
1. Леене в постоянни (метални) форми  

Тази класификация не е съвършена, защото в много случаи е трудно 

разграничаването на отделните методи както по конструктивно-

технологичен, така и по топлофизичен признак. Така например в 

еднократните пясъчни форми често се използват метални хладилници, а в 

гравитационно заливаните – метални форми-кокили с пясъчни сърца. 

Затова по конструктивно-технологичен признак за кокили се считат 

леярските форми, металичеките части на които представляват нейната 

основа и участват преимуществено при формиране на конфигурацията и 

свойствата на отливката. От друга страна, при кокилите, с цел регулиране 

скоростта на затвърдяване и повишаване на трайността й, работните 

повърхности се покриват със слой топлоизолационна, огнеупорна обмазка 

или боя. С увеличаване дебелината на слоя огеупорна облицовка 

влиянието на кокилата върху формирането на отливката намалява и по 

същество тя изпълва ролята на формовъчна каса. Затова по топлофизичен 

признак облицованата метална форма може да се счита за кокила, ако е 

изпълнено условието Хобм< Хо, където:  

Хобм  –  дебелината на обмазката, огнеупорното покритие: 

Хо – характерен размер на отливката (половината от дебелината на стената 

за плоска или радиуса за цилиндрична сферична отливка). 

Друг пример – леене под ниско налягане понастоящем се разглежда 

като самостоятелен метод, макар че той е разновидност на леене под 

налягане, като запълването на формата и затвърдяването на отливката в 

случая става под налягането на сгъстен въздух (газ) от  пневматична 

машина. Между впрочем, в последните години са разработени нови 

комбинирани варианти на базата на този метод на леене. 



        Технологичните особености определят рационалната област на 

приложение на всеки специален метод на леене. Общото за тях е това, че 

всичките те се отнасят към прогресивните метало- и енергоспестяващи и 

високопроизводителни технологични процеси. Те дават възможност за 

получаване на отливки  с конфигурация и размери, максимално 

доближаващи се до готово изделие с чиста и гладка повърхност и високи 

механични и експлоатационни качества. Специалните методи на леене се 

характеризират с висок рандеман, нисък разход на формовъчни материали 

и подобрени екологични условия на труда. Икономическата 

целесъобразност от приложението на специалните методи на леене 

нараства с повишаване на производството от дребносерийно към серийно и 

масово производство. 

 

1.1. Леене в черупкови форми 

Методът на леене в черупкови форми се основава на използването на 

полуформи и сърца във вид на черупки с дебелина 6 – 10 mm. 

Тънкостенните форми черупки се изработват от специална формовъчна 

смес със свързващо вещество, което при нагряване първоначално се 

разтопява, обвивайки зърната на огнеупорния пълнител – пясъка, а след 

това се втвърдява необратимо, придавайки висока якост на черупката. 

1.1.1. Технология на леене в черупкови форми 

Технологията на леене в черупкови форми включва редица операции, 

изпълнението на които при леене по този метод се отличава с няколко 

особености. Към тези операции се отнасят : 

- приготвянето на плакирани пясъчно-смолни смеси; 



- изработване на моделната екипировка за тънкостенни черупкови 

полуформи и сърца; 

- събиране (сглобяване) на формите и подготовка за заливане. 

Отличителна особеност е използването на пулвербакелит ПК-104 – смес от 

фенолформалдехидна смес марка 104 с уротропинсвързващо вещество. В 

изходно състояние смолата е термопластична, т.е. при нагряване и 

охлаждане обратимо се разтопява и затвърдява. В присъствие на 

уротропин тя става термореактивна, полимезира се и затвърдява 

необратимо. Затвърдяването на смолата се ускорява при 200 – 250
0
С. При 

нагряване над  400
0
С свързващото вещество (смолата) се разлага.  

Плакираната смес се приготвя по горещ и студен начин. При горещо 

плакиране дребнозърнестият пясък, предварително нагрят до 150
0
С, се 

смазва в колерганги със смола. Последната при 70 – 130
0
 С се разтопява и 

обвива пясъчните зърна с тънък слой. В процеса на размесването сместа се 

охлажда и се свива вследствие обратимото втвърдяване на смолата. 

Размесването продължава до пълното раздробяване на бучките и 

получаване на сипеща се смес, в която всяка песъчинка е плакирана 

(покрита с тънък слой термопластична смола). При охлаждане до и под 

60
0
С в сместа се добавят уротропин за осигуряване на последователното 

необратимо втвърдяване на сместа, но вече върху моделната екипировка. 

При въвеждане на уротропина при по-висока температура процесът на 

необратимо втвърдяване се развива на стадия приготвяне на сместа, което 

е недопустимо. За ускоряване на процеса  и по-равномерно разпределение 

на уротропина той се въвежда като 30% воден разтвор. При студеното 

плакиране пулвербакелитът се разтваря в спирт или ацетон и се смесва с 

пясък. Песъчинките се омокрят в разтвора на смолата и се покриват с 

тънък слой. Сместа при непрекъснато смесване се продухва с въздух. При 

това разтворителят се изпарява и върху песъчинките остава тънка твърда 



кора от термореактивна смола. Изпарението на разтворителя води до 

свиване на сместа и образуването на буци. След пълното изсъхване буците 

също се разбиват до получаване на еднородна насипна смес. Моделите и 

моделните плочи и кутиите за моделни сърца се изработват предимно от 

чугун, и по-рядко от стомана и алуминиеви сплави. Черупковите 

полуформи се получават на моделни плочи (фигура 1.1), нагряти до 200 – 

250
0
С. Работната повърхност на плочите се покрива чрез пулверизация с 

разделителен състав за предотвратяване на залепването на сместа към 

моделите. Като разделителен състав се използват силиконови и други 

течни композиции. Горещата моделна плоча се поставя на отвора на 

въртящия се бункер 2 (фиг. 1.1), закрепва се, след което бункерът се 

завърта на 180
0
. По такъв начин пясъчно-смолната смес 3 се изсипва върху 

плочата. Под действие на топлината на моделната плоча слоят 4 от сместа, 

прилежащ към нея, за 15 – 25 s се прогрява до температура на разтопяване 

на смолата на дълбочина 6 – 10 mm. При това положение в този случай 

зърната на неогнеупорния пълнител се оказват залепени от смолата. 

 

Фиг. 1.1.  Схема на леене в черупкови форми 



След връщане на бункера в изходно положение моделната плоча, заедно с 

останалата върху нея полутвърда черупка, се поставя в пещ, където при  

температура 300 – 350
0
С в продължение на 50 – 60 s завършва 

необратимото втвърдяване на смолата. Уякчената по този начин черупкова 

полуформа 5 се снема от моделната плоча с помощ на избивачи. По същия 

начин се изработва и другата черупкова полуформа. С повишаване на 

налягането върху насипаната формовъчна смес, формирането на черупката 

се ускорява и нейната якост нараства. Във връзка с това над моделната 

плоча дебелината на слоя смес се увеличава или черупката се допресова, 

прилагайки допълнително външно налягане. По аналогичен начин се 

изработват и черупковите сърца. В нагрятата и обмазаната с разделителен 

състав сърцева кутия  6 (фиг. 1.1.б) се насипва пясъчно-смолната смес 7. 

След 15 – 20 s, т.е. след  разтопяването на смолата в повърхностния слой от 

кутията се изсипва останалата неподгрята и запазила насипното си 

състояние смес. Черупката се довтвърдява при по-нататъшното подгряване 

на кутията. След това кутията се разтваря и се извлича сърцето 8.  

