх G жG бн  ,                         (5.138) 

 

 де Gлх – маса литникового ходу, кг; 

 Gж – маса живильників, кг. 

 Коефіцієнт витрати литникової системи   визначається сукупністю міс-

цевих та лінійних коефіцієнтів гідравлічних опорів та залежно від складності 

литникової системи значення його коливається від 0,25 до 0,70 (табл.5.49). 

 

 

Таблиця 5.49 – Значення коефіцієнта   

Складність 

литникової 

Тип литникової системи 

Верхня Горизонтальна Нижня Сифонна Вертикально-
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системи щілинна 

Нескладна 

(2 повороти) 

0,70 0,60 0,55 0,60 – 

Середньої 

складності 

(3 повороти) 

0,60 0,50 0,45 0,50 0,55 

Складна 

(4 повороти 

та більше) 

0,40 0,35 0,30 0,25 0,30 

 Примітка. Наведені значення відносяться до литникових систем з відкри-

тими надливами. Для литникових систем з закритими надливами згідно з типом 

та складністю табличні значення коефіцієнта необхідно зменшити на 0,10. 

 

 

 Потім із співвідношень (5.129) – (5.131) визначають сумарні площі пере-

різів елементів литникової системи F ст, F лх та F ж. Потім визначають 

кількість стояків, литникових  ходів та живильників, розраховують площі пере-

різу кожного окремого елемента литникової системи та їх розміри за методи-

кою, що наведена нижче. 

 

 

 5.9.4 Розрахунок литникових систем при заливанні форм із стопорно-

го ковша 

  

 

 При заливанні із стопорного ковша, на відміну від заливання із поворот-

ного ковша, напір рідкої сталі в ньому змінюється у процесі заповнення форми. 

На разі має місце змінний напір і у ковші, і у ливарній формі. Причому ківш як 

гідравлічний устрій діє автономно, тоді як литникова система ливарної форми 

повинна діяти узгоджено з ковшем. 

 На початку розливання статичний напір рідкого металу, рівний Нк.поч, 

завжди більший, ніж наприкінці Нк.кін (табл. 5.50). Відповідно витрата його з 

ковша максимальна на початку розливання qк.max та мінімальна наприкінці зали-

вання qк.min.  

 

 

Таблиця 5.50 – Орієнтовні значення статичних напорів у стопорних ковшах 

Місткість ковша, т 
Величина напору, мм 

на початку заповнення наприкінці заповнення 
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форми Нк поч форми Нк кін 

0,5 520 200 

1 750 280 

4 1100 330 

6 1250 360 

10 1350 380 

16 1550 410 

20 1700 430 

  

 На початку розливання ливарна форма також заповнюється розплавом під 

найбільшим статичним напором (рис. 5.51,а) 

 

                                      Н л.с,поч = Н0 + Н2 + Нк поч ,                                     (5.139) 
 
 де Н2 – відстань від верхнього горизонту форми до вихідного зрізу стопо-

рного отвору, м; 

 Нк поч – початкова висота розплаву у ковші, м. 

 

 
 
 

Рис. 5.51 – Схема визначення розрахункового напору рідкої сталі при за-

ливанні форм зі стопорного ковша на початку (а) та наприкінці (б) заповнення 

порожнини виливка у формі: 1 – нижня напівформа; 2 – верхня напівформа; 3 – 

литникова система; 4 – лійка надставна; 5 – ківш; 6 – стопорний стакан; 7 – рід-

кий метал; 8 – шлак; 9 – стопор 

 Наприкінці розливання статичний напір металу стає найменшим (рис. 

5.51,б)  

                                         Н л.с,кін=(Н0–Р)+Н2 + Нк кін ,                                     (5.140) 
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 де Нк кін – кінцева висота розплаву у ковші, м. 

 Відповідно витрата розплаву у литниковій системі також максимальна на 

початку qл.с= qл.с max та мінімальна наприкінці розливання qл.с= qл.с mіn. З умови 

узгодженої роботи ковша та литникової системи форми виходить 

 

                                           qк max= qл.с min,                                           (5.141) 

 

 де qк max  
K
F стак почкgH .2  ;                                                                  (5.142) 

 qл.с min= л.с F лс, min кінслgH ,.2 ;                                                                  (5.143) 

  к – коефіцієнт витрати для стопорного стакана ковша; 

  л.с – коефіцієнт витрати литникової системи; 

 Fстак – площа перерізу отвору стопорного стакана, м
2
; 

 Fл.с,min – площа перерізу вузького місця литникової системи, м
2
.  

Із виразів (5.141) – (5.142) виходить 

 

F стак =  Fл.с,min( л.с/ к)
почk

кінсл

H

H

.

.,. .                             (5.144)
 
  

 

 Площу перерізу вузького місця литникової системи находять за форму-

лою 

кінслроптсл

p

вузсл
gH

G
FF

...

min..
2

  .                          (5.145) 

 

За значенням Fстак розраховують діаметр отвору стопорного стакана 

розркD .  


стак

розрк

F
D

4
.  .                                       (5.146) 

 

Потім отримане значення порівнюють із діаметром отвору стопорних 

стаканів зі стандартного ряду Dк.станд, мм:  

 

30;   35;   40;   45;   50;   55;   60;   65;   70 

 
 

і приймають діаметр отвору рівним найближчому діаметру з цього ряду 

 

Dк = Dк.станд. 

 

Далі розраховують уточнену площу отвору стопорного стакана 
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4

.

.

стандк

утстак

D
F


           .                                  (5.147) 

                                                                  

У зв'язку з фактичною зміною розміру отвору стопорного стакана ковша 

необхідно відповідно скорегувати площу вузького місця литникової системи 

 

         
кінсл

почк

сл

к
утстанслвузьк

Н

H
FFF

,.

.

.

..



  .                           (5.148) 

 

По площі вузького місця з урахуванням прийнятих співвідношень 

(5.129) – (5.130) визначають сумарні площі перерізів усіх елементів литникової 

системи ∑Fст, ∑Fл.х, ∑Fжив. 

 

 

5.9.5 Розрахунок елементів литникової системи  

 

 

У сталевому литті застосовують литникову систему, яка складається у 

найпростішому варіанті з таких елементів: литникової лійки, литникового стоя-

ка, зумпфа, литникового ходу, литникового живильника, надливу та випору. 

Литникова система додатково моде містити фільтр для очищення розп-

лаву від шлакових та піщаних частинок, а також неметалевих включень. Фільтр 

являє собою вставку з вогнетривкого матеріалу у вигляді сітки, шару гранул, 

стрижня з тонкими каналами або кераміки з наскрізними макропорами. Він за-

безпечує грубе або тонке очищення розплаву залежно від розміру фільтруючих 

каналів. Крім того, фільтри роблять додатковий гідравлічний опір та дозволя-

ють зменшувати швидкість течії розплавленого металу по каналах литникової 

системи.  

Литникову лійку виконують у вигляді усіченого конуса, перевернутого 

основою нагору. При цьому нижнім перетином литникова лійка зчленовується з 

верхнім  перетином  стояка  dл.н= dст.в. У сталевому литві використовують лійки 

середньої конусності, з відношенням верхнього діаметра до нижнього dл.в/dл.н = 

2...3,7, причому зі збільшенням розміру стояка це співвідношення зменшується.  

Так, максимальне значення використовують при діаметрі стояка dст.в = 35 мм, а 

мінімальне – при dст.в = 80 мм. Висоту лійки звичайно виконують рівною верх-

ньому діаметру hл = dл.в. 

Стояк виконують циліндричним з невеликим формувальним ухилом у 

бік  витягу моделі стояка. Діаметр нижнього перетину стояка dст.н визначають за 

розрахованою площею його перетину 
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ст
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нст
n

F
d







4
.  ,                                          (5.149) 

                              

де nст - кількість стояків, звичайно n = 1, але при виробництві великого 

литва при розливанні одночасно з двох стопорних ковшів кількість стояків мо-

же досягати чотирьох. 

У сталевому литві внаслідок швидкого охолодження розплаву в каналах 

литникової системи стояк виконують діаметром не менше 20 мм. Якщо розра-

хунковий діаметр менше цього значення, тоді отриманий результат заокруглю-

ють до зазначеного мінімально припустимого розміру. Діаметр верхнього пере-

різу стояка визначають залежно від  діаметра нижнього перерізу й висоти стоя-

ка  за формулою (5.34).                            

Литниковий хід може мати декілька гілок. Площа кожної з них дорівнює 

 

                                               
хл

хл

хл
n

F
F

.

.

.


   ,                                              (5.150) 

 
де nл.х – кількість гілок литникового ходу, що стає відомим після розмі-

щення виливка або виливків у формі відповідно до загальних правил конструю-

вання литникової системи. 

Профіль перерізу литникового ходу залежить від його призначення. Як-

що литниковий хід виконує тільки функції розподілу розплаву по живильниках, 

тоді в перетині він являє собою рівнобічну трапецію, висота якої дорівнює се-

редній лінії 

       хлхл аb .. 8,0 ,      
2

..

.

хлхл

хл

bа
h


    .                               (5.151) 

 
Якщо ж литниковий хід поряд з розподільною здійснює також функцію 

шлакоуловлювання, тоді переріз литникового ходу виконують у вигляді рівно-

бічної трапеції, висота якої в 1,5 рази більша за середню лінію 

 

                             хлхл аb .. 8,0 ,      
2

5,1 ..

.

хлхл

хл

bа
h


    .                             (5.152) 

 

Довжину литникового ходу визначають конструктивно, виходячи з не-

обхідності розподілу рідкого металу по живильниках найкоротчишим шляхом. 

 

 

Зумпф виконують у вигляді півсфери радіусом 

 

                          хлзум аR .)75,0...50,0(  .                                       (5.153) 
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Живильник у поперечному перерізі має площу 

 

                    жжж nFF /  ,                                            (5.154) 

 

де nж – кількість живильників, що визначається товщиною виливка та  

його габаритними розмірами (масою). 

При встановленні кількості живильників можна керуватися рекоменда-

ціями, що наведені у табл. 5.13. 

Переріз живильників у сталевому литві по можливості прагнуть викона-

ти квадратним у зв'язку з необхідністю мінімізації теплових втрат при течії по 

ньому розплаву. Однак практично з-за великого формувального ухилу на біч-

них стінках (для ліпшого ущільнення суміші проти ерозійного руйнування) цей 

переріз трансформується в трапецію 

 

                                               жж ab 8,0 ;                                                (5.155) 

   

                                           2/)( жжж bаh  .                                           (5.156) 

 

При цьому висота живильника повинна бути менше товщини виливка у 

місці підведення рідкого металу: Вжh 8,0 . Якщо з розрахунку висота живиль-

ника виходить більше зазначеної границі, тоді квадратний переріз у місця стику 

з виливком трансформують у сплющену трапецію, приймаючи 

                                 

                Вжh 8,0 .                                                (5.157) 
 

Тоді ширину такого живильника визначають по площі його перерізу 

 

)9,0/(  жжж hFa .                                           (5.158) 
 

Для великих виливків живильники, як і інші елементи литникової сис-

теми, виконують з використанням готових вогнетривких виробів, у тому числі з 

перерізом у вигляді овальної щілини шириною 20–30 мм. 

Довжину живильників визначають відстанню від виливка до литниково-

го ходу, який необхідно дотримувати для усунення теплового впливу металу в 

литниковій системі на умови формування виливків (див. табл. 5.45). 

 

Я.І. Шкленник пропонує визначати довжину живильника залежно від  

висоти литникового ходу 

                                             хлж hL .)8,0...5,0(  .                                       (5.159)                                                

 



 396 

Випір встановлюють на верхній поверхні виливка у формі за відсутності 

на ній надливу, а також над закритими надливами. Його виконують з круглим 

або прямокутним перерізом залежно від геометрії місця стику на виливку. Діа-

метр або товщина випору в основі повинні складати 

 

Внвипd )50,0...25,0(.  .                                        (5.160) 

 

Діаметр або товщина випору у верхньому перерізі дорівнюють 

 

випнвипввип hdd 05,0..   ,                                       (5.161) 

 

де hвип – висота випору, яка чисельно дорівнює висоті шару формуваль-

ної суміші над місцем стику виливка з випором. 

 

 

Приклад розрахунку 

 1 Розрахувати горизонтальну литникову систему для виливка «плита» 

(рис. 5.52) за способом МІСІС при заливанні сталі з поворотного ковша у піща-

ну ливарну форму. 

 

1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи вихідних 

даних.         

Матеріал виливка  вуглецева сталь; маса виливка Gв=50 кг; спосіб лиття- 

у піщану форму;  литникова система  горизонтальна;  кількість  виливків  у ли- 

варній формі n =2 шт; товщина стінок виливка, переважна або середня,   =55 

мм; висота  виливка у ливарній формі (по положенню при заливанні) Нв=55 мм; 

висота рівня розплаву у ковші над верхнім горизонтом форми Н1= 150 мм,  ви-

сота верхньої опоки Но= 125 мм. 

 

           1.2 Визначення оптимальної тривалості заливання форми. 

Коефіцієнт S при разовій формі з таким підведенням металу дорівнює 

0,75. Тривалість заливання форми за формулою (5.132) буде 

 

5,10555075,0 3   [c]. 
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Рис.5.52 – Ескіз сталевого виливка «плита» 

 

 

 1.3 Визначення лінійної швидкості піднімання рівня розплаву у формі. 

 Розраховану за формулою тривалість заповнення форми необхідно уточ-

нити шляхом перевірки на припустиму лінійну швидкість піднімання рівня ро-

зплаву. Значення vл знаходимо за формулою (5.133) 

 

  v л= 2,5
5,10

55
   [мм/с] .                                          

 

 Одержана vл< vл.кр, що за табл. 5.48 складає 10–12 мм/с, тому у подальших 

розрахунках використовуємо уточнене значення оптимальної тривалості запов-

нення форми, яке визначимо за формулою (5.134) 

 

                                                      5
11

55
опт [c]. 
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1.4 Визначення розрахункового напору при заливанні форми. 

Розрахунковий напір при заливанні форм з поворотного ковша розрахо-

вують за формулою (5.135) 

 

     Нр=0,150+ 0,125 – 0
2
/2х0,055=0,275 [м].                    

 

1.5 Визначення сумарної площі вузького місця литникової системи. 

Приймаємо масу литникової системи Gл = 0,45 Gв =22,5 кг (див. додаток 

В). Маса металу, що заливається у форму буде G=Gв+Gл = 145 кг. За даними 

табл. 5.49 коефіцієнт 60,0 . Сумарна площа перерізу вузького місця литнико-

вої системи визначається за формулою (5.136) 

 

                      F вузьк= 003,0
275,081,92560,06900

145



 [м

2
] .                                    

  

 1.6 Визначення співвідношень площ перерізів елементів литникової системи. 

Відомо, що якщо за технологічними умовами не вдається сконструювати литникову систему з 

підведенням рідкого металу у нижні частини виливка, а заливання здійснюється з поворотного ковша, 

тоді литникову систему виконують звужувальною. Такі ситуації виникають при виготовленні дрібного 

литва. На разі звичайно рекомендується співвідношення площ перерізів елементів литникової системи 

за формулою (5.131) 

 

F ст : F л х : F ж =  1,2 : 1,1 : 1. 

 

 1.7 Визначення сумарних площ перерізів елементів литникової системи. 

По площі вузького місця з урахуванням прийнятого вище співвідношення 

визначимо сумарні площі перерізів усіх елементів литникової системи  

                       

    
0036,0003,02,1  стF    [м

2
];  0033,0003,01,1.  хлF  [м

2
];  003,0 жF  [м

2
].

 
 

 1.8 Визначення розмірів перерізів елементів литникової системи. 

Стояк виконують циліндричним з невеликим формувальним ухилом у 

бік  витягу моделі стояка. Кількість стояків nст = 1. Діаметр нижнього перетину 

стояка dст.н визначаємо за формулою (5.149) 

 

 

068,0
114,3

0036,04
. 




нстd [м]. 

       

Діаметр верхнього перерізу стояка визначають залежно від  діаметра ни-

жнього перерізу й висоти стояка hст за формулою (5.34) 
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6910001,068. встd   [мм]. 

 

Литниковий хід має дві гілки nл.х = 2. Площа кожної з них за формулою 

(5.150) дорівнює 

                                          
2

0033,0
. хлF = 0,00165 [м

2
]. 

 

Литниковий хід поряд з розподільною здійснює також функцію шлакоу-

ловлювання, тоді переріз литникового ходу виконують у вигляді рівнобічної 

трапеції, розміри котрої визначимо за формуломи (5.152)  

 

    ;215,1
2

8,0
5,1

2

8,0
1650 2

. a
aaаа

F хл 





   

 

37. хлa мм; 30378,0 b  [мм];  50
2

3037
5,1. 


хлh  [мм]. 

       

Довжину литникового ходу визначимо конструктивно, виходячи з необ-

хідності розподілу рідкого металу по живильниках найкоротчишим шляхом. 

Зумпф виконуємо у вигляді півсфери радіусом з формули (5.153) 

    

2337)75,0...50,0( зумR  мм. 

 

Кількість живильників визначаємо залежно від товщини виливка та його 

маси за даними табл. 5.51: на один виливок – один живильник. У формі розмі-

щено два виливки, тому nж=2. 

Живильник у поперечному перерізі має площу, яка за формулою (5.154) 

буде 

0015,02/003,0 жF [м
2
]. 

 

Розміри перерізу живильників розраховуємо за формулами (5.155) та 

(5.156) 

 

 

 

;215,1
2

8,0
5,1

2

8,0
1500 2a

aaаа
Fж 





  

 

35жa мм; 28358,0 жb  [мм];  32
2

2835



жh  [мм]. 
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Висота живильника повинна бути менша за товщину виливка у місці під-

ведення рідкого металу: Вжh 8,0 . На разі одержуємо 44558,0 жh мм. 

Довжину живильника визначимо залежно від  висоти литникового ходу 

за формулою (5.159) 

 

                                        40508,0 жL  [мм], 

 

що не суперечить даним табл. 5.45.                                          

Випір встановлюємо над закритими надливами. Його виконуємо з круг-

лим перерізом. Діаметр випору в основі за формулою (5.160) буде 

 

255050,0. нвипd  [мм], 

 

а діаметр випору у верхньому перерізі за формулою (5.161) складе 

 

    3010005,025. ввипd [мм]. 

 

Литникову лійку виконуємо у вигляді усіченого конуса, перевернутого 

основою нагору. При цьому нижнім перерізом литникова лійка зчленовується з 

верхнім перерізом стояка  

 

                                           dл.н= dст.в= 69 мм. 

  

У сталевому литті використовують лійки середньої конусності, з відно-

шенням верхнього діаметра до нижнього  dл.в/dл.н  = 2...3,7, тоді  

 

dл.в= 3 х 69   200 мм. 

  

Висоту лійки виконуємо рівною її верхньому діаметру hл = dл.в=200 мм. 
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?        Запитання для самоконтролю 

 

 

1. Які загальні правила за С.В.Русіяном слід застосовувати при виборі 

способу і місця підведення живильників до сталевих виливків? 

2. Назвіть послідовність розрахунку литникової системи сталевого вилив-

ка за способом Ю.А.Нехендзі. 

3. За Б.Б.Гуляєвим вимоги поділяють на дві групи. Перерахуйте їх.  

4. Якщо великі виливки виготовляють з високолегованих сталей сумарна 

площа живильників повинна бути меншою чи більшою за площу стопорного 

стаканчика та на скільки? 

5. Яку формулу для визначення метало статичного напору запропонував 

Б.Б.Гуляєв? 

6. Які способи розрахунку литникових систем для сталевого литва запро-

понував  Г.М.Дубицький? 

7. Назвіть послідовність розрахунку литникової системи при заливанні 

форм зі стопорного ковша, що рекомендував Г.М.Дубицький? 

8. Для яких виливків звичайно застосовують розрахунок литникових сис-

тем за способом НКМЗ? 

9. Для яких виливків можна проводити розрахунок литникової системи за 

способом Уралмашзаводу? 

10. Які литникові системи можна розрахувати за способом 

П.Ф.Василевського? 

11. Які литникові системи можна розрахувати за способом В.О.Данилова? 

12. Які дефекти виникають у сталевих виливках через неправильний 

устрій литникової системи? 

13. Чому при виготовленні сталевих виливків необхідне збільшення ма-

сової швидкості заповнення форми та зменшення тривалості заливання? 

14. Які ливарні ковші застосовуються для заливання ливарних форм ста-

левих виливків? 

15. Які спрощення прийняті В.О.Даниловим для розрахунку одноярусних 

литникових систем? 

16. Яких правил слід додержуватися при конструюванні та розрахунку 

литникової системи за  способом МІСІС? 

17. Як визначають розрахунковий напір при заливанні форм із поворот-

ного ковша за способом МІСІС? 

18. Які співвідношення елементів литникової системи виливків із легова-

них чавунів приймають при її розрахунку? 

19. Які форми перерізів можуть мати литникові стояки та живильники 

при виготовленні литих прокатних валків? 
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6 РОЗРАХУНКИ ЛИТНИКОВИХ СИСТЕМ 

ВИЛИВКІВ ІЗ КОЛЬОРОВИХСПЛАВІВ 

 

  

6.1 Розрахунок литникових систем за способом С.В.Русіяна 

 
 
 Залежно від характеру сплаву, конструкції виливка та типу вироб-
ництва  застосовують різні види литникових систем, в основному, гори-
зонтальні, вертикальні та сифонні (рис. 6.1 та табл. 6.1). 
 

 
Рис. 6.1 – Литникові системи:  а – горизонтальні з двобічним та од-

нобічним шлаковловлювачем (колектором); б – горизонтальні з фільтру-
вальною сіткою;  в – з вертикальним щілинним живильником; г – сифон-
на з кільцевим шлаковловлювачем (колектором); д – сифонна з фільтру-
вальною сіткою та ріжковим живильником;  е – сифонна з фільтруваль-
ною сіткою та ялинковими живильниками; ж – верхня з дощовими живи-
льниками; 1 – литникова лійка або чаша; 2 – стояк; 3 – шлаковловлювач 
(колектор); 4 – живильники; 5 – литниковий канал; 6 – фільтрувальна сіт-
ка 
 
 При розрахунку литникових систем фасонного кольорового литва за цим 
способом було встановлено, що спочатку необхідно визначити тривалість запо-
внення ливарної форми рідким сплавом. Тривалість заливання   залежить від 
маси виливка, середньої товщини стінки та може бути визначена  за формулою 

                             QS     ,                                             (6.1) 
  
 де     тривалість заповнення ливарної форми, с;  

 Q   маса виливка, кг; 

     S  коефіцієнт, що залежить від типу сплаву та середньої товщини стінки 
(табл. 6.2).  
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Таблиця 6.1 – Види та призначення литникових систем виливків з кольо-
рових 
                        сплавів  

Тип  
литникової системи 

Типи ли-
варних 
сплавів 

Характеристика виливка 

Горизонтальна:   
   – звичайна (див. 
рис. 6.1, а)   

Мідні 
сплави 

Виливки будь-якої маси різної конфі-
гурації з горизонтальним рознімом 

   – з фільтруючим 
шлаковловлювачем 
(див. рис. 6.1, б) 

Кольорові 
сплави 

Дрібні та середні виливки різної кон-
фігу- 
рації відповідального призначення 

Вертикальна:    
   – з щілинним  жи-
вильником (див. рис. 
6.1,в) 

Легкі 
сплави 

Товстостінні виливки 

Сифонна:   
   – звичайна  Кольорові 

сплави 
Дрібні виливки, що заливаються вер-
тикально 

   – з кільцевим шла-
ковловлювачем 
(див. рис. 6.1, г)  

Кольорові 
сплави 

Середні та крупні виливки значної ви-
соти, що робляться з центровим 
стрижнем  
 

   – з фільтруваль-
ною сіткою та ріжко-
вим живильником 
(див. рис. 6.1, д) 

Кольорові 
сплави 

Дрібні виливки різної конфігурації від-
повідального призначення 

   – з фільтруваль-
ною сіткою та ялин-
ковими живильника-
ми (див. рис. 6.1,е) 

Кольорові 
сплави 

Дрібні виливки різної конфігурації  

Верхня:    
   – з дощовими 
живильниками  
(див. рис. 6.1, ж)  

Мідні 
сплави 

Середні та крупні виливки великої ви-
соти 

 
Таблиця 6.2 – Значення коефіцієнта S 

Призначення 
Значення коефіцієнта S для сплавів 

мідних алюмінієвих магнієвих 

Для тонких невеликих виливків 1,3 0,8 0,9 

Для товстих крупних виливків 1,5 1,0 1,2 

 

Сумарний переріз площі вузького місця литникової системи (живи-
льників або стояка)  визначається за формулою 
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K

Q
F





1 ,                                                  (6.2) 

 де F – сумарний переріз вузького місця литникової системи, см2; 

          Q1 – маса рідкого металу, що заливається через литникову систе-
му, кг; 
 K – питома швидкість заливання, сcмкг 2/ . 
 Значення питомої швидкості заливання К (табл. 6.3) змінюється за-
лежно від питомої густини виливка v .  

 Значення  питомої  густини виливка v визначається за формулою 
 

                                                               
V

Q
v   ,                                                      (6.3) 

   

 де v    питома густина виливка, кг/дм
3
; 

 Q   маса виливка, кг; 

          V  габаритний об’єм виливка (за крайніми точками креслення), дм
3
. 

 
Таблиця 6.3 – Залежність питомої швидкості заливання від типу сплаву 

Тип ливар-
ного сплаву 

Значення питомої швидкості заливання К, сcмкг 2/   
за питомої густини виливка  v , 3/ дмкг  

До 1 
вкл. 

Понад 1 
до 2 

Понад 2 
до 3 

По-
над 3 
до 4 

Понад 
4 до 5 

По-
над 5 
до 6 

По-
над 6 

Алюмінієві 
сплави* 

0,20-
0,25 

0,30-
0,35 

0,40-
0,45 

– – – – 

Мідні сплави 
(крім алюмі-
нієвої брон-

зи) 

0,30-
0,35 

0,40-
0,45 

0,50-
0,55 

0,60 0,65 0,70 0,75 

Алюмінієві 
бронзи 

0,25-
0,30 

0,35-
0,40 

0,45-
0,50 

0,55 0,60 0,65 0,70 

         Примітка. * Значення питомої швидкості заливання наведені для зали-
вання у вологі форми; для сухих форм значення необхідно збільшити у 1,5 ра-
зи. 

 
 Будова литникової системи визначається співвідношенням площ перерізів 
її елементів (табл. 6.4). 

 
Таблиця 6.4 – Співвідношення між перерізами частин литникової систе-
ми 

Частина 
 литникової системи 

Співвідношення площ 
перерізів елементів лит-

никової системи  
Примітка 

Живильник 1,0 Стояки найменшого пе-
рерізу встановлюють за Шлаковловлювач 1,5…1,7 
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Стояк 0,75…1,0 великої протяжності та 
розгілкованості литнико-

вих каналів 

 
Крім того, С.В.Русіяном були розроблені таблиці (табл. 6.5 та 6.6), які 

спрощують задачу технолога при визначенні кількості та розмірів живильників 
залежно від площі їх перерізу.   



 

 
 
 
Таблиця 6.5 – Характеристика живильників для виливків із кольорових сплавів 

Об’єм 
рідкого 
металу, 

л 

Маса виливка, кг, із ливарного сплаву Кількість живильників при то-
вщині стінок виливка, мм 

Характеристика 
живильників 

бронзи силуміни магнієві алюмінієві 3-5 5-8 8-10 10-
15 

15-
20 

Площа 
перері-
зу, 2см  

Довжи-
на, мм  

0,07-0,7 0,6-6,0 0,2-1,8 0,1-1,3 0,2-1,8 1-2 1-2 1 1 1 0,3-0,85 10-30 

0,7-2,0 6,0-17,2 1,8-5,2 1,3-3,6 1,8-5,4 3 3 2-3 2-3 2-3 0,65-

0,85 

25-30 

2,0-5,3 17,2-45,6 5,2-14,8 3,6-9,64 5,4-14,2 n  5 4 3 3 0,85-1,0 30-35 

5,3-10,5 45,6-90,3 14,8-29,3 9,64-19,1 14,2-28,3 n  4-6 4-5 3-5 3 1,0-1,5 30-35 

10,5-

21,0 

90,3-181,0 29,3-58,6 19,1-38,0 28,3-56,0 n  6-8 7 4-6 4-5 1,0-1,5 35-50 

21,0-

44,0 

181,0-

378,4 

58,6-123,2 38,0-80,0 56,0-118,8 n  8-9 7-8 7 6 1,0-2,0 45-50 

44,0-

65,0 

378,4-

579,0 

123,2-

182,0 

80,0-118,2 118,8-

175,5 

n  8-9 8 7 6-7 1,85-

2,25 

45-55 

65,0-

85,0 

579,0-

759,6 

182,0-

238,0 

118,2-

154,4 

175,5-

229,5 

n  9-10 9 8 7 2,25-

2,85 

50-55 

Примітка. n – кількість живильників по місцю. 
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Таблиця 6.6 – Розміри типових живильників 

 
Переріз, 

см2 
Розміри А і В при висоті перерізу Н, мм 

3 4 5 6 8 10 

А В А В А В А В А В А В 

0,3 8 12 6 9 4 8 - - - - - - 

0,5 14 19 10 15 8 12 6 10,5 5 8 - - 

0,63 18 24 13 18 10 15 8 13 6 10 - - 

0,8 25 28,5 18 22 13,5 18,5 11 15,5 9 11 7 9 

1,0 32 35 23 27 18 22 14 20 11 15 7 13 

1,25 39 43,5 29 33 23 27 18 34 13 18 10 15 

1,6 50 56 38 42 30 34 25 28 18 22 14 18 

2,0 64,5 56,5 48 52 38 42 30,5 36,5 24 26 18 22 

           
Приклад розрахунку 
 

1. Розрахувати литникову систему для виливка «втулка закрита» (рис. 
6.2). 
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Рис. 6.2 –Виливок “втулка закрита” 
1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи 

вихідних даних.  
 Матеріал виливка – сплав марки БрО5Ц5С5 ГОСТ 613-79; маса 

виливка Q = 1,2 кг; спосіб лиття – у піщану форму; литникова система – 
горизонтальна з однобічним колектором; спосіб формування – по воло-
гому; кількість виливків у ливарній формі n = 4 шт.; товщина стінок вили-
вка, переважна або середня, δ ~ 10 мм. 

 
1.2 Визначення питомої густини виливка та питомої швидкості 

його заливання. 
Визначимо габаритний об’єм виливка V (за крайніми точками крес-

лення)   
 

1,34 х 1,21х 1,18  1,91 [дм3]. 
  
Розраховуємо значення питомої густини виливка v за формулою 

(6.3) 
 

                                                     v  
91,1

2,1
  ≈ 0,63 [ 3/ дмкг ].      

 
Потім за даними табл. 6.3 залежно від значення питомої густини виливка 

v  визначаємо величину питомої швидкості заливання К. K= 0,30 кг/cм
2
с.  

 
1.3   Визначення тривалості заповнення ливарної форми. 
Спочатку згідно з даними додатку Г приймаємо масу литниково-

живлючої системи для виливка з мідного сплаву рівною 
  
                                Qл = 0,25·Qв = 0,25·1,2= 0,3 [кг]. 

 
Через те, що виливків у ливарній формі чотири, тоді маса рідкого 

металу, що заливається у форму буде складати Q1 = (Qл + QВ)   4 = 
(1,2+0,3) 4 = 6 кг. 

За даними табл. 6.2 приймемо значення коефіцієнта S = 0,7.                                 
Тривалість заповнення ливарної форми буде складати за формулою 
(6.1) 
 

2,17,0    0,77 [c].       

  
 1.4 Визначення співвідношення площ перерізів литникової систе-
ми. 

Будова литникової системи визначається співвідношенням площ 
перерізів її елементів (див. табл. 6.4)                       
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F ст: F к: F ж= 1,0 : 1,5 : 1,0. 

 
1.5 Визначення сумарної площі перерізу вузького місця литникової 

системи.   
Визначення сумарної площі перерізу вузького місця литникової сис-

теми робимо за формулою (6.2) 





30,077,0

2,1
.мвF  5, 19 [см2]. 

 
a. Визначення площі перерізу колектора.  
Площа перерізу колектора буде 

 
                                             ∑ Fкол = 5,19 х 1,5   7,79 [см2].                              

 
           1.7 Визначення розмірів перерізів живильників, колектору та ли-
тникового стояка. 

Через те, що литникова система складається з одного литникового 
стояка, одного однобічного колектора та чотирьох живильників розміри 
перерізів елементів литникової системи будуть такими: 

– для стояка круглого перерізу  
 

26
14,3

19,54



стнd  [мм]; 

 

– для живильника трапецоподібного перерізу  (див. табл. 6.6) при 

Fж= 5,19:4= 1,3 см2            

a = 13, b = 18, h = 8 мм;    l = 15 мм (див. табл. 6.5); 

– для колектора трапецоподібного перерізу при Fкол= 7,79 см2 

   
a = 26 мм, b = 32 мм, h = 25 мм. 

 
 
 6.2 Розрахунок литникових систем за способом О.О.Лебедєва 

    

 

 За способом О.О.Лебедєва визначають форми і розміри елементів литни-

кових систем та їх розміщення у формі для виливків із легких кольорових спла-

вів (алюмінієвих і магнієвих). Литникові системи для лиття легких сплавів зна-

чно відрізняються від литникових систем, що застосовуються для важких ко-

льорових сплавів. 

