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Напоследък много популярни станаха монетите, 
изработени от два вида метални сплави, какъвто е и 
нашият роден (макар и имитиращ еврото) 1 лев.

Може би модата на този тип биметални монети в 
Европа тръгна от италианските 500 лири, които още 
през 80-те години бяха отсичани по тази технология и 
правеха силно впечатление на този, който ги видеше 
за пръв път.

Сега те са се наложили по целия свят и особено в 
Европа заради монетите от 1 и 2 евро.

Повечето биметални монети се състоят от два кръга от 
различен метал/метална сплав - вътрешен и външен.
За да се изработи такава монета, най-напред се 
оформят елементите от съответните сплави, които се 
комбинират, така че да се получи заготовка, от която 
след това се „отсича“ (т. е. пресова) монетата. За да се 
получи добро сцепление между двата елемента, по 
ръба на вътрешния кръг се прави жлеб.

ИСТОРИЯ

Изработка на бИметалнИ монетИ - нИщо ново 
под Слънцето! 

Всичко ново е добре забравено старо.

Вижте повече тук: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8171
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При отсичането на монетата поради големия натиск 
върху външния кръг (1) металът запълва този жлеб (3) 
във вътрешния кръг (2) и така двете части се закреп-
ват изключително здраво.

Забележка: вътрешният диск на монетите от 1 и 2 
евро всъщност се състои от три слоя метал, за да 
се затрудняло фалшифицирането.

ИСТОРИЯ
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Малко история или нищо ново под 
слънцето

Слабо известно е, че такива биметални монети са 
били сечени (най-вече като възпоменателни медальо-
ни) още в древния Рим от императори като Комод, 
Север Александър или Филип Арабина, като в рим-
ския вариант са се използвали два вида медни сплави.

Освен за красота такова съчетание на различни мета-
ли в по-късно време се е прилагало и като мярка за 
по-трудно фалшифициране.
Интересен е случаят с монетите от 1 цент, отсичани за 
кратък период в края на 18 век в Съединените щати, 
при които в центъра на монетата е вложено малко 
парченце сребро, за да може изписаната върху моне-
тата стойност да отговаря на реалната цена на метала, 
от който е изработена, без да се налага монетата да 
бъде с твърде големи размери (както ако се използва 
само мед).

„Тайни“ биметални монети 
На практика има и друг вид биметални монети - таки-
ва, при които имаме ядро от един метал/сплав (обик-
новено по-евтин), обвито в друг (по-скъп, за да се съз-
даде илюзията, че монетата е изцяло от скъп метал). 
Такива монети (наричани и „фуре“) са били правени 
с цел пестене на материала не само от фалшификато-
ри, но и от владетели и държави в криза, например в 
Римската империя или в България по време на Вто-
рата световна война. В миналото най-ефективната 
проверка е била да се направи лек нарез отстрани на 
монетата, чрез който излизало наяве дали и вътреш-
ността е от същия метал или лъсвал по-простият ма-
териал на ядрото.

ИСТОРИЯ


