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НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОЧНОГО ЛИТТЯ 
Шайнога ГЖ  

Науковий керівник — доц. каф, МТЛВ, канд. екон. наук 
Прокопович ІВ, 

Точним литвом називають звичайно усі способи лиття, які
дозволяють одержати виливки з високою розмірною точністю^
До цих способів відносять лиття під тиском, лиття в кокіль, в 
оболонкові форми з термореактивних сумішей, у керамічні форми 
і лиття по моделям, що витоплюються. Але більше термін “точне
лиття5’ підходить для способів, які дозволяють одержати виливки 
з точністю, більшою ніж ±0,25 % номіналу [1]. У таблиці приведені
дані про точність, що забезпечують різні способи лиття.

Точність виливків, отриманих різними способами

Спосіб лиття Допуски в розміряному 
інтервалі ЗО...50 мм, мм

По моделям, що витоплюються ±(0,03...0...0Д)
В оболонкові форми ±(0,01...0,..0,3)
Під тиском ±(0,05...0...0,2)
У кокіль ±(0Д...0...0,3)
У піщану форму ±(1,0...2...2,0)

Як видно з усіх приведених у таблиці способів, найбільш  
точним € спосіб лиття по моделях, що витоплюються. Лиття по
моделях, що витоплюються, є одним із прогресивних способі
одержання заготівок. При правильному застосуванні цьог
способу суттєво заощаджується метал, скорочується час
виготовлення деталі і знижується її собівартість.

1. Производство точных отливок І  И. Дошкарж, Я. Габриель, 
М. Гоушть, М. Павелка. М.: Машиностроение, 1979. — 296.
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