 На разі литникова система повинна відповідати таким вимогам: 

– забезпечувати плавне заповнення усієї форми металом; 
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– затримувати неметалеві включення, які знаходяться у рідкому 

сплаві; 

– у процесі заповнення форми металом не створювати нових шла-

ків та інших забруднень, котрі можуть з’явитися в процесі заповнення 

форми як результат взаємодії сплаву з киснем повітря або внаслідок ро-

змивання форми; 

– в процесі твердіння виливка забезпечувати напрямний розви-

ток кристалізації сплаву (особливо бажаною є кристалізація знизу дого-

ри); 

 
– витрачати на заповнення литниково-живлючої системи якнайме-

нше сплаву (у більшості випадків не більше 120…150% від маси вилив-

ка). 

 При виробництві виливків з легких сплавів у разові форми, як правило, 

підводять метал до найнизькішої частини виливка (до нижньої частини порож-

нини форми). 

Приблизна послідовність проектування методики заливання така: 

а) вибір положення виливка у формі; б) вибір типу литниково-надливної 

системи; в) визначення необхідних даних для розрахунку елементів лит-

никової системи; г) визначення розмірів надливної системи; д) вибір лит-

никової чаші; е) визначення площі сумарного перерізу стояків; ж) вибір 

місць підведення металу до виливка; з) розрахунок кількості та розмірів 

живильників; и) розрахунок площі перерізу та кількості гілок колектора; к) 

вибір площі перерізу та кількості стояків; л) визначення розмірів сітки під 

стояком; м) розрахунок вертикальних колодязів та щілин. 

 Литникову систему обирають з урахуванням габаритів виливка, йо-

го конфігурації та положення у формі. Деталь слід розміщувати у формі 

по змозі таким чином, щоб кожна частина, що лежить вище, живила ту 

частину, що лежить нижче: а) при товщинах стінок більше 18 мм деталь 

можна розміщувати масивним фланцем донизу зі встановленням під 

фланцем масивного охолоджувача; б) при товщинах стінок менше 18 мм 

деталь слід розміщувати масивними фланцями догори; в) за малих тов-

щин стінок у деталей з двома фланцями живлення нижнього фланцю за-

безпечують, ставлячи бічні надливи. При виборі роз’єму для підведення 

магнієвого сплаву не допускати падіння металу у порожнині форми бі-

льше 40 мм, алюмінієвого – 80 мм. 

 Литникова система повинна забезпечити: а) спокійне (без окислен-

ня) надходження металу у форму; б) відділення та затримання оксидів та 

решти неметалевих включень, що можуть виявитися у металі в процесі 

заливання форми; в) послідовне вільне витісняння з порожнини форми 

повітря та газів, які утворюються; г) раціональне розподілення тепла, що 
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забезпечує послідовну напрямну кристалізацію металу у виливку; д) від-

носну простоту конструкції та виконування її у модельному комплекті. 

При литті легких кольорових сплавів литникова система будується 

за принципом розширювального потоку металу, тобто повільного збіль-

шення площ перерізів основних елементів системи у напряму від стояка 

до виливка.  

При виготовленні деталей із легких сплавів застосовуються такі ти-

пи литникових систем: а) (сифонна) нижня литникова система (рис. 

6.3,а); б) вертикально-щілинна система (рис. 6.3,б); в) верхня система: з 

литникової чаші, вхідної лійки та надливу; г) комбінована литникова сис-

тема. Найбільше розповсюдження отримали литникові системи сифонна 

та вертикально-щілинна.  

 

                            а                                                               б   
               
Рис. 6.3 – Сифонна (а) та вертикально-щілинна (б) литникові сис-

теми: 1– литникова чаша, 2– стопорна пробка, 3 – вхідна лійка, 4 – стояк, 
5 –  литникова сітка, 6 – металоприймач, 7 – колектор, 8 – випір, 9 – жи-
вильники (горизонтальна щілина), 10 – колодязь, 11 – вертикальна щіли-
на, 12 – надливи 
  

Характеристики литникових систем, що застосовуються для лиття 
виливків із алюмінієвих і магнієвих сплавів наведені у табл.6.7 та 6.8. 
 
Таблиця 6.7 – Типи литникових систем  для виливків із алюмінієвих і ма-
гнієвих 
                         сплавів 

Тип 
литникової 

Переваги Недоліки 
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системи 

Сифонна 

1.Спокійний вступ металу у форму 
2.Послідовне витиснення повітря та  
   газів, що утворюються, з порожни-
ни 
   форми 
3.Простота здійснення рівномірного  
   підведення металу по периметру  
   виливка 
4.Порівняльна простота виконання 
та  
    віддалення литникової системи 

Скрутність забезпечен-
ня належного насичу-
вання виливків, особ-
ливо тонкостінних, при 
значній їх висоті та 
одержання тим самим 
щільних виливків, без 
дефектів усадкового 
походження 

Вертикально-
щілинна 

1.Ліпший тепловий режим виливка, 
що 
    кристалізується, у порівнянні з 
    сифонною литникової системою 
2.Послідовне витиснення повітря та 
    газів, що утворюються, з порожни-
ни 
    форми 
3.Достатньо спокійне надходження 
    металу у форму 

1.Порівняльно складне 
   виконання та вида-
лен- 
   ня литникової систе-
ми 
2.Обмежене застосу-
ван-  
   ня даної литникової  
   системи залежно від 
   конфігурації деталі 

Продовження табл. 6.7 

Тип 
литникової 

системи 
Переваги Недоліки 

Верхня 

1.Забезпечення раціонального теп-
лового 
   режиму та послідовної кристаліза-
ції 
   знизу догори виливка 
2. Значне скорочення витрати мета-
лу на 
    литниково-живлючу систему 
3. Простота виконання 

1.Неможливість спокій- 
   ного вступу металу 
   без повороту (канту- 
   вання) форми та 
    застосування тому 
   тільки для кокільного  
   способу лиття 
2. Відсутність відшла-
ку- 
    вання металу 
3. Недостатньо вільне 
    видалення повітря 
та  
    газів, що утворю-
ють- 
   ся, з порожнини фо-
рми 

Комбінована 
Забезпечення послідовної кристалі-
зації металу у виливках складної 
конфігура-ції 

1.Складність виконан-
ня 
   системи 
2.Можливість прони-
кан- 
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   ня шлаків у виливок 
3.Незручність відда-
лен-  
   ня литникової систе-
ми 

 
 
Таблиця 6.8 – Типи литникових систем, що рекомендуються при литті 
                        магнієвих сплавів у піщані форми 

Характеристика виливків Тип литникової сис-
теми 

Дрібні виливки (масою до 8 кг); висота виливка з 

випорами (надливами) – до 200 мм 
Сифонна 

Середні та крупні виливки з великими розміра-

ми у плані в порівнянні з висотою. Висота вили-

вка з випорами (надливами) до 250 мм 

Те саме 

Середні тонкостінні виливки з вертикальними 

стінками. Висота виливка з випорами (надлива-

ми) від 200 до 350 мм 

Вертикально-
щілинна 

Крупні виливки (масою більше 50 кг). Висота 

виливка з випорами (надливами) більше 300 мм 
Те саме 

Крупні виливки масою більше 50 кг. Висота ви-

ливка з випорами (надливами) більше 300 мм. 

Підведення металу до виливка вертикально-

щілинною системою неможливе 

Комбінована 

 
Для орієнтування при виборі литникової системи для виливків з 

алюмінієвих сплавів можна користуватися номограмою (рис. 6.4). Для 

користування номограмою необхідні такі дані: 1) висота виливка без 

надливів, мм (визначають за кресленням деталі та положенням виливка 

у формі); 2) середня товщина стінки виливка, мм, включаючи припуск на 

механічне оброблення; 3) маса виливка без надливів (визначають, мно-

жачи масу, що вказана на кресленні деталі, на коефіцієнт, що ураховує 

припуски на механічне оброблення: для деталей типу циліндрів (колес) – 

1,6; для деталей рам, кронштейнів – 1,5; для деталей картерів, блоків та 

ін. – 1,4. Цей коефіцієнт слід зменшити, якщо стінки виливків не підляга-

ють механічному обробленню. 

Номограма має три зони: для вертикально-щілинної, сифонної та 

верхньої литникових систем. Визначення починають з того, що на осі ор-

динат у верхній частині номограми знаходять точку «а», яка  відповідає 

масі виливка; проводять горизонтальну лінію 1 управо до кінця номогра-

ми; на тій самій осі у нижній частині номограми знаходять точку «б», яка 

відповідає висоті виливка, та від неї проводять горизонтальну лінію 2 
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управо до кінця номограми. На осі абсцис номограми знаходять точку 

«в», яка відповідає середній товщині стінки, і проводять похилі лінії 3 до 

перетину з лінією 2. З точок «г», одержаних від перетину лінії 2, яка від-

повідає висоті виливка, з лінією 3, проводять угору лінію 4. 

Положення точок «д», які одержані в кожному з секторів (у верх-

ньому лівому куті, що відділений жирною лінією), визначають тип прида-

тної ливникової системи. У випадку, якщо можливо застосування двох 

типів ливникової системи, - вертикальної і сифонної або сифонної і верх-

ньої, слід застосовувати сифонну. 

Побудова литникової системи. Побудову литникової системи по-

чинають з визначення розмірів її елементів, що забезпечують заповнен-

ня форми у необхідний час. Крім того, повинно бути передбачені умови, 

при котрих гази, які виділяються з форми, не просякали би у розплав. 

Для цього необхідно створити у литниковій системі в усіх перерізах до-

датний тиск сплаву. 

Повна литникова система для виливків із легких кольорових спла-

вів складається з таких елементів: литникової чаші, стояка, литникової 

сітки, металоприймача, колектора, шлаковипорів, живильників (литників), 

випорів. 

 Залежно від розмірів, конфігурації деталі та прийнятого способу 

лиття литникова система може мати лише деякі з вказаних вище елеме-

нтів. 

 Основними елементами литникової системи є стояк, колектор та 

живильники. 

 Для виливків із магнієвих сплавів рекомендуються співвідношення 

розмірів основних елементів литникових систем, що наведені у табл.6.9, 

для алюмінієвих  сплавів – 

 

)5,45,3(:)32(:1::   жколст FFF .                          (6.4) 

 



 

 
Рис. 6.4 –  Номограма для вибору типу литникової системи при виготовленні виливків із алюмінієвих сплавів
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Таблиця 6.9 – Співвідношення основних елементів литникових систем 
для  
                         магнієвих сплавів 

Тип системи 
Співвідношення 

основних елементів 
(середні значення) 

Примітка 

Сифонна  4:2:1::   жколст FFF  
Можуть коливатися у границях 

)63(:)35,1(:1::   жколст FFF

 

Вертикаль-
но-щілинна 

4:2:1::   щколст FFF  – 

 
 Визначення необхідних даних для розрахунку елементів литнико-
вої системи. Для розрахунку елементів литникової системи необхідні та-
кі дані: а) середня товщина стінки виливка (см); б) периметр виливка 
(см); в) маса виливка без надливів (кг); г) висота деталі без надливів 
(см); д) максимальний металостатичний напір (см). 
 Середня товщина стінки виливка, зовнішній периметр та висота де-
талі визначаються за кресленням. Маса виливка приймається орієнтовно 
за кресленням.  

Висота максимального металостатичного напору maxH визначається 

за формулою  
                                     члндет hhhH .max  ,                                             

(6.5) 
 
де детh – висота деталі; 

нh – висота надливів; 

члh . – висота литникової чаші; її слід брати на 3 см меншою за фак-

тичну, тому що при заливанні рівень металу у чаші підтримується нижче 
верху чаші на 2…4 см. 

Визначення розмірів надливної системи. Надливи приймають за 
заводськими даними. При невеликій висоті виливка (до 150 мм) відно-
шення висоти надливу до виливка без надливів дорівнює приблизно 
одиниці, при висоті понад 150 до 300 мм – 0,5, а при висоті понад 300 до 
700 мм – 0,2. Відхилення від вказаних величин не перевищує  10…15%. 

Надливи ставлять на масивну частину виливка. Основу надливу 
частіше за усе роблять рівною перерізу живильної частини деталі. Над-
лив у більшості випадків роблять розширеним догори з ухилом 5…7о. На 
разі, якщо встановити надлив на верхній частині масиву неможливо, за-
стосовують відвідний надлив. Маса виливка (без литниково-живлючої 
системи) при литті деталей із магнієвих сплавів коливається у широких 
границях, складаючи 20…50% маси виливка з литниково-живлючою сис-
темою.  
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Вибір литникової лійки або чаші. При заливанні форм невеликих 
розмірів для практичних цілей достатньо мати конічні лійки. Для виливків 
середніх розмірів звичайно застосовують литникові чаші, які доливають-
ся та глибина котрих повинна бути 120…200 мм. Дно литникових чаш під 
стояком слід декілька підняти, тоді значна частина забрудненого сплаву, 
що знаходиться у верхньому шарі, залишиться у литниковій чаші. При 
заливанні струм сплаву із ливарного ковша слід тримати осторонь від 
стояків і заповнювати чашу з максимально можливою швидкістю. Мірні 
литникові чаші слід застосовувати для заливання крупних форм. Мірні 
чаші, які не потребують подавання металу з ковша, після видалення з 
них стопорної пробки виключають циркуляцію металу у чаші – головну 
причину утворення вихрової лійки. 

Литникові чаші роблять зі стрижньової суміші або формують в спе-
ціальній опоці. У литникових чашах здійснюється найбільше віддалення 
шлаків від металу. При визначенні місткості литникової чаші при литті 
магнієвих сплавів рекомендується користуватися співвідношеннями, що 
наведені у табл. 6.10. 
 
Таблиця 6.10 – Співвідношення, що рекомендуються, при виборі місткос-
ті 
                           литникової чаші для магнієвих сплавів 

Характеристика 
виливків 

Місткість чаші, 
% від маси 

виливка 

Висота 
литникової 

чаші, см 
Примітка 

Дрібні виливки 
(масою до 8 кг) 

2…30 
5,5…7,5 
(рис. 6.5) 

Чаші для дрібного литва 
не обов’язкові 

Середні виливки 
(масою 8…50 кг) 

30…40 
12,5…14,5 
(рис. 6.6) 

- 

Великі виливки 
(масою понад 50 
кг) 

40…50 
15,0…21,0 
(рис. 6.7) 

Бажано ставити чаші 
якомога більшої місткос-
ті 

 
Для алюмінієвого фасонного литва застосовуються литникові чаші, 

дно котрих має спеціальний поріг (див. рис. 6.6). На разі сумарна міст-
кість литникових чаш звичайно складає 15…25% місткості форми. 

Визначення площі сумарного перерізу стояків. Стояки, які не запо-
внені сплавом при литті алюмінієвих та магнієвих сплавів, коли площа їх 
перерізу більша за площу отвору у литниковій чаші, знаходять обмежене 
застосування. Сплав при заливанні через такі стояки, падаючи з великої 
висоти, дуже окислю- 
ється, оксиди замішуються струмом, що падає, у розплав та потрапля-
ють у виливок.  

Найбільше розповсюдження одержали стояки з прямою віссю. Змі-
єподібні стояки значно збільшують шлях руху металу з литникової чаші у 
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форму та сприяють витраті тепла сплавом та зниженню його рідкотеку-
чості. 

У більшості випадків доброї плавності потоку металу можна досягти 
шляхом зміни діаметра прямого стояка та кількості самих стояків. 

 Найбільше розповсюдження при виготовленні виливків з алюмініє-
вих сплавів отримали стояки, що мають діаметр мінімального перерізу 
10…20 мм. За необхідності збільшення швидкості заповнення форми 
бажано збільшувати не переріз стояків, а їх кількість, тому що за цього 
забезпечується ліпша плавність заповнення.  У всіх випадках неприпус-
тимо пропускання  через один  

 

Розміри, 

мм 

Металомісткість 

чаші, см3 

250 520 900 

a 120 140 160 

a1 130 150 170 

h 55 65 75 

D 80 100 120 

R 40 50 60 

    

 
Рис. 6.5 – Мала литникова чаша 

 
 

 

Розміри, 

мм 

Металомісткість 

чаші, см3 

950 1700 2200 

a 160 180 200 

M 70 80 90 

h 100 110 120 

R1 30 40 50 

R2 25 35 45 

R3 40 50 60 
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R4 35 45 55 

r 10 15 20 

r1 5 5 10 

    

 
Рис. 6.6 – Середня литникова чаша 

 

 

 

Розміри, 

мм 

Металомісткість 

чаші, см3 

4000 9000 17000 

A 260 400 500 

B 210 260 300 

H 150 190 210 

a 200 320 420 

b 150 180 220 

h 120 150 170 

a1 220 340 440 

b1 170 200 240 

    

 
Рис. 6.7 – Велика литникова чаша 

 
стояк більше 100 кг алюмінієвого сплаву. Модель стояка для зручності 
формування звичайно має ухили 5о. Площі стояків, що рекомендуються  
наведені у табл.6.11. 
 
Таблиця 6.11 – Площі стояків для лиття алюмінієвих сплавів (для серед-
ньої  
                           товщини стінок виливка 10 мм) 

Група литва 

Приблизна 
висота вили-
вка без над-

ливів, мм 

Сумарна 
площа 
стояків, 

см2 

Форма стоя-
ка 

Застосування 

Дрібні вилив-
ки масою: 

    

до 5 кг До 150 1…1,8 Пряма вісь, Рекомендується 
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переріз круг-
лий 

застосовувати 
один стояк 

5…10 кг 150…250 1,8…3 Те саме Те саме 

Середні ви-
ливки (масою 

10…50 кг) 
250…500 3…8 

Форма пере-
різу стояків 

може бути як 
круглою, так і 
прямокутною 

Для прямокутних 
стояків площу 
перерізу слід 

збільшувати на 
10% 

Крупні вилив-
ки 

Понад 500 8…12 Те саме Те саме 

Щоб за весь час заливання стояк був заповнений сплавом та тиск у 
ньому був додатний, потрібно круглим циліндричним стоякам придати 
конусність, зуживши вихідний переріз (рис. 6.8,а). Однак створення знач-
ної конусності у стояків великого перерізу призводить до небажаного під-
вищення швидкості на виході з нього. Тому доцільніше створити потріб-
ний тиск при малій конусності стояка, застосувавши декілька тонких сто-
яків замість одного великого. Такі самі результати дає застосування пла-
стинчастих стояків замість круглих (рис. 6.8,б); введення місцевих опорів 
(установка литникових сіток). Постійний тиск може біти створено по всій 
висоті та при установці змієподібного стояка (рис. 6.8,в). Шаг його коліна 
розраховують так, щоб приріст напору зі збільшенням висоти дорівнював 
втратам. Однак з-за ускладнення формування змієподібні стояки засто-
совують у спеціальних випадках при дуже великій висоті форми.  

 
 
Рис. 6.8 – Стояки: а – круглі, б – пластинчасті, в – змієподібні 

 
При розширній литниковій системі для реальних складних виливків 

більша частина гідравлічного опору литникової системи (~ 90%) зосере-
джена у стояці. 
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Обробка заводських показників лиття алюмінієвих та магнієвих 
сплавів показує, що середня швидкість піднімання сплавів у формі скла-
дає 1,0…2,5 см/с.                   .  

Для орієнтовного вибору сумарного перерізу стояків при литті лег-
ких кольорових сплавів можна користуватися номограмами (рис. 6.9 та 
6.10). Для цього необхідні такі дані: 1) маса виливка без надливів, кг; 2) 
висота виливка без надливів, мм (та сама висота, що й при визначенні 
типу литникової системи); 3) мінімальна товщина стінки виливка, мм 
(включаючи припуск на механічне оброблення); 4) максимальний гідрос-
татичний напір, мм. 
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Рис.6.9 – Номограма для визначення площі сумарного перерізу стояків 
для виливків із алюмінієвих сплавів 
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Рис.6.10 – Номограма для визначення площі сумарного перерізу стояків 
для виливків із магнієвих сплавів 
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Для визначення розмірів стояків за номограмою (див. рис. 6.9) на 
шкалах I, II та III знаходять точки «а», «б» та «в». Через точки «а» на 
шкалі I та «в» на шкалі III проводять пряму до перетину зі шкалою IV та 
одержують точку «г». Через точку «б» на шкалі II та точку «г» на шкалі IV 
проводять лінію до перетину зі шкалою V та одержують точку «д». Точка 
«д» відповідає значенню шуканого сумарного перерізу стояків (см2). 
 Вибір місць підведення металу до виливка. Підводити метал до 
виливка, як правило, слід рівномірно по периметру виливка, щоб запобіг-
ти надмірних місцевих перегрівів (рис. 6.11). При живленні фланця біч-
ними надливами живильники необхідно підводити у ці надливи (рис. 
6.12). Вертикальні щілини підводять до стінки деталі до верху форми. За 
наявності надливів та потовщених частин виливка, які проходять від низу 
догори форми, доцільно підводити щілини у ці місця. 

З метою створення необхідних умов для напрямної кристалізації 
знизу догори вельми часто живильники підводять до тонких частин вили-
вка. Однак при литті сплавів типу твердого розчину нерідко підведення 
сплаву здійснюють у найбільш масивні місця виливка, щоб запобігти 
надмірного розігрівання форми та тим самим не допустити одержання 
крупнокристалічної будови деталі. З метою підвищення плавності руху 
сплаву у форму живильники розташовують під кутом до стінки деталі. 
Якщо колектор має дві гілки, тоді бажано, щоб на гілках розміщувалася 
рівна кількість живильників. З точки зору зручності обрізання та зачи-
щення бажано підводити живильники до частин, що виступають за осно-
вні контури виливка. Неприпустимо розміщення живильника безпосеред-
ньо проти стояка. 

 
 

 
 
Рис. 6.11 – Розміщення живильників    Рис. 6.12 – Розміщення бічного 
надливу        периметру виливка                                                  для жив-
лення фланцю 
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Визначення кількості розмірів живильників. Сумарна площа пере-

різу живильників визначається згідно, наприклад, з табл. 6.9, тобто 

  стж FF 4 (см2). Кількість живильників визначається конструктивно за-

лежно від конфігурації та розмірів деталі.  
Найуживаніші є плоскі живильники (рис. 6.13) з такими розмірами: 

висота (товщина) 84a мм; ширина 6025b мм; довжина (відстань від 
колектора до виливка) 6030 мм. Кількість живильників n визначається 
поділом 
 

 
 

сумарної площі живильників жF  

на площу одного живильника.  
При підведенні металу до бічних 
надливів або колодязів кількість та 
розміри живильників визначаються 
за кількістю та розмірами цих над-
ливів і колодязів. 

Визначення площі перерізу 
та кількості гілок колектора. Ко-
лектор – це металопідводящий ка-
нал, що дозволяє подавати метал 
у різні місця форми та частково за-
тримувати шлаки. Сумарна площа 
перерізу колекторів визначається 
згідно з табл.6.9, тобто 

  сткол FF 2 (см2).  

Кількість гілок колектора ви-
зна-чається конструктивно  на ос-
нові при- 
йнятого  метода  заливання та  
можли-  

Рис. 6.13 – Плоскі живильники 

                                                                       вого  підведення  живильників  
до ви- 
ливка. Необхідно розраховувати так, щоб сумарна площа перерізу живи-
льників в одній гілці колектора була приблизно в два рази більша перері-
зу цієї гілки. 

Звичайно вертикальний переріз колектора має  вигляд рівнобічної 
трапеції з співвідношенням розмірів перерізів: 100% нижньої основи, 80% 
верхньої основи при 120% висоти перерізу колектора. Розміри   колекто-
ра  обирають  за   даними табл. 6.12. Конструктивні розміри колекторів 
наведені на рис. 6.14. Металоприймач служить для заспокоєння струму 
металу при виході з стояка у колектор та є значною мірою шлаковловлю-
вачем.  

За видом у плані колектори бувають прямі, підковоподібні та кіль-
цеві (замкнені). 
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Таблиця 6.12 – Розміри колектора залежно від його перерізу 

Площа перерізу ко-
лектора, см2 

2 3 4 6 8 10 12 14 16 20 

Нижня основа «а», 
мм 

14 17 19 24 27 31 34 36 39 43 

Висота «h», мм 17 20 23 29 33 38 42 44 47 52 

 
  

 
 

Рис. 6.14 – Форма та розміри стояків і колекторів при виготовленні 
виливків із магнієвих сплавів: I – круглий; h1=1,2a1; b1=0,8a1; II – плоский 
(щілинний); h2=1,2a2; b2=0,8a2; III – змієподібний; l=80, b=45, r=20 мм 
 

Рекомендується колектори розміщувати таким чином, щоб живиль-
ники були приєднані з нижнього боку виливка. 

Сумарна площа колекторів звичайно у 2…3 рази більша за сумарну 
площу стояків. 

Для обмеження габаритних розмірів форми колектор не слід відно-
сити від контуру виливка більше ніж на 80 мм. 

Вибір площі перерізу та кількості стояків. Форма і розміри стояків 
наведені на рис. 6.14. Форму та переріз стояка обирають залежно від 
максимального металостатичного напору. 
 Визначення площі одного стояка стF  при виготовленні виливків із 

магнієвих сплавів здійснюють за даними табл. 6.13 з урахуванням роз-
ташовування гілок колектора у формі. Лінійні розміри стояків залежно від 
їх перерізу та форми визначаються за даними табл. 6.14.  
 
Таблиця 6.13 – Площі перерізу стояка, що рекомендуються  

Характеристика Максимальний Площа Форма перерізу стоя-
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виливків металостатичний 
напір, мм 

перерізу 
стояка, 

см2 

ка 

Дрібні 
До 350 1…2,5 Круглий 

До 350 1…3,0 Плоский (щілинний) 

Середні та кру-
пні 

До 250 
1…4,0 Круглий 

1…4,0 Плоский (щілинний) 

250…500 
1…4,0 Плоский (щілинний) 

1…6,0 Змієподібний 

Понад 500 1…12,0 Змієподібний 



 

Таблиця 6.14 – Лінійні розміри стояка залежно від його перерізу 

Форма та 
розміри  
стояка 

Площа перерізу одного стояка, см2
 

Перева-
ги 

Недолі-
ки 1,0 1,5 2,0 2,5 3,1 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

10,
0 

11,
0 

12,
0 

Круглий: 
нижній діа-
метр, мм 

       

Застосовувати не рекомендується 

Простота 
виконання 

та зруч-ність 
фор-

мування 

Можливе 
потраплян-
ня оксидів 
та нітридів 
у виливок  

 
11 

 
14 

 
16 

 
18 

 
20 

 
- 

 
22,
5 

верхній 
діаметр, мм 

 
13 

 
16 

 
18 

 
22 

 
25 

 
- 

 
27,
0 

Щілинний*:                Великий у 
порівнянні з 
круглим сто-
яком опір та 
менша мож-

ливість 
утворення 
лійки при 

вході мета-
лу у стояк 

Можли-
вість ки-
піння ме-
талу при 
виконанні 
стояка у 

вологій фо-
рмі, збіль-

шен-ня 
праце-

місткості 
при вико-
нанні сто-

яків у стри-
жнях 

 
 

розмір «а» 
 
 

5 6 6,5 7,5 8,0 9,0 10 – – – – – – – – 

розмір «б» 20 25 31 
33,
5 

37,
5 

39,
0 

40 – – – – – – – – 

Змієподіб-
ний*: 

               Плавна без 
гідравлічно-
го удару й 

сильних за-
вихрень по-
давання ме-
талу у фор-

му 

Стояки ви-
конуються у 
стрижнях, 
що збіль-

шує праце-
місткість 

 
розмір «а» 

 
7,0 8,0 9,0 

10,
0 

11,
0 

- 
13,
0 

14,0 16,0 17,0 
18,
0 

19,
0 

20,
0 

21,
0 

22,
0 

розмір «б» 
14,
3 

19 
22,
2 

25 
27,
3 

- 
31,
0 

35,7 37,5 41,0 
44,
0 

47,
0 

50,
0 

52,
0 

54,
5 

* Переріз – прямокутний.
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При одержанні дробового виразу для кількості стояків його слід 

округлювати в менший бік, якщо дробова величина менша за 0,5, та у бі-

льший бік, – якщо дробова величина більша за 0,5. 

Для зменшення швидкості заповнення форми, зменшення удару 

металу при його падінні та часткового затримання шлаків у багатьох ви-

падках застосовують установку металевих сіток під круглі стояки. Мате-

ріалом для виготовлення сітки служить листове залізо товщиною 

0,3…0,5 мм. Отвори у сітці роблять діаметром 2…3 мм. 

Кількість витків змієподібного стояка визначають за даними табл. 

6.15. 

 
Таблиця 6.15 – Кількість витків змієподібного стояка залежно від 
                          металостатичного напору 

Максимальний 
металостатичний 

напір, см 
50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 

Кількість витків 
стояка 

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 

  
Визначення розмірів вертикальних колодязів та щілин (живильни-

ків). Колодязі служать для розосередженого подавання через вертикаль-
ні щілини металу по висоті виливка, що поліпшує умови кристалізації 
(рис. 6.15).  
 

 
 
Рис. 6.15 – Форма колодязів та щі-
лин 
 вертикально-щілинної системи 

        Кількість вертикальних коло-
дязів та щілин визначають за фор-
мулою 

  

а

Р
nщ 024,0 ,             (6.6) 

 
де nщ – кількість вертикальних 

щілин; 
Р – зовнішній периметр вили-

вка; 
а – товщина вертикальної щі-

лини. 
Колодязі та щілини слід роз-

міщувати по змозі рівномірно по 
периметру виливка – на рівних  від-
станях один від одного. Ширину щі-
лини та діаметр колодязя визнача-
ють за формулами  

 
ba )5,10,1(  ,                                                  (6.7) 
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adk )63(  ,                                                    (6.8) 

 
де b – товщина стінки деталі. 
Якщо товщина стінки «b» більше 10 мм, тоді ширина щілини вста-

новлюється дослідним шляхом; 
Довжина щілини від колодязя визначається за формулою 
 

alщ 4 .                                                       (6.9) 

 
Кількість колодязів приймається рівною числу вертикальних щілин. 

Колодязі слід ставити на живильник, а не на колектор, щоб запобігти за-
несенню шлаку у виливок. 

Сумарна площа поперечного перерізу горизонтальних литникових 
щілин повинна дорівнювати трьом-чотирьом сумарним перерізам стоя-
ків. Живильники слід по змозі розміщувати рівномірно по периметру ви-
ливка; товщину живильників брати не більше за 8 мм. Ширину одного 
живильника обирають згідно з конфігурацією деталі. При глухих надли-
вах, що живлять фланець, живильники приєднують до надливів (див. 
рис. 6.14).    

О.О.Лебедєв за основу розрахунку литникових систем для алюміні-
євих та магнієвих сплавів приймає визначення початкової швидкості під-
німання рівня сплаву у формі почv . Цю швидкість він пропонує визначати 

за емпіричною формулою 



2,43
почv ,                                               (6.10) 

 
де  – товщина стінки виливка, см. 
Коефіцієнт 3 застосовується для невеликих виливків, які мають ма-

лу висоту, коефіцієнт 4,2 – для середніх і крупних виливків, які мають ве-
лику висоту. Залежно від зміни різниці рівнів металу у литниковій системі 
і у порожнині форми та величини горизонтальних перерізів по висоті ви-
ливка швидкість піднімання рівня сплаву у формі під час заливання буде 
змінюватися. Однак за будь-якої конфігурації виливка чим більше почат-
кова швидкість піднімання почv , тим більше буде й середня швидкість під-

німання v  рівня сплаву у формі. Отже 

почvv   ,                                                (6.11) 

 
де  – величина, що залежить від конфігурації виливка. 
За методом О.О.Лебедєва тривалість заливання   приймається рі-

вною 
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2,43

H

v

H

v

Н

поч

,                                 (6.12) 

 
де Н – висота виливка по положенню при заливанні, см.  
О.О.Лебедєв вважає Н рівною висоті виливка до лінії відрізання 

верхніх надливів. 
 
Приклад розрахунку 
Розрахувати литникову систему для виливка «втулка» зі сплаву 

марки АК12 ДСТУ 2839-94 (рис. 6.16) при литті у вологу піщану форму. 
 

 
 

 
       1.1 Вибір положення вили-
вка у формі. 

Виливок розміщуємо в 
одній верхній напівформі (див. 
рис. 6.16). 

 
1.2 Вибір типу литнико-

во-надливної системи. 
Надлив (прямий) розмі-

щуємо на виливку зверху; над-
лив має форму полого цилінд-
ру (розшире-ний догори з ухи-
лом 5о) з напус-ками. Згідно з 
номограмою (див. рис. 6.4) при 
«а»=0,8 кг, «б»=52 мм, «в»=17 
мм тип литникової системи – 
сифонна (нижня). 

Рис. 6.16 – Виливок «втулка»  
 
1.3 Побудова литникової системи 
Литникова система складається з литникової чаші, стояка, колекто-

ра та живильників. 
 

1.4Встановлення необхідних даних для розрахунку литникової си-
стеми. 

а) маса деталі Qд = 0,7 кг; маса виливка з припусками на механічне 
оброблення Qв 0,8 кг; 

б) товщина стінок виливка, середня, δ =1,7 см;  
в) зовнішній периметр виливка П= D  35,2 см;  
г) висота деталі 5,0 см; висота виливка 5,2 см;  
д) приймаємо висоту надливу 50 мм (висота виливка до 150 мм);  
е) висоту литникової чаші та максимального металостатичного на-

пору визначимо нижче.  
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1.5Визначення розмірів надливної системи. 
Спочатку згідно з даними табл. Г.1 приймаємо масу литниково-

живлючої системи для виливка з алюмінієвого сплаву масою 0,8 кг рів-
ною  
 

Qл = 1,2Qв = 0,96 [кг]. 
 

