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Технічні можливості ливарного виробництва дозволяють виготовити 
виливки з: вуглецевих, легованих, високолегованих марок сталі; сірого, 
високоміцного, антифрикційного і спеціального чавуну; бронзових сплавів. 
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інших виробників спеціального обладнання: гідротехнічного, енергетичного, 
суднобудівного, підйомно-транспортного, гірничорудного та металургійного 
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Сучасне виготовлення сумішей обладнання фірм FAT і GUT (Німеччина), 
використання нових матеріалів при виготовленні ливарних форм за «фура-
процесом», забезпечує можливість отримати виливки наступного 
розважування (в тоннах): 
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Використання комп'ютерних систем інженерного аналізу (САЕ) 
MAGMASoft (Німеччина) і LVMFlow (Росія) дозволяє розробляти 
технологічні процеси виготовлення виливок - гарантованої якості. 
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  Конструкція корпусу затискача   Побудова елементів литниково- Розставляння в теплових вузлах Моделювання ливарних 
Робочий орган хобота розроблена в системі Конструкція виливки корпусу живильної системи виливання. виливки внутрішніх процесів (напруги в 
маніпулятора – затискач. об'ємного проектування. затискача.  холодильників. виливку). 

  

  

 

 

       

 
 

Сортамент лиття. Модельне виробництво. Формування. 

Потужності модельного виробництва дозволяють 
виготовити модель з будь-якою складністю 
профілю формотворної поверхні, 
використовуючи можливості обробки на п'яти 
координатному деревообробному центрі з ЧПУ 
NC 2516 iP фірми ANDI (Німеччина) і сучасних 
систем об'ємного проектування (CAD) Solid 
Works (США) та (CAM) Cimatron (Ізраїль). 

 

 
 

Обрубка. Термообробка 
Виливки згідно з технічними вимогами повинні піддаватися таким видам термічної обробки: відпал для 
зняття внутрішніх напружень і зниження твердості; гартування; нормалізація; нормалізація з відпусканням; 
поверхневе зміцнення. 
Виливки проходять повний цикл обрубки та очищення на установці ANDROMAT. 
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