При сглобяване в охладената полуформа се поставя сърцето и втората 

полуформа. Точността на сглобяването се осигурява посредством 

центровъчни пъпки или вдлъбнатини (които се изпълняват по краищата на 

полуформите). В дребносерийното производство полуформите се 

притискат една към друга с механически приспособления: (скоби и стяги). 

В масовото и едросерийно производство пресформите се залепват.  

Готовите черупкови форми се заливат в хоризонтално или  вертикално 

положение. Преди заливането черупковите форми 11 (фиг. 1.1.в) се 

засипват в метални кутии (каси) 9 с пясък или чугунени сачми 10. 

Използването на укрепващ пълнител позволява получаването на отливки в 

тънкостенни черупкови форми. При леене без пълнител е необходимо да се 

увеличи дебелината на черупковата форма по външната повърхност и да се 



предвидят уякчаващи ребра. Това обаче е свързано с увеличаване на 

загубите, преди всичко поради разходите на смес (смола). Черупковите 

форми се подгряват от топлината на залетия метал, като при температури 

над 400
0
С свързващото вещество се разлага и черупката постепенно се 

разрушава. Това обаче подобрява податливостта и избиваемостта на 

формите и отливката 12 лесно се почиства.  

 

1.1.2. Особености на метода и области на приложението му  

При втвърдяването на сместа непосредствено върху модела или в 

сърцевата кутия се получават по-точни и стабилни по размери полуформи 

и сърца. Черупките имат достатъчна якост и твърдост в периода на 

заливането и затвърдяването на сплавта. Всичко това осигурява 

повишаване на точността на отливките, а използването на смеси с 

дребнозърнести пясъци намалява грапавостта на повърхноста им.  

Разякчаването на черупката при високи температури спомага за 

свободното свиване на отливките, намалява вътрешните напрежения в тях 

и улесняване избиването от формите.  

Посочените особености дават възможност за изработване на сложни 

тънкостенни отливки с маса до 300 кг, с точни размери и точна 

повърхност, като например колянови валове за леки автомобили, цилиндри 

с ребра за мотоциклети и др. Черупковите сърца се прилагат не само в 

черупкови, но и в обикновени пясъчни форми и в кокили за получаване на 

сложни вътрешни повърхности на отливките.  

Приложението на черупкови форми и сърца от смеси на базата на 

термореактивни смоли се ограничава по две основни причини. Първата е 

свързана с ограничението на размерите на формите (полуформите), 



предвид опасността от понижаване твърдостта и деформации, а втората – 

възможност за насищане на повърхностните слоеве на отливката с 

въглерод, което прави нежелателно използването на черупкови форми при 

производство от нисковъглеродни стомани с антикорозионни качества. 

Тази причина е отстранима при изработването на черупковите форми от 

смеси с неорганични свързващи материали. 

Разходът на формовъчни смеси при леена на черупкови форми е 8 – 10 

пъти по-малък, отколкото при леене в пясъчни форми. Освен това след 

термична регенерация пясъкът може да се използва повторно.  

Изработването на черупките се поддава на автоматизация. Като недостатък 

на технологичния процес е използването на скъп свързващ материал – 

пулвербакелит.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Леене по стопяеми модели 

При леене по стопяеми модели формата представлява неразглобяема 

керамична огнеупорна черупка, която се изработва от течна формовъчна 

смес около еднократен неразделяем модел. Моделът се отделя от формата 

чрез стопяване, разтваряне или изгаряне. Отстраняването на остатъците от 

моделния състав и уякчаването на черупката се постига чрез прокаляване 

на формата при високи температури. Нагряването преди заливане 

способства за запълването на сложни по конфигурация кухини на формата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  Технология на леене по стопяеми модели 

Това е една многооперационна технология, в която специфични операции 

се явяват: изработване на еднократни неразделяеми модели на самата 

отливка, а също и еднократни модели на леяковата  система; събиране на 

тези модели в единни блокове; приготвяне на суспензия от свързващо 

вещество и прахообразен огнеупорен пълнител; покриване на моделния 

блок с огнеупорна черупка; отстраняване на моделите от черупката без 

нарушения на нейната цялост; уякчаване на черупката чрез прокаляване.  

Моделите се изработват от лесно разтопяващи се горими или разтворими 

материали. Най-често се използват моделни състави на базата на парафин 



и стеарин, а също и церезин, восък и други компоненти, които са 

относително лесно топими (Ттоп.=50 – 100
0
С). В същото време 

температурата на размекването им превишава температурата в 

производствените помещения (Т≥30
0
С). Разтопяемите модели се получават 

от състави на базата на карбамид, азотноокисни и други водоразтворими 

соли, горими – от полистирол, а изпаряемите от сух лед и други материали. 

Стопяеми модели 3 (фиг. 2) на отливката 1 се получават чрез запълване на 

метална пресформа 2 с течен или прахообразен моделен състав. В първия 

случай пресформата се запълва чрез свободно (гравитационно) заливане 

или под налягане, а в във втория чрез пресоване на твърдотечен състав, 

смесен с 8 – 20% въздух. В пресформата моделният състав затвърдява и се 

охлажда. След това моделът за отливката се изважда (избива) от 

пресформата и се съединява с отделно изработените стопяеми модели на 

леяковата система в блок 4 (фиг. 2.б). Моделите, получени в едногнездови 

пресформи, се запояват с поялник 5. В многогнездови пресформи се 

получават звена от няколко модела, които са свързани с обща втулка. При 

събиране на моделите леяковата чаша и звената на моделите на леяковата 

система се нанизват на метален носещ скелет. В блока моделите на 

втулките, нанизани на скелета, образуват леяка. Моделът на леяковата 

чаша се изработва в отделна пресформа. Леяковата система при леене по 

стопяеми модели служи не само за запълване кухината на формата с течен 

метал, но и за подхранване на затвърдяващата отливка. 

Металът се подвежда в най-масивните части на отливката. 

За изработването на черупковия блок моделът се потапя в огнеупорната 

суспензия  (фиг.2.в) и се обсипва с пясък в кипящ слой или чрез отсяване. 

Полученото огнеупорно покритие се втвърдява чрез сушене на въздух 

(фиг.2.д) или в амонячни пари.  



 

 

 

Фиг. 2. Схема на процеса за получаване на отливки по стопяеми модели 

 



След това върху блока по същия начин се нанася втори и последващи 

слоеве. Първият слой се посипва с пясък с размери на зърната 0,2 – 0,315 

mm, а последващите слоеве – с едрозърнест пясък.  

Обикновено черупковатаформа се получава при 4 – 6-кратно нанасяне на 

огнеупорното покритие. При получаване на масивни отливки на моделния 

блок се нанасят над 12 слоя. След изсушаването на последния слой 

моделът се стопява в гореща вода или стопилка от моделна маса (фиг. 2.е). 

След това черупковата форма се изсушава на въздух (фиг. 2.ж). Преди 

заливането с течен метал черупковата форма се засипва в каса с 

огнеупорен пълнител (обикновено кварцов пясък) и се нагрява в пещ при 

800 – 1100
0
С (фиг. 2.и ) за отстраняване на остатъците от моделната маса, 

влагата, продуктите от непълната хидролиза, а така също за уякчаване на 

черупката чрез спичане. В масовото производство черупката се заформова 

с горещ огнеупорен пълнител след предварителното им отгряване. 

Дебелостенните черупкови форми се заливат без укрепване с огнеупорен 

пълнител.  