1.6Вибір литникової чаші. 
Металомісткість литникової чаші повинна складати 15…25% міст-

кості форми, тоді  
44,0)96,08,0(25,0 чQ  [кг] або 440/2,7 163 [см3]. 

 
На разі приймемо малу литникову чашу (див. рис. 6.5) металомісткістю 
250 см3. За цього висота литникової чаші члh . буде дорівнювати 

 

члh . = 55 – 20= 35 [мм]. 

 
1.7Визначення максимального металостатичного напору 
Максимальний металостатичний напір maxH визначаємо за форму-

лою (6.5) 
 

137355052max H  [мм]. 

 
1.8Визначення площі сумарного перерізу стояків. 
За номограмою (див. рис. 6.9) при масі виливка з припусками 0,8 кг, 

висоті виливка 52 мм та товщині стінки виливка 17 мм одержимо сумарну 
площу перерізу стояків  стF =1,2 см2. 

 
1.9Вибір співвідношення основних елементів литникової системи. 
Згідно з формулою (6.4) обираємо таке співвідношення 
 

4:5,2:1::   жколст FFF . 

 
1.10 Розрахунок кількості та розмірів живильників. 
Сумарна площа перерізу живильників буде 2,14 жF =4,8 см2. Пі-

дведення розплаву до порожнини форми здійснюємо чотирма живильни-
ками (по два на кожній гілці колектора). Приймемо плоскі живильники з 
розмірами: висота а =4 мм, а ширина b=30 мм, тоді площа одного живи-
льника буде 1,2 см2.  Довжина (відстань від колектора до виливка) – 30 
мм. 

 
1.11Розрахунок площі перерізу та кількості гілок колектора. 
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Сумарна площа перерізу колекторів визначається за формулою 
2,15,2  колF = 3 см2. Кількість гілок колектора визначається конструктти-

вно, на разі маємо дві гілки, тому площа одного колектора дорівнює 1,5 
см2.  

Через те, що переріз колектора має вигляд рівнобічної трапеції з 

співвідношенням розмірів перерізів: 100% нижньої основи, 80% верхньої 

основи при 120% висоти перерізу колектора, тоді при Fкол= 1,5 см2: a = 

12, b = 9, h = 14 мм. 

 
1.10 Вибір площі перерізу та кількості стояків.  

Форму та переріз стояка обираємо залежно від максимального ме-

талостатичного напору (див. табл. 6.13). На разі Н max = 137 мм, тому до 

складу литникової системи входить один стояк круглого перерізу діамет-

ром dстн = 12, dств = 14 мм. Сітку під стояком не встановлюємо. 
 6.3 Розрахунок литникових систем за способом В.В. Кримова 
 
 
 Розрахунок литникових систем за способом В.В.Кримова роблять 
тільки для виливків з магнієвих сплавів. 
 Фізичні та технологічні властивості магнієвих сплавів визначають 
особливості при виборі розміщення виливка у формі та необхідної лит-
никової системи (табл. 6.16).  
 
Таблиця 6.16 – Вимоги до виливка та вибір  литникової системи  

Особливості лива-
рних магнієвих 
сплавів 

Вимоги до виливка 
Конструкція литни-
кової системи, що 
рекомендується 

    Підвищена 
схиль-ність до оки-
слення у розплав-
леному стані. Низь-
кий тепловміст та 
малий статичний 
тиск розплавленого 
металу. Широкий 
інтервал кристалі-
зації сплавів марок 
МЛ4, МЛ5, МЛ6. 
Підвищена лінійна 
усадка сплавів, ле-
гованих цирконієм 

   Виливок у формі повинен ро-
зміщуватися з урахуванням 
забезпечення напрямної крис-
та-лізації. Масивні частини по-
винні розміщуватися над менш 
масивними. Стінки з великою 
поверхнею слід розміщувати 
вертикально, а ті, що підляга-
ють механічному обробленню 
– зверху. 

   Для дрібних та 
се-редніх виливків 
– сифонна; для 
серед-ніх тонкос-
тінних ви-ливків з 
вертикаль-ними 
стінками, для кру-
пних й особливо 
товстостінних ви-
ливків (циліндрич-
ної форми) – вер-
тикально-
щілинна; для кру-
пних вилив-ків на 
разі немож-ливості 
установки верти-
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кально-щілин-ної 
системи – ком-
бінована литнико-
ва система 

  Примітка. При виготовленні виливків, що мають висоту більше 200 
мм, рекомендується застосовувати змієподібні стояки. 
 
  

Повна литникова система для магнієвого литва складається з таких 
елементів: а) литникова чаша, б) стояк, в) литникова сітка, г) металоп-
риймач, д) колектор, е) шлаковипір, ж) живильники, з) надливи. Однак, 
литникова система для тієї або іншої деталі може мати лише деякі з вка-
заних вище елементів, залежно від маси, конфігурації деталі та прийня-
того способу лиття. 
 Литникова чаша застосовується при литті крупних деталей для 
спокійного заповнення стояка металом та часткового відділення шлаків. 

Стояки. При литті магнієвих сплавів застосовуються стояки: а) кру-
глі, б) прямокутні (щілинні) та в) змієподібні. 

Найрозповсюдженішою є кругла форма стояка. Перевагою круглих 
стояків є простота їх оформлення. Для дрібних виливків при масі рідкого 
металу до 10 кг застосовується стояк діаметром 12…15 мм. Для серед-
нього та крупного литва слід застосовувати стояки діаметром 15…22 мм. 
Не рекомендується застосовувати стояки круглого перерізу для деталей, 
що мають значну висоту (понад 300 мм). 

Прямокутні (щілинні) стояки попереджують можливість завихрення 
струму металу у стояці. Звичайно такі стояки одержують установкою у 
форму стрижня (рис. 6.17).  Зміна площі перерізу стояка досягається 
шляхом збільшення або зменшення кількості щілин. Можна при невели-
кій висоті опоки щілинний стояк одержувати безпосередньо у формі. Іно-
ді при великій висоті виливків роблять згин щілинного стояка, що змен-
шує силу удару при падінні струму металу у стояці та забезпечує більш 
спокійне входження металу у форму. 

 
 

Рис. 6.17 – Щілинний стояк, що одержаний у стрижні 
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 Плавне та спокійне надходження металу у форму забезпечується 
при застосуванні стояків змієподібної форми (рис. 6.18). Подібні стояки 
особливо бажані при литті деталей великої висоти. Швидкість надхо-
дження металу у форму регулюється кількістю згинів стояка або кутом 
нахилу. Змієподібні стояки рекомендується застосовувати в комбінації з 
вертикально-щілинним живильником та випором. 

Сітка. Для зменшення швидкості заповнення форми, зменшення 
удару металу при його падінні та часткового затримання шлаків у бага-
тьох випадках застосовується встановлення над металоприймачем сіток 
з листяного заліза товщиною 0,3…0,5 мм з отворами 1,8…2,0 мм (рис. 
6.19).  

Металоприймач застосовується для пом’якшення удару перед 
входженням металу у коллектор. 

Колектор. З металоприймача метал поступає у колектор. Переріз 
колектора повинен бути більшим за переріз стояка, за цього оксиди та 
шлаки з рідкого металу при зменшенні швидкості струму металу будуть 
затримуватися у колекторі. Призначенням колектора є забезпечення 
плавного та спокійного входження металу у порожнину форми, тому при 
горизонтальній литниковій  

 

 
Рис.6.18 – Форми змієподібних               Рис. 6.19 – Схема установки лит-
никової 

          стояків                                                                      сітки 
 

системі колектор розміщують у верхній напівформі на 2/3–3/4 висоти, а у 
нижній на 1/3 (або 1/4) його висоти (рис. 6.20). Через низький тепловміст 
магнієвих сплавів та для усунення місцевих перегрівань підведення ме-
талу до виливка рекомендується робити розосередженим, тому колектор 
розмішують навкруги деталі для забезпечення підведення металу через 
живильники якомога рівномірніше до усіх частин виливка. Типові розміри 
колекторів наведені у табл.6.17. 
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Таблиця 6.17 – Типові розміри колекторів 

Характеристика 
литва 

Розміри колектора, мм 

Основи 
Висота 

верхня нижня 

Дрібне литво 15 20 15-20 

Середнє литво 20 30 25 

Крупне литво 30 40 35 
 

 
 

           
 Живильники. Підведення 
металу до порожнини фор-
ми необхідно розосереджу-
вати для запобігання місце-
вих перегрівів форми та 
утворення у місцях підве-
дення металу пухкості, а та-
кож для забезпечення рів-
номірного заповнення фор-
ми металом. Розміри плос-
ких живильників 

       
       Рис. 6.20 – Розміщення колектора у 
формі 

такі – товщина 4…6, ширина 
20…60 мм. 

 Надливи застосовують для живлення масивних частин виливка у 
процесі його твердіння. Переріз та висота надливів для магнієвого литва 
мають більші на 20…30% розміри, ніж для алюмінієвого литва. 
 

Наближений розрахунок литникової системи 
 
 Для забезпечення якісного литва необхідно правильно обрати спів-
відношення елементів литникової системи. Для виливків із магнієвих 
сплавів застосовують розширну литникову систему (рис. 6.21) з такими 
співвідношеннями основних каналів литникових систем: 
 
          4:2:1:: æêîëñò FFF   або )63(:)35,1(:1:: æêîëñò FFF ,                          

(6.16) 
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Рис. 6.21 – Схема розширної литникової системи жкол FF стF  

 
 За розширної литникової системи найменший переріз має литнико-
вий стояк, тому розрахунки починаються з визначення поперечного пе-
рерізу стояка.  
 Сумарна площа перерізів стояків може бути прийнята рівною 
0,01…0,015 від площі горизонтального поперечного перерізу виливка. 
Горизонтальний переріз виливка BF  (см2) наближено визначається за 

формулою 
 

h

P
FB  ,                                                   (6.17) 

 
 де Р – чорнова маса виливка з литниково-живлючою системою, г; 
 h – висота виливка (без надливів), см; 
  – густина сплаву у рідкому стані ( для магнієвого сплаву 55,1  

г/см3). 
 Тоді сумарна площа стояків визначається з формули 
 

h

P
KFст  ,                                                (6.18) 

 
 де К – коефіцієнт, що дорівнює 0,01…0,015. 
 Кількість стояків визначається після обирання діаметру стояка за-
лежно від маси виливка, що вказано вище. Розміри круглих стояків для 
магнієвих сплавів наведені у табл.6.18. 
 
Таблиця 6.18 – Розміри круглих стояків 

Площа стояка, см2 1,0 1,5 2,0 2,5 3,1 4,0 
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Діаметр стояка, см 1,1 1,4 1,6 1,8 2,0 2,25 

 
 Після стояка литникова система може мати сітку. Робочий переріз 
отворів сітки ( cF ) повинний бути для розширної литникової системи на 

10…15% більше за мінімальний переріз стояка ( стF ). 

Площу перерізу металоприймача ( метF  ) приймають у 3,5 рази біль-

ше за мінімальний переріз литникової системи  (стояка).  
 При розрахунку вертикально-щілинної литникової системи співвід-
ношення перерізів основних елементів литникової системи може бути 
прийнятим 3:5,1:1:: жколст FFF , причому під площею живильника розумі-

ється горизонтальна  площа  перерізу  а-а вертикальної щілини (рис. 
6.22).  Ширину  

 

 

вертикальної 1,4…1,5 , де   – 

товщина стінки деталі у місця 

підведення вертикальної щіли-

ни.  Діаметр d круглого колодя-

зя можна прийняти рівним 4…6 

 .  Якщо ширина вертикальної 

щілини буде більше 1,5 , тоді 

на разі необхідно підводити 

метал до виливка через 

декілька вертикальних щілин. 

 
 
 
 
Рис.6.22 – Схема вертикально-
щілинної литникової системи 
 
 
 

 
Приклад розрахунку 
 

Розрахувати литникову систему для виливка «втулка заготовка» (рис. 
6.23). 
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Рис. 6.23 – Виливок «втулка заготовка» 
 

1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи 

вихідних даних.  

 Матеріал виливка – сплав марки МЛ5 ГОСТ 2856-79; маса виливка 

Q=9,5  кг; спосіб лиття – у піщану форму; литникова система – вертика-

льно-щілинна; спосіб формування – по сухому; кількість виливків у лива-

рній формі n = 1 шт.; товщина стінок виливка, середня, δ =35 мм. 

 

1.2 Визначення будови литникової системи. 

Повна литникова система для магнієвого литва складається з: а) 

литникової чаші, б) стояка, в) литникової сітки, г) металоприймача, д) ко-

лектора, е) колодязя, ж) вертикальної щілини, з) надливів.  

  

1.4 Литникова чаша 

 Литникова чаша застосовується при литті крупних деталей для 

спокійного заповнення стояка металом та часткового відділення шлаків. 

 

1.4   Визначення співвідношення основних елементів литникової 

системи . 

Для виливків із магнієвих сплавів застосовуємо розширну литнико-

ву систему з таким співвідношенням основних каналів литникових сис-

тем: 

 

3:5,1:1:: жколст FFF . 
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1.5 Визначення маси рідкого металу у ливарній формі. 

Спочатку згідно з даними табл. Г.1 приймаємо масу литниково-

живлючої системи для деталі з магнієвого сплаву масою 10,4 кг рівною    

  

                                  Qл = 0,9·Qв = 0,9·9,5= 8,55 [кг],   

 

тоді Q1 = (Qв + Qл)   = 9,5+8,55 = 18,05 кг.                                    

 

1.6 Визначення сумарної площі перерізу вузького місця литникової 

системи – стояків.   

Визначення сумарної площі перерізу стояків робимо за формулою 

(6.18) 

 

55,130

18050
01,0


 стF   3,88 [см2]. 

 

           1.7 Визначення сумарних площ перерізів колектору та вертика-

льної щілини 

 Тоді сумарна площа перерізів колектору буде 

 

                                             ∑ Fкол = 3,88 х 1,5 = 5,82 [см2], 

 

а сумарна площа литникових живильників буде 

 

                                             ∑ Fж= 3,88 х 3 = 11,64 [см2]. 

                              

           1.8 Визначення розмірів перерізів елементів литникової систе-

ми. 

Через те, що литникова система складається з одного литникового 

стояка, литникової сітки, металоприймача, колектора та живильника-

щілини розміри перерізів елементів литникової системи будуть такими: 

 

– для литникового стояка за табл. 6.18 приймаємо круглий переріз 

діаметром 2,25 см;  

– для литникової сітки робочий переріз отворів дорівнює  1,8…2,0 мм;   

– для металоприймача площа буде Fмет= 3,5 Fст= 13,58 см2;   

– для колектора трапецоподібного перерізу за даними табл. 6.17 

приймемо:  a = 30, b = 20, h = 25 мм; 

– для вертикальної щілини: ширина 1,4 х 3,5= 4,9 см;  довжина l = 2,38 

см при Fж= 11,64 см2; 

– діаметр колодязя 4х3,5 = 14 см. 
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          6.4 Розрахунок литникових систем за способом 
Г.М.Дубицького  
 
 
 При конструюванні литникової системи необхідно додержуватися  
правил, які спрямовані на забезпечення основних вимог:  
 - забезпечення швидкого, але спокійного заповнення форми;  
 - бути економічною за витратами металу;  
 - бути технологічною;  
 - забезпечувати очищення рідкого металу від шлакових та піщаних 
частинок, а також неметалевих включень;  
 - сприяти послідовному твердінню різних частин виливка у напрямі 
до надливу;  
 - сприяти розосередженню термічних напружень та не утрудняти 
лінійну усадку виливка;  
 - забезпечувати видалення газів із стрижнів; 
 - довжина каналів литникової системи повинна бути короткою та рі-
дкий метал необхідно підводити до порожнини форми найближчим спо-
собом. 
 Вибір методу підведення металу для виливків з кольорових спла-
вів. Обирати метод підведення необхідно залежно від роду кольорового 
сплаву: з малим або великим інтервалом кристалізації. До перших відно-
сять чисті метали та евтектичні сплави, наприклад, алюмінієва бронза, а 
до других – олов’янисті бронзи та легкі кольорові сплави. 
 Для сплавів першої групи необхідна установка надливів та порівня-
но невеликий температурний градієнт від найвіддаленіших від надливу 
частин у напрямку до надливу. Для сплавів другої групи важливо забез-
печити напрямне твердіння та великий температурний градієнт у напря-
мку до надливів. 
 При виборі місць підведення у порожнину форми для сплавів з ве-
ликим інтервалом кристалізації особливо бажане підведення у більш ма-
сивні частини, наскільки можливо ближче до надливів, щоб посилити 
ефект напрямного твердіння. Для виливків із сплавів з малим інтервалом 
кристалізації припустимим є підведення у більш тонкі частини виливка 
для вирівнювання швидкостей охолодження. 
 Для легких кольорових сплавів бажаним є підведення знизу. Цей 
спосіб підведення знаходить широке застосування при невеликій та се-
редній висоті виливків. При великій висоті і порівняно малій товщині сті-
нок використовують вертикально-щілинні литники, а також підведення 
на декількох рівнях від зворотних стояків.  

При одержанні виливків із мідних сплавів, що не утворюють міцних 
плівок на поверхні розплаву, застосовують литникові системи без шла-
ковловлювачів складної конфігурації. Для простих по конфігурації вилив-
ків (втулки, злитки) з олов’яної бронзи звичайно застосовують верхні або 
дощові литникові системи з підведенням металу у надлив. Для високих 
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виливків застосовують ярусну або вертикально-щілинну литникову сис-
тему. 
  

Розрахунок литникової системи за способом Г.М.Дубицького засто-
совується для різних  виливків з кольорових сплавів та складається з:  
 - встановлення усіх даних, що необхідні для розрахунку; 
 - визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми; 
 - визначення середньої розрахункової висоти металостатичного 
напору; 
  - визначення загальну (сумарну) площу перерізів вузького місця ли-
тникової системи - живильників;  
 - визначення сумарних площ перерізів решти елементів (шлако-
уловлювачів та стояків); 
 - визначення площі перерізу кожного з елементів литникової систе-
ми;  
   - вибір профілю та розмірів усіх елементів литникової системи.  

- довжина елементів литникової системи встановлюється конструк-
тивно.  

Оптимальну тривалість заливання ливарної форми визначають 
за формулою       
                                                   

3
1 GS   ,                                                 (6.19) 

     
        де   τ – оптимальна тривалість заливання, с;  
       G – маса одного виливка плюс маса литників та тієї частини надли-
вів на один виливок, що заповнюється через литникову систему (тобто 
маса рідкого металу, що заливається через литникову систему, що при-
ходиться на один виливок), кг. 
        – товщина стінки, яка дорівнює середнє зваженій товщині стінки 
виливка та надливу. Через те, що у виливків із легких сплавів товщина 
стінки надливу часто значно перевищує товщину стінки виливка, доціль-
но при заповненні виливка та надливу із загальної литникової системи 

приймати товщину стінки   рівною середнє зваженій товщині стінки ви-
ливка та надливу, яку визначають за формулою 

íâ

ííââ

GG

GG 



  ,                                             (6.20) 

 
 де  íâ GG , – маса виливка та маса надливів, кг; 

 HB  , – товщина стінки виливка та товщина стінки надливів, які ви-
значаються для перерізів різної форми, мм. 
         S1 – коефіцієнт, що залежить від товщини стінки виливка; значення 
цього коефіцієнта для легких кольорових сплавів слід приймати за дани-
ми табл. 6.19 і 6.20. 
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 Для виливків із олов’янистої бронзи при литниковій системі, яка не 
замкнена у живильниках, та при заливанні у піщані форми можна набли-
жено приймати значення коефіцієнта S1 =22,1, якщо кількість виливків 
не більше чотирьох у формі;  при кількості виливків більше за чотири 
значення коефіцієнта S1 може бути збільшеним до 2,2…2,9 (останнє зна-
чення при кількості виливків більше 20). 
 
Таблиця 6.19 – Значення коефіцієнта S1 для виливків із алюмінієвих 
сплавів 

Тип ливар-
ної форми 

Коефіцієнт S1 при підведенні металу 
при масі рідкого металу на один виливок G (кг) 

звичайними литниковими сис-
темами 

вертикально-
щілинними системами 

До 2 2-5 5-10 
Понад 

10 
До 15 15-30 30-70 

Підігріті ко-
кілі 

2,2 2,4 2,5 2,62 3,35 3,6 4,0 

Піщані фор-
ми 

1,7 2,1 2,3 2,4 2,7 2,8 3,0 

           Примітка. Вказані значення є середніми: для кожного виливка з урахуванням умов його вигото-

влення можна S1 приймати у границях S1= Sсер
 0,45. 

 
Таблиця 6.20 – Значення коефіцієнта S1 для виливків із  магнієвого 
сплаву МЛ5  

Тип ливар-
ної форми 

Коефіцієнт S1 при підведенні металу 
при масі рідкого металу на один виливок G (кг) 

звичайними литниковими сис-
темами 

вертикально-щілинними 
системами 

Від 
0,1 до 

2 
2-5 

5-
10 

10-
20 

Понад 
20 

До 30 
30-
45 

45-
65 

Понад 
65 

Підігріті ко-
кілі 

2,3 2,6 2,8 2,9 2,9 3,7 4,0 4,4 - 

Піщані фо-
рми 

2,3 2,5 2,7 2,7 2,8 3,0 3,0 3,3 4-4,5 

         Примітка. Вказані значення є середнім; для виливків, що виготовлюються у підігрівальних кокілях 
зі звичайними литниковими системами, з урахуванням їх особливостей, значення S1 приймаються у 

границях S1= Sсер
 0,35; для виливків, що виготовляються у піщаних формах, S1= Sсер

 0,5; для вили-
вків, що заливаються через вертикально-щілинні системи, як у кокілях, так і у піщаних формах, S1= 

Sсер
 0,5 . 

 
При литниковій системі, яка замкнена у живильниках, при будь-якій кіль-
кості виливків у формі можна приймати S1 = = 22,1.  

Для виливків, наприклад, з латуні ЛЦ40С, при замкнених литнико-
вих системах можна наближено приймати значення коефіцієнта S1: а) 
при заливанні у піщані форми S1=1,9; б) при заливанні у кокілі S1=1,3. 
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Швидкість піднімання металу у формі. Після визначення тривало-
сті заливання   алюмінієвих та магнієвих сплавів перевіряють швидкість 

піднімання рівня металу у ливарній формі за емпіричною формулою  
  



2,43
v ,                                                 (6.21) 

 
          де  δ – товщина стінки виливка, см. 
 Коефіцієнт 3 застосовується для невеликих виливків, що мають 
малу висоту, коефіцієнт 4,2 – для середніх та крупних виливків, що ма-
ють велику висоту.  
 Значення швидкості v , що одержано за формулою /G , повинно 
находитися у припустимих границях. На разі тривалість заповнення ли-
варної форми можна вважати оптимальною. Якщо швидкість піднімання 
металу у формі не знаходиться у припустимих границях слід тривалість 
заповнення ливарної форми виправити. 
 Середню розрахункову висоту металостатичного напору Нсер 
визначають за формулою Дітерта  
 

                                               Нсер = H cт
0

2

2h

hâ   ,                                            

(6.22) 
 
          де    Нсер -   середня розрахункова висота металостатичного напо-
ру, см; 
          Нст -   висота стояка, см; 
          hо    -  висота виливка по положенню при заливанні, см; 
          hв      -  висота виливка у верхній напівформі, см. 
 
 Для різних литникових систем і способів підведення металу вели-
чини середнього розрахункового металостатичного напору у період за-
ливання можна визначати за даними табл. 6.21. 
 
Таблиця 6.21- Значення середніх розрахункових металостатичних напо-
рів  
                     при різних способах заливання 

Тип литникової системи та місце підведення h Hсер 

Горизонтальна, з живильниками у площині 
роз’єму, при симетрії висот виливка у нижній і 
верхній частинах форми 

 

2

0h

 

 

8

0h
H 

 

Вертикальна - живлення сифоном знизу 0h  

2

0h
H 

 

Вертикальна - дощове живлення згори 0 Н 
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 Площу перерізу вузького місця литникової системи, наприклад, 
стояка, визначають  за формулою  

                    

                               
сер

ст
gH

Q
F

2

1000







,                                     (6.23) 

 
де     Q – маса металу, що проходить крізь мінімальний переріз, кг;    

          γ  –  густина рідкого металу, г/см3; 
          μ  –    загальний коефіцієнт витрати або втрати на тертя, повороти 
(табл. 6.22…6.24); 
         Hсеp – розрахунковий  напip, см; 
         g  –  прискорення сили тяжіння, см/с2.        
Таблиця 6.22 – Значення коефіцієнта    для виливків з алюмінієвих 

сплавів 

Переріз вузького місця лит-
никової системи 

Спосіб лиття 

Наближене значення за-
гального коефiцiента ви-

трати   

Стояка зверху 

У пiдiгрiтi кокiлi 

0,75 ± 0,1 

Стояка знизу i переріз отво-
рів фільтрувальної сітки вни-
зу під стояком 

 
0,64 ± 0,1 

 
Отворів фільтрувальної сіт-
ки, розташованої вертикаль-
но у шлакоуловлювачi 

 
0,52 ± 0,1 

 

Живильників 
У пiщанi форми та 

у пiдiгрiтi кокiлi 
0,55 ± 0,1 

Примітки:  

          1.При великих перерізах литникових каналів, розташованих до і після вузького місця, 
у порівнянні з перерізом вузького місця, за наявності відкритих випоров і надливiв, при про-
стій конфігурації виливка, а також при застосуванні оболонкових форм слід приймати бiльші 
значення коефіцієнта витрати. 
          2.При перерізах литникових каналів, мало збільшених в порівнянні з перерізом вузь-
кого місця, за відсутності відкритих випоров і надливiв, при складній конфігурації виливка 
слід приймати менші значення коефіцієнта витрати. 
 

Таблиця 6.23 – Значення коефіцієнта   для виливків з магнієвих сплавів  

                         (при заливанні у піщані форми та у підігріті кокілі) 
Переріз вузького місця литникової системи Наближене значення за-

гального коэфiцiента ви-
трати   

Стояка зверху 0,8 ± 0,1 

Стояка знизу або переріз отворів фільтрувальної 
сітки, що розміщена  під стояком 

0,7 ± 0,1 
 

Шлаковловлювачів, які відводять метал від стоя-
ків 

0,52 ± 0,1 

Литникових каналів, які далеко розміщені від вхі-
дного отвору лійки або чаші (в тому числі коли 

0,55 ± 0,1 
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вузьке місце – переріз живильників) 

Примітки:  

          1.При великих перерізах литникових каналів, розташованих до та після вузького міс-
ця, у порівнянні з перерізом вузького місця, за наявності відкритих випоров і надливiв, при 
простій конфігурації виливка, а також при застосуванні оболонкових форм слід приймати 
бiльші значення коефіцієнта витрати. 
          2.При перерізах литникових каналів, мало збільшених в порівнянні з перерізом вузь-
кого місця, за відсутності відкритих випоров і надливiв, при складній конфігурації виливка 
слід приймати менші значення коефіцієнта витрати. 

 

Для виливків з кольорових сплавів при виборі типу і виду литнико-
вої системи суттєву роль грає здібність сплаву окислюватися, утворюва-
ти оксидні плівки на поверхні рідкого сплаву, спінюватися.   

Для сплавів, у котрих здібність утворювати оксидні плівки та спіню-
ватися не особливо велика (олов’янисті бронзи), застосовуються й за-
мкнені литникові системи і незамкнені. 
Таблиця 6.24 – Значення коефіцієнта   для виливків з мідних сплавів  

                          (при заливанні у піщані форми) 

Сплав 
Переріз вузького місця 

литникової системи 

Наближене значення за-
гального коефiцiента ви-

трати   

Олов’яна бронза 

Отвори фільтрувальної 
сітки, що розміщена під 
стояком 

0,40 ± 0,1 
 

Нижній переріз стояка 
шлакоуловлювачi 

0,35 ± 0,1 
 

Живильники 0,30 ± 0,1 

Латунь Живильники 0,41 ± 0,1 
Примітки:  
          1.При великих перерізах литникових каналів, розташованих до і після вузького місця, у порів-
нянні з перерізом вузького місця, за наявності відкритих випоров і надливiв, при простій конфігурації 
виливка, а також при застосуванні оболонкових форм слід приймати більші значення коефіцієнта 
витрати. 
          2.При перерізах литникових каналів, мало збільшених в порівнянні з перерізом вузького місця, 
за відсутності відкритих випоров і надливiв, при складній конфігурації виливка слід приймати менші 
значення коефіцієнта витрати. 

  
Для сплавів, у котрих здібність утворювати оксидні плівки та спіню-

ватися велика, застосовуються незамкнені литникові системи, котрі після 
вузького місця є розширювальними; рідкий метал підводиться до порож-
нини форми або до спеціальних зворотних стояків знизу; в останньому 
випадку зворотні стояки з’єднуються з порожниною форми вертикальною 
щілиною. Однак й для таких сплавів доцільно швидке заповнення стояків 
на початку заливання. Після вузького місця загальний переріз литнико-
вих каналів збільшується, що зменшує лінійну швидкість та забезпечує 
спокійний вступ сплаву у порожнину форми, попереджує утворення піни 
та розбризкування. 

З такою метою роблять вузьке місце литникової системи у нижньо-
му перерізі стояка або в отворах фільтрувальної сітки, яка розміщена під 
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стояком, або застосовують особливі стояки: зігнуті, стрічкові, змієподібні, 
що створюють великий гідравлічний опір руху рідкого металу, котрі при 
заливанні заповнюються рідким металом до нижнього перерізу. 

Для виливків із алюмінієвих і магнієвих сплавів частіше усього ву-
зьким місцем є нижній переріз стояків  або переріз отворів фільтруваль-
них сіток, розміщених під стояками. На разі рекомендуються такі співвід-
ношення площ перерізів елементів литникової системи до вузького місця 
(після вузького місця система виконується розширеною): 

– при конічних стояках 
   

                                         ;1:)5,17,1(: .. нствст FF                                     

(6.24) 
 

                        ;1:)2,15,1(:)5,18,1(:: .. сітнствст FFF                          (6.25) 

– при зігнутих, змієподібних та стрічкових стояках 
 

.1:1: .. нствст FF                                            (6.26) 

 
За результатами лабораторних досліджень та аналізу роботи ли-

варних цехів визначено, що виливки більш високої якості можна одержа-
ти при таких  співвідношеннях після вузького місця 

 
                             );32(:2:1::. æøëâñò FFF                                    (6.27) 

 

                                                )32(:2:1:: æøëñ³ò FFF ,                                   

(6.28) 
 
котрі й рекомендуються для широкого впровадження. 
 Для виливків із олов’яних бронз вузьким місцем литникової системи 
звичайно є нижній переріз стояка або переріз отворів фільтрувальної сіт-
ки, що розміщена під стояком. Для цих виливків рекомендуються співвід-
ношення за формулами (6.24) і 6.25), співвідношення перерізів після ву-
зького місця визначаються за формулами (6.27) і (6.28). 
 Для виливків із латуней пропонуються замкнені литникові системи 
з відношенням площ перерізів 
 

.1:3,1:6,1:2::: .. жшлнствст FFFF                              (6.29) 
 

 Для виливків з інших сплавів, залежно від характеру сплавів, їх 
схильності до окислення та спінювання, аналогічно вищенаведеним при-
кладам встановлюються співвідношення площ перерізів елементів. 

Вертикально-щілинні литникові системи. Такі литникові системи 
застосовують при виготовленні виливків із магнієвих, алюмінієвих спла-
вів, із алюмінієвої та свинцевої бронзи. 
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У найпростішому випадку рідкий метал з лійки або чаші через стояк, 
що переходить у вертикальну щілину, безпосередньо поступає у порож-
нину форми (рис. 6.24, а). Найвузькішим місцем такої системи повинний 
бути вихідний отвір з чаші або лійки. Стояк та вертикальна щілина під 
час заливання довго не заповнюється металом. Така система забезпе-
чує поганий розподіл температур у виливку, що кристалізується, однак у 
недостатньому ступені затримує шлаки, плини оксидів та інші неметалеві 
включення. 

Литникова система, що наведена на рис. 6.24, б, - декілька ліпша. 
Рідкий метал із лійки або чаші через стояк, який переходить у вертика-
льну щілину, поступає у другий циліндричний стояк, декілька вищій за 
виливок, з котрого через вертикальну щілину поступає у порожнину фо-
рми. Найвузькішим місцем цієї литникової системи також повинний бути 
вихідний отвір із лійки або чаші; стояк, щілини та другий стояк під час за-
ливання довгий час не заповнені металом, рівень котрого у них повільно 
піднімається. Відповідно, другий стояк можна на разі звати зворотним 
стояком, тому що він заповнюється знизу.  

 
 

 Найдосконалішими є такі вертикально-щілинні литникові системи, у 

котрих рідкий метал по системі каналів підводиться до зворотного стоя-

ка, який вертикальним живильником з’єднується з порожниною форми 

(рис. 6.24, в). У таких системах вузьким місцем звичайно є переріз кана-

лу, що підводить метал до зворотного стояка (або інші литникові канали, 

що розміщені ближче до стояка); затримання шлаків, плівок оксидів та 

інших включень здійснюється від зворотного стояка; зворотний стояк та 

вертикальний щілинний живильник забезпечують спокійний вступ рідкого 

металу у порожнину форми та більш сприятливий розподіл температур у 

виливка, що кристалізується. Недоліком таких систем є велика витрата 

металу на литникову систему. 

