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Резюме: Методологията за конструиране на леярската технология е въз основа на съвременната наука – теорията на 
структурообразуване при леене. За кокурентността на средните, малките и микро леярните (чрез техните: гъвкавост, 
мобилност, дребносерииност, пазарна адаптивност и др.) е необходимо приспособяване на тази методология за тяхната 
инженерна практика. Това се предлага да се осъществава с целенасочен подход за научно осигуряване – математика; 
математична физика; приложение на технологии от научни (фундаментални) експериментилни. 
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SCIENTIFIC SUPPORT OF MIDDLE, LITTLE AND MICRO FOUNDRIES 
Abstract:  The methodology for constructing the foundry technology is the based on the modern science - the theory of structure 

formation in casting. For the competition of the middle, small and micro foundries (through their: flexibility, mobility, small-scale 
commodity, market adaptability, etc.). Need to adapt this methodology to their engineering practice. It is proposed to with a focused 
approach to research support - Mathematics; Mathematical Physics; application of technologies from scientific (fundamental) experiments. 
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1. Увод. 
Изследванията са два вида:  

Фундаментални – работят научни колективи (често 
международни); само държавно финансиране.                 (F) 
Резултатите от (А) са: 1. Математично описание на физично 
явление (я), процес (и); 2. Експериментално потвърждение.  

Технологични – работят научни колективи (фирмена 
политика); фирмени инвестиции за изделие в пазарен 
сегмент.                                                                 (T) 
Технологични изследвания може да си позволят само големи 
фирми с огромен оборотен капитал със собствен институт. 

Средните, малките и най-вече микро-фирмите не правят 
малки (дори микро) технологични изследвания, а инвестират за 
– готови изделия и/или патенти. Леярството е основа за бранш 
„МАШИНОСТРОЕНЕ“, защото е икономически най-изгодния 
начин за производство на изделия от метални сплави със 
сложна геометрия. Изделията са: единични или съставни за 
„УСТОЙЧИВ ПАЗАР – МАШИНОСТРОЕНЕ“ (Фиг. 1) 

 
Фиг. 1 Движение на отливка в УСТОЙЧИВ ПАЗАР – 

МАШИНОСТРОЕНЕ – загуби на метал <3%. 

Понятието „устойчивост” е свързано със съществуването на 
физична система, а с екологията то е свързано с кръговрата на  

кръговрата на въглеродният диоксид в природата – затворен 
цикъл съставен от свързани отворени системи и процеси. 
Влиянието на екологичните изисквания към една леярна е тя да 
бъде „еколого-икономически комплекс“ (българска идея) – 
употреба на възобновяема енергия, без загуби на метал, без/или 
само с отпадъци използвани, за други производства. 

Работните свойства на сплавите и изделията от тях според 
А. Т. Балевски са [1]: 

Такова съчетание от механични и технологични (а в някои 
случаи и физични, и химични) свойства, каквито не притежава 
никой чист метал независимо от това, на каква механична и 
термична обработка е подложен;                                         (1) 

Такова съчетание от механични и технологични (а в някои 
случаи и физични, и химични) свойства, каквито не притежава 
никоя отливка от чист метал, независимо от това на каква 
механична и термична обработка е подложена.                  (2) 

Носител на работните свойства (1 и 2) е крайната макро- и 
микро-структура – фазов преход от първи и втори род. 
Обобщен математичен и физичен израз на една леярска 
технологична система са операторите: на преобразуване на 
енергия A и на управляемост B: 

Α = [(Α1, Α2), (А2.1, А2.2)];        B(ni, ∆µ ) = 0, i ∈[1÷nmax], 

където: за Α – А1. Макро-ниво [1, 3] – затвърдяване и се описва 
чрез математичната теория на топлопроводността – задача на 
Стефан – Шварц; А2. Микро-ниво: А2.1 Класическа теория на 
кристализация [1, 3]; в [8] теоретичният модел на структуро-
образуване – моделът на Косел –Странски – Фолмер – Каишев 
и основното уравнение на фазообразуване на Кашчиев; А2.2 
Описание образуването на структури чрез квантова механика – 
съвременни програмни продукти; за B: ni – редуциран брой 
параметри на технологичната системата, с които се отчитат 
съществените връзки за въздействие върху фазовият преход от 
първи род (чрез движещата сила – пресищането ∆µ) [5, 8]. 

Целта е – методология за научно осигуряване на средни, малки 
и най-вече микро-леярни. 
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2. Евристична методология за технологии с 
фазови преходи – леене и термообработка. 