Течният метал се залива в горещата или охладена форма (фиг. 2.к). 

Нейната температура при заливане на стомана и чугун е 800 – 900
0
С; 

сплави на никелова основа е 900 – 1100
0
С; мед 600 – 700

0
С; алуминий и 

магнезий 200 – 210
0
С. 

След охлаждането отливката се избива от формата на решетките. Опорният 

пълнител преминава през решетката, а блокът с отливката след по-

нататъшното охлаждане се подлага на предварително почистване на 

вибрационни установки. При изработване на дребни отливки операциите 

по предварително очистване се съвместяват с операциите по отделяне на 

леяковата система, защото под действието на вибрациите отливката се 

отделя от леяка по най-молкото сечение. 



При предварителното почистване и отделянето на отливката черупката се 

отделя от външната повърхност на отливката, но тя здраво се задържа в 

отворите и вдлъбнатините на отливката. Остатъкът от керамичната 

черупка, представляващ около 10% от първоначалното количество, се 

отделя при окончателно почистване. За тази цел, наред с класическите 

механически методи, се прилага и химично почистване в основна среда. 

Стоманени и чугунени отливки се почистват в 45 – 55% воден разтвор на 

NaOHи КОН, нагрят до 150
0
С, или в разтопени соли при 500

0
С. 

Керамичната черупка се разрушава вследствие взаимодействието на SiO с 

основата, образувайки силикати на натрия или калия. След почистването в 

основа отливките се промиват с гореща вода и след това се пасивират във 

воден разтвор и се сушат. При необходимост почистените отливки се 

подлагат на термична обработка в пещи със защитна атмосфера. 

Основни компоннти на огнеупорната суспензия са техният свързващ 

разтвор и огнеупорният пълнител. Като свързвашо вещество се използва 

хидролизиран разтвор на етилсиликат. Етилсиликатът представлява смес 

от етери на силициевата киселина, които се описват с общата формула 

(C2H5O)2n+2    ; SinOn+1 ; където:n= 1, 2, 3……… 

Етилсиликатът и водата се разтварят взаимно и затова реакциите на 

хидролизата протичат по граничната им повърхност. За ускоряване на 

хидролизата етилсиликатът и водата се смесват с бързооборотни бъркалки, 

с цел диспергиране на етилсиликата на малки капки и увеличаване на 

неговата разделителна повърхност с водата, по която протича реакцията 

хидролиза. При използването на спирт или ацетон, в които се разтварят 

етилсиликатът и водата, хидролизата  протича по целия обем и затова е 

допустимо по-малко интензивно разбъркване. За ускоряване на 

хидролизата като катализатор се добавя HCl. При хидролизата етоксилните 

групи C2H5O частично се заменят с хидроксилни. Този процес се 



съпровожда с поликондензация – окрупяване на молекулите. 

Съединяването на по-прости молекули в сложни с образуването на 

линейна и мрежеста структура става чрез хидроксилните групи:  

Si-O-H+H-O-Si=Si-O-Si+H2O. 

При хидролизата малките количества вода на свързващия разтвор имат 

свойствата на силициевоорганически полимер. Той затвърдява в атмосфера 

от влажен амоняк. При завършване на хидролизата етоксилните групи се 

заместват изцяло с неетоксилни и се образува полисилициева киселина. 

Нарастването на тези молекули води до увеличаване на вискозитета на 

разтвора и образуване на силикозоли. При сушене и изпичане тя отначало 

се превръща в гел, а след това в твърд силициев двуокис. Полученият  

силициев двуокис от етилсиликат марка 40 е 40±2%, а от свързващия 

разтвор трябва да бъде 12 – 16%. Затова необходимата концентрация на 

силициев двуокис се получава при разреждане на свързващия разтвор в 

процеса на хидролизата или след това с органически разтворители (спирт, 

ацетон) или вода. С увеличаване на разхода на вода при хидролизата 

нараства делът на етоксичните групи, заместени с хидроксилни, при 

приготвянето на свързващия разтвор. Огнеупорната суспензия се приготвя 

по два начина, по първия, така нареченият разделен метод първоначално се 

получава свързващият разтвор, а след това в него се добавя огнеупорният 

пълнител, и се омесва около 40 – 60 min. По втория (съвместен метод) 

свързващият разтвор и суспензията се приготвят едновременно в един 

реактор. Като огнеупорен пълнител се използва праховиден кварц или 

електрокорунд. Предвид дефицитността и високата цена на етилсиликата и 

с цел ограничаването на пожаро- и взривоопасни разтворители – спирт, 

ацетон, като свързващо вещество при приготвянето на огнеупорна 

суспензия се използва разтворено във вода водно стъкло и продукти от 

неговата преработка: силициевазоли, а също фосфати оксинитрати, 



оксихлориди на различни метали и други соли. Образуването на такива 

черупкови форми не е намерило широко приложение поради сложността 

на технологическия процес за изработването им, нестабилността или ниско 

качество на получаваните форми, което се дължи на свойствата на 

свързващите вещества (голямо свиване на черупката при сушене или 

прокаляване, нейното размекване и деформиране при високи температури, 

загуба на свързващи свойства след замръзване и т.н. ). Освен това всички 

посочени по-горе свързващи материли са дефицитни и трудно се доставят 

в неоходимите количества и качества, предявявани от промишлеността. 

2.2. Особености на метода и области на приложение 

Отсъствието на разделителна повърхност на формата осигурява повишена 

точност на размерите и масата на отливките, а изработването на 

керамичната чрупка от дребнозърнест огнеупорен пълнител – висока 

гладкост на повърхността. Заливането в горещи форми подобрява 

запълняемостта им с течен метал. При това е възможно получаването на 

сложни по конфигурация отливки с маса от няколко грама до десетки 

килограми, с дебелина на стените 0,6 – 5 mm и размери до 1 m. Поради 

бавното охлаждане на метала  във формата се подобрява подхранването на 

отливките за сметка на по-пълното развитие на процесите на филтрация на 

стопилката от леяковата система и подхранващите й елементи, но се 

уедрява структурата. Негазотворността на черупката след прокаляване 

предотвратява образуването на газови шупли в отливките. Леенето по 

стопяеми модели се прилага широко за производството на дребни сложни 

отливки в приборостроенето, автомобилостроенето и други отрасли на 

машиностроенето. Използването на стопяеми модели, които могат да бъдат 

съставени от отделни части чрез спояване или леене, позволяват да се 

получават чрез леене детайли, които не могат да се изработват по други 

методи за обработка на металите. Себестойността на 1 тон отливки,  



получени по стопяеми модели, е 3 – 10 по-висока от  тази на отливки,  

получени чрез леене в пясъчни форми. За сметка на високото количество 

на отливките, при което се намалява обемът на механичната обработка, 

разходите за изработване на детайлите са по-ниски. Особено ефективно е 

прилагането на този метод в масовото и серийното производство на дребни 

детайли. 

Видове дефекти 

Основни дефекти са деформация на восъчния модел, порьозността, шупли, 

свиване, кухини и шлака, включвана при формоване на модела. Ако 

системата за хранене не осигурява запълване на кухината по време на 

втвърдяване, то е неизбежно образуването на порьозността. Порьозността 

се установява чрез визуална проверка, а също така и свиването, което се 

формира по време на втвърдяване на отливката. Прегряване на стопилката 

води до рязко увеличаване на порьозността. Порьозността може да настъпи 

в случай на запълване на форми с недостатъчно горещ метал при бързия 

преход от течно в твърдо състояние. Свиването на състава на сплавта 

оказва значително влияние върху микропорьозността. При проектирането 

на детайли с големи габарити за премахване на  кухините в някои случаи е 

необходимо да се прилагат допълнителни захранващи линии. Изборът на 

начин за доставяне на течен метал до различните по размер  части от 

отливката е от съществено значение за качеството на детайла. Това 

особено се отнася за модели със сложна форма, с резки преходи в 

напречното сечение на  отливките. 