 Для виливків із магнієвих сплавів для вертикально-щілинних литни-

ків рекомендується приймати:  
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– сумарну ширину вертикальних щілин b (см) рівною 

 
Pb )024,0012,0(   ,                                       (6.30) 

 
 де Р – повний периметр горизонтального перерізу виливка, см; 
 

)5.14,1( b  ,                                              (6.31) 

 
 де  – товщина стінки виливка, см; 

– довжину щілини від зворотного стояка до порожнини форми 
 

bl 4 ;                                                      (6.32) 
 

– кількість вертикальних щілин  
 

b

b
n


 ;                                                   (6.33) 

– діаметр зворотного стояка 
 

bd )64(  .                                                 (6.34) 
 

 Найліпшим видом вертикальної щілини можна прийняти щілину, у 
котрій верхня частина у 1,5 рази ширша за нижню. Висота розширеної 
частини повинна складати приблизно 1/3 від загальної висоти щілини.  

Ступінчасті (ярусні) литникові системи зі зворотним стояком.  
Такі системи також застосовуються при виготовленні виливків із кольо-
рових сплавів. У таких системах метал з чаші або лійки через стояк та 
шлаковловлювач поступає знизу у вертикальний канал-зворотний стояк, 
з котрого на декількох рівнях підводиться до порожнини форми. Такі сис-
теми добре забезпечують послідовність дії живильників на різних рівнях.  

Вузьким місцем такої литникової системи повинний бути переріз 
шлаковловлювача, що підводить метал знизу до зворотного стояка. 
Співвідношення  площ перерізів елементів такої ливникової системи 

 
85,2:5,2:2:1:1,1:::: 2.1. æøëñòçâøëícò FFFFF ,                       (6.35) 

 
де íñòF .  – площа перерізу стояка знизу, см2; 

1øëF – загальна площа перерізу нижніх шлаковловлювачів, що підво-

дять метал до зворотних стояків, см2; 

ñòçâF . – загальна площа перерізу зворотних стояків, см2; 

2øëF – загальна площа перерізу усіх шлаковловлювачів (якщо вони є) 

на одному рівні по висоті, см2; 

æF – загальна площа перерізу живильників на одному рівні по висоті, 

см.  
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           Подвійні шлаковловлювачі.  
           При виготовленні відповідаль-
них виливків з магнієвих сплавів для 
ліпшого піймання шлаків та інших 
включень іноді застосовують подвійні 
шлаковловлювачі (рис. 6.25).  
           Рідкий метал із стояків посту-
пає у перший шлаковловлювач, з ньо-
го через ріжкові литники у другий 
шлаковловлювач; з останнього рідкий 
метал через плескаті горизонтальні 
живильники подається знизу у порож-
нину форми.  
           На шлаковловлювачах встано-
влені шлакові випори («бобишки»), які 
сприяють ще ліпшому затриманню 
шлаків та інших включень. 

         Рис. 6.25 – Подвійні шлако-
вловлювачі у литниковій системі 

 
       

Приклади розрахунку 

  
1 Розрахувати литникову систему для виливка «насад» (рис. 6.26). 

 

 
Рис. 6.26 – Деталь «насад» 

 
1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи 

вихідних даних.  
 Матеріал виливка – сплав марки БрО5Ц5С5 ГОСТ 613-79; маса 

виливка Q = 16,6 кг; спосіб лиття – у піщану форму; литникова система – 
незамкнена горизонтальна; спосіб формування – по вологому; кількість 
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виливків у ливарній формі n = 2 шт.; висота верхньої напівформи 100 мм; 
товщина стінок виливка, переважна або середня, δ ~ 21 мм. 
 

1.2   Визначення тривалості заповнення ливарної форми. 
Тривалість заповнення форми     визначається за формулою 

(6.19).  
Коефіцієнт S1 приймемо рівним 2,05. 

 Середню зважену товщину стінки виливка та надливу визначимо за 
формулою (6.20) 
 

9
46,16

204216,16





 [мм]. 

 
Згідно з даними табл. Г.1 приймаємо масу литниково-живлючої си-

стеми для виливка з мідного сплаву масою 16,6 кг рівною    
  
                                  Qл = 0,25·Qв = 0,25·16,6= 4,15 [кг].  
 

 Тоді, маса рідкого металу, що приходиться на один виливок, скла-
дає 
 

G= 16,6 + 4,15 = 20,75 [кг]. 
 Тривалість заповнення ливарної форми буде 
 

3 75,20905,2     5,71 [c].   

 
1.3 Визначення середньої лінійної швидкості піднімання розплаву у 

формі           
За визначеної тривалості заливання будемо мати середню лінійну 

швидкість піднімання металу у формі 
 


71,5

75,20
v  3,63[кг/c]. 

 
 Припустима швидкість піднімання розплаву у формі повинна бути 
за у границях 3,5/2,1…4,5/2,1, тобто 1,66…2,14. Визначена ж швидкість 
піднімання металу у формі не лежить у припустимих границях, тому  
тривалість заповнення форми виправляємо 
 

38,10
2

75,20
  [c].           

 
 1.4 Визначення середньої розрахункової висоти металостатич-
ного напору 
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 Розрахунковий напір визначимо за формулою (6.22)  
 

3,8
4,10

2,4
10

2

серH [cм]. 

     
1.5 Визначення сумарної площі перерізу вузького місця литникової 

системи – стояка.   
Визначення сумарної площі перерізу стояків робимо за формулою 

(6.23). 
Сумарна площа стояків буде 

 







3,898128,835,038,10

1000275,20
cF  10, 17 [см2]. 

 
           1.6 Визначення будови литникової системи 
 Будову ливникової системи визначаємо співвідношенням площ пе-
рерізів її елементів за формулою (6.28)                       
 

F ст: F шл: F ж= 1 : 2 : 2,5. 

  
1.7 Визначення сумарних площ перерізу таких елементів литни-

кової системи як шлаковловлювачі та живильники.   
Площа перерізу шлаковловлювача буде 

 
∑ Fшл = 10,17 х 2 = 20,34 [см2], 

 
 а площа перерізу живильників – 
 

∑ Fж = 10,17 х 2,5 = 25,425 [см2].                              
 

           1.8 Визначення розмірів перерізів живильника, шлаковловлювача 
та литникового стояка. 

Через те, що литникова система складається з одного литникового 
стояка, одного колектора та двох живильників розміри перерізів елемен-
тів литникової системи будуть такими: 

– для стояка круглого перерізу  
 

36
14,3

17,104



стнd  [мм]; 

 

– для живильника трапецоподібного перерізу при Fж= 25,425: 
2 12,71см2 – a = 34, b = 30, h = 38 мм;
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– для шлаковловлювача трапецоподібного перерізу при Fшл= 20,34 
см2 –    
a = 41 мм, b = 36 мм, h = 50 мм. 
 
 

2. Розрахувати литникову систему для виливка «шибер гарячого дут-
тя» (рис. 6.27). 

 

 
 

Рис. 6.27 – Деталь «шибер гарячого дуття» 
 

2.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи 
вихідних даних.  

 Матеріал виливка – мідь чиста червона; маса виливка Q = 360 кг; 
спосіб лиття – у піщану форму; заливання виливка у вертикальному по-
ложенні (ливарна форма наведена на рис. 6.28); литникова система – 
незамкнена ярусна; спосіб формування – по сухому; кількість виливків у 
ливарній формі n = 1 шт.; товщина стінок виливка, переважна або серед-
ня, δ ~ 18 мм; висота литникової чаші Н=13 см. 

 
2.2   Визначення тривалості заповнення ливарної форми. 
Тривалість заповнення форми     визначається за формулою 

(6.19).  
Коефіцієнт S1 приймемо рівним 2.  Через те, що надлив невеликий за 
середню зважену товщину стінки виливка приймемо його середню тов-
щину стінки. 
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Рис. 6.28 – Ливарна форма у складеному вигляді: 1– опока нижня; 

2 опока верхня; 3 стрижень; 4 – каркас стрижня; 5 – вентиляційні трубки; 
6 – жеребійки мідні; 7 – литниковий стояк; 8 – стрижні живильників; 9 – 
литникова чаша; 10 – надлив; 11 – центрувальний штир; 12 – вентиля-

ційні канали; 13 – ребра жорсткості; 14 – болт з гайкою 
 

Згідно з даними табл. Г.1 приймаємо масу литниково-живлючої си-
стеми для виливка з мідного сплаву масою 360 кг рівною    

  
                                  Qл = 0,25·Qв = 0,25·360= 90 [кг].  
 

 Тоді, маса рідкого металу, що приходиться на виливок, складає 
 

G= 360 + 90 = 450 [кг]. 
 

 Тривалість заповнення ливарної форми буде 
 

3 450182     40, 2 [c].   
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 2.3 Визначення середньої розрахункової висоти металостатич-
ного напору 
 Розрахунковий напір визначимо за висотою рівня металу у литни-
ковій чаші над місцем входження у стояк h=12 см. 
 

2.4 Визначення площі перерізу вузького місця литникової системи 
– стояка.   

Визначення площі перерізу литникового стояка робимо за форму-
лою (6.23), прийнявши загальний коефіцієнт витрати у литниковій систе-
мі при заливанні у суху форму та малому опору форми рівним  =0,6 

 







1298129,842,02,40

1000450
cтF  19, 5 [см2]. 

            
          2.5 Визначення будови литникової системи 
 Схема литникової системи наведена на рис. 6.29. Литникова сис-
тема складається з одного литникового стояка та чотирнадцяти живиль-
ників (по два на кожному з семи ярусів).  
 

 
 
Рис. 6.29 – Схема литникової систе-

ми  

        Будову литникової системи 
визначаємо співвідношенням 
площ перерізів її елементів за 
формулою (6.28) 

                    F ст: F ж= 1 : 3. 

 
2.6  Визначення   сумарної  

площі  перерізу живильників 
        Сумарна площа перерізу жи-
вильників буде  

 
∑ Fж = 19,5 х 3 = 58,5 [см2]. 

 

           2.7 Визначення розмірів перерізів живильників та литникового 
стояка. 

Через те, що литникова система складається з одного литникового 
стояка та чотирнадцяти живильників розміри перерізів елементів литни-
кової системи будуть такими: 

– для стояка еліптичного перерізу з довжиною більшої осі еліпса – 
70 мм та малої осі – 36 мм (рис. 6.30), що відповідає площі 

8,19183514,3 ab [см2] (a,b- півосі еліпса). 

– для живильника трапецоподібного перерізу (рис. 6.31) з площею 
перерізу  Fж= 58,5: 14 4,2 см2  розміри будуть такими: a = 42, b = 40, h = 
10 мм; живильники утворюються за допомогою стрижнів 4 (див. рис. 
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6.32), які встановлюються у верхню та нижню напівформи. Схема устрою 
живильників наведена на рис.6.32.

  

        
 
Рис. 6.30 – Переріз  стояка  
 
 

           
 
  Рис. 6.31 – Переріз живиль-
ника                

 

 
 
Рис. 6.32 – Схема устрою живильників: 
1 – порожнина форми шиберу; 2 – лит-                                                               

никовий стояк; 3 – живильники; 4 –                                                                         
стрижні, що утворюють живильники 

 
 

3 Розрахувати литникову систему для виливка «кільце шиберного 
клапану гарячого дуття» (рис. 6.33). 
 

3.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи 
вихідних даних.  

 Матеріал виливка – мідь чиста червона; маса виливка Q = 302 кг; 
спосіб лиття – у піщану форму; заливання виливка у горизонтальному 
положенні (висота виливка по положенню при заливанні дорівнює 156 
мм); литникова система – вертикально-щілинна (схема литникової сис-
теми наведена на рис. 6.34); спосіб формування – по сухому; кількість 
виливків у ливарній формі n = 1 шт.; товщина стінок виливка, переважна 
або середня, δ ~ 20 мм; висота литникової чаші Н=13 см. 
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Рис. 6.33 – Деталь «кільце шиберного клапану гарячого дуття» 
 
 

 
 
Рис. 6.34 – Схема литникової систе-

ми:  
1 – ливникова чаша; 2 – стояк; 3 – 

шлаковловлювач; 4 – литниковий хід;  
5 – щілинний живильник 

 

        3.2   Визначення тривалості 
заповнення ливарної форми. 

Тривалість заповнення фо-
рми     визначається за форму-
лою (6.19).  
Коефіцієнт S1 приймемо рівним 2. 
Через те, що надлив малий за 
середню зважену товщину стінки 
виливка приймемо його середню 
товщину стінки.  

Згідно з даними табл. Г.1 
приймаємо масу литниково-
живлючої системи для виливка з 
мідного сплаву масою 302 кг рів-
ною    

 
Qл = 0,25·Qв = 0,25·302= 75,5 [кг]. 

 
 Тоді, маса рідкого металу, що приходиться на виливок, складає 
 

G= 302 + 75,5 = 377,5 [кг]. 
 

 Тривалість заповнення ливарної форми буде 
 

3 5,377202     39, 2 [c].   

 
 3.3 Визначення середнього металостатичного напору 
 За схемою литникової системи (рис. 6.35) середній металостатич-
ний напір складає  h=25 см. 
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3.4 Визначення площі перерізу вузького місця литникової системи 
– стояка.   

Визначення площі перерізу литникового стояка робимо за форму-
лою (6.23), прийнявши загальний коефіцієнт витрати у литниковій систе-
мі рівним  =0,35 (див. табл. 6.24) 

 

 





2598129,835,02,39

10005,377
cтF  14 [см2].       

 
          3.5 Визначення будови литникової системи 

Литникова система складається з восьми щілинних живильників та 
литникових ходів, двох шлакоуловлювачів та двох стояків. Будову литни-
кової системи визначаємо співвідношенням площ перерізів її елементів 
за формулою (6.28) 

F ст: F шл :F ж= 1 : 2 : 2. 

 
3.6 Визначення сумарної  площі  перерізу живильників та шлакоу-

ловлювачів 
        Сумарна площа перерізу живильників та шлаковловлювачів буде  

 
∑ Fж = ∑ Fшл = 14 х 2 = 28 [см2]. 

 
           3.7 Визначення розмірів перерізів живильників, шлакоуловлювачів 
та литникового стояка. 

Через те, що литникова система складається з восьми щілинних 
живильників та литникових ходів, двох шлакоуловлювачів та двох стояків  
розміри перерізів елементів литникової системи будуть такими: 

– для стояків круглого перерізу F ст =F ст.:2= 14:2 = 7 см2, тоді  

 

30
14,3

74



стнd  [мм]; 

 
– для шлаковловлювачів трапецоподібного перерізу з площею пе-

рерізу Fшл= 28 : 2=14 см2  розміри будуть такими: a = 35, b = 30, h = 40 
мм; 

– для живильників та відповідних литникових ходів трапецоподібно-
го перерізу з площею перерізу  Fл.х= 28 : 8 = 3,5 см2  розміри будуть та-
кими: a = 20, b = 15, h = 20 мм; 

 – розміри і форму литникової чаші показано на ескізі складеної 
форми (рис. 6.35). 
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Рис. 6.35 – Ливарна форма у складеному вигляді:  
1– опока нижня; 2 опока верхня; 3 стрижень; 4 – каркас стрижня;  

5 – вентиляційні трубки; 6 – жеребійки мідні; 7 – литниковий чаша;  
8 – стояки; 9 – шлакоуловлювачі; 10 – стрижні живильників;  

11 – кутник для кріплення стрижня; 12 – болти з гайками;  
13 – надливна надставка; 14 – планка для кріплення стрижня;  

15 – болти з гайками  
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6.5 Розрахунок литникових систем за способом В.М. Чурсіна 

 

 

При розробці технології ливарної форми для виливків із кольорових 

сплавів особливу увагу звертають на устрій литникових систем. Конструкція  

литникової системи та вибір місця підведення металу у порожнину форми по-

винні бути такими, щоб гарантувати одержання щільного виливка без усадкової 

пористості, тобто, по-перше, повинні забезпечити сприятливу спрямованість 

твердіння металу у формі як в процесі заповнення, так і після заливання та, по-

друге, забезпечити спокійну без ударів та сильних завихрень, течію у ливнико-

вій системі та заповнення порожнини форми рідким металом. Виконання 

останньої вимоги особливо важливо для алюмінієвих та магнієвих сплавів, що 

легко окислюються на повітрі, алюмінієвих, кременистих бронз і латуней та 

інших подібних сплавів. Недотримання цього важливого фактора призводить 

до підвищеного браку виробів, незважаючи на добру підготовку сплаву та ли-

варної форми. Відомо, що ливарна форма повинна бути заповнена рідким мета-

лом з максимальною об’ємною та лінійною швидкостями вступу металу у фор-

му. Швидкіше залити форму необхідно для того, щоб розплав не затвердів ра-

ніше, ніж будуть заповнені усі порожнини форми, але ж у той же час лінійну 

швидкість його руху бажано мати мінімальною, щоб виключити турбулентність 

потоку металу, яка призводить до підвищеного забруднення розплаву оксидни-

ми плівками. Дві ці протилежні вимоги важко виконати одночасно, та залежно 

від конкретних умов виробництва обирають компромісну конструкцію литни-

кової системи, що визначається за  особливістю сплаву, конфігурацією, розмі-

рами та вимогами до виливка.  

Як правило, у фасонному литві мідних сплавів знаходять застосування 

розширні литникові системи з верхнім (дощові та ін.), сифонним (нижнім) та 

щілинним  підведенням металу у форму (рис. 6.36). Часто використовують під-

ведення металу по роз’єму форми на відповідному по висоті рівні виливка (го-

ризонтальні) та комбіновані литникові системи. 

У кожного з вказаних типів литникових систем є свої переваги та недолі-

ки. Верхнє (дощове) підведення металу у форму найчастіше застосовується при 

литті олов’яних бронз, схильність котрих до спінювання та окислення порівня-

но невисока. Виливки з алюмінієвих, магнієвих та мідних сплавів, що містять 

алюміній, кремній, берилій, як правило, верхніми литниковими системами не 

заливають. Якщо висота виливка порівняно невелика, тоді застосовують підве-

дення металу, яке допускає деяку висоту падіння рідкого металу у форму. До 

цього типу відносяться горизонтальні литникові системи. Необхідно, щоб лі-

нійна швидкість металу у входу в порожнину форми була мінімальною. Більш 

крупні виливки складної конфігурації частіше за усе мають комбіновану литни-

кову систему з підведенням металу на різних рівнях. Що дозволяє використо-

вувати переваги як верхнього, так і сифонного підведення металу. Зручними 

при литті є вертикально-щілинні литникові системи, які забезпечують спокійне 
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заповнення порожнини   форми  рідким  сплавом,  при  зберіганні  потрібної  

спрямованості 

 
 

Рис. 6.36 – Литникові системи для мідних сплавів: а – верхня (дощова); 

б – сифонна; г – ярусна, д – вертикально-щілинна; е – сифонна з ріжковим 

литником 

 

твердіння, через те, що піднімання рідкого металу у порожнині виливка та лит-

никовій системі одночасне та поступаюче згори порції гарячого металу забез-

печують живлення шарів, що твердіють та лежать нижче. Частіше за усе верти-

кально-щілинні литникові системи застосовують при литті виробів циліндрич-

ної форми.                                                                 

 У звичайних литникових системах, які складаються з литникової лійки, 

стояка, шлакоуловлювача (колектора) та литників (живильників) лінійну швид-

кість металу до вступу його у порожнину форми зменшують за допомогою під-

бирання раціонального співвідношення перерізів елементів литникової систе-

ми. У кольоровому литві звичайно знаходять застосування незаповнені або ро-

зширні системи, коли Fст < F шл<n Fж  або Fст <F шл>n Fж . 

 За цього розрахунковим перерізом литникових систем є, як правило, пе-

реріз стояка. При розрахунку литникових систем для кольорового литва корис-

туються такою формулою (6.23) 

 

                                                  
1000

2
ст

p

Q
F

gH  




  
,                                          
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       де Q – маса металу, що проходить крізь мінімальний переріз (F ст ), кг; 
 – тривалість заливання, с; 
 – густина рідкого металу, г/см 3; 

        – коефіцієнт витрати або втрати на тертя, повороти (   менше за 

одиницю); 
          pH – розрахунковий напір, см; 

          g – прискорення сили тяжіння, см/с2. 

Тривалість заливання визначають за формулою (6.19) 

                                                           
3S Q  , 

 

де    – переважна товщина стінки виливка, мм; 

       S   – коефіцієнт, що залежить від товщини та конфігурації виливка; для 

алюмінієвих сплавів при звичайних литникових системах  S   =1,7…2,4, при ве-

ртикально-щілинних – 2,7…3,0 (менші значення відносять до дрібних виливків, 

а більші – до великих); для магнієвих сплавів відповідно 2,3…2,8 та 3…4,5; для 

мідних сплавів приблизно 2…2,1. 

 Тривалість заповнення перевіряється за швидкістю піднімання металу у 

формі. Швидкість  піднімання повинна бути достатньою, щоб метал не охоло-

дився та мінімальною, щоб не визвати небажаних завихрень та пліноутворень у 

металі, що тече. 

 Швидкість піднімання (початкову) алюмінієвих та магнієвих сплавів, 

алюмінієвих бронз слід знаходити з такого співвідношення  

 

                                              


2,43
пv    [см/с].                                        

(6.36) 
Для олов’янистих бронз прийнятним є  співвідношення 
 

                                 


5,45,3 
пv    [см/с],                                       (6.37) 

а для олов’яних бронз –  

    


53
пv  [см/с].                                            (6.38) 

 
 У практиці алюмінієвого та магнієвого литва застосовують такі спів-
відношення елементів литникової системи  
 

F ст :  F шл : n F ж. = 1 : 2 : 4; 1 : 3 : 1;  1 : 3 : 6;  1 : 4 : 2 та ін.;      (6.39) 

 

для мідних сплавів 

 

F ст : F шл: n F ж. = 1 : 2 : 3;  1,2 : 1 : 1,4;  1,5 : 1 : 1,5…3.                     (6.40) 
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Для видалення оксидних плівок та шлакових включень литникові 

системи нерідко оздоблюють відцентровими шлаковловлювачами (рис. 
6.37). Розплав у них вводять та виводять по дотичній до бічної поверхні, 
що сприяє обертанню навкруги осі шлаковловлювача. Відцентрова сила 
сприяє скупченню неметалевих включень у центрі шлаковловлювачв в 
зоні низького тиску, попереджуючи потрапляння їх у тіло виливка. Для ці-
єї ж цілі та для зменшення лінійної швидкості течії металу у литникові 
системи вводять сітки а також заливають форми через зернисті (магне-
зитові, фторидні) фільтри. 

На рис. 6.38 показано приклад литникової системи для одержання  
арматурних виливків з алюмінієвої бронзи. У практиці при литті мідних сплавів 

застосовують відкриті надливи, надливи з обігріванням екзотермічними сумі-

шами, закриті сферичні надливи, надливи з атмосферним і газовим тиском.                          

 
 

Рис. 6.37 – Відцентровий шлаковловлювач 
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Рис. 6.38 –  Сифонна литникова система для виливків з алюмінієвих 

бронз: 1 – надливи; 2 – виливок; 3 – стояк; 4 – живильники; 5 – ливниковий хід; 

6 – фільтр; 7 – шлакозбирач 

      Приклад розрахунку     
1 Розрахувати литникову систему для виливка «втулка» (рис. 

6.39). 
 

 
 

Рис. 6.39 – Виливок “втулка ” 
 
  1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи 
вихідних даних.  

 Матеріал виливка – сплав марки БрО5Ц5С5 ГОСТ 613-79; маса 
виливка Q = 4,3 кг; спосіб лиття – у піщану форму; литникова система – 
горизонтальна; спосіб формування – по вологому; кількість виливків у 
ливарній формі n = 6 шт; товщина стінок виливка, переважна або серед-
ня, δ ~ 30 мм. 

 

1.2 Визначення оптимальної тривалості заливання ливарної форми  

Визначаємо оптимальну тривалість заливання ливарної форми за форму-

лою (6.19) прийнявши коефіцієнт S=2,05 

                                     

                               = 2,05 х  3 6)3,44,03,4(30    21,1 [с]. 

 

  Після визначення   перевіряємо швидкість піднімання рівня металу у 

ливарній формі за формулою   
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1,21

9


Вh

V  0,43 [ см/с]. 

 

Через те, що швидкість за формулою (6.37) повинна лежати у границях 

3,5:3…4,5:3, тобто 1,15…1,5 см/с, одержана розрахункова швидкість не лежить 

в допустимих межах. Тому оптимальна тривалість заливання форми буде  

 

= 9:1,5= 6 [с]. 

  

 1.3 Визначення розрахункового напору  

Визначаємо розрахунковий напір Нр за формулою (2.3) 

 

Нр= Нст- hв
2
/ (2ho) = 10 - 0 / 2х9= 10,0  [см]. 

 

 1.4 Визначення загальної площі перерізів та розмірів вузького місця лив-

никової системи – стояків 

 Визначаємо загальну площу перерізів стояків Fст за формулою (6.23) 

 

95,13
1098128,835,06

100036,12





 стF   [см

2
]. 

 

У литниковій системі один стояк, тому його діаметр буде дорівнювати 

 

                                              D = 
14,3

95,134 
  42 [мм]. 

 

 1.5 Вибір співвідношення між елементами литникової системи 

          Приймаємо співвідношення між елементами литникової системи за фор-

мулою (6.40)  

                                         Fст :  Fшл :  F ж = 1 : 2 : 3.                             

 

 1.6 Визначення розмірів шлакоудовлювачів     

Розрахуємо загальну площу перерізів шлакоуловлювачів  F шл 

 

                                             F шл = 2 х 13,95 = 27,9 [см
2
]. 

 

Через те, що шлакоуловлювачів у ливарній формі два, тоді переріз одного 

шлакоуловлювача буде 27,9 : 2= 13,95 см
2
, а розміри перерізу трапецоподібного 

шлакоуловлювача такими: а- 35, в- 30, h- 40 мм.                                                    

 

 1.7   Визначення розмірів живильників       

Розрахуємо загальну площу перерізів живильників  F ж 

 

                                             F ж = 3 х 13,95 = 41,85 [см
2
]. 
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Через те, що живильників у формі шість, тоді площа одного живильника 

буде дорівнювати 41,85 : 6   6,98 см
2
. Розміри перерізу живильника такі: а-35, 

в-30, h-20 мм.                                                    

                                                                   

 

6.6 Розрахунок литникових систем за способом М.Д. Орлова 
 

  
Розрахунок та вибір розмірів елементів литникової системи за спо-

собом М.Д.Орлова роблять тільки для виливків з мідних сплавів. 

Типи литникових систем. Литникові системи для виливків із спла-

вів на основі міді залежно від способу підведення металу у порожнину 

форми поділяють на 5 основних груп: верхні (дощові), бічні, нижні (си-

фонні), комбіновані, вертикально-щілинні (табл. 6.25).   

Розрахунок литникової системи починають з визначення площі її 

найменшого поперечного перерізу за формулою (6.23) 

 

p

пн
gH

Q
F

2

1000
.







, 

 

 де пнF . – площа перерізу найменшого литникового каналу, см2; 

 Q – маса металу, що проходить через найменший поперечний пе-

реріз литникової системи, кг; 

  – тривалість заповнення порожнини форми, с; 

  – коефіцієнт опору литникової системи та порожнини форми, який 

характеризує втрати напору при руху металу (  <1); 

  – густина розплавленого металу, г/см3; 

 pH – середній розрахунковий напір металу, см; 

 g – прискорення сили тяжіння, см/с2. 

 По площі найменшого поперечного перерізу ïíF . знаходять площі 

поперечних перерізів решти її елементів виходячи з відповідних співвід-

ношень, які встановлені дослідом. 

 Горизонтальну литникову систему для одержання виливків із мід-

них сплавів у сухих піщаних формах розраховують за формулою 

 

p

пн
HK

Q
F

161,0
.  ,                                             (6.41) 

 

 де K – швидкісний коефіцієнт, що визначається за даними табл. 

6.26 залежно від товщини стінок виливків та їх габаритної густини. Габа-



 468 

ритна густина виливка Q/V,  де Q – маса виливка (кг), а V – габаритний 

об’єм виливка, який обчислюється за найбільшими його розмірами без 

урахування виступавих частин (дм3); 

 pH – відстань від рівня металу у литниковій лійці (чаші) до осі живи-

льників, см. 

 

Таблиця 6.25 – Типи литникових систем для виливків із сплавів на основі  
                            міді 

Тип литникової системи Характеристика виливків 

1.Найпростішої конструкції без біч-
них надливів 

 

 
1-стояк, 2 – шлаковловлювач,  

3 - живильник 

        Виливки з олов’яних бронз 
масою до 100 кг без термічних 
вузлів у місцях підведення мета-
лу або з вузлами, які живляться 
від надливів, що не зв’язані без-
посередньо з живильниками (ко-
рпуси підшипників, сальників, на-
сосів, поплавкових камер, засу-
вок, кранів, фільтрів, кінгстонів, 
циліндрів; затички, кришки, на-
прямівні апарати, розподільники; 
деталі теплообмінних апаратів, 
холодильників, випарників; ма-
ховики, штурвали 

2. З гідравлічним затвором і надли-
вами 

 
1-стояк, 2- шлаковловлювач, 3 – гідравлічний за-

твор, 4 - з’єднувальний канал,  
5 - надлив, 6 - живильник 

        Виливки з олов’яних бронз 
масою більше за 10 кг з терміч-
ними вузлами на шляху підве-
дення металу, які підлягають ко-
ловому механічному оброблен-
ню, які працюють під гідравліч-
ним тиском (корпуси насосів, за-
сувок, кранів, кінгстонів; горизон-
тальні плити найрізноманітніших 
конструкцій тощо) 

3. Дощова         Виливки із олов’яних бронз 
масою більше за 10 кг переваж-
но циліндричної форми з рівно-
мірною товщиною стінок, без те-
рмічних вузлів (втулки, венці, 
шестерні тощо) 
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1-стояк, 2- з’єднувальний канал, 3 - кільцевий шла-
ковловлювач, 4 - живильник 

 

Продовження табл. 6.25 

Тип литникової системи Характеристика виливків 

4. З фільтрувальною сіткою без  
надливів 

 

 
 

1-стояк, 2- з’єднувальний канал, 3-фільтрувальна 
сітка, 4- шлаковловлювач надсітковий, 5 – підсітко-

ва порожнина, 6-гідравлічний затвор, 7- 
з’єднувальний канал, 8-живильник 

 

         Тонкостінні виливки із лату-
ней і безолов’яних бронз масою 
до 60 кг з розвинутою горизонта-
льною поверхнею (в положенні 
заливання), які підлягають коло-
вому механічному обробленню; з 
живленими термічними вузлами, 
що розміщені поза зони живиль-
ників (корпуси підшипників, насо-
сів, приймальних частин; напря-
мівні апарати, маховики, штур-
вали тощо) 

5.З фільтрувальною сіткою без  
                гідравлічного  затвору 

         Виливки із безолов’яних 
бронз і латуней і масою від 10 до 
100 кг, висотою (в положенні за-
ливання) більше 100 мм; з термі-
чними вузлами з боку підведення 
металу,  висотою падіння металу 
із живильників у форму не біль-
ше за 100 мм, з розвинутою го-
ризонтальною поверхнею (кор-
пуси насосів, підшипників, на-
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1-стояк, 2-з’єднувальний канал А, 
3- шлаковловлювач надсітковий, 4-фільтрувальна 
сітка, 5 – підсіткова порожнина, 6-з’єднувальний 

канал Б, 7- шлаковловлювач, 8-з’єднувальний ка-
нал В, 9- надлив, 10-живильник 

 

прямівних апаратів, фільтрів, 
клапанів; кришки, поплавкові ка-
мери, засувки тощо) 

 

Продовження табл. 6.25 

Тип литникової системи Характеристика виливків 

6. Багатоярусна 

 

         Дрібні виливки масою від 1 
до 3 кг із олов’яних бронз, які 
одержуються у багатомісцевих 
формах, що виготовлені горизо-
нтально, а заливаються верти-
кально (корпуси, крани, трійники, 
затички, гайки тощо) 

7. З підведенням металу знизу  
через живильники олівцевого 
типу  
            або щілинні живильники 
 

          Крупні виливки із безо-
лов’я- 
них бронз і латуней (гребні гвин-
ти та лапасті, крупні втулки, ци-
ліндри тощо) 
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1-литникова чаша, 2-стояк, 3-відстійник,  
4-сітка, 5- шлаковик, 6-живильники   

8. Зі шлаковловлювачами 
                     змінного перерізу  

 
 

1-стояк, 2-шлаковловлювач, 3-живильники  

         Виливки із олов’яних і без- 
олов’яних бронз з розвинутими 
горизонтальними площинами 
для забезпечення спокійного за-
ливання і рівномірної витрати 
металу через усі живильники 
(диски, кришки тощо) 

Продовження табл. 6.25 

Тип литникової системи Характеристика виливків 

9. Зі щілинними живильниками Виливки із олов’яних і 
безолов’яних бронз та латуней 
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1-стояк, 2-шлаковик, 3-відцентровий шлаковловлювач, 
4- живильники  

10. З комбінованим підведенням мета-
лу знизу, збоку, зверху 

 

 
1-литникова чаша, 2-стояк, 3-живильник, 4-додатковий 

живильник, 5-надлив  

Крупні виливки із олов’яних і 
безолов’яних бронз та латуней 

 
Таблиця 6.26 – Швидкісний коефіцієнт К 

Товщина 
стінок 

Габаритна 
густина 

Коефіцієнт К для виливків масою у кг 

До 10 10-50 50-100 100- 500- 1000-



 473 

виливків, 
мм 

виливків, 
кг/дм3 

500 1000 5000 

До 10 

До 1,0 1,5 1,2 1,0 0,9 - - 

1-1,4 1,7 1,4 1,1 1,0 - - 

1,4-2,0 1,9 1,6 1,3 1,1 - - 

2,0-3,0 2,3 1,8 1,6 1,3 - - 

Понад 3,0 2,6 2,1 1,8 1,5 - - 

Понад 
10 

До 1,0 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

1-1,4 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,2 

1,4-2,0 2,4 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3 

2,0-3,0 2,8 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 

Понад 3,0 3,2 2,7 2,3 2,1 1,8 1,8 
 

 Площі найменших поперечних перерізів литникових систем для ви-
ливків, що виготовляються у сухих піщаних формах з підведенням мета-
лу зверху або сифоном, а також у вологих та оболонкових формах з під-
веденням металу з боку, зверху або сифоном, визначають помноженням 
величин, що розраховані за формулою (6.41), на коефіцієнти переводу, 
які наведені у табл.6.27. 
 
