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LEKKIE ROZWIĄZANIA W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM 

 

W artykule omówiony został wpływ stosowania lekkich rozwiązań w przemyśle samochodowym na rozwój stosowanych 

cieczy roboczych przy obróbce plastycznej elementów pojazdów 

 

WSTĘP 

Obecnie obserwowana tendencja do wykorzystywania lekkich 
elementów/części w pojazdach prowadzi do zmian w procesach 
produkcyjnych i środkach smarnych używanych w obróbce pla-
stycznej. 

Według [1], dzisiejsza globalna konkurencja sprzyja powstawa-
niu szybszych, bardziej wydajnych procesów produkcyjnych przy 
jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów. Istniejące przepisy 
określają normy dotyczące rodzajów chemikaliów, które mogą być 
wykorzystane w procesach produkcyjnych, a także do efektywności 
paliwowej i bezpieczeństwa nowych pojazdów na rynku. Użytkowni-
cy pojazdów wymagają niezawodności i wysokiej wydajności. 
Ostatnio zmiany polegały głownie na zmniejszeniu ciężaru pojazdu. 
Zastosowanie cieńszych i mocniejszych materiałów skutkowało 
powstawaniem lżejszych pojazdów, zużywających mniej paliwa; 
Jednakże przejście na lżejsze materiały niesie za sobą podwyższe-
nie kosztów. Same materiały mogą być droższe, jak w przypadku 
stopów zaawansowanych, ale procesy produkcyjne również muszą 
być przystosowane do pracy w wyższych temperaturach lub do 
pracy z metalami i stopami łatwiej ulegającymi utlenianiu niż stal. 

Niektórzy masowi producenci pojazdów skupiając się na 
utrzymaniu ceny, mogą być mniej skłonni do adaptowania nowych 
materiałów, które wymagają zmiany procesów lub zakupu nowego 
sprzętu. Inni są bardziej skłonni do uzyskania najmniejszego ciężaru 
przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii kosmicznych w swo-
ich cenniejszych pojazdach. Producenci branży metalurgicznej w 
przemyśle motoryzacyjnym muszą wytwarzać części szybciej i 
bardziej niezawodnie, z mniejszym czasem przestojów. Jednocze-
śnie pracują nad nowymi materiałami, nowymi narzędziami i powło-
kami narzędziowymi, nowymi przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska i najnowszymi wymaganiami dotyczącymi wydajności, 
takimi jak standardy oszczędności zużycia paliwa korporacyjnego 
(CAFE). Producenci sprzętu stosują różne strategie dotyczące 
lekkich materiałów, które spełniają normy CAFE. Niektórzy robią 
lżejsze silniki, a niektóre wytwarzają lżejsze części konstrukcyjne, 
takie jak panele nadwozia, aby uzyskać homologację CAFE. Na 
przykład, samochód ciężarowy Ford F-150, wykorzystuje aluminio-
we panele nadwozia. Według Forda, kabina i skrzynka F-150 są 
wykonane ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości. To i zasto-
sowanie stali o wysokiej wytrzymałości w ramie zmniejsza wagę 
pickup o 700 kg w porównaniu do poprzedniej generacji ciężarówek. 
Inni producenci również idą w tym kierunku, szukając wytrzymałych 
materiałów o pożądanym stopniu plastyczności i dobrej odporności 
na ścieranie. Obecnie stosuje się coraz więcej stopów aluminium 
zawierających tytan w konkretnych częściach silnika, takich jak 
zawory sterujące, wałki rozrządu, sworznie, wały korbowe i części, 
jak zawory wylotowe i dolotowe. Nowe stopy aluminium mają wyż-

szą wytrzymałość, różne kompozycje i twardsze powierzchnie. 
Przemysł lotniczy jest obecnie największym użytkownikiem tytanu, 
ale wiedza zdobywana przy opracowywaniu smarów używanych w 
tej branży jest przenoszona również do branży samochodowej. 

1. RENESANS STALI 

Nowsze pojazdy są coraz częściej wykonane przy użyciu cień-
szych, mocniejszych paneli stalowych. Przejście na stal o wysokiej 
wytrzymałości jest ogromną zmianą w sposobie wytwarzania samo-
chodów. Według [1], jeszcze w 2005 r. stal miękka stanowiła około 
85% masy typowego korpusu pojazdu, a resztę stanowiła stal o 
wysokiej wytrzymałości. Od 2015 r. typowe korpusy samochodowe 
były wykonane około 40% ze stali miękkiej i ponad 50% ze stali o 
wysokiej wytrzymałości. Lżejsze metale, takie jak aluminium i ma-
gnez stanowią resztę, aż do 10%, ale ich udział wzrasta. Miękka 
stal ma niską zawartość węgla – od kilku setnych do kilku dziesią-
tych części procenta. Jest ona łatwa do skręcania i spawania, ale 
ma małą wytrzymałość na rozciąganie, zazwyczaj mniejszą niż 200 
MPa. Cienkie blachy stalowe mogą zaowocować lżejszym pojaz-
dem, ale wymagana jest zwiększona wytrzymałość stali, aby uzy-
skać taką samą lub lepszą odporność na zderzenia. Te stale o 
wysokiej wytrzymałości mają wytrzymałość na rozciąganie w zakre-
sie 210-550 MPa. W tym zakresie stal jest wystarczająco łatwa do 
kształtowania, ale i wystarczająco wytrzymała, aby spełnić standar-
dy wytrzymałościowe. Niektóre zaawansowane stale trzeciej gene-
racji mają wytrzymałość na rozciąganie przekraczającą 1000 MPa, 
ale nadal mają dobrą odkształcalność [2]. Ogólnie rzecz biorąc, stal 
traci swoją odkształcalność, ponieważ zyskuje na wytrzymałości, 
utrudniając kształtowanie. Ponadto stal o mniejszej odkształcalności 
ma tendencję do sprężynowania po jej naciśnięciu, co sprawia, że 
dokładność wymiarów jest trudna do uzyskania. Rozwiązanie tego 
problemu stanowi aktywny obszar badań. Stale o wysokiej wytrzy-
małości są droższe i trudniejsze do kształtowani, co zwiększa kosz-
ty produkcji. Wyższe temperatury, w których pracują narzędzia do 
obróbki tych stal i większe obciążenia związane z formowaniem 
elementów wymagają narzędzi, powłok narzędziowych i środków 
smarujących, które mogą przenieść takie warunki.  