Неравности в отливките възникват в резултат на образуването на 

пукнатини във формите, които са пълни с метал по време на заливане.  

Липсата на стабилност по време на втвърдяване също така може да доведе 

до образуването на пукнатини, особено  когато времето на втвърдяване на 

суспензията надвишава30 минути.  



Запушване на формата – като причини могат да се изтъкнат: 

- формовъчна маса с ниска якост; 

- неправилно сглобяване на восъчния модел; 

- останала шлака в тигела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Вакуумно формоване (V процес) 

Вакуумното формоване е сравнително нов технологичен процес за 

получаване на отливки от черни и цветни метали, базиращи се на 

изработването на леярски форми от чист сух кварцов пясък, без свързващо 

вещество. Необходимата якост на формата се постига с вакуум, чрез който 

се създава разлика в налягането между вътрешността на формата, обвита с 

пластмасово фолио, и околната среда. Тази разлика в налягането е причина 

за възникване на сили на триене между пясъчните зърна, в резултат на 

което те здраво се зацепват помежду си и остават неподвижни до 

прекратяване на вакуума. 

След втвърдяване на отливката  действието на вакуума се прекратява, 

пясъкът възвръща първоначалното си подвижно състояние и формата се 

саморазрушава, с което се облекчава значително изваждането на 

отливката. 

3.1. Технология на вакуумното формоване 

Пълният цикъл на технологичния процес за производството на отливки по 

метода на вкуумното формоване е показан на фиг. 3. 

Отделните операции протичат в следната последователност: моделна 

плоча 1 и моделът 2 с външни или проходни отвори с диаметър 0,5 – 1 mm 

се монтират върху вакуум камера 3, при което отворите в модела се 

свързват с отворите на вакуум камерата (фиг. 3.а). Пластмасовото фолио 4 

с дебелина 0,005 – 0,12 mm се разпъва върху формата 5 и се нагрява с 

електронагревател 6 или инфрачервено (тъмно) излъчване до пластично 

състояние, т.е. до температура 60 – 70С
0
. След това рамката с фолиото се 

спуска към модела 2 и моделната плоча 1 и едновременно с това 

вакуумната камера се включва към вакуум помпата, при което се създава 

вакуум в камерата от порядъка на 40 000 – 50 000 Ра. Под действие на 

вакуума пластичното фолио прилепва плътно към модела и моделната 

плоча. 



 

 

Фиг. 3. Последователност на операциите при вакуумно формоване 

Отделно, извън касата, страничната повърхност на модела на наливъка 7 се 

обвива с фолио, чиито краища се залепват с тиксо. Поставя се моделът на 

наливъка в гнездото 8 на леяковата система в зоната на присъединяване, 

фолиото се залепва. Върху моделната плоча се поставя касата 10. За 



обезвъздушаване вътрешността на формата в касата има смукателни 

тръбопроводи 11 с мрежест филтър и колектор 12 във вид на вакуумна 

камера. Останалите извън касата ръбове на фолиото се подгряват и 

залепват към стените й с помощта на магнити 13.  

В касата се насипва сух пясък с голяма насипна плътност и се уплътнява 

предварително с краткотрайно вибриране (8 – 15 s) (фиг. 3.д). Отделя се 

излишният пясък от горната повърхност на полуформата, след което тя се 

покрива с пластмасово фолио. Включва се касата към вакуумната 

инсталация и през тръбите 11 се вакуумира формата. Едновременно с това 

се изключва подналягането, действащо във вакуумната камера на 

моделния комплект. Вследствие на разликата в наляганията между 

вътрешността на формата и околната среда пясъкът се уплътнява, при 

което твърдостта на формата достига 90 – 95 ед. Във формата 14 над 

отливъка се изрязва отвор с диаметър, по-малък от диаметъра на челото на 

отливката. Отделянето на модела от полуформата при изключено 

подналягане във вакуумната камера на моделния комплект става без 

използването на вибриране или разчупване на касата (фиг. 3.ж). По 

аналогичен начин се изработва и другата полуформа. Двете полуформи се 

събират. Поставят се монтировките за леяковата чаша и отливъка и в 

кухината на облицована с пластмасово фолио се залива металът (фиг.3.з). 

По време на събиране на полуформите, заливането им с метал и 

затвърдяването на отливката в тях се поддържа определен вакуум.  

След завършване на втвърдяването и достатъчно охлаждане на отливките 

вакуум помпите се изключват и пясъкът, без допълнително въздействие, се 

изсипва през касите (фиг. 3.и). Отливката се подава за почистване и 

последваща обработка, а пясъкът след охлаждане и прахочистачка 

постъпва в бункера за повторна употреба.  



Технологичният процес при този метод на формоване и екипировката са по 

принцип универсални и само с някои конструктивни изменения могат да се 

прилагат за получаване на всякакъв вид отливки. 

3.2. Характерни особености на вакуумното формоване 

При вакуумното формоване якостта и твърдостта на формата зависят 

главно от насипната плътност на пясъка и създадения вакуум.  

Колкото по-голяма е насипната плътност, толкова по-голяма е якостта на 

натиск и твърдостта на формата при използването на съответния вид 

формовъчен пясък. Якостта на натиск в повечето случаи е пропорционална 

на вакуума, докато твърдостта на формата достига определена максимална 

стойност около 560 mmHg стълб, след което остава практически 

постоянна. При вакуумирането на формата между пясъчните зърна 

възникват сили на триене, под действието на които те се зацепват помежду 

си и остават неподвижни до прекратяването на вакуума. Якостта на опън 

между зърната на пясъка във формата обаче е минимална и затова при 

голям диаметър на формата тя се саморазрушава под действие на 

собственото си тегло. При големина на вакуума 400 mmHg стълб 

диаметърът на форма от кварцов пясък не може да надвишава 7m, а от 

циркониев пясък 3 – 4 m.  

Механизмът на запазване на конфигурацията на работната повърхност на 

формата при запълването й с метал е много специфичен. Пластмасовото 

фолио, нагрято до висока температура на въздух, се възпламенява, и ако 

това би станало в кухината на формата, то пясъкът би се разсипал. При V 

процеса, благодарение на създадения вакуум, фолиото се притиска към 

пясъка и след разтопяването полимерът прониква във формата и свързва 

зърната, образувайки черупка. В реални условия дебелината на черупката 

зависи по принцип от материала на пластмасовия лист и температурата на 



нейното нагряване. При по-нататъшното нагряване на формата  

изпаряващият се мономер се засмуква в дълбочина, където кондензира по 

стените на пясъчните зърна, и отново изпълнява ролята на свързващо 

вещество. Термодеструкцията на фолиото не намалява вакуума до нула, 

макар че образувалата се черупка има известна газопроницаемост. 