Таблиця 6.27 –Коефіцієнти переводу до формули (6.41) 

Форма 

Підведення металу 

бічне по 
роз’єму фор-

ми 
верхнє сифонне 

Піщана суха 1,0 0,9 1,2 

Піщана волога 1,1 1,0 1,3 

Оболонкова 0,9 0,8 1,1 

 
Розрахунок щілинної литникової системи. Визначають сумар-

ну площу поперечного перерізу дроселів  дрF за формулою 

 

K

Q
Fдр





,                                                   (6.42) 

 
 де Q – маса виливка, кг; 

 К– швидкісний коефіцієнт (табл. 6.28); 
  – тривалість заповнення порожнини форми металом (с), що ви-
значається за формулою  
 

QS5 ,                                                        (6.43) 

 
 S –  коефіцієнт (табл. 6.29), що ураховує товщину стінок виливка. 
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Таблиця 6.28 – Значення коефіцієнта К для розрахунку щілинної литни-
кової системи 

Габаритна 
густина  

виливків, 
кг/дм3 

0,3-
0,5 

0,6-
1,0 

1,1-
1,5 

1,6-
2,0 

2,1-
2,5 

2,6-
3,0 

3,1-
4,0 

4,1-
5,0 

5,1-
6,0 

6,1-
8,0 

Коефіцієнт 
К 

0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

 
 
Таблиця 6.29 – Залежність коефіцієнта S від товщини стінки виливка  

Середня товщина стін-
ки виливка, мм 

Тип мідного сплаву 

Олов’яні бронзи Кремнієві латуні 

До 6 0,64 0,97 

7…10 0,70 1,05 

11…15 0,75 1,12 

16…20 0,80 1,20 

21…40 0,90 1,35 

41…60 1,10 1,65 

Понад 60 1,20 1,80 

 
По площі поперечного перерізу дроселю визначають площі 

поперечних перерізів: шлакоуловлювача шлF , стояка стF  та щілинного жи-

вильника щжF за формулами 

дршл FF )0,25,1(  ;                                          (6.44) 

 

дрст FF )5,12,1(  ;                                           (6.45) 

 

дрщж FF  .                                                 (6.46) 

 
Ширина щілинного живильника у нижній частині повинна бути не 

менше за 5 мм, а у верхній – не менше за 3 мм, за умови, щоб щілина не 
була більше найменшої товщини стінки виливка. 

Вертикальний шлаковловлювач  
 

щжвшл FF )3,02,0(.  ,                                         (6.47) 

 
але не більше стF . Діаметр відцентрового шлаковловлювача повинний 

бути у 3 рази більший за ширину шлаковловлювача, а висота – у 2 рази 
більше висоти шлаковловлювача. 

Вибір розмірів елементів литникових систем. По площі най-
меншого поперечного перерізу литникової системи знаходять за табли-
цями 6.30 та 6.31 розміри усіх її елементів. 
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Таблиця 6.30 – Розміри (мм) елементів литникових систем типів 1,2 
і 3 
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Примітка. стF – площа стояка; шF – площа шлаковловлювача; згF . – площа 

гідравлічного затвору; ждF . – площа дощових живильників; кзF . – площа 

з’єднувального каналу. Для пнF . >18 cм2 ставити 2 стояки діаметром 40 мм.  



 

 
Таблиця 6.31 – Розміри (мм) елементів литникових систем типів 4 і 5 
 

 
 



 

            
 
            Продовження табл. 6.31 
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Литникові чаші. Спочатку визначають тривалість заповнення фор-
ми металом за формулою 

QK  [c]   ,                                           (6.48) 

 
далі секундну витрату металу за формулою 

 



Q
v    [кг/с ]                                              (6.49) 

   
та місткість литникової чаші за формулою 
 



Q
MЕ   [кг],                                               (6.50) 

 
 де М –  відношення місткості литникової чаші до секундної витрати 
металу (табл. 6.32). 
 
Таблиця 6.32 – Значення М 

Секундна витрата v , 
кг/с 

М  Секундна витрата v , кг/с М 

                           До   1 1,3          Понад   49 до   54 4,6 

        Понад   1    до   2,5 1,5          Понад   54 до   60 5,0 

        Понад   2,5 до   7 2,2          Понад   60 до   66 5,3 

        Понад   7    до 21 2,6          Понад   66 до   73 5,7 

        Понад 21    до 27 2,7          Понад   73 до   80 5,9 

        Понад 27    до 31 3,1          Понад   80 до   90 5,9 

        Понад 31    до 39 3,3          Понад   90 до 125 6,1 

        Понад 39    до 44 3,5          Понад 125 до 200 6,5 

        Понад 44    до 49 3,8          Понад 200 7,5 

 
 За знайденими значеннями v  та Е знаходять за даними таблиць 
6.33…6.35 основні розміри литникових чаш та лійок. Основні розміри 
стояків для литникових лійок та чаш наведені у табл. 6.36. 
   Фільтрувальні сітки. Фільтрувальні сітки  (табл. 6.37) розрахову-
ють за такою схемою. Спочатку обчисляють вхідний d  та вихідний 1d  ді-

аметри отворів сітки за формулами 

n

F
d пн







.4

;                                                  (6.51)                                             

 
                                                        )5,11(1  dd ,                                               

(6.52) 
 

 де n –  кількість отворів у сітці, звичайно дорівнює 4, 12, 20 або 28. 
Потім визначають решту розмірів сітки за співвідношеннями 
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11 )5,22( dD  ;                                               (6.53) 

Таблиця 6.33 – Розміри (мм) литникових чаш з одним стояком 
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Таблиця 6.34 – Розміри (мм) литникових чаш з двома стояками 
 

 
 

 
          Таблиця 6.35 – Розміри (мм) литникових лійок 
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    Таблиця 6.36 – Розміри (мм) литникових стояків 
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            Таблиця 6.37 – Розміри (мм) фільтрувальних сіток 
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2 DDo ;                                                  (6.54) 

 
а) при 4 отворах   

2011  dDD ;                                            (6.55) 

 
б) при 12 отворах  

12 5dD  , 2012  dDD ;                                    (6.56) 

 
в) при 20 отворах  

12 5dD  ,  13 7dD  ,  2013  dDD ;                            (6.57) 

 
г) при 28 отворах  

12 5dD  ,  13 7dD  , 14 8dD   2014  dDD .                      (6.58) 

 
 З’єднувальні канали та шлаковловлювачі. Розміри поперечних пе-
рерізівпідсіткових порожнин та надсіткових шлаковловлювачів,  
з’єднувальних каналів та шлаковловлювачів (табл. 6.38 та 6.39) обчис-
люють за формулою  
 

пнFK
hba

.
2

)(



 ,                                          (6.59) 

 
 де a та b – нижня та верхня основа, мм; 
 h – висота перерізу, мм; 
 К – відношення площі перерізу, що розраховується, до площі пнF . . 

 Розміри b та h залежно від способу підведення металу (однобічни-
ми, двобічними каналами та ін.) та а визначають за формулами, наведе-
ними у табл.6.39. Для розрахунку при двобічному підведенні приймають 
½ К, при чотирибічному ¼ К і т.д. 
 
 
 Приклад розрахунку. 
  

1 Розрахувати литникову систему для виливка «втулка» (рис. 
6.40). 

 
1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи 

вихідних даних.  
 Матеріал виливка – сплав марки БрО5Ц5С5 ГОСТ 613-79; маса 

виливка Q = 70,5 кг; спосіб лиття – у піщану форму; литникова система – 
дощова (вузьке місце – сумарна площа перерізу живильників); спосіб 
формування – по сухому; кількість виливків у ливарній формі n = 1 шт.; 
висота верхньої напівформи 100 мм; товщина стінок виливка, переважна 
або середня, δ ~ 50 мм. 
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         Таблиця 6.38 – Розміри (мм) підсіткових порожнин та  
                                   надсіткових шлаковловлювачів 
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Таблиця 6.39 – Вибір розмірів з’єднувальних каналів та шлаковловлювачів 
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Рис. 6.40 – Деталь «втулка» 
 
 

1.2   Визначення тривалості заповнення ливарної форми. 
Тривалість заповнення форми     визначається за формулою 

(6.48). 
Габаритний об’єм виливка, який обчислюється за найбільшими його 

розмірами становить 
 32,22,2V  14,52 [дм3]. 

 
Згідно з даними табл. Г.1 приймаємо масу литниково-живлючої си-

стеми для виливка з мідного сплаву масою 70,5 кг рівною    
  
                                  Qл = 0,25·Qв = 0,25·70,5= 17,625 [кг].  
 

 Тоді, маса рідкого металу, що приходиться на один виливок та про-
ходить через найменший поперечний переріз ливникової системи, скла-
дає 
 

Q = 70,5 + 17,625 = 88,125 [кг]. 

 
При габаритній густині 07,652,14/125,88/ VQ кг/дм3 швидкісний кое-

фіцієнт К за даними табл. 6.26 буде дорівнювати 2,3. 
 Тривалість заповнення ливарної форми буде 
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125,883,2    21,6 [c].   

 1.3 Визначення середньої розрахункової висоти металостатич-
ного напору 
 При секундній витраті металу за формулою (6.49)  
 

08,46,21/125,88/ Q  [кг/с] 

 
місткість литникової чаші Е за формулою (6.50) з урахуванням коефіцієн-
та М=2,2 (див. табл. 6.33) буде дорівнювати 
 

98,808,42,2 E  [кг]. 

 
Розрахунковий напір визначається за сумою висоти розплаву у литнико-
вій чаші (приймемо на 10 мм менше за висоту лиnникової чаші, тобто 80 
мм) та висоти верхньої напівформи  

18108 рH [cм]. 

     
1.4 Визначення площі перерізу вузького місця литникової системи 

– дощових живильників.   
Визначення сумарної площі перерізу дощових живильників робимо 

за формулою (6.23) 
 







1898128,842,06,21

1000125,88
.ждF  6 [см2]. 

 
           1.5 Визначення будови литникової системи 
 Будова литникової системи за даними табл. 6.25 складається з од-
ного стояка, одного з’єднувального каналу, одного кільцевого шлаковло-
влювача та одинадцяти живильників.  Площі перерізу цих елементів лит-
никової системи визначимо із відповідного співвідношення   
 

F ст: F з.к: F шл: F д.ж= 1,2 : 1,2 : 2,5 : 1,0. 

  
1.6 Визначення сумарних площ перерізу таких елементів литни-

кової системи як литниковий стояк, з’єднувальний канал та шлаков-
ловлювача. 

Площа перерізу литникового стояка буде 
 

Fст = 6 х 1,2 = 7,2 [см2], 
 

площа перерізу з’єднувального каналу буде 
 

 Fз.к = 6 х 1,2 = 7,2 [см2], 
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а площа перерізу шлаковловлювача буде 

 
Fшл = 6 х 2,5 =15 [см2]. 

 
           1.7 Визначення розмірів перерізів живильника, шлаковловлювача, 
з’єднувального каналу та литникового стояка. 

Через те, що литникова система складається з одного литникового 
стояка, одного з’єднувального каналу, одного шлаковловлювача та оди-
надцяти живильників розміри перерізів елементів литникової системи 
будуть такими (див. табл. 6.30):  

– для стояка круглого перерізу –  dн= 32 мм; dв=37 мм; 
 – для з’єднувального каналу трапецоподібного перерізу –  a=30, 
b=22, h=28 мм;  
 – для шлаковловлювача трапецоподібного перерізу –  a=27, b=20, 
h=32 мм; 

– для живильників круглого перерізу при Fж= 6 : 11 0,55 см2  

 

9
14,3

55,04
. 


ждd  [мм]. 

 
 

6.7 Розрахунок литникових систем за способом М.М.Галдіна 

 
 

6.7.1 Вимоги, що пред’являються до литникових систем 
 
 
Залежно від місця підведення металу до виливка та розміщення 

живильників відносно площини розніму форми литникові системи, що ви-
користовуються при одержанні виливків із кольорових сплавів, поділя-
ються на такі основні типи: верхню, сифонну (нижню), горизонтальну (бі-
чну), вертикально-щілинну, ярусну та комбіновану (рис. 6.41). 

Вибір того чи іншого типу литникової системи залежить від бага-
тьох факторів, головними з яких є: 1) положення виливка у формі та ная-
вність розніму форми; 2) габаритні розміри та конфігурація виливка; 3) 
вимоги, що пред’являються до виливка (відповідальний чи невідповіда-
льний виливок); 4) властивості сплаву; 5) можливості живлення виливка 
надливами; 6) зручність видалення живильників від виливка після твер-
діння. 

Режим заповнення форм розплавом регулюють таким чином, щоб 
робоча порожнина форми повністю заповнювалася та в неї не просякали 
піна, шлаки та інші неметалеві включення, які викликають забруднення 
виливків. 
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 Для заповнення форми у такому режимі литникова система повин-
на забезпечити: а) заповнюваність форми, б) ламінарну течію розплаву 
по каналах ливарної форми або течію з мінімально припустимою турбу-
лентністю, в) затримання неметалевих включень, г) додатний тиск мета-
лу у каналах ливарної форми, д) раціональний розподіл температур у 
виливку, що охолоджується. 

 
 

Рис. 6.41 – Типи литникових систем: а – верхня; б – нижня (сифон-
на); в - горизонтальна (бічна, по розніму); г – ярусна з горизонтально ро-
зміщеними живильниками; е – ярусна з вертикально розміщеними живи-
льниками; ж – комбінована; 1 – чаша; 2 – стояк; 3 – зумпф; 4 – металоп-
риймач (проміжний канал); 5 – колектор; 6 – живильник горизонтальний; 
7 – виливок; 8 – надливи; 9 – колодязь (зворотний стояк); 10 – вертика-
льна щілина; 11 – шлакозбирач; 12 – живильний бобишок; 13 – живиль-
ник вертикальний; 14 – випір 
 
 Різноманіття функцій литникової системи та її вплив на технологію 
виготовлення ливарної форми визначають різноманітність вимог, що 
пред’являються до неї. З цих вимог можна виділити дві основні. По-
перше, литникова система повинна забезпечити виконання своїх основ-
них функцій, тобто забезпечити якість розплаву, що поступає у форму, 
та створити найліпші умови для формування виливка без дефектів після 
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заповнення форми. По-друге, литникова система повинна бути простою 
за конструкцією та невеликою за об’ємом, щоб забезпечити високий ви-
хід придатного литва та найменші трудові та матеріальні витрати, тобто 
забезпечити економічність виготовлення виливка. 

Верхня литникова система (див. рис. 6.41,а) забезпечує добру за-
повнюваність форми, створює найсприятливіші умови для послідовної 
спрямованої кристалізації виливка знизу до надливів, тобто виконує дві 
функції. Нижня литникова система (див. рис. 6.41,б) виконує три функції 
(заповнюваність, ламінарність, шлакозатримання), тому вона отримала 
найбільше розповсюдження для легких кольорових сплавів. Вертикаль-
но-щілинні, ярусні та комбіновані системи застосовуються значно менше, 
через складність їх виготовлення та підвищену витрату металу. 
 Рух розплаву у порожнині форми є найвідповідальнішою стадією 
усього процесу заповнення, від якої залежить одержання якісного вилив-
ка.  

Коефіцієнт витрати   ураховує усі втрати напору у литниковій сис-

темі та робочій порожнині форми, залежно від умов лиття він може коли-
ватися у широких границях (від 0,25 до 0,95) Таким чином, від правиль-
ного вибору коефіцієнту витрати багато в чому залежить точність розра-
хунку фактичної швидкості потоку та в цілому литникової системи. Мож-
на коефіцієнт обчислювати, що значною мірою утруднено, тому у біль-
шості випадків у розрахунках використовують експериментальні значен-
ня  , які встановлені при моделюванні литникових систем спеціальних 

конструкцій (табл. 6.40), змінюючи розміри систем та умови заливання 
(рис. 6.42). 

На величину коефіцієнта витрати найбільше впливають форма та 
розміри литникових каналів (гідравлічні фактори)  та температура зали-
вання. Основні гідравлічні втрати зосереджені у стояку (Л-1) (див. табл. 
6.40), повороті колектора (Л-2) та самому колекторі (Л-3). Форма та роз-
міри зумпфа, вологість піщаної форми та шорсткість її поверхні, склад 
розплаву, спосіб його підведення до виливка не впливають суттєво на 
коефіцієнт витрати  . Опір робочої порожнини форми невидатний та 

ураховується при товщині стінок виливка до 10 мм  
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Рис.6.42 – Конструктивні розміри литникових систем: 
1 – чаша; 2 – стояк; 3 – зумпф; 4 – колектор; 

5 – живильник; b=0,8a; hk=1,2a 
 
        Таблиця 6.40 – Типи литникових систем 
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введенням у значення коефіцієнту   поправки, яку приймають рівною 

5…7% від коефіцієнта витрати литникової системи. При товщині стінки 
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виливка більше за 10 мм та при верхньому підведенні металу впливом 
опору робочої порожнини форми на коефіцієнт   можна знехтувати.  

Значення коефіцієнта витрати ч  литникових чаш (див. рис. 6.42)  

та найуживаніших горизонтальних литникових систем наведені відповід-
но у табл. 6.41 та 6.42. 

Наведеними значеннями коефіцієнтів витрати можна користувати-
ся при розрахунку литникових систем не тільки для алюмінієвих, але й 
інших кольорових  сплавів  при  середніх  температурах заливання. Якщо 
температура  

 
Таблиця 6.41 – Коефіцієнт витрати литникових чаш 

Діаметр  
вихідного отво-

ру чаші, мм 

Висота чаші чH , 

мм 

Температура  
заливання  

розплаву залt , оС 
Коефіцієнт ч  

12 

70 

720 

0,980 

150 0,970 

200…280 0,965 

150 

680 0,950 

760 0,975 

800 0,980 

20 
720 

0,975 

30 0,985 

 
 
 
Таблиця 6.42 – Коефіцієнт витрати горизонтальних литникових систем 

Конструкція 
литникової 

системи 
(див. 

табл.6.40) 

Напір 300 мм  
у системах  

з колектором ти-
пу 

Напір 450 мм  
у системах  

з колектором типу 

А В А В 

При діаметрі стояка, мм 

12 20 12 20 

Л-1 0,80 - 0,79 0,80 - - 

Л-2 0,73 0,79 0,69 0,70 0,66 0,68 

Л-3 0,71 0,68 0,67 0,69 0,64 0,66 

Л-4 0,64 0,60 0,60 0,62 0,57 0,59 

Л-5 0,62 0,59 0,58 0,60 0,56 0,57 

Л-6 0,62 0,59 0,59 0,60 0,56 0,58 

Л-7 0,59 0,56 0,56 0,58 0,54 0,55 

Примітка. Значення коефіцієнта витрати одержані при температурі 

залt =720оС, довжині колектора Lк=600 мм, співвідношенні Fc:Fk=1:2. 
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заливання сплаву дорівнює нижній границі інтервалу, тоді табличне зна-
чення коефіцієнту  зменшують на 0,05…0,06; при температурі заливан-

ня, яка дорівнює верхній границі інтервалу, значення збільшують на 
0,05…0,06. 

Режим руху рідкого металу (стан потоку) у каналах ливарної фо-
рми характеризується критерієм Рейнольда Re. Режим (стан потоку) ру-
ху рідкого металу у каналах ливарної форми залежить від швидкості по-
току, в’язкості розплаву, форми і розмірів поперечного перерізу каналу. 
Зв'язок між цими факторами визначається формулою 

  

v

d

v

R 


4
Re ,                                                (6.60) 

 
де R– гідравлічний радіус каналу у перерізі, що розглядається 

( PFR / , де F – площа живого перерізу потоку, м2; Р –  змочений пери-
метр каналу, м); 

 – середня по перерізу швидкість руху металу м/с;  
d – периметр каналу, м;  
v – коефіцієнт кінематичної в’язкості розплаву, м2/с. Для практичних 

розрахунків можна прийняти 7106 v для алюмінієвих та 7107 v  м2/с для 
магнієвих сплавів. 

Для одержання якісних виливків з кольорових сплавів ливарні фо-
рми повинні заповнюватися ламінарними потоками. Максимально припу-
стимі значення Remax та R , які характеризують припустиму турбулент-
ність потоку у литникових каналах та робочій порожнині форми та які 
можна використовувати як розрахункові величини при заливанні алюмі-
нієвих, магнієвих та мідних сплавів, наведені у табл.6.43. 
 
Таблиця 6.43 – Максимально припустимі значення чисел Рейнольдса 

Ділянка на шляху руху 
потоку металу 

Remax 4

Rev
R  , см2/с 

Стояк 43 500 65,25 

Колектор 28 000 42,0 

Живильники 7 800 11,7 

Форма проста 2 600 3,9 

Форма складна 780 1,17 

 
Заповнюваність ливарної форми. Умови заповнюваності ливарної 

форми, тобто умови. За яких йде можливе повне її заповнення без утво-
рення у виливку неслитин, спаїв, недоливів та інших дефектів, безпосе-
редньо пов’язані з теплопередаванням та ступенем перегріву розплаву 
над точкою нульової рідкотекучості. 

На практиці розрахунок форми на заповнюваність в основному 
зводиться до розрахунку швидкості течії (піднімання) розплаву у формі 
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vф за відомими ве-личинами середнього розрахункового напору і витрати 
розплаву через лит-никову систему та порівнюванні її з мінімально при-
пустимою швидкістю vф min, що розраховується або обирається за довід-
ковими даними (за графіками або таблицями).  

З точки зору гідродинамічних особливостей процесу заповнення, 
усі виливки залежно від їх положення у формі та способу підведення ро-
зплаву до них М.М. Галдін поділяє на дві принципово різні групи. 

До першої групи відносять виливки, що заливаються (переважно у 
піщані форми) в горизонтальному положенні (плити, панелі, кришки, бру-
ски загалом виливки з великими горизонтальними площинами), запов-
нення котрих практично йде з постійною швидкістю течії металу у формі, 
тому що їх висота значно менша за висоту напору.  

До другої групи відносять виливки, що заливаються у вертикаль-
ному або похилому положенні. Заповнення виливків цієї групи, за винят-
ком заливання згори, йде за змінної швидкості піднімання розплаву у 
формі, тому що їх висота в положенні при заливанні порівнянна з висо-
тою напору. 

Визначення vф min для виливків першої групи можна виконувати за 
даними рис.6.43 або табл. 6.44, а другої групи визначати за даними табл. 
6.45 або розраховувати за спрощеною формулою Лебедєва  

 

                                                        
вил

почфv


2,40,3
.


 ,                                               

(6.61) 
 

де почфv . – початкова швидкість піднімання розплаву у формі, см/с; 

при відношенні висоти виливка до товщини його стінок вилвилh /  менше за 

50 приймають менше значення коефіцієнта у правій частині формули 
(6.61), а при вилвилh /  більше за 50 – його більше значення; 

вил  – товщина стінки виливка, см. 
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Рис.6.43. Залежність мінімально допустимої швидкості течії розп-
лаву у піщаній формі vф min від відносної довжини виливка Z/Rвил (Z – 
шлях, що пройдений потоком від вхідного перерізу до небезпечного пе-
рерізу виливка або до злиття з іншим зустрічним потоком, який визнача-
ється за рис. 6.44) 

 

 
 

Рис.6.44 – Схеми для визначення величини Z при різному підве-
денні металу у форму: а і б – відповідно однобічне та двобічне підведен-
ня по ширині виливка;  в і г – відповідно однобічне та двобічне підведен-
ня металу по довжині виливка; l –  довжина виливка, b – ширина виливка 
 
 
Таблиця 6.44 – Мінімально припустимі швидкості vф min (см/с) піднімання 
                           рівня металу у формі для площинних виливків 
 

вилh ,мм При товщині стінки виливка, мм 

4 5 6 7 8 10 12 15 20 25 30 

100 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,5 0,4 0,3 0,27 0,2 0,17 

150 2,2 1,8 1,6 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 

200 3,0 2,3 2,1 1,9 1,6 1,2 1,0 0,9 0,6 0,5 0,4 

300 4,7 3,6 3,0 2,5 2,7 1,8 1,7 1,4 1,3 0,8 0,7 

350 6,0 4,3 3,7 3,2 3,0 2,3 2,0 1,9 1,8 0,9 0,8 

400 7,7 5,4 4,6 3,8 3,5 3,0 2,6 2,4 2,0 1,1 0,9 

500 11,2 8,8 7,4 6,0 5,2 3,7 3,4 2,8 2,7 1,5 1,3 

550 13,4 11,2 9,4 7,5 5,9 4,5 3,9 3,4 3,0 1,7 1,5 



 500 

600 15,7 13,3 11,3 9,4 6,6 5,7 4,4 4,0 3,4 1,9 1,6 

800 18,0 14,9 13,6 12,3 9,5 7,4 6,2 4,9 3,7 2,7 2,3 

1000 23,7 19,7 18,0 16,2 12,5 9,7 8,2 6,4 4,8 3,6 3,1 

1500 39,4 32,6 29,7 26,9 20,8 16,2 13,7 10,7 8,1 6,0 5,1 
 

 
Таблиця 6.45 – Мінімально припустимі швидкості vф min (см/с) піднімання 
                           рівня металу у формі для виливків складної конфігурації 

вилh ,мм При товщині стінки виливка, мм 
4 5 6 7 8 10 12 15 20 25 30 

100 2,8 2,2 1,8 1,6 1,4 1,1 0,9 0,8 0,55 0,44 0,37 
150 3,4 2,7 2,2 1,95 1,7 1,36 1,13 0,91 0,68 0,54 0,45 
200 3,9 3,1 2,6 2,25 1,97 1,57 1,3 1,05 0,78 0,63 0,52 
300 4,8 3,9 3,2 2,75 2,4 1,9 1,6 1,28 0,96 0,77 0,64 
350 5,2 4,17 3,5 3,0 2,5 2,08 1,74 1,38 1,04 0,84 0,69 
400 5,5 4,4 3,7 3,15 2,75 2,2 1,84 1,47 1,1 0,88 0,74 
500 6,25 5,0 4,18 3,57 3,1 2,5 2,1 1,67 1,25 1,0 0,83 
550 6,5 5,2 4,35 3,7 3,27 2,6 2,17 1,73 1,3 1,05 0,87 
600 6,8 5,45 4,55 3,9 3,4 2,7 2,26 1,8 1,36 1,09 0,9 
800 7,9 6,3 5,25 4,5 3,9 3,15 2,6 2,1 1,57 1,25 1,05 
1000 8,75 7,0 5,8 5,0 4,37 3,5 2,9 2,3 1,75 1,4 1,17 
1500 10,7 8,6 7,2 6,15 5,36 4,3 3,58 2,86 2,14 1,71 1,43 

 
Шлаковідділення у литниковій системі. Для того, щоб попередити 

потрапляння шлаків (оксиди, піна, флюси) у виливок, необхідно забезпе-
чити їх затримання у литниковій системі: у литниковій чаші, стояку та го-
ловним чином у колекторі, який є основним шлакозатримуючим елемен-
том литникової системи. Для підвищення ефективності роботи колектора 
застосовують шлакозбирачі.  

У початковій стадії заливання форми потік металу рухається у не-
запов-неному колекторі. На разі (рис. 6.45) у колекторі відразу встанов-
люється глибина (висота) потоку ïh , котру наближено можна оцінити з 

виразу 
 

3
2

22

3
2

2Q

gB

Fv

gB
h kk

п  ,                                          (6.62) 

 
де В –  ширина колектору, яка для каналу трапецієподібного  пере-

різу дорівнює (а + b)/2 ( а і b відповідно розміри верхньої на нижньої ос-
нови трапеції) 
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Рис. 6.45 – Схема встановлення висоти потоку у колекторі у почат-

ковий період заливання та руху шлакової частинки у горизонтальному 
потоці розплаву: 1 – стояк; 2 – колектор; 3 – живильник 

Для затримання шлакових частинок, що знаходяться на поверхні 
потоку, необхідно, щоб висота потоку в колекторі перевершувала товщи-
ну живильників æ . Висоту живильників звичайно приймають не менше 4 

мм. Швидкість потоку у колекторі не повинна перевищувати максималь-
ної величини, що визначається з умови забезпечення припустимої тур-
булентності потоку. У табл. 6.46 наведені значення висоти потоку металу 
у колекторі hп залежно від площі поперечного перерізу колектора Fк та 
максимально припустимої швидкості потоку у ньому vк max. 
 
Таблиця 6.46 – Висота потоку hп у колекторі 

Fк, см2 hк, мм vк max, м/с hп, мм 

3 18,5 0,98 98 

4 21 0,87 77 

5 23,5 0,78 62 

6 26 0,71 52 

7 26 0,66 44 

8 30 0,62 39 

10 33 0,55 31 

12 36 0,50 25 

14 39 0,46 22 

16 42 0,43 19 

18 45 0,41 17 

20 47 0,38 15 

24 52 0,34 12 

28 56 0,32 10 

56 78 0,23 6 

 
 

Аналіз табл. 6.46 показує, що вже при відносно невисокій швидкості 
vк=0,32 м/с у колекторі встановлюється висота потоку, що дорівнює 10 
мм. Вона спроможна перекрити вхід у живильники товщиною до 10 мм. Зі 
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збільшенням vк висота потоку hп швидко зростає, і тоді можна застосову-
вати живильники більшої товщини. 

Після заповнення колектора висота потоку в ньому hп стає рівною 
висоті колектора hк. Щоб затримати шлакові частинки на цій стадії запо-
внення форми, необхідно, по-перше, забезпечити спливання їх на пове-
рхню потоку при переміщенні розплаву у колекторі на відстань Lж від сто-
яка до першого живильника (див. рис. 6.45); по-друге, усунути можли-
вість усмоктування шлакових частинок через живильники. 

Відстань Lж визначають за формулою  
 

ш.max

к
к

v

v2,1
hжL , 

 
де vш.max – гранична швидкість спливання шлакової частинки у спо-

кійному розплаві, що розраховується за такою формулою 
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 , 

 
де dш – діаметр шлакової частинки; звичайно dш=0,002 м;  
С – коефіцієнт опору, який можна прийняти рівним одиниці. 
Стосовно конкретних умов формулу з визначення Lж можна спрос-

тити, розрахувавши передчасно vш.max. Так, для алюмінієвих сплавів 
vш.max дорівнює 0,0816 м/с, а для магнієвих – 0,069 м/с. 

Відстань Lж для алюмінієвих і магнієвих сплавів, відповідно, визна-
чають за такими спрощеними формулами 

 

kkæ vhL 7,14   [м]     ,                                       (6.63) 

 

kkæ vhL 4,17  [м] .                                           (6.64) 

 
Якщо необхідно при розрахунку литникових систем визначити ви-

соту колектора по відомій відстані від стояка до першого живильника, 
тоді формули (6.63) і (6.64) відповідно зручно дати у вигляді 
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L
h 0675,0 ,                                             (6.65) 
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L
h 0575,0 .                                             (6.66) 

 
Щоб усунути проникнення шлаку, який збирається у верхній частині 

колектора з-за усмоктувального ефекту живильників, необхідно додер-
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жувати таке співвідношення між висотою колектора hk та товщиною жи-

вильника ж, яке встановлено експериментально   

 

25,3
ж

kh


.                                                 (6.67) 

 

 Усунення розрідження (вакууму) у литниковій системі. Розріджен-
ня та інжекція повітря та газів у литникових каналах може бути через не-
достатній ухил стояка, що призводить до відриву струму від його стінок; 
недостатньої висоти литникової чаші та нераціонального її профілю, що 
призводить до утворення вихрової лійки; наявності гострих кромок при 
зчленуванні елементів литникової системи між собою (стояка з чашею та 
колектором, живильників з колектором та ін.), що призводить до відриву 
струму від стінок каналу. 

Необхідне зменшення площі поперечного перерізу круглого стояка 
по висоті можна визначити з рівняння, що описує ідеальний профіль сто-
яка 
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 ,                                             (6.68) 

 
де с.нс.в f,f  – площі стояка відповідно у верхньому та нижньому пере-

різі; 

÷ñ  , – коефіцієнти витрати системи відповідно у нижньому перерізі 

стояка та литниковій чаші; 
Н – напір над нижнім перерізом стояка, який дорівнює 

 
Н=hc+hч  ,                                             (6.69) 

 
де hч - висота рівня металу у чаші;  
hc- висота стояка. 
Для каналу круглого перерізу з рівняння (6.68) одержимо 
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 .                                           (6.70) 

 
На практиці ідеальний профіль стояка – це конусний стояк з кутом 

конусності 0736  , достатнім щоб у верхньому перерізі стояка тиск був не 
менший за атмосферний та не відбувався відрив струму від стінок та пі-
дсмоктування повітря. Литникові чаші та лійки роблять прямокутними 
(замість круглих), збільшують їх висоту, поділяють перегородками на дві 
зони, виконують в них вертикальні ребра, поріг або заглиблення у місці 
ударяння струму у дно. Як видно з рівняння (6.70), висота рівня металу у 
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чаші повинна бути тим більшою, чим більше висота стояка й чим менше 
його ухил, тобто відношення с.н. /dвсd . 