Евристичната методология, създадена в ИМСТЦХА ,,Акад. 
Ангел Балевски” – БАН въз основа на [1, 2, 3, 4, 5, 6] е:  

1. Дефиниция на сложност по модела на W. Corfield [3], 

състоящ се от шест-фази: 1хаос →+ 2сложност →+  

3непредвидена сложност →+  4ситуационна или 

контекстна (преносна) реализация →+  5дифузия 

(разпространение) и приемане →+  6непредвидимост 

неопределеност →+  1хаос; 
2. Интердисциплинарен подход (необходими науки) 

плюс експеримент за оценка на въздействие и за синтез 
(обособяване) на отворени системи; 

3. Отворената система се превръща в технологична 
тогава и само тогава, когато е описана, нейната 
управляемост т.е. стохастичното й поведение; 

4. Обобщен термодинамичен принцип за управление на 
отворени системи [5, 6]: Управление въз основа на 
информация за външните въздействия върху основните 
процеси на технологичния обект с обратна връзка (от 
косвен носител на информация). 

5. Мулти-мащабен подход – фазов преход от първи род 
(леене) и структура, структура на инженерна система (Фиг.2) 

Спред нас евристичните методи са много удобни за 
технологии с фазови преходи [6, 7, 8]. Микро леярните са 
интересни, защото: 

най-малки инвестиции, гъвкавост, мобилност, 
производство от малки (дребни или едно изделие) серии, най-
висока скорост на пазарна адаптивност и др., а с 
евристичните методи се ускорява процесът за намиране на 
добро инженерно решение, без технологично проучване. 

3. Изчислителна физика [9] 
Изчислителната физика се използва да се разберът сложни 

явления вън от границите на аналитичните теории. Използва се 
[9]: 1. аналитично моделиране ≡ математично моделиране е 
процесът на конструиране на модел с използване на априорни 
знания за обекта на изследване, съществуващи преди 
провеждането на експеримент с обекта; 2. Изчислителната 
физика се приема като третият клон на физиката - заедно с 
аналитична теория и експеримент; 3. Моделиране/симулация 
като "експериментални теория" или "теоретични 
експерименти". Квантовата механика доказа, че електронната 
структура е важна и основна за разбиране на: I. Свойства на 
материали: 1. Еластични константи; 2. Кохезионни енергии; 3. 
Термични свойства; 4. Магнетизъм (поръчване и динамика); 5. 
Оптичен отговор; 6. Фазовите преходи; 7. Повърхностни 
явления; 8. Интерфейсни явления; 9. Транспорт. II. Наука за 
свойства, дефинирани в мезо-мащаб: 1. Размествания; 2. 
Фиксиране (изкълчвания, магнитни стени на домейни ...); 3. 
Зърно, граници; 4. Пукнатини, дефекти, примеси, щамове; 5. 
Сила; 6. Зародишообразуване и растеж на микроструктури. III. 
Съвкупност от модерни компютри, "инженери" по 
електронни структура и експериментални групи за: 1. 
Проектиране на нови магнитни материали за съхранение на 
данни; 2. Проектиране на нови структури, на нови 
микроструктури за сплави приложения 3. Изследване  на GMR 
интерфейси 4. Изследване на протеин сгъване и биологични 
проблеми; 5. т.н.! [9]. Изчислителната физика освен трети клон 
на науката е научна основа (посредник) и за икономиката т.е. 
чрез изчислителната физика микро-леярните – може да избират 
от пазара на знанието [12] необходимите им знания [9]. На 
(Фиг. 2) е показан възможният избор, който микролеярната 
избира в своята собствена икономическа политика и на (Фиг.3) 

е показана изчислителната физика за конструиране на леярска 
технология с цел: управляемост и управление процесите на 
структурообразуване въз основа на [9]; или по-разбираемо за 
леярството – физика на твърдо тяло и квантова механика [15] 

 
Фиг.2 Избор на знания за конкурентноспособност. 