Непрекъснатото вакуумиране на формата поддържа необходимата разлика 

в наляганията и черупката, като в началото фолиото се притиска към 

основата от масата на пясъка, запазвайки конфигурцията на работната 

повърхност. Покритата с пластмасово фолио форма при V процеса е 

газонепроницаема. Вследствие на това в началния момент на заливане, 

преди газифицирането на пластмасовия лист, налягането на въздуха,  

намиращ се в затворен обем, ограничен от фолиото, се повишава. Това 

може да доведе до повдигане на горната полуформа и изтичането на метал 

по делителната повърхност. За отвеждане на въздуха от кухината на 

формата е необходимо да се предвиди отливък. Веднага след началния 

момент на заливане фолиото се газифицира напълно и благодарение на 

газопроницаемостта на черупката, образувала се от взаимодействието на 

продуктите от термодеструкцията на фолиото с пясъка, газовете започват 

да се просмукват през стените на формата. В този период през леяка и 

отливъка се засмуква и атмосферен въздух. Обемът на въздуха, преминал 

през стените на формата, се увеличава пропорционално на вакуума. При 

недостатъчна мощност на вакуум помпите може да се получи намаление на 

вакуума в по-дебелите стени на формата, което да доведе до изронване на 

пясък или разрушаване на формата. Опасността от разрушаване на 

формата нараства при увеличаване времето за запълване на формата, тъй 

като пластмасовото фолио се разтопява и изпарява от лъчистата топлина на 

течния метал, постъпващ във формата, вследствие на което обемът на 

въздуха, преминаващ през по-дебелите стени, се увеличава. Освен това, 

колкото по-продължително е времето на леене, толкова по-дълбоко във 



формата проникват продуктите от термодеструкцията на фолиото и на 

повърхността на формата остава слой от сух пясък, който също може да 

стане причина за пясъчни включения в отливката. 

За отстраняване или ограничаване на причините, водещи до появата на 

дефекти, свързани с разрушаването на формата при  V процеса, за 

предпочитане е използването на отворени леякови системи и наклонено 

сифонно запълване, особено при производството на отливки с развити 

плоски повърхности. Процесите на топлообмен в системата отливка –  

форма се характеризират със следните особености в сравнение с леенето 

във влажни пясъчни форми. При вакуумното (V-процес) металът под 

действие на вакуума прилепва плътно към работната повърхност на 

формата, докато при леене във влажни пясъчни форми между метала и 

формата се образува газов слой, вследствие на изпарението на влагата или 

изгарянето на органичните прибавки. Ето защо при вакуумното формоване 

топлопредаването от метала към формата в началния период на топлинно 

взаимодействие е подобрено и скоростта на охлаждане на периферните 

слоеве на отливката е по-голяма. След остатъчно нагряване на формата 

обаче интензивността на охлаждане на отливката намалява, понеже 

формовъчният материал не съдържа влага, изпълняваща ролята на 

топлоносител, и за чисто изпаряване при леене във влажни пясъчни форми 

се изразходва допълнително количество топлина.  

При леене във вакуумни форми възможността за образуване на термичен и 

химичен пригар е ограничена, поради по-високата огнеупорност на 

формата (липсват глината, бентонитът и прибавките).  Съществува обаче  

опасност от получаване на механичен пригар, предвид наличието на 

вакуум, който в значителна степен  облекчава проникването на метал в 

порите на формата. За отстраняване на евентуален механичен  пригар е 

необходимо: да се подбере подходящ разнороден пясък с повишено 



количество на дребни фракции и използването на защитни покрития, както 

при класическите методи на формоване. 

3.3. Предимства и недостатъци на метода и област на приложение 

Вакуумното формоване има редица предимства пред класическите методи 

на формоване във влажни пясъчно-глинести форми: 

По-важните от тях са:  

а) Универсалност на метода – чрез V- процеса могат да се получават леки и 

тежки отливки в условията както на ръчно, така и на механизирано 

производство. 

б) Подобряват се санитарно-хигиенните условия на труд – газовете, 

отделящи се от формата при леене, се засмукват от вакуум помпите и не 

попадат в атмосферата на цеха, премахва се производственият шум от 

стръскващи формовъчни машини, облекчава се и се намалява една от най-

тежките  операции – избиване и почистване на отливките. 

в) Значително се намалява стойността на сместа поради сравнително по-

късия път на пясъка при неговия оборот и по-малките загуби при 

формоване и избиване на отливките, обикновено загубите на пясък не 

превишават 2%; изцяло отпадат свързващите вещества и прибавките, 

заменени от пластмасовото фолио. 

г) Рязко се намаляват производствено-експлоатационните разходи за 

приготвяне на формовъчни смеси, а заедно с това отпада необходимостта 

от съответните помещения, машини, инсталации и работници за 

обслужването им. 

д) Увеличава се износоустойчивостта и експлоатационният срок на 

моделите, тъй като отсъства пряк контакт между модела и формовъчния 

пясък. 



е) За уплътняване на формите е необходимо минимално количество 

енергия. Обикновено то се постига чрез вибриране на касите на 

вибрационни маси. Твърде голям дял в енергийния баланс на леярните 

цехове заема разходът на сгъстен въздух. Той се използва за задвижване на 

формовъчни машини, избиващи съоръжения и други. 

ж) Подобрява се качеството на отливките – увеличава се точността (без 

технологични наклони), осигурява се висока чистота на повърхността, 

съкращават се довършващите операции по почистването на отливките. 

Към недостатъците на вакуумното формоване се отнасят: 

а) Необходимост от поддържане на вакуум през цялото времетраене на 

технологичния процес. 

б) Използване на усложнена конструкция на моделно-касова екипировка. 

Вакуумното формоване е високопроизводителен, перспективен и ефикасен 

метод и има широка област на приложение. Той обаче не е всеобхватен и 

не може да се замени всички съществуващи методи. Той осигурява висока 

производителност при сравнително големи размери на касите, като 

позволява да се механизира изработването на форми, които се произвеждат 

ръчно или пясъкомет, като успешно конкурира в тази област безкасовото 

формоване с хоризонтална и вертикална делителна равнина и формоването 

на стръскващо-пресови формовъчни машини. Оптималната икономическа 

ефективност се получава при каси с маса над 0,5 тона. По метода на 

вакуумно формоване се произвеждат детайли за климатични инсталации, 

секции за отоплителни котли, корпусни детайли за текстилни и 

формовъчни машини и други. Най-голямата отливка, произведена по 

метода на вакуумното формоване, е корабна котва с маса 22 тона. 

 



4.  Кокилно леене 

Кокили се наричат метални форми от чугун, стомана или алуминиеви 

сплави, които се запълват с течен метал под действие на силата на теглото, 

т.е. на гравитационните сили. Принципното различие на кокилното леене 

от разглежданите досега специални методи на леене в еднократни форми 

се състои в това, че металната форма като цяло (или голяма част от 

нейните елементи) е изработена от метал и многократно се използва за 

получаване на голям брой отливки. Отделни елементи на кокилата, 

предимно сърцата, формиращи сложни вътрешни повърхности на 

отливката, могат да се изработват от пясък с различни свързащи вещества 

и са предназначени за еднократно използване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.4.1. 

 



4.1. Технология на кокилното леене 

Особеност на технологията е подготовката на кокилата за заливане, която 

се заключва: в обмазване на работните повърхности със специални 

защитни обмазки, чийто състав се определя от вида на сплавта, която се 

лее: довеждане (нагряване или охлаждане) на температурата на кокилата 

до определени оптимални за дадената сплав стойности и сглобяване на 

формата (закрепване на сърцата, съединяване на металните части в едно 

цяло). Всички последващи операции в технологичния цикъл са същите 

както при леене в еднократни пясъчни форми. Кокилите по-бързо от 

пясъчните форми отвеждат топлината на прегряване и кристализация на 

сплавта. Интензивността на затвърдяване на отливките, а също и на 

отделните части се регулира чрез температурата на нагряване на кокилата 

и дебелината на топлоизолационното защитно покритие. Времето от 

началото на заливането на кокилата до изваждането на отливката и 

продължителността на подготовка на кокилата за последващо заливане 

определят продължителността на един цикъл. Като правило оптималната 

температура на кокилата се подържа постоянна чрез изменение 

продължителността на цикъла. 



