
VISSZATÉRŐ KÉRDÉSEK A VÍZZEL ELEGYÍTETT
FORGÁCSOLÁSI SEGÉDANYAGOK TERÉN

KENÉSTECHNIKAI ÉRDEKESSÉGEK

A gépipar nagy mennyiségben használ vízzel elegyített forgácsolási segédanyagokat a 
szerszámok és a munkadarabok hűtése, kenése, korrózióvédelme, valamint a felületek 
tisztántartása és a forgács eltávolítása céljából. A vízzel elegyített forgácsolási segéd-
anyagok komplex elegyek (emulziók vagy oldatok), amelyek a víz mellett legtöbbször 
olajat, detergens hatású, kenőképesség javító, korróziógátló és egyéb felületaktív anya-
gokat, valamint biocideket tartalmaznak. Bár a gyártók arra törekednek, hogy termékeik 
minél biztonságosabban legyenek használhatók, a felsorolt alkotók között mégis lehet-
nek potenciálisan toxikusak, illetve egészségkárosító hatásúak. Elképzelhető, hogy egyes 
összetevőkről csak a jövőben derülnek ki ezek a negatívumok.
Kissé sarkítva ezt a kérdést, azt mondhatjuk, hogy a kézápolást és az üzemcsarnok levegő-
jének illatosítását ne a vízzel elegyített forgácsolási segédanyagok segítségével próbáljuk 
megoldani, bármit állít is egy gyártó a saját termékeiről. A vízzel elegyített forgácsolási 
segédanyag-töltetek állapotfigyelésének és karbantartásának nagy szerepe van a bizton-
ságos munkavégzésben.

Bővebben...

A különböző megmunkálási technológiák eltérő követelmé-
nyeket támasztanak a fémmegmunkálási segédanyagokkal 
szemben. Könnyen belátható, hogy a nagy vágósebesség és 
kis erőhatások melletti köszörülés esetében a hűtőhatás és a 
forgács-eltávolító képesség rendkívül fontos jellemző, míg pl. 
a kis sebességgel, nagy erőhatásokkal és drága szerszámokkal 
végzett üregelés esetében a jó kenőképesség és a kopásgátló 
hatás kerül előtérbe.

A fémmegmunkálási segédanyagok tehát különbözhetnek 
amiatt, hogy az alapfunkcióik közül (hűtés, kenés, kopásvéde-
lem, korrózióvédelem, forgács-eltávolító képesség vagy mo-
sóhatás) közül melyeket látják el magas szinten, és melyekben 
jeleskednek kevésbé. A felsorolt funkcióknak való megfelelés 
mértéke természetesen függ attól is, hogy a készre kevert 
fémmegmunkálási segédanyagban milyen arányban van je-
len a koncentrátum.

A megmunkált alapanyag minősége is választási kényszer elé 
állít bennünket. Az erősen ötvözött acélok koptató hatása 
rendkívül intenzív, ilyenkor tehát jó kopásgátló hatású segéd-
anyagot kell választani. Színesfémek esetében általában nagy 
a korrózió veszélye, az alkalmazott segédanyagnak tehát a 
korrózióvédelem terén kell erősnek lenni. Az alapanyagok mi-
nőségével kapcsolatban természetesen még sok más szem-
pont is felsorolható.

A segédanyag kiválasztása során tekintettel kell lenni az el-
látó rendszer kialakítására is. Nagy központi rendszerek ese-
tében a segédanyag várható élettartama fontos szempont, 
mert a gyakori töltet-csere megnöveli az állásidőt. Régi, egye-
di ellátó rendszerrel rendelkező gépek forgácsolási segéd-
anyag-töltete általában gyorsan elszennyeződik, így ezekhez 
felesleges lenne hosszú élettartamra alkalmas segédanyago-
kat használni.

A különböző igények teljes körű kielégítése csak széles ter-
mékválasztékkal lehetséges. 

A VÍZZEL ELEGYÍTETT FORGÁCSOLÁSI SEGÉDANYA-
GOK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK



A forgácsolási segédanyag-tölteteket használatuk során 
számtalan negatív hatás éri. A leggyakoribb negatív hatások 
a következők:

A munkadarabok felületén bekerülő idegen anyagok (szi-
lárd szennyezőanyagok, korábban használt fémmegmun-
kálási segédanyag vagy korrózióvédő anyag, stb.).

