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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛИВНИКОВИХ СИСТЕМ ДЛЯ СТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ 

 

Неметалеві включення у навантажених складних виливках працюють як кон-

центратори напруги, тим самим прискорюють руйнування деталі. Зменшення кількос-

ті таких включень досягається шляхом ретельної багатоетапної очистки металу, ви-

користанні фільтрів та формувальних сумішей з великою міцністю поверхні. 

Усі вище зазначені методи потребують додаткових затрат, але зменшити кіль-

кість включень можна правильною конструкцією ливникової системи на етапі проек-

тування.  

 Класичною системою є шлаковловлювач більший за поперечним перерізом та 

в якому живильники розташовані у нижній частині. Але ця система не підходить до 

сифонної ливникової системи, яка в свою чергу є найбільш пріоритетною для стале-

вих тонкостінних виливків. На рис. 1. Неведена конструкція шлаковловлювача для 

сифонних ливникових систем. 
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Рис. 1. – Сифонна ливникова система. 

 З метою дослідження була використана така та класична сифона ливни-

кова система у формах ХТС. Були взяті зразки для огляду на мікроскопі. Було визна-

чено що за використанням даної ливникової системи в металі спостерігається на 

20% менше великих шлакових включень (Рис. 2). 

 

а                                                                б 

Рис. 2.: а – класична ливникова система; б – сифонна ливникова система. 

 

Отримані дані є відправною точко для подальшого вдосконалення ливникових 

систем тонкостінних стальних виливків які отримую у разові ХТС форми. 
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Виливки з високомарганцевої сталі типу 110Г13Л широко застосовуються як 

швидкозношувані змінні деталі машин в таких засадничих галузях народного госпо-

дарства держави як гірничо-збагачувальна промисловість, сільське господарство, 

транспорт. З цієї сталі виготовляють ланки гусениць тракторів, футерувальні деталі 

дробарок, млинів збагачувального обладнання, хрестовини та стрілки залізничного 