 

 

Фиг. 4.2.  Видове кокили по вида на разделителната повърхност    

а) обръщаеми (цели); б) с вертикална; в) с хоризонтална разделителна 

повърхност; г) с комбинирана разделителна повърхност  

 



 

В кокилите могат да се получават прости отливки, без кухини (слитъци, 

валци) и фасонни отливки със сложни кухини и отвори. Кокилите могат да 

бъдат цели неразделяеми (обръщаеми) и разделни (фиг. 4.2). Последните 

биват с вертикална, хоризонтална или наклонена разделителна повърхност. 

Кухините в отливките се оформят с пясъчни, черупкови или метални 

сърца. Пясъчните сърца се използват предимно за получаване на чугунени 

и стоманени отливки, металните за отливки от цветни сплави (алуминиеви, 

магнезиеви). Металните сърца се извличат от отливката до изваждането й 

от кокилата след образуване на достатъчно здрава кора твърд метал. За да 

могат да се изваждат сложни метални сърца, те се правят съставни –  

например централното сърце 5 на отливка за бутало (фиг. 4.4.б) се състои 

от три части. Към края на затвърдяването на отливката най-напред се 

отделя средната част на сърцето 5, наречена клин, а след това страничните, 

след това се изваждат сърцата 2 и 3, разтваря се кокилата и се извлича 

отливката 6. За отвеждане на въздуха от кухината на кокилната форма по 

време на заливането се предвиждат отливъци, вентилационни канали по 

разделителната повърхност и вентилационни пробки. Кокилите 

обикновено се запълват през разширяващи се леякови системи, които се 

изчисляват както при пясъчните форми. Леяковите канали се покриват с 

по-дебела обмазка (до 1 mm), за да се намали охлаждането на сплавта, а 

също така да се понижи температурата на работната повърхност на 

кокилата около леяковата система и да се повиши трайността на кокилата. 

Ако има мъртви глави, те също се подгряват или се покриват по-дебело с 

топлоизолационно покритие, за да се увеличи времето за затвърдяването 

им. При леене на чугун и стомана мъртвите глави се оформят в сърца. 

 

 



 

 

 

 

 

Фиг. 4.3. Общ вид на кокилата.  1 – дясна метална полуформа;  

2 – леякова система; 3 – леярско сърце; 4 – лява метална полуформа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4.4. Кокили  

а) неразглобяема с пясъчно сърце: 1 – горна част; 2 – корпус; 3 – сърце;  

4 – избивач; 5 – отливка със сърце                                     

б) разглобяема с метално сърце: 1 и 4 – половинки на кокилата; 2 и 3 – 

странични сърца; 5 – централно съставно сърце; 6 – отливка 

 

 



4.2. Особености на леенето в кокили 

Кокилното леене се характеризира с: 

1. Висока интензивност на топлинно взаимодействие между формата 

и метала. Голямата скорост на охлаждане в едни случаи спомага за 

подобряване на качеството на отливките чрез подобряване на структурата, 

а при други, обратно, влошава качеството им. 

2. Липса на газопропускливост на формата. Това налага подбор на 

най-рационално разположение на отливката, подвеждане на метала и 

конструкция на кокилата, както и да осигуряват отделянето на газовете, 

въздуха, и плавно и безударно запълване при заливане. 

3. Пълна неподатливост на формата. Тази особеност е причина за 

появата на вътрешни напрежения, пукнатини и деформации на отливките и 

трудности при тяхното изваждане. За да се увеличи термичното 

съпротивление срещу потока топлина от метала към формата и да се 

предпази повърхността на кокилата от ерозия, приваряване на метал и 

други повреди, тя се обмазва с обмазка. Обмазката се състои от различни 

огнеупорни материали  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• При кокилното леене на сив чугун възникват значителни трудности. 

Вследствие на голямата скорост на охлаждане на повърхността се 

образува избелен слой, в който почти цялото количество въглерод е 

свързан в цементит. Този слой е много твърд и износоустойчив и в 

необработено състояние отливките могат да се използват за детайли, 

подложени на силно износване. Когато е необходимо да се обработват 

механично, отливките се подлагат на графитизиращо отгряване. За да 

се избегне отгряването, се повишава общото съдържание на въглерода 

и силиция или се намалява скоростта на охлаждане чрез нагряване или 

обмазване на повърхността на кокилата с огнеупорна обмазка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Леенето на стомана в кокили също е свързано с редица трудности 

поради високата температура на заливане и на голямото свиване. Най-

често се изработват отливки (валове, колела на вагонетки, ролки и др.) 

от нисковъглеродни стомани, а понякога и от легирани стомани. 

Температурата на заливане се поддържа възможно по-ниска. За 



отстраняване на вътрешните напрежения стоманените отливки се 

подлагат на отгряване, а за подобряване на механичните свойства – на 

хомогенизация и нормализация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Предимства и недостатъци на кокилното леене 
 

 

По-важните предимства на кокилното леене в сравнение с леенето в 

пясъчни форми са: 

висока точност на отливките и чиста повърхност; 

- по-добри механични свойства на отливките; 

- намалени материални разходи поради липса на формовъчни смеси, каси, 

модели и др.; 

- по-добро използване на работните площи; 

-  по-висока производителност на труда; 

- възможност за механизация и автоматизация на процеса; 

- по-добри санитарно-хигиенни условия на труд. 



 

Като недостатъци могат да се посочат: 

• кокилите се изработват трудно и по тази причина са скъпи; 

- липсва податливост и газопропускливост на металните форми; 

- изисква се точен състав на метала, различни сплави в една и съща 

форма дават различни резултати; 

- в отливката остават големи вътрешни напрежения. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Центробежно леене 

При центробежното леене запълването на формите с течен метал, неговото 

затвърдяване и последващо частично охлаждане протича под действието 

на центробежни сили. Тези сили възникват при въртене на леярската 

форма около хоризонтална, вертикална или наклонена ос. Центърът на 

масата на отливката може да се намира на оста на въртене на формата или 

встрани от нея. Вътрешната повърхност на отливките при центробежно 

леене в отделни случаи се формира без непосредствен контакт с леярската 

форма и без сърце. Такава повърхност се нарича свободна. 

5.1. Технология на центробежното леене 

Технологията на центробежното леене е основана на въртене на формата, 

нейните особености са обусловени от използването на центробежните сили 

при изпълнение на обичайните операции по получаването на отливките: 

подготовка на формата, заливане и задържане на отливката във формата за 

затвърдяване и частично охлаждане. При центробежното леене се 

използват разнообразни леярски форми, но най-често метални форми. Те 

предварително се подгряват (охлаждат) до 300
0
С, след което по работната 

им повърхност се нанася огнеупорно покритие. Това повишава трайността 

на кокилите, намалява скоростта на охлаждане и предотвратява 

образуването на пукнатини. Покритието може да съдържа модифициращи  

и легиращи добавки и в този случай то служи и за регулиране на 

структурата и състава на повърхностните слоеве на отливката. Покритията 

се нанасят на металните форми във вид на бои  или облицовки от насипни 

материали. Последните се използват при получаване на цилиндрични 

отливки  (тръби, втулки, гилзи и др.) във форми, въртящи се около 

хоризонтална ос, съвпадаща с оста на отливката (фиг.5.1). 



