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Викладено характерні особливості литих деталей, правила констуювання 

та оформлення креслеників таких деталей, особливості застосування САПР 

SolidWorks при створенні креслеників, показано приклад виконання 

кресленика. 

Наведено завдання для самостійної роботи, які можна використовувати 

для закріплення результатів навчання, критерії оцінювання практикуму. 
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Мета роботи 

Студент повинен оволодіти навичками конструювання та виконання кре-

слеників деталей, виготовлених литтям, з використанням САПР «SolidWorks». 

Введення 

Технологічний процес лиття полягає в заповненні рідким металом форми, 

порожнина якої відповідає формі і розмірам майбутньої деталі (виливка). 

За допомогою лиття можна виготовити деталі найскладнішої конфігура-

ції, які складно, а іноді й неможливо, отримати іншими способами формоутво-

рення (рис. 1). Лиття дозволяє широко використовувати в машинобудуванні 

дешевий чавун, а також інші ливарні сплави. 

Технологічний процес лиття обумовлює недоліки литих деталей: різні ме-

ханічні показники в різних ділянках виливка, ймовірність утворення дефектів і 

внутрішньої напруги. Проте правильне конструювання литих деталей дозволяє 

звести до мінімуму зазначені недоліки. 

Форма литої деталі має характерні особливості: округлення кромок, плавні 

переходи стінок, що сполучаються, ливарні формувальні уклони, наявність до-

даткових елементів, таких, як ребра, фланці, ранти. Ці особливості слід врахо-

вувати при конструюванні і розробленні креслеників. 
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