 
 
6.7.2 Розрахунок литникових систем для заливання піщаних форм 

 

В розширних литникових системах основним перерізом, що лімітує ви-

трату розплаву через усю систему, є нижній переріз стояків Fc. Тому розраху-

нок елементів литникової системи починають з визначення Fc за формулою, що 

відома з гідравліки та являє собою рівняння витрати рідини 

 

                                                  
ф

c

c

Q
F

v
 ,                                                    (6.71) 

де Fc – шукана площа поперечного перерізу стояків; 

Qф – об’ємна витрата розплаву; 

vc –  фактична швидкість течії розплаву у стояку, що визначається за фо-

рмулою 

                                         2c pv gH ,                                                    (6.72) 

де Нр– розрахунковий напір, що визначається за кресленням виливка. 

Таким чином, для розрахунку Fc за рівнянням (6.71) необхідно визначити 

витрату розплаву Qф та коефіцієнт витрати системи, тому що Нр відомо з крес-

лення виливка, положення його у формі та розмірів форми. 

 Для кольорового литва найчастіше застосовують методи розрахунку, за 

яких об’ємну витрату розплаву Qф визначають або з умови забезпечення міні-

мально припустимої турбулентності потоку металу у формі (перший метод), 

або з умови забезпечення заповнюваності форми (другий метод). 

 

 Перший метод розрахунку, за якого витрату розплаву визначають з 

умови заповнення форми за мінімально припустимої турбулентності по-

току, що виключає виникнення у них піни.  

На разі максимально припустиму (початкову) витрату (см
3
/с) через робо-

чу порожнину форми, а відповідно й литникову систему знаходять з виразу 
 

(1,2 3,9) ф

ф ф

ф

F
Q kP

R


                                           (6.73) 

 

де фF – площа поперечного перерізу робочої порожнини форми, см
2
; 

 фR – гідравлічний радіус цього перерізу, см; 

 фР – периметр цього перерізу, см. 

          k – коефіцієнт, значення котрого приймають рівним 1,6…3,5. 
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 Одержану таким чином максимально припустиму витрату Qф та фактичну 

(розрахункову) швидкість потоку у стояку ( cc ghv 2 ), яка утворюється у пер-

вісний момент заливання, для обраної конструкції литникової системи підстав-

ляють у рівняння (6.71) та знаходять площу розрахункового перерізу стояків. 

 Площі поперечних перерізів колектора та живильників визначають вихо-

дячи з прийнятого співвідношення Fс: Fк: Fж. За цього фактичні швидкості 

(см/с) потоку у стояку (vс), колекторі (vк) та живильниках (vж) не повинні пере-

вищувати їх максимально припустимих значень, що визначаються з рівняння 

(6.60): 

 для стояка                     vc max

cc

c

RR

v 65

4

Re
 ,                                                  (6.74) 

 

 для колектора                vк max

êê

ê

RR

v 42

4

Re
 ,                                                (6.75) 

 

 для живильників           vж max

ææ

æ

RR

v 12

4

Re
 ,                                              (6.76) 

 де Reс, Reк, Reж – максимально припустимі числа Рейнольдса відповідно 

для стояка, колектора та живильників. 

 Додержання умов (6.74)-(6.76) досягають регулюванням потоків (vc, vк і 

vж), підбираючи конструкцію литникової системи з необхідним гідравлічним 

опором, і розмірів поперечних перерізів (Rс , Rк , Rж) литникових каналів (вели-

чина Qф за цього залишається незмінною). 

 Встановлену з умов ламінарності потоку у формі Qф перевіряють на умо-

ву заповнюваності форми. Для цього виходячи з величини Qф визначають фак-

тичну середню швидкість піднімання розплаву у найнебезпечнішому (з точки 

зору виникнення несли тин і недоливів) перерізі форми та порівнюють цю шви-

дкість з мінімально припустимою її величиною. За цього повинна дотримувати-

ся умова vф  vф min. 

 У встановлені розміри горизонтальних каналів – колекторів та живильни-

ків за необхідності вносять додаткові зміни для надавання їм здібності затриму-

вати шлакові включення. Ці зміни вносять на основі розрахунків за формулами 

(6.67), (6.77), (6.78), що характеризують шлакозатримання 

g

vê
ï

2

 ,                                                      (6.77) 

 

max.

2,1

ø

ê
êæ

v

v
hL  ,                                               (6.78) 

 

5,3
æ

êh


, 
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 Таким чином, даний метод розрахунку забезпечує виконання усіх основ-

них умов, які визначають правильне функціонування та будову литникових си-

стем на основі викладених вище принципів. 

 

Другий метод розрахунку, за якого витрату розплаву визначають з 

умови забезпечення заповнюваності форми.  
На разі за вищенаведеними формулами, рис. 6.43 або табл. 6.44 і 6.45 зна-

ходять середню мінімально припустиму швидкість піднімання металу у формі 

vф min, за якої у виливку не утворюються дефекти (незлитини та недоливи), а 

потім обчислюють мінімально припустиму витрату 

 

minmin ффф vFQ  ,                                                (6.79) 

 

 де Fф – площа поперечного перерізу робочої порожнини форми. 

 Площу поперечного перерізу стояків визначають за формулою  

 

c

ф

c
v

Q
F

min
 ,                                                     (6.80) 

регулюючи швидкість течії сплаву у стояках cv  у припустимих границях за ра-

хунок змін гідравлічного опору литникової системи. 

 Величину фF  розраховують залежно від конкретних розмірів виливка, то-

вщини стінки та конфігурації виливка. Так, для виливків, у котрих небезпека 

утворення незлитин та недоливів мала (компактні товстостінні виливки або ви-

ливки з постійними по висоті товщинами стінок та площею поперечного пере-

різу), у розрахунок беруть середню по висоті площу поперечного перерізу фор-

ми 

вилc

серф
h

М
F


. ,                                                   (6.81) 

 

 де М – маса виливка, кг;   

 c  – густина сплаву, кг/м
3
; 

          вилh  – висота виливка, м. 

Тоді витрата буде дорівнювати 

 

minmin ф

вилc

ф v
h

M
Q


 .                                                (6.82) 

 

 Для виливків з підвищеною схильністю до незлитин та недоливів (тонко-

стінні виливки складної конфігурації з розвинутою поверхнею, а також вилив-

ки, що мають вертикально та горизонтально розташовані стінки тощо.) у розра-

хунок беруть площу найнебезпечнішого (де найбільша ймовірність утворення 

незлитин та недоливів) перерізу форми. 
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 Небезпечний переріз форми визначають за кресленням виливка та поло-

женню його при заливанні. На разі 

 

min.min фнебезфф vFQ  .                                             (6.83) 

 

 Небезпечними за заповнюваністю, як правило, є максимальний горизон-

тальний переріз форми, або переріз з мінімальною товщиною стінки, або пере-

різ, у якому діє мінімальний напір металу. Тому при розрахунку фактичної 

швидкості піднімання металу у формі (з метою порівняння її з minфv ) на рівні її 

небезпечного перерізу необхідно виходити з фактичного напору, що діє на рівні 

цього ж перерізу. Подальший хід розрахунку литникових систем за даним ме-

тодом може бути виконаний у тій самій послідовн6ості, як він викладений й для 

попереднього методу. 

 Оскільки другий метод розрахунку забезпечує мінімальну швидкість під-

німання розплаву у формі, її заповнення буде проходити потоками з мінімаль-

ною турбулентністю. Тому розраховані таким чином литникові системи будуть 

задовольняти одну з основних умов 

 

minmax ффф vvv  .                                                (6.84) 

 Площі перерізу стояків, що розраховані за цим методом, як правило, оде-

ржуються декілька зменшеними (іноді вони можуть рівними, але не більшими) 

ніж аналогічні площі, що розраховані для тих самих виливків за попереднім ме-

тодом.  

 Різновидом викладеного методу розрахунку є розрахунок витрати, в яко-

му під v minô розуміють початкову швидкість піднімання сплаву у формі 

 

почфсерфпочф vFQ ...  ,                                               (6.85) 

 

 де почфv . – початкова швидкість піднімання сплаву у формі, яка у більшості 

випадків визначається за формулою (6.67). 

 На разі витрата буде дорівнювати 

 
 

вилвилс

почф
h

М
Q



2,43
.


  ,                                                (6.86) 

 

а площа перерізу стояків 
 

cвилвилc

c
vh

M
F



2,43
 .                                               (6.87) 

 

 Через те, що )( min.min. фпочффпочф vvQQ  , площа перерізу стояків, що знайде-

на з виразу почфc QF . / cv , буде більше за аналогічну площу, що знайдена з виразу 

min.фc QF   / cv . 
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 Цей метод розрахунку застосовують головним чином у таких випадках: 

– коли заповнюваність форми важко забезпечити (наприклад, при заливанні 

тонкостінних крупногабаритних виливків з розвинутою поверхнею: панелі, 

кришки, обичайки, кожухи та ін.); 

– коли умови лиття практично виключають появу інших (крім незлитин та 

недоливів) видів дефектів: піни, шлаків, оксидів тощо. 

 

 

6.7.3 Проектування литникових систем для заливання піщаних форм 

 

 

 Щоб литникова система могла виконати свої функції, розміри її основних 

елементів слід розраховувати виходячи з таких умов: 

- розміри литникових чаш – з умови запобігання засосу шлаку через 

верхній переріз стояка та забезпечення додатного тиску розплаву в 

ньому, 

- розміри нижнього поперечного перерізу стояків – з умови забезпечен-

ня протікання розплаву у них та робочій порожнині з припустимою 

турбулентністю, а також заповнюваності форми, 

 

- розміри верхнього перерізу стояків – з умови забезпечення додатного 

тиску розплаву на їх стінки, 

- розміри колектора та живильників – з умови забезпечення протікання 

розплаву у них з допустимою турбулентністю та шлакозатримання. 

Робочу порожнину форми розраховують на ламінарність потоку та під-

дають перевірному розрахунку на заповнюваність. Згідно з цим виконують такі 

розрахунки: 

- сумарних площ поперечних перерізів основних елементів литникової 

системи: стояків, колекторів та живильників, а для вертикально-

щілинної  системи – додатково вертикальних колодязів і щілин; 

- кількості та розмірів  вище перерахованих елементів, 

- відстані від стояка до першого живильника, розміри литникових чаш 

або лійок. 

 

 

6.7.3.1 Визначення вихідних даних для розрахунку 

 

 

На основі креслення виливка та залежно від його габаритних розмірів, 

маси, конфігурації, середньої товщини стінки та вимог, які до нього 

пред’являються, визначають положення виливка у формі, а також рознім фор-

ми, тип литникової системи, місце підведення живильників до робочої порож-

нини форми та температуру заливання сплаву. 
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Для обраного типу литникової системи обирають типову схему її конс-

трукції (див. табл. 6.40) або, за необхідності, схему конструкції, що відрізняєть-

ся від типової. За цього визначають довжину та конфігурацію колектора, місце 

розміщення на ньому стояків, число живильників, співвідношення сумарних 

площ поперечних перерізів стояка, колектора та живильників, а також діаметр 

стояка в його нижньому перерізі dс.н (або розмір ba  для прямокутних стояків). 

Попередній вибір співвідношення жkc FFF :: та діаметра стояка dс.н залеж-

но від маси та висоти виливка проводять за дослідними даними (табл. 6.47 та 

6.48). Виливки залежно від їх висоти умовно поділені на чотири групи: висота 

виливків групи I - до 150 мм, групи II - понад 150 до 450 мм, групи III – понад 

450 до750 мм, групи IV – понад 750 мм. При однаковій масі виливків більш ро-

зширену систему (більші співвідношення Fk/Fc та Fж/Fk) застосовують для 

більш високих виливків, менш розширену – для виливків відносно меншої ви-

соти. 

На основі креслення виливка, обраного положення його у формі при за-

ливанні та встановленого способу підведення розплаву визначають технологіч-

ні групу та підгрупу складності виливка, використовуючи їх класифікацію 

(табл. 6.49). 

Таблиця 6.47 – Співвідношення площ перерізів стояка, колектора та  

                           живильника, що рекомендуються 

 

Маса виливків  

без надливів  

(понад-до), кг 
жkc FFF ::  для групи виливків 

алюмінієвих магнієвих I II III IV 

До 5 До 3,5 1 : 2 : 2 1 : 2 : 3 - - 

5-10 3,5-7 1 : 2 : 2 1 : 2 : 3 1 : 2 : 4 1 : 3 : 3 

10-20 7-14 1 : 2 : 3 1 : 2 : 4 1 : 3 : 3 1 : 3 : 4 

20-40 14-28 1 : 2 : 4 1 : 3 : 3 1 : 3 : 4 1 : 4 : 4 

40-70 28-50 1 : 2 : 4 1 : 3 : 4 1 : 4 : 4 1 : 4 : 5 

70-150 50-100 1 : 3 : 4 1 : 3 : 5 1 : 4 : 4 1 : 4 : 5 

Понад 150 Понад 100 1 : 4 : 4 1 : 4 : 5 1 : 4 : 6 та ін. 

 

 

Таблиця 6.48 – Розміри стояків у нижньому перерізі, які рекомендуються,  

                           залежно від висоти і маси виливка 

 

Висота  

виливка hвил 

з надливами, 

Маса М  

виливка з 

надливами,  

Діаметр 

стояка  

Поперечний переріз 

прямокутного стояка 
Площа  

поперечного 

перерізу  dс.н,  мм ba , мм 
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мм, не більше кг стояка fс.н, см
2
 

200 До 10 10 13х6 0,78 

1000 Будь-яка 12 16х7 1,13 

850 

Понад 20 

14 19х8 1,54 

750 16 20х10 2,01 

650 18 21х12 2,54 

550 20 26х12 3,14 

400 22 29х13 3,8 

350 
Понад 50 

24 30х15 4,52 

300 26 31х17 5,3 

250 
Понад 100 

28 32х19 6,2 

200 30 32х22 7,07 

 

Таблиця 6.49 – Класифікація виливків за складністю їх конфігурації та  

                          способом заливання 

Техноло-
гічна 
група  

виливків 

Спосіб  
підведення 
розплаву у 
форму; роз-
ташування 
виливків у 

формі 

Техноло-
гічна під-
група ви-

ливків 

Типові ви-
ливки 

Принципова схема виливка 
та ескіз виливка 

I  

Виливки, 

що одер-

жу-ються 

при пос-

тійній 

швид-

кості те-

чії розп-

лаву у 

формі 

Усі  

виливки  

з верхнім 

підведен-

ням розпла-

ву, а також 

виливки не-

великої ви-

соти з ниж-

нім підве-

денням, що 

заливають-

ся горизон-

тально; ви-

сота гідрос-

татичного 

напору в 

Iа  
Простої 

конфі-

гурації 

Плоскі типу 

плит, кри-

шок, дисків 

тощо, що не 

мають флан-

ців, борти-

ків, припли-

вів та інших 

частин, що 

виступають 

та сприяють 

зміні напря-

му потоку 

розплаву та 

утворенню в 

ньому місце- 

вих збурень 
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процесі за-

ливання 

змінюється 

незначно: 

Ho=const; 

vф = const; 

hвил<< Ho 

Iб 

 Складної 

конфігу-

рації 

Типу кри-

шок, карка-

сів, рамок 

тощо, що не 

відносяться 

до підгрупи 

1а; корпусні 

з верхнім  

підведенням 

розплаву 

(при залива-

нні можуть 

виникати мі-

сцеві збу-

рення пото-

ку) 

 

 
 

Продовження табл. 6.49 

Техноло-
гічна 
група  

виливків 

Спосіб під-
ведення ро-

зплаву у 
форму; роз-
ташування 
виливків у 

формі 

Техноло-
гічна  

підгрупа 
виливків 

Типові  
виливки 

Принципова схема виливка 
та ескіз виливка 

II 

 Вилив-

ки, що 

одержу-

ються 

при 

змінній 

швид-

кості те-

чії розп-

лаву у 

формі 

Усі  

виливки  

з вертикаль-

но-щілин-

ним та  

нижнім під-

веденням 

розплаву, 

що не від-

носяться до 

I групи, 

тобто  такі, 

що залива-

ються вер-

тикально, 

коли висота 

IIа 

Простої 

конфі-

гурації 

Типу плит, 

втулок, ци-

ліндрів, що 

не мають 

фланців,бор-

тиків, прип-

ливів, карма-

нів, ребер та 

інших висту-

паючих час-

тин, що 

сприяють 

зміні напря-

му потоку 

розплаву та 

утворенню в 

ньому місце-

вих збурень  
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напору в 

процесі за-

ливання 

суттєво 

змінюється: 

Ho const; 

vф   const; 

hвил порів-

нянна з Hо IIб 

 Складної 

конфі-

гурації 

  

Коробки, ба-

рабани, кар-

каси, трій-

ники, скафа-

ндри і поді-

бні виливки, 

при заливан-

ні котрих 

можуть ви-

никати міс-

цеві збурен-

ня потоку 

 

 

 

Поділ виливків на технологічні групи та підгрупи обумовлено тим, що 

характер потоку у формі багато в чому залежить від умов лиття, які необхідно 

урахувати при виборі гідродинамічних параметрів потоку у формі і, насампе-

ред, двох його важливіших характеристик, від котрих залежить якість литва: 

максимально припустимої витрати Qф та мінімально припустимої швидкості пі-

днімання металу у формі v ф min . 

Використовуючи креслення виливка та схему його розміщення у формі 

(рис. 6.46), визначають необхідні параметри форми та виливка.  
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Рис. 6.46 – Схема положення виливка у формі  

(до розрахунку Ho, hc, РФ,Fф, vф): 

а – заливання при постійному напорі (I група виливків, див. табл.6.49); 

б – заливання при змінному напорі (II група виливків) 

 

 

1. Первісний напір за формулою (6.69) 

 

                                                         Ho=hч+hc  ,                                                 

 

де hч – висота рівня розплаву у литниковій чаші, яка приймається залежно 

від висоти порожнини чаші Hч; залежність між висотою чаші і висотою стояка 

(cм) наведена у табл.6.50. 

 

Таблиця 6.50 – Залежність між висотою чаші та висотою стояка 

Hч,см 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
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hc, см  
До 

15 

Понад 

15 

до 25 

Понад 

25 

до 30 

Понад 

30 

до 45 

Понад 

45 

до 60 

Понад 

60 

до 75 

Понад 

75 

до 90 

Понад 

90 

до 120 

Понад 

120 

до 150 

  

 

2. Середній розрахунковий напір, який визначається тільки для виливків 

II групи (рис. 6.46, б)  

                            
2

H 0P
вилh

H        ,                                         (6.88) 

 

де hвил –  висота виливка, рахуючи від осі живильників. 

3.Площу Fф найбільшого перерізу робочої порожнини форми, який роз-

міщений на рівні підведення розплаву до неї або вище цього рівня (тобто пере-

різу А-А на рис. 6.46). 

4. Повний переріз (периметр) РФ робочої порожнини форми Fф на рівні 

підведення розплаву, що вміщує зовнішні та внутрішні контури усіх порожнин 

форми, що підпадають у переріз, см. Для простого виливка – a x b  (рис. 6.46,а), 

для складного (рис. 6.46,б)   

                       

РФ= ...a a f f     .                                      (6.89) 

 

5. Переважну товщину стінки виливка вил.   

6. Максимальну довжину потоку розплаву Z (м), яка пройдена ним (див. 

рис. 6.46) від живильників до зустрічі з іншим потоком (визначають тільки для 

виливків I групи простої конфігурації).  

 

 

6.7.3.2 Розрахунок сифонної (нижньої) литникової системи  

 
 

На основі вихідних даних та параметрів форми та виливка послідовно:  

–  визначають максимально припустиму витрату розплаву та розрахунко-

ву швидкість руху розплаву у стояку;  

– обчислюють сумарні площі перерізів стояків, колектора та живильни-

ків; 

– визначають виконавчі розміри усіх елементів литникової системи. 

 

1. Визначення максимально припустимої витрати розплаву. Розрахунок 

починають з визначення за формулою (6.73) максимально припустимої у почат-

ковій (найнебезпечнішій) стадії заливання витрати розплаву через робочу по-

рожнину форми Qф, за котрої забезпечується ламінарна або з незначною турбу-

лентністю течія розплаву, що виключає спінювання та окислення розплаву 

Qф=kPф ,                                                   
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 де РФ – периметр поперечного перерізу робочої порожнини форми; 

          k – коефіцієнт, значення котрого приймають рівним: а) для виливків прос-

тої конфігурації (див. табл. 6.49, підгрупи Iа і IIа) k1=3,13,9; б) для виливків 

складної конфігурації (див. табл. 6.49, підгрупи Iб та IIб) k2=1,22,0. Розраху-

нок виконують за середніми значеннями коефіцієнта, які дорівнюють відповід-

но k 1сер=3,5 і k 2сер=1,6. 

 

2. Контрольний розрахунок литникової системи на заповнюваність. 

Обрана з умови зберігання ламінарності потоку максимально припустима 

витрата створює таку швидкість 
maxфv  течії металу в початковій стадії запов-

нення форми, котра задовольняє ліву частину нерівності (6.84)  

 

max minф ф фv v v  . 

 

Однак невідомо, чи забезпечить ця величина витрати середню швидкість 

течії розплаву у формі, достатню для її заповнення. Тому необхідно, виходячи 

зі знайденої 
фQ при контрольному розрахунку визначити фактичну швидкість 

vф піднімання розплаву у формі та зіставити її з мінімально припустимою вели-

чиною minфv  для конкретних умов лиття, тобто перевірити 
фQ на відповідність 

правій частині нерівності (6.84). 

Середню фактичну швидкість течії розплаву у формі для виливків, що за-

ливаються при постійному напорі (I група виливків, див. табл. 6.49), визнача-

ють з формули 

                                                     
ф

ф

ф

Q
v

F
 ,                                                 (6.90) 

 

а для виливків, що заливаються за змінного напору (II група виливків), з фор-

мули 

                                               
0

ф p

ф

ф

Q H
v

H F
 ,                                               (6.91) 

де Fф – площа найбільшого перерізу робочої порожнини форми на рівні 

підведення живильників (або вище за цій рівень), нормального до напряму по-

току (див. рис. 6.46,б); 

Нр і Н0 – напори відповідно первісний і середній розрахунковий.  

Значення  Нр, що розраховано за формулою (6.88), є наближеним. Однак 

істотні похибки не будуть внесені у розрахунок, якщо Но перевершує висоту 

виливка, що, як правило, й має місце при одержанні складних виливків. В цьо-

му випадку Но>hвил, що створюється в результаті обов’язкового застосування 

чаш та надливів. У тих же випадках, коли Ноhвил, замість Нр у формулу (6.91) 

підставляють фактичний напір Нф над розрахунковим (небезпечним) перерізом 

форми 
 

                                             вил0 h НHф     ,                                           (6.92) 
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де hвил– висота виливка від рівня живильників до небезпечного по запов-

нюваності перерізу форми. 

Значення мінімально припустимих швидкостей течії розплаву у формі 

для конкретних умов лиття визначають за формулами та графіками, наведени-

ми раніше. 

 Якщо при перевірному розрахунку на заповнюваність виявиться, що умо-

ва 
minф фv v  додержується, тоді одержане значення максимально припустимої 

витрати вважають оптимальним. При 
minф фv v  підвищують температуру зали-

вання сплаву, змінюють положення виливка у формі або застосовують спеціа-

льні засоби,  які сприяють ліпшій заповнюваності форм. Якщо й цих засобів не-

достатньо для заповнюваності форми, тоді збільшують 
фQ , тобто приймають 

більше значення коефіцієнта к у формулі (6.73) у границях, що рекомендуються 

для кожної групи виливків.  

  

3. Розрахунок стояків. Визначення фактичної розрахункової швидкості 

течії розплаву в стояку. 

Максимально припустима витрата металу забезпечується сумарною пло-

щею поперечних перерізів стояків Fc та фактичною (розрахунковою) швидкіс-

тю течії розплаву в них 
 

                                     
02ф c c cQ F gH F v  .                                         (6.93) 

 

Використовуючи дані про конструкцію литникової системи, первісний 

напір, діаметр стояка в нижньому перерізі, довжину однієї гілки колектора, кі-

лькість живильників та температуру заливання сплаву, визначають значення 

коефіцієнта витрати   за формулою  
 

   























22

1

1

k

c
ж

k

c
kc

F

F

F

F


 ,                             (6.94) 

 де  c ,   k ,  ж –  суми місцевих та лінійних коефіцієнтів гідравліч-

них опорів відповідно стояка, колектора та живильників, які віднесені до розра-

хункової площі поперечного перерізу каналу (у даному випадку стояка). 

Потім розраховують швидкість течії розплаву у стояку cv  

 

                                           02 .cv gH                                                    (6.95) 

 

З метою спрощення розрахунків автором були розроблені 12 типових 

конструкцій литникових систем (рис. 6.47), які мають різні гідравлічні опори, 

та побудована номограма, що дозволяє визначити розрахункову швидкість течії 

розплаву у стояку, від котрої залежить витрата по усій системі. 
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Швидкість за номограмою (рис. 6.48) визначається діаметром стояка у 

нижньому перерізі dс.н, початковим (первісним) напором Н0, довжиною колек-

тора Lк, числом живильників n, співвідношенням Fс:Fк:Fж та температурою за-

ливання сплаву tзал. 

Швидкість течії за номограмою визначають у такій послідовності. На 

шкалі «діаметр стояка» відкладають точку, що відповідає обраному діаметру 

стояка у нижньому перерізі dс.н та по стрілці (на рис. 6.48 показано хід визна-

чення vс для dс.н=0,016 м; Н0= 0,5 м; tзал= 720
о
С; Lк= 0,9 м; n=2; Fс:Fк:Fж=1:2:2) 

проводять лінію до перетину зі шкалою первісного напору Н0. Від цієї точки 

перетину треба піднятися догори по вертикальній лінії до шкали «температури 

заливання» tзал. Потім проводять пряму лінію по стрілці до перетину з однією з 

ліній, що позначають довжину колектора Lк. Від точки перетину опускають пе-

рпендикуляр до похилих прямих, що вказують співвідношення Fс:Fк:Fж та чис-

ло живильників n. Після цього слід провести горизонтальну пряму по стрілці 

праворуч до відповідної шкали типової конструкції литникової системи та 

знайти шукане значення швидкості у стояку. 

Номограма дозволяє визначити швидкості потоку розплаву у стояках для 

виливків масою (по алюмінію) від 0,5 до 500 кг, тобто найрозповсюдженіших у 

машинобудуванні. 

Розрахункова швидкість cv  не повинна перевищувати maxcv . 

Швидкості течії розплаву в стояках прямокутного перерізу з великим гід-

равлічним опором у порівнянні з круглим стояками знаходять за формулою 

 

                                                
c cv v k   ,                                                   (6.96) 

 

де cv  – швидкість, обрана за номограмою або розрахована за формулою 

(6.95), для стояка круглого перерізу, який має однакову площу зі стояком пря-

мокутного перерізу, 

k – поправка до швидкості, яка приймається залежно від первісного  на-

пору Но за табл. 6.51. 
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Рис. 6.47 – Типові конструкції литникових систем: 

Л-1А; Л-2А; Л-3А – системи простої конструкції з однобічним колектором; 

Л-1В; Л-2В; Л-3В – системи простої конструкції з двобічним колектором; 

Л-1С; Л-2С; Л-3С – системи з метало приймачем та однобічним колектором; 

Л-1D; Л-2D; Л-3D – системи з металоприймачем та двобічним колектором; 
Л-1 – колектор прямий;  

Л-2 – колектор з одним поворотом;  

Л-3 –колектор з двома поворотами;  

1– стояк; 2 – зумпф; 3 – колектор; 4 – живильники; 5 - металоприймач 

 

 



 

 

 
 

Рис. 6.48 – Номограма для визначення швидкостей течії розплаву у нижньому перерізі стояка типових конструкцій 

литникових систем 
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Таблиця 6.51 – Значення поправок до швидкостей потоку розплаву у стояках 

Діаметр круглого 

стояка dс.н , мм 

Розмір ba  

прямокутного 

стояка, мм 

Значення поправки, м/с 

45,01,00 H м 45,00 H  м 

10 13х6 0,18 0,40 

12 16х7 0,16 0,35 

14 19х8 0,15 0,30 

16 20х10 0,13 0,25 

18 21х12 0,12 0,22 

20 і більше 26х12 і більше 0,1 0,20 

 

 

За необхідності ще більше зменшити швидкості потоку в литниковій сис-

темі, встановлюють в основі стояка, в колекторі або живильниках фільтруваль-

ні сітки (рис. 6.49), а також застосовують зигзагуваті стояки (рис. 6.50).  

 

 
Рис. 6.49 – Схеми установки фільтрувальних сіток у піщаних формах (а-г) 

та кокілях (д-ж): а – під стояком; б  – у розширеній частині колектора; в – під 

живильником; г – по розніму між металоприймачем і колектором; д – у верти-

кальному колодязі; е – у колодязі та вертикальній щілині; ж – у вертикальній 

щілині 
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Рис. 6.50 – Конструктивна будова змі-

єподібного стояка: 

hз – висота  змієподібної частини   сто-

яка;  В – шаг  витка каналу;  l– відс-

тань   між осями по ширині; rк – радіус 

кривини осі каналу; hз = (0,5…0,75) hс ; 

В=45 мм; l=80 мм; rк=20 мм 

 

Застосування зигзагуватих стояків прямокутного перерізу дозволяє зме-

ншити швидкості потоку у порівнянні з прямими стояками приблизно на 

10…25% залежно від кроку і числа витків зигзагуватої частини стояка, а уста-

новка сіток – на 20…30% залежно від їх живого перерізу, котрий звичайно 

складає 30…50% від площі нижнього перерізу стояка. 

Системи з сітками застосовують за конечної потреби, тому що вони пот-

ребують підвищеної уваги при установці та засмічують сплав сторонніми 

включеннями. Системи ж зі змієподібними стояками, що виключають вільне 

падіння потоку з великої висоти та забезпечують спокійний рух розплаву у ли-

тникових каналах, працюють надійно. Вони часто застосовуються при литті ви-

ливків з магнієвих сплавів. Розміри змієподібних стояків наведені у табл. 6.52. 

           Сітки виготовляють із листової сталі товщиною 0,3…0,5 мм з отворами 

діаметром 1,5…2,0 мм або із склотканини з розміром комірок 1х1; 1,7х1,7 і 2х2 

мм. У місцях встановлення сіток (під стояком або у колекторі) передбачають 

розширення каналу (див. рис. 6.48, а,б,в), котре під стояком складає  звичайно 

(24)Fc, а у колекторі – (24) Fk. 

 

Визначення сумарної площі перерізу і кількості стояків. 

На основі фQ  і cv , яка утворюється у початковий момент заповнення фо-

рми, знаходять сумарну площу нижнього поперечного перерізу стояка за фор-

мулою (6.71). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6.52 – Розміри змієподібних стояків 

 

Поперечний 

переріз  

стояка аb, 

мм 

Fc, 

см
2
 

Число півзвіїв у стояку (шт.) при напорі, см 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

819 1,54 1,0 2,0 3,0 4,5 6,0 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 14,0 15,0 16,5 

1020 2,0 1,0 2,0 3,0 4,5 6,0 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 14,0 15,0 16,5 

1025 2,5 1,0 2,0 3,0 4,5 6,0 7,0 8,5 10,0 11,0 12,0 14,0 15,0 16,5 

1127 3,14 1,0 2,0 3,0 4,5 5,5 6,5 8,0 9,0 10,5 11,5 13,5 14,5 15,0 

1331 4,0 1,0 2,0 3,0 4,5 5,5 6,5 8,0 9,0 10,0 11,5 13,0 13,5 15,0 

1436 5,0 1,0 1,5 3,0 4,5 5,0 6,5 7,5 9,0 9,5 11,0 12,0 13,0 14,5 

1638 6,0 1,0 1,5 2,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,5 11,5 12,0 13,5 

1741 7,0 1,0 1,5 2,5 3.5 4,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,5 13,0 

1844 8,0 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0 8,5 9,5 10,5 11,0 12,5 

1947 9,0 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0 8,5 9,5 10,0 10,5 12,0 

2050 10,0 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5 10,0 11,5 
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Спочатку при виборі конструкції литникової системи й визначенні вихід-

них даних для розрахунку задають довільну площу 
.c нf  перерізу одного стояка 

або 
.c нd  (наприклад, 12 або 20 мм), інакше неможливо було б визначити гідрав-

лічні опори стояка, а отже, знайти 
cv . Ця площа 

.c нf (
.c нd ) може не збіга-тися (і, 

як правило, не буде збігатися, тобто 
.c н cf F ) з площею, яка підрахована за фо-

рмулою (6.71). Змінювати прийнятий переріз стояка не можна, тому що це при-

вело б до зміни гідравлічних опорів системи і гідравлічного радіуса стояка Rс, а 

отже, до зміни встановленої швидкості. Тому на разі застосовують декілька па-

ралельно діючих стояків, кожний з котрих повинен зберегти обрані раніше 

конфігурацію і переріз й, таким чином, забезпечити потрібну швидкість. 

Розрахункова швидкість 
cv , яка підставляється у формулу (6.71), не 

повинна перевищувати максимально припустимої для даного стояка, яке 
визначається з виразу для числа Рейнольда (6.60). Значення максима-
льно припустимих швидкостей для деяких типів стояків, що розраховані 
за формулою (6.74), наведені в табл. 6.53. 
 