 

Фиг. 5.1. Схеми на центробежно леене 

 

При заливане на метал в цилиндрична форма с хоризонтална ос на въртене  

налетият метал във формата се изтласква към стените й и заедно с нея 

започва да се върти. Въртейки се, постепенно кристализира и придобива 

цилиндрична форма. Силите, притискащи метала в процеса на заливане 

към стените на формата, се наричат центробежни. Те винаги са насочени 

по радиус, от центъра към периферията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.5.2. Посока на центробежните сили 



Честотата на въртене на формата зависи от плътността на заливания метал 

и радиуса на свободната повърхност на отливката. 

Физико-механичните свойства на отливките, получени при центробежно 

леене, са сравнително по-високи от тези на отливките, получени по 

стационарните методи. Това се обяснява с характерните особености на 

процеса, осигуряващи винаги насочена кристализация, при непрекъснатото 

действие на центробежните сили. В случая залетият метал постепенно 

кристализира по посока от повърхността към вътрешната страна на 

отливките, следователно обемният дефицит се компенсира от течния 

метал, лежащ в по-вътрешните слоеве. Циркулацията на въздуха е особено 

интензивна при центробежно леене с вертикална ос на въртене, вследствие 

на това, че горещият въздух е по-лек, той бързо напуска формата. 

Охладената стопилка е с по-голяма плътност, затова се придвижва към 

външната повърхност на отливката, а по-слабо охладената е с по-ниска 

плътност и се придвижва към вътрешната. Вследствие на това в стопилката 

възникват конвенционни потоци, циркулиращи в радиално направление. 

Това улеснява насоченото кристализиране на отливките, и то толкова по-

добре, колкото по-голяма е честотата на въртене на формата. При насочена 

кристализация формиращите се кристали нарастват от външната 

повърхност на отливката към вътрешната й. Свободната (вътрешната) 

повърхност на отливката се втвърдява последна и запазва геометричната 

правилност на формата си. Разнородните частици – газове, шлака и др., 

които са с по-малка плътност, изплават на свободната повърхност. Това 

налага за вътрешната повърхност на отливката да се предвиди по-голяма 

прибавка за механична обработка. Най-често при центробежното леене се 

използват металните форми (кокили). 

Предимства и недостатъци на центробежното леене 

По-съществените предимства на центробежното леене са: 



- възможност за получаване на отливки от сплави с лоша тънколивкост; 

- високи механични свойства на отливките; 

- намаляване на прибавките за механична обработка; 

- намален разход на течен метал – липсват леякова система, отливъци, 

отдушници, мъртви глави;  

- липсват сърца; 

- висока производителност. 

 

Като недостатъци могат да се посочат: 

- повишена склонност към ликвация; 

- трудност при дозирането; 

- възможност за поява на дефекти от вида напречни и надлъжни 

пукнатини. 

 



6. Леене под налягане  

При леене под налягане металната форма, наречена пресформа, се запълва 

с течен метал под действието на външни сили, превишаващи силата на 

тежестта, а затвърдяването на отливката става под повишено налягане. В 

повечето случаи то се създава с помощта на бутало в камера за пресоване, 

която е свързана с кухината на пресформата. 

6.1. Технология на леенето под налягане 

Технологията на леене под налягане се характеризира с кратък цикъл, 

включва малък на брой операции, но нейната реализация е възможна само 

с използването на специални машини, наричани пресгус машини. По 

конструкция на възела за пресоване те биват три типа: със студена 

хоризонтална, със студена вертикална и гореща вертикална камера на 

пресоване. 

В машините със студена хоризонтална камера на пресоване (фиг. 6.1.а) 

пресформата се състои от неподвижна 2 и подвижна 4 полуформа. Първата 

се закрепва неподвижно към плоча 1 на машината, а подвижната – към 

подвижната плоча 6. Пресформите могат да имат канали за водно 

охлаждане 3. Металните сърца 5 за оформяне на кухини и отвори в 

отливката се намират като правило в подвижната полуформа. За извличане 

на отливката от формата служат избивачите 8, твърдо закрепени в 

специална плоча 7.  

Работната повърхност на пресформата се покрива със защитна смазваща 

течност, след което подвижната полуформа се притиска към неподвижната 

с помощта на затварящия механизъм на машината. В цилиндър 10, наречен 

камера за пресоване, през отвора се залива порция разтопен метал 11 и се 

включва пресоващият механизъм. Буталото 9 затваря за заливане и създава 

налягане в камерата. Сплавта през тънък (0,1 – 0,3 mm) прорезен питател 



запълва кухината на пресформата със скорост 0,5 – 120 m/s и затвърдява 

при налягане на пресоване 30 – 300 МРа. След затвърдяването на 

отливката и отвежда подвижната част на формата, заедно с отливката. При 

отварянето, т.е отвеждането на подвижната част на формата, се движи и 

буталото, което от камерата на пресоване изтласква пресостатъка 12.  

В машините със студена вертикална камера на пресоване (фиг. 6.1.б) прес-

формата има подобна конструкция. В смазаната вертикална камера на 

пресоване 1 се залива доза течен метал 2. При своето движение надолу 

буталото 3 наляга върху стопилката, премества петата 4 надолу, отваряйки 

отвора 5 на леяковата втулка, съединяваща камерата с кухината на прес-

формата. След запълване на пресформата буталото се повдига нагоре, а 

специален механизъм повдига петата. Петата отрязва леяка и повдига 

пресостатъка.  

Машините с гореща вертикална камера на пресоване (фиг. 6.1.в) имат пещ 

с тигел 1, в който сплавта се поддържа в течно състояние. Камера 2 

представлява едно цяло с чугунения тигел 1, намиращ се в пещта. Когато 

буталото 3 се повдигне, през отворите 4 се запълва камерата с течен метал. 

При движение на буталото надолу то затваря отворите в камерата и 

стопилката под налягане запълва пресформата.  

 

 



 

Фиг. 6.1. Машини за леене под налягане 

Предимството на тези машини е отсъствието на ръчни операции при 

дозиране и заливане. Те се изпълняват автоматично при всеки цикъл на 

преместване на буталото в камерата на пресоване, затова тяхната 

производителност е висока и за малки автоматични машини достига 1000 – 

3000 заливания в час. Машините със студена камера на пресоване се 

използват за получаване на отливки от алуминиеви, магнезиеви и медни 



сплави, а също от стомана и чугун, а с гореща камера – за получаване на 

отливки от цинкови сплави. 

Чрез леене под налягане се получават сложни тънкостенни отливки от 

цветни метали и сплав, с маса от няколко грама до десетки килограми, с 

висока точност на размерите, с гладка и чиста повърхност. Предимство на 

метода леене под налягане е, че намалява трудоемкостта по изработването 

на отливките в леярните цехове 10 – 12 пъти, а в механичните 5 – 8 пъти. 

Този метод е основен при получаване на отливки от алуминиеви, 

магнезиеви и цинкови сплави, в условията на масовото производство, 

например детайли за карбуратори, алуминиеви блокове, месингови 

детайли за санитарна арматура и други. В тази област леенето под налягане 

измества кокилното леене. Стойността на пресформата е 3 – 5 пъти по-

висока от стойността на кокилата, което трябва да се отчита при избора на 

икономически най-изгодния за дадени условия на метод. 