 

 
 

Фиг.3 Изчислителна физика за микро леярни: 1) 
електронната структура е източник на всички свойства на 
материалите [9]; 2) изчислителна физика – фазов преход от 

първи род при леене; 3) основната технологична схема на ОТС 
за леене, където ВХОД→(ОТС – леене)→ИЗХОД е представа 

за оператор (A) на преобразуване на енергия и вещество; 
ФИЛТЪР→(Управляемост на ОТС)→ВХОД е идея за оператор 

на управляемост (B) [5, 6].; 

 

На (Фиг.4) са представени геометрични схеми на машинни 
методи на леене 
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а)                    б)  

в)        г)       д)  

Фиг.4 Геометрични схеми на машинни методи на леене и за избор на изчислителна физика за конструиране на технологичната леярска 
система – (отливка (C))/(форма (M) с гранични повърхости WS и Γ) 

а) леене с противоналягане, където: tfi e локалното време на затвърдяване; правило на Хворинов V – обем на реална отливка с повърхност S е 
приведен до пластина с еднаква дебелина (RB), локални обеми Vi и повърхности Si;СТРУКТУРИ – DAS анализ и локално време на затвърдяване LST; 
б) леене под високо налягане Р, получено от хоризонтално движещо се бутало; в) топене и рафиниране на метали в среден вакуум (цилиндър), qs – 
топлинен поток от електронен сноп, α – коефициент на топлопредаване при повърхността на отливката; г) полутечно щамповане (цилиндър) с 

налягане P, получено от вертикално движещо се бутало M1; д) центробежно леене (цилиндрична форма) и силовото поле при различни обороти на 
въртене n. 

 

4. Приложение на методологията – микро 
леярни 

Възможностие за симулация на леярските процеси със 
задачата на Стефан – Шварц е софуерният пакет Magma5 [12] 
т.е. изчислителна физика за леяри.. Постижения на 
съвременното компютърно симулиране и оптимизиране на 
формирането на отливки са работи [13 и 14]. Анализ на 
схемите (виж Фиг.3) са правени с програмен продукт създаден 
в института на крайни елемнти, а може да се работи и с други 
методи например – крайни разлики; гранични елементи. 

От особена важност е, че изчислителната физика е част от 
фундаменталните изследвания т.е. по-скоро динамиката на 
пазара реагира бързо и конкуренцията заставя детайлиста да се 

интересува от фундаменталните резултати. Програмните 
продукти се пресъздават  въз основа на съответните научни 
резултати от фундаменталните изследвания [1, 2, 3, 4, 9 и 10]. 

Следователно за устойчиво място на детайлиста на пазара е 
необходима лесна възможност за избор на фундаментален 
резултат т.е. изчислителна физика. По тази причина се 
преминава към термина „отворени иновации” [11], чиято 
същност нарастналият интерес на световният пазар към 
академичните дейности. За малки пазари например бъдещето 
на българската индустрия зависи от използването на най-
новите постижения на науката (включително тези получили – 
Нобелова награда); техниката; материалознанието; 
технологиите; системите за управление, създадени в България, 
Европа и света [11].  

34

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XXIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY 2016" ISSN 1310-3946

YEAR XXIV, P.P. 32-35 (2016)



На (Фиг.5) е представен алгоритъм за научно осигуряване 
въз основа на пълното научно знание 

 
Фиг.5 Образование, пълно научно знание за прогнози и развитие на 

икономика, и алгоритъм за научно осигуряване. 

На (Фиг.6) е представен пример на малък пазар на отливки 
за автомобили 

 

Фиг.6 Малък пазар на отливки с малки заводи-сервизи за поддържане 
и нови коли разсеяно производство. 

Участие на голяма фирма на малък паза е чрез завод-сервиз 
т.е. висококачествено изделие пренесено на малки разстояния. 
Фирмена политика на разсеяно производство на коли: избира 
се завод сервиз за поддържане, рециклиране и производство на 
автомобили от една марка – кола, пикап, камион, автобус и т.н. 
Производствената дейност е според нуждите на пазара т.е. 
колкото са марките в експлоатация. Всички части за 
поддържане, рециклиране и за нова кола трябва да се 
произвеждат разпределено според географията на малкия пазар 
като България. Получава се взаимодействие на различни 
скорости в икономиката. Според нас съществуват три скорости 
в икономиката: най-висока – корпорация с огромен оборотен 
капитал; локална скорост – икономиката на България; най-
ниска скорост детайлен пазар (детайлист или дребен) 
производител или потребител. Идеята е да се работи с 
възможно максимален брой фирми, а от тяхната политика и 
местни икономически условия ще се получи реалната картина. 

5. Изводи 
1. Представена е пълната методология за научно 

осигуряване на технологии с фазови преходи и използване на 
изчислителна физика. 

2. Показана е необходимостта на леярната (независимо от 
големината) за бърза оценка и избор – изчислителна физика. 

3. Показан е алгоритъм за научно осигуряване на микро-
леярна. 
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