Таблиця 6.53 – Максимально припустимі швидкості потоку у стояках 

Круглі стояки Прямокутні стояки 

Діаметр  

круглого стояка 

dс.н , мм 

Максимально при- 

пустима швидкість  

v c max, м/с 

Розмір ba  

прямокутного 

стояка, мм 

Максимально при-

пустима швидкість  

v c max, м/с 

10 2,61 13х6 3,18 

12 2,18 16х7 3,68 

14 1,86 19х8 2,32 

16 1,63 20х10 1,97 

18 1,45 21х12 1,70 

20 1,3 26х12 1,59 

22 1,18 29х13 1,43 

24 1,08 30х15 1,3 

26 1,0 31х17 1,18 

28 0,93 32х19 1,07 

30 0,87 32х22 1,0 

 

Число стояків знаходять за формулою 
 

                                                         c

c

F
n

f
   .                                              (6.97) 

 

Площу стояка у верхньому перерізі знаходять з виразу (6.68) 
 

                                                
. .

c
c в c н

ч ч

H
f f

h




  ,                                           

 

де Н – напір під нижнім перерізом стояка Н=hc+hч. 
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Розрахунки вказують, що стосовно до стояка круглого перерізу умова 

(6.68) забезпечується, якщо стояку придати конусність, яку знаходять з емпіри-

чної залежності 

 

                                                
. . 0,015c в c н cd d h  .                                     (6.98) 

 

4. Розрахунок колекторів 

Сумарну площу поперечного перерізу колектора Fk визначають після ві-

дшукання площі перерізу стояків Fc з врахуванням прийнятого між ними спів-

відношення. Потім необхідно колектор перевірити на умову (6.75), яка забезпе-

чує протікання розплаву з припустимою турбулентністю. З цією метою визна-

чають фактичну швидкість потоку в колекторі 

 

                                               c
k c

k

F
v v

F
                                                       (6.99) 

 

та порівнюють її з максимально припустимим значенням, яке знайдене з виразу 

(6.75)   

                                               
max

Re 42

4

k
k k

k k

w
v v

R R
      , 

 

де Rk – гідравлічний радіус колектора (відношення площі трапеції до її 

периметру, тобто Rк= Fк:Рк).  

За цього необхідно дотримуватися умови: maxk kv v . При maxk kv v  оби-

рають інше відношення Fc/Fk, яке забезпечує зменшення швидкості потоку у 

колекторі до необхідного значення. 

Розміри колектора приймають залежно від площі Fk та співвідношення 

Fc:Fk . Ці розміри визначають за табл. 6.54 (hk= a, b=0,8a). 

 

5. Розрахунок живильників 

Сумарну площу поперечних перерізів живильників визначають виходячи 

з прийнятого співвідношення Fc: Fk : Fж. Площу перерізу одного живильника 

знаходять з рівняння  

n

F
f ж

ж                                                 (6.100) 

де n – число живильників. 

Товщину живильників ж розраховують виходячи з умови запобігання за-

смоктування шлаку через них за формулою  

 

                                                           
25,3

k

ж

h
                                          (6.101) 

та перевіряють на умову (6.62). 

 



 

 

 

Таблиця 6.54 – Розміри поперечних перерізів колекторів (мм) залежно від площ Fс і Fk (см
2
) та співвідношення Fc:Fk   
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Відстань від стояка до першого живильника знаходять за формулою 

(6.63) для алюмінієвих сплавів та за формулою (6.64) для магнієвих сплавів.  

Щоб переконатися у тому, що фактична швидкість потоку у живильниках 

задовольняє умові vж vж max її розраховують за формулою  

 

ж

c

cж
F

F
vv                                                     (6.102) 

 

та зіставляють значення жv з максимально припустимим значенням, що знайде-

не з виразу (6.76) 

                                      
жж

ж

жж
RR

w
vv

12

4

Re
max    .                                         

 

Якщо maxжж vv  , тоді зменшують Rж або знижують жv , застосовуючи ін-

ше (більше) співвідношення  Fж : Fс.  

Конструкція нижньої литникової системи показана на рис. 6.51; констру-

кції зумпфа й металоприймача при декількох стояках наведені на рис. 6.52. 

 

 
 

 

Рис. 6.51 – Конструктивна побудова сифонної (нижньої) литникової системи: 

1 – чаша; 2 – стояк; 3 – зумпф; 4 – шлакозбирач; 5 – колектор; 6 – живильник; 

2/.1 вcdr  ; 2/.2 нсdr  ; жr 3 ; kh)15,01,0(r4  ; нсdd .1 5,2 ; нсdd .2 3 ; кhа ; 0,8b  а; 

кh2шh ; lш=hк 
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Рис. 6.52 – Конструктивна побудова зумпфа (а) та металоприймача (б) 

при декількох стояках: 

1 – стояк; 2 – зумпф; 3 – колектор; 4 – живильник; 5 – метало приймач; 

нсdl .1 )0,40,3(  ; нсdl .2 )0,35,2(  ; cF)54( зF ; кhl )0,18,0(3   

 

 

6. Визначення розмірів литникових чаш або лійок 

Для заливання легких сплавів залежно від маси сплаву, що заливається у 

форму, застосовують литникові чаші або литникові лійки (див. рис. 1.13 і 1.14). 

Литникові лійки використовують для невеликих за масою виливків при 

витраті розплаву (по алюмінію) не більше 1,0…1,5 кг/с.  

Литникові чаші застосовують при витраті розплаву (по алюмінію)  більше 

1,5 кг/с. Об’єм чаш обирають за формулою 

 

фч kQV      .                                              (6.103) 

 

Для невеликих виливків значення коефіцієнта k беруть рівним 1,5…2,0,  

для середніх 2…5, для крупних 5…10.  

Виконавчі розміри литникових чаш приймають залежно від їх висоти Нч 

за даними табл. 1.3…1.5, лійок – за табл. 1.6. 

 

 

6.7.3.3 Розрахунок і конструювання вертикально-щілинної литникової 

системи  

 
 

 Ділянка вертикально-щілинної литникової системи (рис. 6.53), яка міс-

тить литникову чашу, стояк, колектор, живильники (вхідні канали у вертикаль-

ні щілини), являє собою нижню литникову систему, розрахунок якої викладено 

вище. 
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Рис. 6.53 – Конструктивна побудова вертикально-щілинної литникової системи: 

1 – чаша; 2 – стояк; 3 – колектор; 4 – зумпф; 5 – вертикальний колодязь; 

6 – вертикальна щілина; 7 – виливок 

 

 Вертикально-щілинну частину системи (колодязі й щілини) по відношен-

ню до з’єднаної з нею нижньою литниковою системою можна умовно розгляда-

ти як частину виливка. Тому спочатку розраховують розміри і кількість елеме-

нтів вертикально-щілинної частини литникової системи, а потім, приєднавши ці 

елементи до обрису виливка, нижньої литникової системи. 

 Таким чином, розрахунок вертикально-щілинної литникової системи про-

водять у такій послідовності: 

 

1) визначають сумарну товщину усіх вертикальних щілин за формулою 

 

                                       0,008 0,012щ фP   ,                                 (6.104) 

 

де Рф – повний периметр перерізу форми, який визначається за формулою 

(6.89)  

 

Рф= ...a a f f      . 

 

Товщину однієї щілини вираховують за формулою 

                                                

                                            0,7 1,0щ отл                                           (6.105) 

 

де вил  – переважна товщина стінки виливка у місці приєднання її до вер-

тикальної щілини; 
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2) знаходять кількість щілин, що відповідає кількості вертикальних 

колодязів 

                                                   
щ

щ

n






 ;                                              (6.106) 

 

3) вираховують ширину (відстань від виливка до колодязя) вертикаль-

ної щілини 
щl  та діаметр колодязя 

kd  за формулою 

 

                                                 4щ k щl d   ;                                           (6.107) 

 

4) приймають ширину живильників жl  з умови kж dl  ; 

 

5) визначають сумарний периметр перерізу форми 
фP , котрий дорі-

внює сумі периметрів робочої порожнини форми 
фP , сумарних колодязів 

kP  та 

щілин 
щP , тобто  

                                                        
ф ф k щP P P P   .                                    (6.108) 

 

 Після цього розраховують максимально припустиму витрату розплаву за 

формулою (6.73), у котрій 
фP  заміняють на фP . Далі розрахунок виконують 

відповідно з методикою, що викладена для нижньої литникової системи. 

 

 

6.7.3.4 Особливості розрахунку литникових систем інших типів  

 

 

Конструкція верхньої (див. рис. 6.41,а) та горизонтальної (бічної) (див. 

рис. 6.41, в) литникових систем відрізняється від конструкції нижньої литнико-

вої системи лише місцем підведення розплаву до виливка. Тому послідовність 

визначення вихідних даних та порядок розрахунку верхньої та горизонтальної 

литникових систем збігаються з вже викладеним порядком для нижньої литни-

кової системи.  

 Особливості ж розрахунку верхньої та горизонтальної литникових систем 

такі. 

 Верхня литникова система. Через те, що висота виливка над рівнем під-

ведення розплаву 0вилh  і c прh h , тоді згідно з формулою (6.88) 0pH H .  

Тому при розрахунку заповнюваності фактичну швидкість піднімання ро-

зплаву у формі для усіх груп виливків визначають з виразу (6.90). 

  

 Горизонтальна литникова система. При визначенні висоти стояка та ро-

зрахункового напору за формулою (6.88) у розрахунку використовують висоту 

виливка вилh  над рівнем підведення розплаву у форму (див. рис. 6.46,б). 
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 Розрахунок заповнюваності форми проводять по найнебезпечнішому пе-

рерізу форми, який розміщений вище рівня підведення розплаву, тому що умо-

ви заповнюваності верхньої частини виливка будуть гіршими, ніж нижньої. 
 

 Ярусна литникова система. При розміщенні живильників в горизонталь-

них площинах (див. рис. 6.41,д) кожний з ярусів представляє собою нижню сис-

тему для вище розміщеної частини виливка. Тому ярусну систему з горизонта-

льними живильниками розраховують за методикою розрахунку нижньої систе-

ми.  

У випадку розміщення живильників в вертикальній площині та відведен-

ня їх від вертикального колодязя (див. рис. 6.41,е) розрахунок проводять за ме-

тодикою, яка викладена для вертикально-щілинної системи. 

 

Приклади розрахунків 
 

1 Розрахувати сифонну (нижню) литникову систему для виливка 
«кришка» (рис. 6.54). 

Дані креслення виливка: кришка, алюмінієвий сплав марки АК12 
ДСТУ 2934-94; спосіб лиття –у піщану форму; литникова система – сифон-
на; кількість виливків у ливарній формі n = 1 шт; переважна товщина стінки 
 = 6 мм; габаритні розміри виливка – 530x500х80 мм; маса деталі 10,5 кг; 
маса виливка з надливами та литниковою системою 17,5 кг; виливок ви-
пробовується на герметичність. 

 
1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи 

вихідних даних. 
 

1.1.1 Обираємо положення виливка у формі (рис. 6.54), рознім фор-
ми, висоту надливів і тип литникової системи згідно з рекомендаціями 
(див. пп. 6.7.1, 6.7.3). Приймаємо температуру заливання сплаву 760°С. 
 

1.1.2 Визначаємо групу і підгрупу складності виливка згідно класифі-
кації, наведеної у табл. 6.49. 

Через те, що виливок заливається при змінному напорі (hвил спільно-
мірна з Но) та конфігурація його є складною, віднесемо виливок до групи II 
за способом заливання та до підгрупи IIб за складністю конфігурації. 
 

1.1.3 За даними на рис.6.47 обираємо типову конструкцію литникової 
системи Л-2В та визначаємо для неї довжину однієї гілки колектора Lк = 
725 мм, число живильників n = 6, розміщення стояків на колекторі (див. 
рис. 6.54). 
 

1.1.4 Виходячи з маси й висоти виливка задаємося орієнтовно: за 
даними табл. 6.47 співвідношенням Fc: Fк : Fж = 1 : 3 : 4 та за даним 
табл.6.48 діаметром стояка dс.н =12 мм. 
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Рис. 6.54 – Схема литникової системи для виливка «кришка»: 
1– виливок, 2 – надлив, 3 – литникова чаша, 4 – стояк, 5 – колектор, 

6 – зумпф, 7– живильник 
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1.1.5 Визначаємо висоту стояка 

 
hс  = hвил + hнад = 8 + 8 = 16 [см]. 

 
1.1.6 Виходячи із залежності між висотами стояка і чаші (див. табл. 

6.50) для hc=160 мм приймаємо висоту чаші Нч= 100 мм. 
Для запобігання розбризкування розплаву висоту рівня металу у чаші 

hч приймаємо на 20 мм меншою за висоту чаші Нч, тобто рівною hч = 80 
мм. 
 

1.1.7 Обчислюємо первісний гідростатичний напір за формулою 
(6.69) 
 

Но = hч + hc = 8 + 16 = 24 [см], 
 

та середній розрахунковий напір за формулою (6.88) 
 

Нр = Но – hвил / 2 = 24 – 8/2 = 20 [см]. 
 

1.1.8 За кресленням виливка знаходимо площу перерізу (А-А, рис. 
6.54), на рівні підведення розплаву 
 

Fф = 50 · 0,6 · 2 + 47 · 0,6 · 2  116 [см2]. 
 

За формулою (6.89) обчислюємо периметр цього перерізу 
 

Рф = а + а' + b + b' + с + с' + d + d' + e + е' = 
 

= 50 + 46 + 48 + 44 + 43 + 40 + 34 + 30 + 15 + 12 = 362 [см]. 
 

1.2 Визначення максимально припустимої витрати 
 
Виливок за конфігурацією відноситься до категорії складних, тому 

витрату визначаємо за формулою (6.73): 
 

Qф = 1,6РФ = 1,6 · 362  579 [см3/с]. 
 

1.3 Контрольний розрахунок на заповнюваність 
 

Небезпечними за заповнюваністю будуть: а) вертикальні стінки (пе-
реріз А-А. рис. 6.54) та б) денце кришки. Тому контрольному розрахунку 
піддаємо обидві стінки: 

а) визначаємо середню швидкість піднімання розплаву у формі за 
формулою (6.91): 
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оф

Рф

ф
НF

НQ
v  =  

24116

20579
 4,6 [см/с]. 

 
За даними табл. 6.45 для δвил = 6 мм та hвил = 80 мм знаходимо νф min = 1,8 
см/с; 

б) визначаємо швидкість течії сплаву вздовж денцю кришки за фор-
мулою (6.91): 

νф = 
2430

16579
  15,8 [см/с]. 

 
Тут у розрахунок взятий фактичний напір на рівні денцю (НР = Но–

hвил), а площа перерізу денцю прийнята рівною Fф = 50·0,6 = 30 см2. 

За графіком (див. рис. 6.43) для Z/Rвил = 84 (Z = 
2

l
25 cм за рис. 6.44; 

Rвил = 0,3 см) та tзал = 720°С (з урахуванням втрати теплоти сплавом на 
шляху до денцю) знаходимо νф min = 0,1 м/c=10 см/с. 

Оскільки в обох випадках (а, б) νф > νф min , заповнюваність форми 
буде забезпечена. 
 

1.4 Визначення розрахункової швидкості руху розплаву в стояці 
 
За номограмою (див. рис. 6.48) для литникової системи типу Л-2В 

при dc.н = 0,012 м, Но = 0,24 м, Lк = 0,725 м, n = 6, Fcт : Fк: Fж= 1 : 3: 4 і tзал 
=760оС знаходимо розрахункову швидкість руху розплаву в стояці: νc = 
1,64 м/с. Така швидкість менша за максимально припустиму величину для 
стояка діаметром 12 мм (див. табл. 6.53). 
 

1.5 Розрахунок стояків 
 
Визначаємо сумарну площу перерізу стояків за формулою (6.71): 

 

Fc =
cv

фQ
 = 579 /164   3,5 [см2]. 

 
Приймаємо три стояки  діаметром по 12 мм зі сумарною площею Fc=3,5 
см2. 

Обчислюємо діаметр стояка у верхньому перерізі за формулою 
(6.98): 
 

dс.в = dс.н + 0,015hc = 12 + 0,015 · 160 = 14,4 [мм]; 
 
приймаємо dс.в = 15 мм. 
 

1.6 Розрахунок колектора 
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1.6.1 Виходячи з раніше прийнятого співвідношення Fc: Fк : Fж за да-

ними табл. 6.54 для Fc = 3,5 см2  знаходимо сумарну площу перерізу коле-
ктора, яка дорівнює Fk = 10,5 см2 та його розміри (колектор двобічний): а = 
24, b = 19,5; hk = 24 мм; Rк= Fк:Рк = 10,5: [2х(2,4+2,4+2,4+1,95)]  0,57 см. 

1.6.2 Визначаємо фактичну швидкість потоку в колекторі за форму-
лою (6.99): 

 
νк  = νс Fc  / Fк = 164 · 3,5 / 10,5  55 [см/с] 

 

та максимально припустиму її величину за формулою (6.75) 

 

νк мах = 42 / Rk = 42 / 0,57  73,7 [cм /c]. 

 

Через те, що νк  < νк мах , тоді умова спокійного протікання розплаву в 

колекторі буде забезпечена. 

 

1.7 Розрахунок живильників 

 

1.7.1 Ураховуючи, що Fж = 4Fс (приймаємо Fж = 4·3,5 = 14 см2) і рані-

ше прийняту кількість живильників n = 6 за формулою (6.100) знаходимо 

площу одного живильника  
 

fж  = Fж / n = 14/ 6   2,33 [см2]. 

 

Товщину живильників приймаємо рівною δп = 5 мм. 

Знаходимо ширину живильника 

 

с = fж /  δж = 2,33 / 0,5 = 4,66 см. 

 

1.7.1 Визначаємо фактичну швидкість потоку у живильниках за фор-

мулою (6.102): 
 

νж = νс Fc / Fж= 164 · 3,5 / 14 = 41 [см/с], 

 

та максимально припустиму її величину за формулою (6.76) за Rж= Fж:Рж = 

2,33: [2х(0,5+0,5+4,66+4,66)] 0,23 см 

 

νж мах = 12 / Rж = 12 / 0,23   52,2 [см/с]. 

 

Через те, що maxжж vv   умова спокійного протікання розплаву у живи-

льниках буде забезпечена. 
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1.7.3 Знаходимо відстань від стояка до першого живильника за фор-

мулою (6.63) 

Lж = 0,147 ∙hkνk = 0,147 · 2,4 · 55  19,4 [см]; 

 

приймаємо Lж = 21 см.  

Решту живильників розподіляємо рівномірно по периметру виливка. 

 
1.8 Вибір конструкції литникової чаші та визначення конструктив-

них розмірів литникової системи 
 

1.8.1 Виходячи з витрати розплаву за формулою (6.103) визначає-
мо об’єм чаші (виливок невеликий, тому значення коефіцієнта k беремо рів-

ним 1,5) 

 
Vч = 1,5Qф = 1,5 · 579   869  см3. 

 
Ураховуючи відносно невеликі висоту стояка, металомісткість форми 

та витрату розплаву, обираємо конструкцію литникової чаші з порогом. 
Для обраної конструкції чаші, виходячи з її об’єму та раніше встанов-

леної висоти (Нч = 100 мм), за табличними даними обираємо чашу № 1 та 
знаходимо її основні виконавчі розміри. 

1.8.2 Конструктивні розміри стояка, металоприймача, колектора та 
живильників визначаємо за рис. 6.54. 
 
 

2 Розрахувати вертикально-щілинну литникову систему для виливка 
«корпус» (рис. 6.55). 
 

Дані креслення виливка: корпус, лиття в піщану форму, матеріал ви-
ливка – алюмінієвий сплав марки АК7ч ДСТУ , переважна товщина стінки 
14 мм, габаритні розміри 930x470x510 мм, чиста маса 78 кг, маса виливка 
з надливами та литниковою системою 125 кг. Виливок випробовується на 
герметичність. 

 
2.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи 

вихідних даних. 
2.1.1 Обираємо положення виливка у формі (рис. 6.55), рознім фор-

ми, висоту надливів та тип литникової системи згідно з рекомендаціями. 
Приймаємо температуру заливання сплаву рівною 720°С. 
 

2.1.2 Визначимо групу та підгрупу складності виливка, згідно з кла-
сифікацією. 

Через те, що виливок заливається за змінного напору (hвил спільномі-
рна з Но) та конфігурація його є складною, відносимо виливок до групи II за 
способом заливання та до підгрупи IIб за складністю конфігурації. 
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2.1.3 Обираємо типову конструкцію нижньої литникової системи Л-2Д 

та визначаємо для неї довжину однієї гілки колектора LK=1200 мм, кількість 
живильників n = 4 та розташування стояків на колекторі (див. табл. 6.41). 
 

2.1.4 Виходячи з маси та висоти виливка задамося орієнтовно за да-
ними табл. 6.47 співвідношенням Fc : FK : Fж = 1 : 4 : 5 та за табл. 6.48 діа-
метром стояка. 

Ураховуючи велику висоту напору, обираємо стояк прямокутного пе-
рерізу (a x b = 20 х 10 мм), що дорівнює за  площею стояку діаметром 16 
мм. 
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Рис. 6.55 – Схема устрою вертикально-щілинної литникової системи 
для виливка «корпус»: 

1 - виливок; 2 – надлив; 3 – чаша; 4 – стояк; 5 – колектор; 6 – металоприй-
мач; 

7 – живильник; 8 – вертикальний колодязь; 9 – вертикальна щілина 
 

 
 

2.1.5 Визначимо висоту стояка  
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hc = hвил + hнад = 51 + 15 = 66 [см]. 

 
2.1.6 Виходячи із залежності між висотами чаші й стояка, яка наведе-

на у табл. 6.50, для hc = 66 см приймемо висоту чаші Нч= 18 см. 
Висоту рівня розплаву в чаші приймемо рівною hч=16 см. 

 
2.1.7 Обчислюємо первісний гідростатичний напір за формулою 

(6.69) 
 

Но = hc + hч = 66 + 16 = 82 [см]; 
 
середній розрахунковий напір за формулою (6.88) 
 

Нр =  Но – hвил  / 2 = 82 – 51 / 2   57 [см]. 
 

2.1.8 За кресленням виливка знаходимо периметр перерізу форми на 
рівні підведення розплаву за формулою (6.89) 
 

Рф = 93 · 2 + 85 · 2 + 47 · 2 + 39 · 2 = 528 [см]; 
 
і площу найнебезпечнішого (за заповнюваністю) перерізу форми (А-А, рис. 
6.55) 
 

Fф = 88 · 2 · 1,4 + 42 · 2 · 1,4 = 364 [см2]. 
 

2.1.9 Визначаємо: 
– сумарну товщину вертикальних щілин за формулою (6.104) 

 
Σδщ =0,010 · 500 = 5 [см]; 

 
– товщину однієї щілини за формулою (6.105) 

 
δщ = 0,8δвил = 0,8 · 14   12 [мм]; 

 
– число щілин, яке дорівнює числу колодязів й живильників, за фор-

мулою (6.106) 
n = Σδщ / δщ = 5 / 1,2   4; 

 
– ширину щілини та діаметр вертикального колодязя розрахуємо за 

формулою (6.107) 
lщ = dk = 4 ·12   50 [мм]. 

 
2.1.10 Розраховуємо сумарний периметр перерізу форми за форму-

лою (6.108) 



 539 

ΣРф = Рф +Рк + Рщ = 528 + 4 ·16 + 4 · 12,5 = 642 [см]. 
 

2.2 Визначення максимально припустимої витрати 
 
Виливок відноситься до складних (підгрупа 1б), тому витрату визна-

чимо за формулою (6.73) 
Qф = 1,6 ΣРф = 1,6 · 642   1027 [см3/с]. 

 
2.3 Контрольний розрахунок на заповнюваність 

 
За способом заливання виливок відноситься до II групи, тому знахо-

димо: середню швидкість піднімання розплаву в формі за формулою (6.91) 
 

оф

Рф

ф
НF

НQ
v  =  

82364

571027
 2,35 [см/с]. 

 
мінімально припустиму швидкість піднімання розплаву в формі для δвил = 
14 мм та hвил = 510 мм за табл. 6.45 беремо рівною νф mіn = 1,76 см/с. 
 

Через те, що νф > νф min, заповнюваність форми буде забезпечена. 
 

2.4 Визначення розрахункової швидкості руху розплаву у стояці 
 

За номограмою (див. рис. 6.48) для литникової системи Л-2D при dс.н 

= 0,016 м, Но = 0,8 м, Lk = 1,2 м; n = 4, Fс : Fк : Fж = 1 : 4 : 5 і tзал = 720°С зна-
ходимо νс = 2,02 м/с.  

За табличними даними (див. табл. 6.51) для Но > 0,45 м, dс.н= 16 мм 
приймаємо поправку до швидкості для стояка прямокутного перерізу k = 
0,25 та остаточно визначаємо розрахункову швидкість руху розплаву в 
стояці 
 

νс' = νс – 0,25 = 2,02 – 0,25 = 1,77 [м/с]. 
 

Така швидкість для стояка перерізом а × в = 20 × 10 мм  є припусти-
мою (див. табл. 6.53). 
 

2.5 Розрахунок стояків 
 
Визначимо сумарну площу перерізу стояків за формулою (6.71) 

 
Fc = Qф / νс = 1027 / 177   5,80 [см2]. 

 
Приймаємо три стояки перерізом а × в = 20 ×10 мм із загальною 

площею Fc = 6 см2. 
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Обчислюємо площу стояка у верхньому перерізі за формулою (6.68) 
 

fс.в = fс.н  
чh

H

ч

c




 = 2 · 

16

80

975,0

6,0
  3 [см2], 

 
тут μс = 0,6 (див. табл. 6.42, система Л-2) та μч  = 0,975 (див. табл. 6.41). 

Приймаємо верхній переріз стояків рівним а × в = 25 × 12 [мм]. 
 

2.6 Розрахунок колектора 
 

Виходячи з раніше прийнятого співвідношення Fс : Fк : Fж по табл. 
6.54 зна-ходимо сумарну площу перерізу двобічного колектора Fk = 24 см2 
та його розміри а = 36,5; b = 29; hk = 36,5 мм, Rк= Fк:Рк = 24: 
[2х(3,65+3,65+3,65+2,9)]  0,87 см. 

Визначаємо фактичну швидкість потоку в колекторі за формулою 
(6.99) 
 

νк = νс  Fc / Fк = 177 · 6 / 24   44 [см/с], 
 
та максимально припустиму її величину за формулою (6.75) 
 

νк мах = 42 / Rk = 42 / 0,87   49 [cм/c]. 
 

Із зіставлення νк і νк мах видно, що умову спокійного протікання розп-
лаву в колекторі (νк < νк мах) дотримано. 
 

2.7 Розрахунок живильників 
  

Ураховуючи, що Fж = 5Fc та n = 4, знаходимо площу одного живиль-
ника (6.100) 

fж  = Fж / n = 30 / 4 = 7,5 [см2]. 
 
Товщину живильників приймаємо рівною ж =7 мм, що задовольняє умові 

(6.67). 
Знаходимо ширину живильника 

 
с =  fж / δж = 750 / 7  107 [мм]. 

 
Виходячи з раніше прийнятого співвідношення Fс : Fк : Fж знаходимо 

сумарну площу перерізу живильників Fж= 30 см2 та Rж= Fж:Рж = 30: [4х 
(0,7+10,7+0,7+10,7)]   0,33 см. 

Визначимо швидкість потоку в живильниках за формулою (6.102) 
 

νж= νс Fс /Fж= 177 ·6 / 30 = 35,4 [см/с], 
 
та максимально припустиму її величину за формулою (6.76) 
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νж мах = 12 / Rж = 12 / 0,33   36,4 [см/с]. 

 
Зіставляючи знайдені величини швидкостей, бачимо, що умову νж < 

νж мах дотримано. 
Знаходимо мінімальну відстань від стояка до першого живильника за 

формулою (6.63) 
 

Lж = 0, 147hkνk = 0,147 · 3,65 · 44   24 [см]. 
 

Приймаємо Lж = 36 см. Решту живильників розподіляємо рівномірно 
по периметру виливка (див. рис. 6.55). 
 

2.8 Вибір конструкції литникової чаші та визначення конструктив-
них розмірів литникової системи 

 
Визначимо об’єм чаші за формулою (6.103) 

 
Vч = 2Qф = 2,0 · 1027 = 2054 [см3]. 

 
Ураховуючи великі висоту стояка, металомісткість форми та витрату 

розплаву, обираємо конструкцію литникової чаші з порогом та перегород-
кою (див. рис. 1.13,б). 

Для прийнятої конструкції чаші, виходячи з її об’єму й раніше встано-
вленої висоти (Нч=18 см) за даними табл. 1.5 обираємо чашу № 1 та зна-
ходимо її основні виконавчі розміри. 

Конструктивні розміри стояка, металоприймача, колектора та живи-
льників визначимо за рис. 6.51 та 6.52. 
 
 

3 Розрахувати ярусну литникову систему для виливка «корпус» (рис. 
6.56). 
 

Дані креслення виливка: корпус, лиття в піщану форму, матеріал ви-
ливка - сплав АК9ч ДСТУ 2839-94; переважна товщина стінки 5 мм, габа-
ритні розміри виливка Ǿ 950х700 мм; чиста маса 83 кг; маса виливка з 
надливами і литниковою системою 143 кг. Виливок випробовується на ге-
рметичність. 
 

3.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи 
вихідних даних 
 

3.1.1 Обираємо положення виливка у формі (див. рис. 6.56), розніми 
форми, місце підведення живильників, висоту надливів згідно з рекомен-
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даціями (див. пп. 6.71 и 6.7.3). Приймаємо температуру заливання сплаву 
рівною 760°С. 
 

3.1.2 Визначаємо групу та підгрупу складності виливка згідно класи-
фікації, наведеної у табл. 6.49. 

Через те, що виливок заливається за змінного напору (hвил спільномі-
рна з Но) і конфігурація виливка є складною, відносимо виливок до групи II 
за способом заливання та до підгрупи IIб за складністю конфігурації. 
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Рис. 6.56 – Схема устрою ярусної литникової системи 

для виливка «корпус» : 
1 – виливок; 2 – надлив; 3 – чаша; 4 – стояк; 5 – колектор верхнього ярусу; 

6 – металоприймач верхнього ярусу; 7 – колектор нижнього ярусу; 
8 – живильник; 9 – металоприймач нижнього ярусу 

 
 
 

3.1.3 Обираємо типову конструкцію литникової системи Л-1D та ви-
значаємо для неї довжину однієї гілки колектора (Lк=1425 мм для нижнього 
ярусу та Lк= 1675 мм для верхнього ярусу), число живильників на кожному 
ярусі (n = 12) та місце розміщення стояків. 
 

3.1.4 Виходячи з маси й висоти виливка задаємося орієнтовно за 
табл. 6.47 співвідношенням Fс : Fк : Fж=  l : 4 : 5 та діаметром стояка за 
табл. 6.48. 

Ураховуючи  величини  напору,   обираємо  прямокутні  стояки  пере-
різами  
16 х 7 для нижнього та 19 х 18 мм для верхнього ярусу. Площа перерізу 
таких стояків дорівнює площі перерізу круглих стояків відповідно діамет-
ром 12 і 14 мм. 

 
3.1.5 Визначаємо висоту стояка: 
– для нижнього ярусу 

 
hс = hвил + hнад = 70 + 12 = 82 [см]; 

 
– для верхнього ярусу 
 

hс = 27 + 12 = 39 [см]. 
 

3.1.6 Виходячи із залежності між висотою чаші та стояка за табл. 6.50 
приймаємо висоту чаш Нч = 20 см для заповнення нижнього ярусу та 
Нч=14 см для заповнення верхнього ярусу. Висоти рівнів розплаву у чашах 
hч відповідно приймаємо рівними 18 і 12 см. 
 

3.1.7 Обчислюємо первісний напір за формулою (6.69): 
– для нижнього ярусу 

 
Но = hч + hc= 18 + 82 = 100 [см]; 

 
– для верхнього ярусу 

 
Но = 12 + 39 = 51 [см]. 
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3.1.8 За кресленням виливка знаходимо: 
а) за формулою (6.89) периметр перерізу форми на рівні підведення 

розплаву 
– для нижнього ярусу 

 
Рф = 3,14 (75+60)   424 [см]; 

 
– для верхнього ярусу 

 
Рф = 3,14 (95+ 100)   612 [см]; 

 
б) площі найнебезпечніших (за заповнюваністю) перерізів форми.  
Позначимо два таких перерізи: перший розміщений по діаметру ви-

ливка 600 мм на відстані 300 мм від нижнього ярусу (тут діє мінімальний 
напір Нр = 100–30 = 70 см); другий, найбільший, розміщений по діаметру 
950 мм на відстані 500 мм від нижнього ярусу, або на відстані 70 мм від 
верхнього ярусу. Напори, що тут діють, (від нижнього ярусу Нр=100–50 = 
50 см та від верхнього Нр= 51–7 = 44 см) є найменшими для даної площі 
перерізу виливка. 

Площа першого перерізу  
 

Fф = 3,14(30,52–302)   95 [см2] 
та другого  

Fф = 3,14(482 – 47,52)   150 [см2]. 
 

3.2 Визначення  максимально припустимої витрати розплаву 
 
Виливок за своєю конфігурацією відноситься до категорії складних, 

тому витрату розплаву визначаємо за формулою (6.73): 
– для нижнього ярусу 

 
Qф = 1,6РФ = 1,6 · 424   680 [см3/с]; 

 
– для верхнього ярусу 

 

Qф = 1,6 · 612 – 680
100

57
   466 [см3/с]. 