6.2. Пресформи за леене под налягане 

Пресформите представляват сложни, точни и скъпи инструменти. В 

опростен вид една пресформа се състои от неподвижна и подвижна 

полуформа (матрица). Двете образуват кухината на формата. 

Конструкцията на пресформата зависи от конфигурацията на отливката и 

вида на машината, на която се поставя при леене. В пресформите за 

сложни отливки се използват подвижни, отделими или разглобяеми сърца. 

За изваждането им от отливките служат направляващи клинове към 

пресформата или специални хидравлични цилиндри към машината. 

Материалите, от които се изработват детайлите на пресформите, трябва да 

издържат на големите натоварвания и високата температура при работа. 

Ето защо се използват предимно висококачествени инструментални 

стомани.  

 



Върху качеството на отливките голямо влияние оказва правилната 

вентилация на пресформата. Вентилационната система на пресформите се 

състои от множество канали във вид на процепи. При запълването на 

пресформата с метал тя трябва да бъде притисната с достатъчно голямо 

усилие, за да не се отвори от налягането и металът да изпръска встрани. 

 

Температурата на пресформата по време на леене се поддържа в границите 

120-160 ºС за цинкови сплави, 180-250 ºС за алуминиеви сплави, 200-240 

ºС за магнезиеви сплави, 280-320 ºС за месинг и 200-280 ºС за стомана. От 

контакта с течния метал пресформата се нагрява и в нея възникват 

вътрешни термични напрежения. 

6.3. Машини за леене под налягане 

Машините за леене под налягане с гореща камера биват бутални и 

компресорни. Буталните машини могат да бъдат с вертикална или 

хоризонтална камера. В двата случая камерата, с помощта на която 

разтопеният метал се вкарва/впръсква в пресформата, се състои от 

цилиндър и бутало, задвижвано от пресовия механизъм на машината. Тя се 

намира в тигел с разтопен метал и се нарича гореща камера. При 

задвижване на буталото металът от цилиндъра през съединителен канал и 

накрайник (мундщук) се вкарва в предварително затворената и притисната 

пресформа. След втвърдяване на отливката буталото се връща, излишъкът 

от течен метал се стича в тигела и пресформата се отваря за изваждане на 

отливката. Машините с гореща камера за дребни и средни отливки от 

цинкови сплави в повечето случаи работят на автоматичен цикъл. 

 

 



 

 

 

Фиг. 6.2. Схема на бутална машина с гореща камера: 

1-отливка; 2-подвижна част на пресформата; 3-неподвижна част на 

пресформата; 4-цилиндър; 5-отвор за захранване на камерата с течен 

метал; 6-тигел с течен метал; 7-бутало; 8-облицовка; 9-кожух; 

10-наливна втулка 

 

В машините със студена камера налягането за вкарването на метала в 

пресформата се извършва с бутало, което заедно с цилиндъра образува 

камерата. Металът се стопява в отделна пещ и при всяко заливане се 

дозира и налива в камерата. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6.3. Схема на получаване на отливка чрез леене под налягане: 

1-горно бутало, 2-течен метал; 3-неподвижна половина на пресформата; 4-

подвижна половина на пресформата; 5-леяк; 6-долно бутало; 7-пресоващ 

цилиндър; 8-остатък от метала; 9-отливка; 10-пружина 

За разлика от машините с гореща камера, тук камерата не е потопена в 

метала и е сравнително студена. Малкото време на контакт между метала и 

камерата не дава възможност за разтваряне на стоманата в наливания 

метал, макар температурата му да е висока. Затова тези машини са 

приготвени, освен за леене на леснотопими цинкови сплави, и за 

алуминиеви и други сплави с относително по-висока температура на 

топене. 

В зависимост от положението на камерата машините биват с вертикална и 

с хоризонтална камера. Задвижването на пресовото бутало става с 

хидравлични или пневматични цилиндри, както и при механизма за 

затваряне и отваряне на пресформата. 



Пресформата трябва да осигурява подходящо подхранване на отливката за 

предотвратяване на образуването на всмукнатини и появата на дефекти от 

възникналите вътрешни напрежения. При леене на медни и алуминиеви 

сплави пресформите се нагряват до 200ºС, при леене на магнезиеви сплави 

- до 250ºС и за чугун - до 300ºС. 

При машините с вертикална камера металът се налива в пресовия 

цилиндър. В този момент леякът е затворен от долното бутало, а пресовото 

бутало е извън цилиндъра. Пресформата също е затворена. При 

задвижване на пресовото бутало се упражнява налягане на метала в 

камерата, долното бутало се премества надолу, като се преодолява 

съпротивлението на пружината, която го поддържа, леякът се отваря и 

металът се вкарва в пресформата. След втвърдяване на отливката горното 

бутало се издига извън цилиндъра. Повдига се също и долното бутало, 

което отсича излишния метал, останал в цилиндъра, и го издига извън 

цилиндъра, откъдето той се отстранява. След това долното бутало се 

връща в изходно положение, а пресформата се отваря и отливката се 

изтласква от нея с избутвачи. 

6.4. Леене с противоналягане 

Ефективно увеличение на плътността и механичните свойства на 

отливките се получава при леенето с противоналягане. Този метод, 

създаден у нас от акад. Балевски и проф. Димов, се основава на принципа, 

че при създаването на противоналягане срещу движението на метала в 

пресформата се предотвратява разпръскване на струята и отделянето на 

разтворените в стопилката газове във вид на мехури. Металът 

кристализира под налягане, което спомага за инфилтрация на стопилка 

между растящите кристали и микродеформация на кристалите, лежащи 

непосредствено под кристализационната зона. Тези фактори са от голямо 



значение за сплави с широк интервал между ликвидус и солидус-линията. 

Изработените по такъв начин отливки от алуминиева сплав имат 

относително удължение 14%, докато в пясъчни форми то е 3 – 8%. 

При леенето с противоналягане запълването на леярската форма с течен 

метал и кристализацията се осъществяват при повишено газово налягане 

(азот и др.) над течния метал и леярската форма едновременно. 

Принципната схема на метода леене с противоналягане е показана на фиг. 

6.4. С помощта на сгъстен газ налягането над течния метал 1 и формата 3 

се установява еднакво налягане преди започване на леенето. На практика 

се работи с налягане до 2 МРа (20 атмосфери). Ако налягането над 

формата се понижи поради разликата в налягането на двете части на 

системата, течният метал започва да запълва формата 3, минавайки през 

леяковата тръба 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6.4. Схема на леене с противоналягане: 1-тигел с течен метал;  

2-леякова тръба; 3-леярска форма; 4-камера 

 



Получените отливки имат висока плътност без наличие на газова 

пористост, равномерна структура, висока якост и износоустойчивост. 

Методът дава възможност да се използват пясъчни сърца, което осигурява 

получаването на отливки със сложна конфигурация на кухината. По този 

метод се получават ротори за електродвигатели, джанти за автомобили, 

бутала за двигатели с вътрешно горене, хидравлични помпи, отливки от 

чиста мед - дюзи за конвертори, и др. 

6.5. Предимства на леенето с противоналягане 

По-важни предимства на леенето с противоналягане са: 

- регулиране на скоростта и времето на запълване на формата; 

- регулиране на грапавостта на отливките; 

- възможност да се лее в неутрална или специална атмосфера; 

- регулиране на подаването на течен метал в кристализиращите части на 

отливката; 

- равномерна структура и еднакви свойства във всички части на отливката. 

Като недостатък на метода може да се посочи високата цена на 

специалната екипировка. 
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