Idegen olajok bejutása (szánkenő olajok, hidraulikaolajok, stb.).
Az eltávolított forgáccsal folyamatosan távoznak a fém-

megmunkálási segédanyagok felületaktív alkotói.
Az idegen olajok lefölözése, vagy a szilárd szennyezők ki-

szűrése is a segédanyagok egyes összetevőinek folyamatos 
csökkenését eredményezheti.

Az idegen olajok lefölözése, vagy a szilárd szennyezők ki-
szűrése is a segédanyagok egyes összetevőinek folyamatos 
csökkenését eredményezheti.

A forgácsolási zóna magas hőmérsékletén nem kívánatos 
kémiai reakciók játszódnak le, amelyeket a munkadarab 
nyers felületei katalitikus úton gyorsítanak.

A fémmegmunkálási segédanyag-töltetekbe mikroorganiz-
musok (baktériumok, gombák) kerülnek be.

Azt látjuk tehát, hogy a fémmegmunkálási segédanyag-tölte-
tek törvényszerűen elhasználódnak.  Egy felügyelet nélkül ha-
gyott segédanyag-töltet elhasználódása drámai gyorsasággal 
is lejátszódhat, pl. bakteriális vagy gombás fertőzés hatására.

A tapasztalat szerint a töltetek állapotfigyelésének, és a 
szükséges beavatkozások elvégzésének legalább akkora 
fontosságot kell tulajdonítani, mint a jó minőségű, továbbá 
a technológiának, a megmunkált anyagnak és az ellátórend-
szernek egyaránt megfelelő fémmegmunkálási segédanyag 
kiválasztásának. 

A fémmegmunkálási segédanyag-töltetek állapota nagy vo-
nalakban a helyszínen értékelhető a külső megjelenés – első-
sorban szín –, a szag alapján, a koncentráció és a pH érték mé-
résével, valamint a nitrit-, nitrát- és klorid tartalom egyszerű 
tesztelésével.

Szükség esetén további laboratóriumi vizsgálatokat kell vé-
gezni.

A mikrobiológiai fertőzésre különös gondot kell fordítani. 
Fertőzés hatására lényegesen változik a töltet pH értéke. Ezzel 
egyidejűleg segédanyag irritatívvá válik, ami bőrbetegségek 
okozója lehet, emellett erősen leromolhat a segédanyag kor-
rózióvédő képessége. 
A fertőzés biocidok hozzáadásával visszaszorítható. A szüksé-
gesnél több biocid adagolásával ismét a bőrbetegségek kiala-
kulását kockáztatjuk.

A leírtakból kitűnik, hogy a vízzel elegyített forgácsolási se-
gédanyagok állapotfigyelése és karbantartása összetett, és 
nagy szakértelmet igénylő feladat. A töltetek állapotának el-
hanyagolása veszteségekhez vezet: romolhat a gyártott ter-
mék minősége, növekedik a segédanyag felhasználás, a gya-
koribb töltet-cserék miatt megnő az állásidő, egészségügyi 
problémák miatt több munkaidő-kiesésre kell számítani.

A MOL-LUB Kft. felkészült az ilyen problémák elkerülésére.
Széles termékválasztéka lehetővé a legmegfelelőbb termé-

kek kiválasztását.
Magasan képzett szakembergárdánk közel húsz év tapaszta-
lattal végzi a vízzel elegyített forgácsolási segédanyagok álla-
potfigyelését és karbantartását. Munkájukat korszerű eszkö-
zök, és világviszonylatban is élenjáró laboratórium segíti.

Erre a szituációra szokás tömören mondani:
minden együtt van.

SZAKÉRTELEM, TAPASZTALAT ÉS TECHNIKAI  
FELSZERELTSÉG

A VÍZZEL ELEGYÍTETT FORGÁCSOLÁSI SEGÉDANYA-
GOK ELHASZNÁLÓDÁSA ÉS KARBANTARTÁSA