 
3.3 Контрольний розрахунок на заповнюваність 

 
Виливок відрізняється розвинутою поверхнею й тонкими стінками, 

можливо утворення неслитин. Щоб уникнути цього починаємо заливання 
через верхній ярус у той момент, коли рівень дзеркала металу від нижньо-
го ярусу підніметься на висоту біля 300 мм. 
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Завдяки цьому заповнення частини виливка з найрозвинутішою по-
верхнею (переріз діаметром 950 мм) буде відбуватися при паралельній 
роботі обох ярусів литникової системи, що збільшить середню швидкість 
піднімання металу у формі. Рівночасно така послідовність введення в ро-
боту верхнього ярусу виключає каскадне скидання розплаву в порожнині 
форми. 

Визначаємо середні швидкості піднімання розплаву у небезпечних 
перерізах по формулою (6.91): 

– у першому перерізі 
 

оф

Рф

ф
НF

НQ
v  = 

10095

70680
  6,0 [см/с]; 

 
– у другому перерізі 

 

фv
100150

50680
+ 

57150

44466
 5,93 [см/с]. 

 

За даними табл. 6.45 для δвил = 5 мм і hвил = 350 мм (максимальна ро-
зрахункова висота) знаходимо νф min = 4,17 см/с. 

Через те, що в обох випадках νф > νф min, заповнюваність буде забез-
печена. 
 

3.4 Визначення розрахункової швидкості руху розплаву у стояці 
 

За номограмою (див. рис. 6.48) для литникової системи типу Л-1D 
знаходимо: 

– для нижнього ярусу при dс.н = 0,012 м; Но=1,0 м; Lk = 1,429;  n = 6; 
Fc:Fk:Fж= l : 4 : 5 і tзал = 760°C, νc = 2,30 м/с; 

– для  верхнього ярусу при dс.н = 0,014 м;  Но = 0,55 м;  Lк =  1,675 м;  
n = 6;  

Fc : Fк : Fж = l : 4 : 5 і tзал = 760°С, νс=1,90 м/с. 
За даними табл. 6.51 при Но > 45 см приймаємо поправку до швидко-

сті для dс.н= 12 мм рівною k = 0,35 м/с і для dс.н = 14 мм рівною k = 0,30 м/с. 
Остаточно визначимо розрахункову швидкість у стояках для нижньо-

го ярусу v'c = 2,30 – 0,35 = 1,95 м/с і для верхнього ярусу v'c =1,90 – 0,30 = 
1,6 м/с. 

Такі величини швидкостей менші за максимально припустимі вели-
чини відповідно для стояків перерізом 16 х 7 і 19 х 8 мм (див. табл. 6.53). 
 

3.5 Розрахунок стояків 
 

Визначаємо сумарну площу перерізу стояків за формулою (6.71): 
– для нижнього ярусу 
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Fс = 680 / 195   3,5 [см2]; 
 

приймаємо три стояки перерізом 16 х 7 мм (площа одного стояка 11,2 см2)  
та сумарною площею Fc = 3,36 см2; 

– для верхнього ярусу 
 

Fс = 466 / 160  3,0 [см2]; 
 
приймаємо два стояки перерізом 19 х 8 мм (площа одного стояка 15,2 см2) 
та сумарною площею Fc = 3,04 см2. 

Обчислюємо площу стояків у верхньому перерізі за формулою (6.68): 
– для нижнього ярусу 

 

fс.в = fс.н 
чh

Н

ч

c




 = 1,12 · 

975,0

55,0
 ·

18

100
 1,5 [см2]; 

 

приймаємо верхній переріз стояків рівним 20 х 7,5 мм; 
– для верхнього ярусу 

 

fс.в = 1,52 · 
975,0

58,0
 

12

57
 2,0 [см2] 

 

приймаємо верхній переріз стояків рівним 20 х 10 мм. 

 

 

3.6 Розрахунок колекторів 

 

3.6.1 Виходячи з раніше прийнятого співвідношення Fс : Fк : Fж за 

табл. 6.54 для Fс= 3,36 (найближче значення Fс = 3,5 см2) і Fс = 3,04 см2 

(найближче значення Fс = 3,14 см2) знаходимо сумарну площу перерізу 

колектора Fк = 14 см2 для нижнього ярусу і Fк = 12,56 см2 для верхнього 

ярусу.  

Розміри поперечного перерізу колекторів (двобічних) будуть: а = 28; b 

= 22; hk= 28 мм для нижнього ярусу і a = 26; b = 21; hк = 26 мм для верхньо-

го ярусу. 

Тоді Rк= Fк:Рк = 14: [2х(2,8+2,8+2,8+2,2)]  0,66 см – для нижнього 

ярусу та Rк= Fк:Рк = 12,56: [2х(2,6+2,6+2,6+2,1)]  0,63 см – для нижнього 

ярусу. 

 

3.6.2 Визначаємо фактичну швидкість потоку у колекторах за форму-

лою (6.99): 

– для нижнього ярусу 

 

νк = νс' · Fc / Fk = 195 · 3,36 / 14 = 46,8 [cм/c]; 
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– для верхнього ярусу 

 

νк = 160 · 3,04/ 12,56  38,7 [см/с]. 

 

Знаходимо припустимі величини швидкостей у колекторі за форму-

лою (6.75): 

– для нижнього ярусу 

 

νк мах = 42 / Rk = 42 / 0,66   64 [cм/с]; 

 

– для верхнього ярусу 

 

νк мах = 42 / 0,63   67 [см/с]. 

 

Через те, що в обох випадках νк < νк мах, умову спокійного протікання 

розплаву у колекторах буде забезпечено. 

 

3.7Розрахунок живильників 

 

3.7.1 Ураховуючи, що Fж = 5Fс (приймаємо Fж = 5 · 3,36 = 16,8 см2 для 

нижнього ярусу та Fж= 5 · 3,04 = 15,2 см2 для верхнього ярусу) і раніше 

прийняте число живильників n = 12, знаходимо площу одного живильника: 

– для нижнього колектора 

 

fж= Fс / n = 16,8 / 12 = 1,4 [см2]; 

 

– для верхнього колектора 

 

fж = 15,2 / 12   1,3 [см2]. 

 

Товщину живильників приймаємо рівною δп = 4 мм, що задовольняє в 

обох випадках умовам (6.67) та (6.62). 

Знаходимо ширину живильників: 

– для нижнього ярусу 

 

с = fж / δж = 1,4 / 0,4 = 3,5 [см]; 

 

– для верхнього ярусу 

 

с = 1,3 / 0,4   3,3 [см]. 
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Тоді Rж= Fж:Рж = 16,8: [12х(0,4+3,5+0,4+3,5)]  0,18 см – для нижнього 

ярусу та Rж= Fж:Рж = 15,2: [12х(0,4+3,3+0,4+3,3)]  0,17 см – для нижнього 

ярусу. 

 

3.7.1 Визначаємо фактичну швидкість потоку у живильниках за фор-

мулою (6.102): 

– для нижнього ярусу 

 

νж = νс  Fc / Fж = 195 · 3,36 / 16,8 = 39 [см/с]; 

 

– для верхнього ярусу 

 

νж = 160 · 3,04 / 15,2 = 32 [см/с]. 

 

За формулою (6.76) знаходимо максимально припустимі величини 

швидкостей потоку у живильниках: 

– для нижнього ярусу 

 

νжmax = 12 / Rж = 12 / 0,18   67 [см/с]; 

 

– для верхнього ярусу 

 

νжmax = 12 / 0,17   71 [см/с]. 

 

Через те, що в обох випадках νж< νжmax, умову спокійного протікання 

розплаву у живильниках буде забезпечено. 

3.7.3 Знаходимо відстань від стояка до першого живильника за фор-

мулою (6.63): 

– для нижнього ярусу 

 

Lж = 0,147 hk νk = 0,147 · 2,8 · 46,8   19,3 [см]; 

 

– для верхнього ярусу 

 

Lж = 0,147 · 2,6 · 38,7   14,8 [см]. 

 

Приймаємо в першому випадку Lж= 20 см та у другому – Lж = 15 см. 

Решту живильників розподіляємо рівномірно по периметру виливка. 

 

1.2 Вибір конструкції литникових чаш та визначення конструк-

тивних розмірів литникової системи 
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3.8.1 Виходячи з витрати розплаву визначаємо об’єми чаш за фор-

мулою (6.103): 

– для заливання через нижній ярус 

 

Vч = 2,0 · Qф = 2 · 680 = 1360 [см3]; 

 

– для заливання через верхній ярус 

 

Vч = 2,0 · 466 = 932 [см3]. 

 

Ураховуючи велику висоту стояка для заливання нижнього ярусу, 

обираємо литникову чашу з порогом і перегородкою (див. рис. 1.13,б), а 

для верхнього –чашу з порогом (див. рис. 1.13,а). 

3.8.2 Виходячи з раніше встановлених висот чаш (Нч =20 см для ниж-

нього ярусу і Нч = 14 см для верхнього ярусу) за табл. 1.5 обираємо чашу 

№ 3 і за табл. 1.4 чашу № 3 (відповідно для заливання нижнього і верхньо-

го ярусу) та знаходимо їх основні виконавчі розміри. 

3.8.3 Конструктивні розміри литникового стояка, металоприймача, 

колектора і живильників визначаємо за рис. 6.56. 

 
 

          6.8 Розрахунок литникових систем за способом Г.М. Абрамова  
 
 

Литникові системи (табл. 6.55) повинні відповідати таким вимогам: 
– забезпечувати заповнення форми розплавом за встановлений 

час; 
– підводити метал у порожнину форми з малою лінійною швид-

кістю для попередження розмивання частин форми та завихрення мета-
лу при його русі; 

– перешкоджати засмоктування повітря у стояк потоком розпла-
ву при його заливанні у литникову чашу, затримувати шлак та інші неме-
талеві включення; 

 
Таблиця 6.55 – Типи литникових систем 

Графічне зображення Особливості та приблизне призна-
чення 

Горизонтальні            Складається з чаші 1, стояка 2, 
шлакоуловлювача 3, розміщених у 
горизонтальній площині роз’єму 
форми. Можливе застосування над-
ливів, які не пов’язані безпосередньо 
з живильниками 4. Застосовують при 
виготовленні широкої номенклатури 
виливків з усіх сплавів, виливків різної 
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складності та маси, які не мають тер-
мічних вузлів 

Горизонтальні з елементами 
гальмування та живлення 
 
 

 

         На відміну від попереднього ти-
пу ця литникова система має додат-
кові елементи, які збільшують гідрав-
лічний опір та поліпшують відділення 
шлаку від інших неметалевих вклю-
чень. До них відносяться відцентрова 
бобишка 1, сітки (кремнійорганічні, 
керамічні та ін.), перегородки та дро-
селі. Застосовують, як правило, при 
виготовленні дрібних та середніх, а 
також відповідальних за призначен-
ням виливків, що не мають термічних 
вузлів. 
         Відрізняльною особливістю го-
ризонтальної литникової системи з 
живильними елементами є наявність 
живильної бобишки. Розплав, що в ній 
знаходиться, живить виливок або те-
рмічний вузол при твердінні. Застосо-
вують при виготовленні виливків з те-
рмічними вузлами, для котрих вико-
ристання надливів нераціонально 

Продовження табл. 6.55 

Графічне зображення Особливості та приблизне призна-
чення 

Вертикальні 
 

        Вертикальна литникова система 
на відміну від горизонтальної має жи-
вильники, що розміщені у вертикаль-
ній площині роз’єму форми. Підве-
дення розплаву може здійснюватися 
ярусним, дощовим та іншими мето-
дами. Ливникова система може мати 
елементи гальмування. Використову-
ють при виготовленні виливків з кан-
туванням форм під заливання на 90о, 
а також виливків із різних сплавів, 
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будь-якої маси та складності, з маси-
вними частинами або рівномірно тов-
стостінних. 

Верхні 

 

        Вертикальна литникова система, 
яка забезпечує подавання розплаву у 
порожнину ливарної форми зверху 
без кантування її на 90о. Застосову-
ють при виготовленні дрібних та се-
редніх виливків із різних сплавів з то-
нкими стінками 

Сифонні 

 

        Вертикальна литникова система, 
яка забезпечує подавання розплаву у 
порожнину 2 ливарної форми знизу 
через живильник 1. За такої литнико-
вої системи можливе кантування 
складеної форми на 90о під заливан-
ня. Застосовують при виготовленні 
середніх та крупних виливків з вели-
кою висотою із будь-яких сплавів, а 
також дрібних виливків із алюмінієвих 
і магнієвих сплавів 

Примітка. Ярусні литникові системи подають метал у порожнину 
ливарної форми на декількох рівнях, а дощові – декілька ми живильни-
ками. 

 
– створювати оптимальний тепловий режим форми та забезпе-

чувати одержання якісних виливків (щільних, без тріщин, пригару, ужи-
мин тощо); 

– забезпечувати зручність формування; 
– мати чашу, живильники та інші елементи литникової системи 

мінімально допустимих розмірів; 
– легко віддалятися від виливка без його пошкодження. 
Розрахунок литникових систем заснований на застосуванні рів-

нянь гідравлики для ідеальних рідин, що протікають у газонепроникливих 
каналах. Через те, що рідкий метал не є ідеальною рідиною, а форма є 
газопроникливою, додатково використовують дослідно-експериментальні 
дані.  



 552 

Приблизний розрахунок литникових систем для важких та легких 
сплавів кольорових металів різних груп за масою виконують у такій пос-
лідовності: 

1. Визначають час заповнення порожнини форми розплавом за 
формулою 

32 G  , 

 
 де  – тривалість заливання, с; 
  – середня товщина стінки, мм; 
 G – маса виливка, кг. 

2. Розраховують середню секундну витрату металу у литниковій 
системі (кг/с) за формулою 



G
G почсер . .                                                  (6.109) 

 
3. Знаходять секундну витрату з урахуванням витікання металу 

під затоплений рівень (кг/с) за формулою 
 

KGG почсерпочс  .. ,                                             (6.110) 

 
 де К – поправковий коефіцієнт на початкову витрату металу (оби-
рають за діаграмою на рис. 6.57). 
 

 
 
 
Рис. 6.57 – Схема діаграми для визначення питомої швидкості заливання 
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4. Визначають площу найменшого перерізу (лімітувального) 
елемента литникової системи за формулою 
 





Н

G
F почс

л
9812

1000 .


,                                          (6.111) 

 

 де  – густина металу, г/см3; 

  – коефіцієнт опору литникової системи та форми, що дорівнює 

0,2…0,5 (при установці сітки для дроселю 3,02,0  ; в інших випадках 

5,04,0  ); 

 H – напір, см (відстань від місця підведення розплаву до його рівня 
у литниковій чаші), визначається за формулою 
 

1HHH o  ,                                               (6.112) 

 
 де Н – висота опоки над роз'ємом ливарної форми, см; 
 Н1 – висота рівня металу у ливниковій чаші, см. 
 

5. Об’єм литникової чаші визначають із розрахунку 2…6-кратної 
секундної витрати металу ( почсG . ). 
 

6. Площу перерізу стояка визначають із умови забезпечення до-
датного тиску у лімітувальному перерізі 
 

2

.
H

H
FF лвст  ,                                           (6.113) 

 

 де встF . – площа верхнього перерізу стояка, см2; 

 лF – площа лімітувального перерізу, см2. 

 Площа нижнього перерізу стояка повинна бути не менше сумарної 
площі лімітувального перерізу лнст FF . . 
 

7. Для виконання розширної литникової системи необхідно, щоб 
співвідношення æøëñò FFF :: дорівнювало 1,0:1,0:1,2. При розрахунку шла-

коуловлювачів, які використовують не тільки для віддалення шлаку, але 
й для підведення розплаву, що живить масивні елементи виливка, спів-
відношення елементів литникової системи може дорівнювати 
1,0:(1,31,5):1,2. 

При виготовленні виливків із алюмінієвих і магнієвих сплавів пере-
важно використовують розширні литникові системи, що забезпечують мі-
німальні лінійні швидкості розплаву на виході із живильників. Співвідно-
шення елементів литникової системи на разі дорівнює (36):(1,53):1. 
Щоб попередити підсмоктування повітря та забезпечити ліпшу заповню-
ваність при заливанні високих форм, застосовують по змозі багатоярусні 
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та щілинні литникові системи. Приклад вибору конструкції литникової си-
стеми для виливків із магнієвих сплавів наведено у табл.6.56.  
Таблиця 6.56 – Вибір конструкції литникової системи для виливків  
                           із магнієвих сплавів 
 

Особливості 
магнієвих сплавів 

Основні технологічні вимоги 

Конструкція 
литникової систе-
ми, що рекоменду-

ється 

Підвищена схиль-
ність до окислюва-
ності у розплавле-
но-му стані. Низь-
кий тепловміст та 
малий статичний 
тиск роз-
плавленого мета-
лу. Підвищена ли-
варна усадка спла-
вів, лего-ваних ци-
рконієм 

Виливок у формі повинен роз-
мі-щуватися з урахуванням за-
безпе-чення напрямної крис-
талізації. Масивні частини по-
винні розмі-щуватися над 
менш масивними. Стінки з ве-
ликою поверхнею слід розмі-
щувати вертикально, а ті, що 
підлягають механічному об-
робленню – зверху відносно 
напряму заливання 

Для дрібних та се-
редніх виливків – 
нижня; для серед-
ніх тонкостінних 
вили-вків – верти-
кально-щілинна; 
для круп-них ви-
ливків – вер-
тикально-щілинна 
або комбінована 
литникові системи 

Примітка. При виготовленні виливків, що мають висоту більше 200 
мм, рекомендується застосовувати змієподібні стояки. 

 
Для перевірок розрахунків у табл. 6.57 наведені орієнтовні значен-

ня питомої швидкості заливання виливків із різних сплавів. Правильність 
розрахунку литникової системи перевіряють порівнюванням фактичної 
швидкості заливання з питомою швидкістю. При їх невідповідності про-
водять корегування перерізів елементів литникової системи. 

  
Таблиця 6.57 – Питома швидкість заливання 
 

Ливарний сплав 

Питома швидкість заливання vk у кг/(см3с) 

при густині металу виливка  , кг/дм3 

До 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 
Понад 

6 
Мідні сплави (крім 

алюмінієвої бронзи) 
0,35 0,45 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

Алюмінієва бронза 0,30 0,40 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 

Алюмінієві сплави 0,25 0,35 0,45 - - - - 

Примітка. Значення швидкості заливання наведені для вологих 
форм, для сухих форм їх збільшують у 1,3 рази. 
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 Для зменшення швидкості заповнення форми, а також часткового 

затримання неметалевих включень у багатьох випадках застосовують 

металеві сітки з листового заліза товщиною 0,3…0,5 мм або з кремнійор-

ганічної тканини, які встановлюються під стояк.  

 
 

Приклад розрахунку 

  
2 Розрахувати литникову систему для виливка «вінець» (рис. 

6.58). 
 

 
 

Рис. 6.58 – Деталь «вінець» 
 

1.1 Встановлення необхідних для розрахунку литникової системи 
вихідних даних.  

 Матеріал виливка – сплав марки МЛ5 ГОСТ 2856-79; маса виливка 
Q = 1,06 кг; спосіб лиття – у піщану форму; литникова система – незамк-
нена горизонтальна; спосіб формування – по вологому; кількість виливків 
у ливарній формі n = 1 шт.; висота верхньої напівформи 100 мм; висота 
литникової чаші 100 мм; товщина стінок виливка, середня, δ ~ 26 мм. 
 

1.2   Визначення тривалості заповнення порожнини форми розп-
лавом  
 Тривалість заповнення ливарної форми буде 
 

3 06,1262     6 [c]. 

 
 1.3 Визначення середньої секундної витрати металу у литниковій 
системі  
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Розраховують середню секундну витрату металу у литниковій сис-
темі за формулою (6.109) 

6

06,1
. почсерG   0,18 [кг/c]. 

 
1.4 Визначення секундної витрати з урахуванням витікання ме-

талу під затоплений рівень  
Спочатку за діаграмою (див. рис. 6.57) знаходимо поправковий ко-

ефіцієнт на початкову витрату металу: при Р/H=0,47 та P/C=1 коефіцієнт 
К=1,15. 

Знаходимо секундну витрату з урахуванням витікання металу під 
затоплений рівень за формулою (6.110) 
 

15,118,0..  KGG почсерпочс   0,21 [кг/c].  

 
1.5 Визначення площі найменшого перерізу елемента литнико-

вої системи– стояка у нижньому перерізі  
Напір визначаємо за формулою (6.112) 

 

1HHH o  =10+8=18 см, 

   
Визначаємо площу найменшого перерізу (лімітувального) елемента 

литникової системи за формулою (6.111) 
 

18981245,081,1

21,01000
.




 нcтF   1,37 [cм 2].   

 
 

1.6 Визначення площу верхнього перерізу стояка  
Площу перерізу стояка визначають із умови забезпечення додатно-

го тиску у лімітувальному перерізі за формулою (6.113) 
 

8

18
37,1. встF   2,06 [cм2]. 

 
           1.7 Визначення будови литникової системи 

Будову литникової системи визначаємо співвідношенням площ пе-
рерізів її елементів. При виготовленні виливків із магнієвих сплавів пере-
важно використовують розширні литникові системи, що забезпечують мі-
німальні лінійні швидкості розплаву на виході із живильників. Співвідно-
шення елементів литникової системи на разі приймаємо таким 

  

F ст: F шл: F ж = 1 : 1,5 : 3. 

 



 557 

1.8 Визначення сумарних площ перерізу таких елементів литни-
кової системи як шлаковловлювачі та живильники.   

Площа перерізу шлаковловлювача буде 
 

∑ Fшл = 1,37 х 1,5   2,06 [см2], 
 
 а площа перерізу живильників – 
 

∑ Fж = 1,37 х 3 = 4,11 [см2].                              
 

           1.9 Визначення розмірів перерізів живильника, шлаковловлювача 
та литникового стояка. 

Через те, що литникова система складається з одного литникового 
стояка, двох колекторів та шести живильників розміри перерізів елемен-
тів литникової системи будуть такими: 

– для стояка круглого перерізу  
 

14
14,3

37,14



стнd  [мм];    17

14,3

06,24



ствd  [мм]; 

 

– для живильника трапецоподібного перерізу при Fж= 4,11: 6 0,69 
см2 – a = 10, b = 9, h = 7 мм;

  
– для шлаковловлювача трапецоподібного перерізу при Fшл= 

2,06:2  1,03 см2 –   a = 11 мм, b = 8 мм, h = 11 мм. 
 
 
        6.9 Особливості литникових систем для виливків із титанових 
сплавів 
 
 
 Усі промислові титанові сплави мають порівняльно невеликий тем-
пературний інтервал кристалізації та тому приблизно однакові ливарні 
властивості. Загальним для усіх титанових сплавів, що застосовуються у 
фасонному литті, є наявність в них алюмінію. Ливарні властивості тита-
нових сплавів такі: ливарна усадка 2…3%, рідкотекучість при 1900оС 
приблизно дорівнює рідкотекучості алюмінієвих сплавів при 800оС. Через 
порівняльно невеликі значення коефіцієнту лінійного розширення та мо-
дуля пружності схильність титанових сплавів до тріщиноутворення при 
литті невелика. 
 Сукупність ливарних властивостей у відношенні розробки технології 
лиття наближає титан та його сплави до сталей. 
 Слід лише ураховувати незначні можливості перегріву титану, осо-
бливо при дуговому вакуумному плавленні, та його низький тепловміст. 
Ці особливості призводять до збільшення на 30-60% площ перерізів 
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елементів литникових систем для титану у порівнянні з литниковими сис-
темами для сталі. 
 При литті титанових сплавів, також як і при звичайному фасонному, 
велике значення має характер заповнення ливарної форми сплавом та 
умови, що забезпечують напрямну кристалізацію та добре живлення ме-
талу, що кристалізується. 
 Дослідженнями, проведеними В.К.Тимофійовим та 
Г.Л.Ходоровським, показано, що найліпші результати досягаються при 
підведенні металу у виливок знизу за допомогою розширної литникової 
системи. 
 Ламінарна течія металу забезпечується при співвідношенні площ 
перерізів литникових каналів Fст : Fкол : Fж = 1:2:2 (1:1,8:1,8). 
 При підведенні металу згори, хоча й спостерігається утворення 
шлаків, тому що провадиться заливання у вакуумі або в атмосфері інер-
тних газів, поверхня виливків одержується незадовільною. 
 Тривалість заповнення ливарних форм не повинна перевищувати 5 
с, тому що тепловміст сплаву відносно малий та він швидко втрачає рід-
котекучість. 
 Метал, що виплавлений у вакуумній плавильній установці, не вмі-
щує шлакових та інших неметалевих включень. Тому у литникових сис-
темах виливків з тугоплавких металів немає потреби в елементах, що 
призначені для їх уловлювання та затримання. 
 Заливання згори стосовно до титанових виливків є малопридатним: 
тому що у виливках відмічається велика кількість газових раковин. Це 
пояснюється зустрічним рухом металу та газів у ливарній формі. Крім то-
го, через швидкий рух потоку коїться місцеве роз’їдання поверхні форми 
та забруднення металу. 
 У литникових системах з бічним підведенням металу висота падін-
ня струму не повинна перевищувати 25…50 мм. 
 Найліпші результати одержуються при сифонній литниковій систе-
мі, що забезпечує напрямне знизу догори заповнення  форми та безпе-
решкодне виведення газів.  
 Литникові системи великих виливків повинні передбачати розосе-
реджене підведення металу, тому що при цьому менше прогріваються 
форми у живильників та окремих її частин та зменшується вірогідність 
реакції металу з вогнетривом. Крім того, запобігається утворення газових 
пор та спаїв при зустрічі потоків металу, що йдуть від далеко розташова-
них один від одного живильників. Рівень металу в усіх частинах форми, 
що заповнюється, повинен підніматися рівномірно. 
 Розмивання рідким металом стінок форми зменшується при віль-
ному заповненні, що усуває фонтанування та розбризкування струменя. 
Вільне заповнення забезпечується при послідовному збільшенні перері-
зів елементів литникових систем від стояка до живильників. Відношення 
перерізів стояка, литникового ходу та живильників рекомендується від 
1:2:4 для великих виливків до 1:1:1 – для дрібних. Площа найвузькішого 



 559 

елементу литникової системи приймається приблизно в 1,5 рази біль-
шою за площу відповідного елемента такого ж сталевого виливка.  
 Для усунення газових раковин та поліпшення умов заповнення та 
живлення виливків останнім часом все ширше починає використовувати-
ся заливання відцентровим способом. Приклад відцентрового заливання 
при виготовленні великої кількості виливків в одній формі наведено на 
рис. 6.59. 
 Ліпші результати і у цьому випадку забезпечуються при сифонному 
підведенні металу (під низом виливка при цьому розуміється найбільш 
віддалена від осі обертання частина). Надливи відповідно встановлю-
ються не на верхню, а на бічну частину вузла, що живиться, щоб рух ме-
талу від надлива до виливка відбувався за рахунок відцентрових сил. 
 Залежно від конструкції виливка та форми кількість обертань скла-
дає 300…1100 за хвилину. 

 
 
 

Рис.6.59 – Виливки, залиті з використанням відцентрових сил 
 
 

Форма для відцентрового заливання складається звичайно з декі-
лькох елементів. До окремо виготовленого стояка (діаметр його у цьому 
випадку складає 50…80 мм) крізь проміжні втулки сполучають форму. 
Втулки, що з’єднують, та стояк виготовляються з графіту або з того ж ма-
теріалу та тим же способом, що й форма. 
 При перепусканні крізь литникову систему великої кількості рідкого 
металу у місцях повороту потоку металу у деяких випадках встановлю-
ють графітові вставки, що запобігають розмиванню поверхні форми. 
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?        Запитання для самоконтролю 

 
 

1. Які литникові системи застосовують для виливків із кольоро-
вих сплавів? 

2. Назвіть послідовніть розрахунку литникової системи виливка з 
кольорового сплаву за способом С.В.Русіяна. 

3. Для яких кольорових сплавів можна визначити розміри литни-
кової системи за способом О.О.Лебедєва? 

4. Які дані необхідні для визначення сумарної площі перерізу 
стояків за номограмами о.О.Лебедєва? 

5. Від чого залежить вибір місця підведення металу до виливка з 
кольорового сплаву? 

6. Для яких кольорових сплавів можна визначити розміри литни-
кової системи за способом В.В.Кримова? 

7. З яких елементів складається повна литникова система для 
магнієвого литва? 

8. Які дані необхідні для визначення розрахункової площі пере-
різу живильників за номограмою К.О.Соболєва? 

9. Для виливків з яких кольорових сплавів можна проводити роз-
рахунок литникової системи за способом Г.М.Дубицького? 

10. Які співвідношення елементів ярусної литникової системи зі 
зворотним стояком приймають при її розрахунку за способом 
Г.М.Дубицького? 

11. Як розрахувати початкові швидкості піднімання у порожнині 
форми різних кольорових сплавів при розрахунку литникових систем за 
способом В.М.Чурсіна? 

12. Для виливків яких кольорових сплавів можна проводити роз-
рахунок литникової системи за способом М.Д.Орлова? 

13. Перерахуйте типи литникових систем виливків з мідних спла-
вів, розрахунки яких запропонував М.Д.Орлов. 

14. Які конструктивні розміри литникових систем за МюМюГалді-
ним необхідно враховувати при їх розрахунку для виливків з легких ко-
льорових сплавів? 

15. Які методи розрахунку об’ємної витрати розплаів визначають 
за способом М.М.Галдіна? 

16. Перерахуйте вихідні дані для розрахунку литникових систем 
за способом М.М.Галдіна. 

17. Яка послідовність розрахунку вертикально-щілинної литнико-
вої системи за способом М.М.Галдіна? 
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18.  Яка послідовність розрахунку сифонної литникової системи 
за способом М.М.Галдіна? 

19. Яка послідовність приблизного розрахунку литникових систем 
виливків з кольорових сплавів за способом Г.М.Абрамова? 

20. Які співвідношення елементів литникової системи виливків із 
титанових сплавів приймають при її розрахунку? 
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Додаток А 

 
Дані для визначення маси литниково-живлючої системи  (ЛЖС) 

виливків  
 
 

Таблиця А.1 – Дані для визначення маси литниково-живлючої системи  
(ЛЖС) виливків із чавунів з пластинчастим та вермикулярним графітом 

 

При масовому та курносерійному 
виробництві 

При середньо-, дрібносерійному 
та одиничному виробництві  

Маса виливка, кг Маса ЛЖС,% Маса виливка, кг Маса ЛЖС,% 

До 1 40-50 До 20 40-41 

Понад 1 до 10 35-40 Понад 20 до 100 36-39 

Понад 10 до 50 33-37 Понад 100 до 500 32-36 

Понад 50 до 500 30-35 Понад 500 до 1000 29-32 

Понад 500 25-33 Понад 1000 до 
2000 

27-29 

  Понад 2000 до 
5000 

24-27 

  Понад 5000 24-27 
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Таблиця А.2 – Дані для визначення маси литниково-живлючої системи 

(ЛЖС) виливків із чавунів з кулястим графітом та ковких чавунів при 
масовому та крупносерійному виробництвах виливків 

 

Тип сплаву 

Маса литниково-живлючої системи (%) при масі 
виливка, кг 

До 1 Понад 1 до 
10 

Понад 10 до 
50 

Понад 50 до 
500 

Понад 500 

Чавун з кулястим 
графітом 

50-70 45-50 43-47 40-45 33-40 

Чавун ковкий 50-60 47-50 43-47 - - 

 
Таблиця А.3 – Дані для визначення маси литниково-живлючої системи 

(ЛЖС) виливків із чавунів з кулястим графітом та ковких чавунів при 
середньо-, дрібносерійному та одиничному виробництвах виливків 

 

Тип сплаву 

Маса литниково-живлючої системи (%) при масі  
виливка, кг 

До 20 Понад 
20 до 
100 

Понад 
100 до 

500 

Понад 
500 до 
1000 

Понад 
1000 до 

2000 

Понад 
2000 до 

5000 

Понад 
5000 

Чавун з 
кулястим 
графітом 

49-51 45-49 42-45 39-42 37-39 35-37 32-35 

Чавун ковкий 49-51 47-49 - - - - - 

 

Таблиця А.4 – Дані для визначення маси литниково-живлючої системи (ЛЖС) 

сталевих виливків при масовому та крупносерійному виробництвах  виливків 

 

 

Тип сплаву 

Маса литниково-живлючої системи (%) при масі виливка, кг 

До 1вкл. Понад 1 до 

10 вкл. 

Понад 10 

до 50 вкл. 

Понад 50 

до 500 вкл. 

Понад 500 

Конструкційні 

нелеговані 

сталі 

50-60 47-50 45-47 43-45 40-43 

 

 

Таблиця А.5 – Дані для визначення маси литниково-живлючої системи (ЛЖС) 

сталевих виливків при середньо-, дрібносерійному та одиничному виробниц-

твах виливків 

 

 

Типи сплавів 

Маса литниково-живлючої системи (%) при масі виливка, кг 

До 100 

вкл. 

Понад 100 до 

1000 вкл. 

Понад 1000 до 

5000 вкл. 

Понад 5000  
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Конструкційні 

нелеговані 

сталі 

44-49 42-47 38-45 34-41 

Конструкційні 

леговані сталі 
48-53 44-49 42-47 38-45 

Марганцевисті 

сталі 
40-45 38-43 36-41 – 

 

 

Таблиця А.6 – Дані для визначення маси литниково-живлючої системи (ЛЖС) 

виливків із кольорових сплавів 

 

 

Типи сплавів 

Маса литниково-живлючої системи (%) при масі виливка, кг 

До 1вкл. Понад 1 до 10 вкл. Понад 10 до 50 вкл. 

Алюмінієві 100-150 75-100 60-75 

Магнієві 150-180 90-150 75-100 

Мідні 40-45 38-43 25-41 
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