2. WZROST ZASTOSOWANIA ALUMINIUM 

Wysoce wytrzymałe aluminium i jego stopy charakteryzują się 
tą samą plastycznością i sprężystością, co stale o wysokiej wytrzy-
małości, ale przy wyższych kosztach. Czynniki te powstrzymywały 
stosowanie aluminium, ale obecnie, gdy producenci idą w kierunku 
materiałów o wyższej wytrzymałości, wykorzystanie aluminium 
wzrasta, przynajmniej w niektórych pojazdach [3-9]. Niektórzy pro-
ducenci sprzętu do półciężarówek zmniejszyli ciężar swoich silników 
ZS o około 50%, przechodząc od żeliwa do prasowanego żeliwa 
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grafitowego (CGI) dla swoich bloków silnika, ale ten materiał jest 
bardzo trudny w użyciu. Producenci silników idą w kierunku zasto-
sowania aluminium do swoich silników ZI. Mitsubishi i Cummins 
zaczęły już wprowadzać aluminiowe silniki ZS, a inne silniki alumi-
niowe są w fazie prototypowej [1]. 

3. EWOLUCJA CIECZY ROBOCZYCH 

Ponieważ materiały i stopy ulegają zmianom, również zmienia-
ją się procesy obróbki. Według [1], opracowujący ciecze robocze 
poszukują płynów o długiej żywotności, aby zredukować przestoje i 
zwiększyć wydajność. Ich odbiorcy zmierzają ku większym szybko-
ściom, używając mniejszych zbiorników cieczy. Każdy oczekuje 
nisko-pieniących się płynów, które nie plamią, emulsji, które pozo-
stają stabilne w twardej wodzie i dodatków nie sprzyjających rozwo-
jowi bakterii (a jednocześnie zgodnych z przepisami dotyczącymi 
dopuszczalnych biocydów). Nie tylko to, ale producenci poszukują 
zgodności ze wszystkimi powierzchniami, z którymi styka się dana 
ciecz robocza. 

Według [1] przedsiębiorstwa z Ameryki Północnej i Azji korzy-
stają z coraz większej ilości cieczy wodnych, ale firmy europejskie 
również zaczynają odchodzić od olejów prostych i idą w kierunku 
cieczy wodnych. Ciecze na bazie wody są złożonymi zespołami i 
trzeba dobrze wyważać wszystkie ich składniki. Działania przy 
użyciu materiałów o wysokiej wytrzymałości generują więcej ciepła i 
ciecze wodne są lepszymi środkami chłodzącymi niż oleje proste. 
Nowsze technologie cieczy zapewniają lepszą detergencję (zapo-
bieganie aglomeracji cząstek i powlekania na powierzchniach), 
dyspersję i zwilżalność, z których wszystkie potrzebne są do lżej-
szych metali. Niektóre operacje nadal wymagają cieczy do obróbki 
metali opartych na prostych olejach. Przykładami są mniejsze czę-
ści i te, które wymagają ścisłych tolerancji lub gładkiej powierzchni. 
Obróbka magnezu często korzysta z czystego oleju, ponieważ 
wymaga smaru, który nie plami lub nie uwalnia wodoru. Jednak 
nawet tutaj występuje tendencja do stosowania wodnych cieczy z 
powodów ubezpieczeniowych. Ciecze emulsyjne są mniej podatne 
na palenie niż oleje czyste i nie trzeba usuwać mgły, jak to ma 
miejsce w przypadku z olejów. 

4. WPŁYW WYSOKICH WARTOŚCI TEMPERATURY  
I CIŚNIENIA 

Według [1], ciecze obróbkowe wykorzystywane w szybkoobro-
towych obrabiarkach do obróbki miększych metali muszą mieć 
dobre właściwości chłodzące i smarujące, aby zapobiec nadmier-
nemu powstawaniu ciepła wskutek tarcia. Miększe metale mogą 
rozszerzać się i tracić wytrzymałość, jeśli temperatura wzrasta zbyt 
wysoko. Jednak wiele nowych stopów wysokotemperaturowych 
musi być podgrzewana, aby im nadać wystarczającą odkształcal-
ność dla przeprowadzenia obróbki. Stopy aluminium, które wcze-
śniej były stosowane w przemyśle lotniczym, zaczynają być stoso-
wane w przemyśle motoryzacyjnym. Stopy serii 6000 i 7000 są 
normalnie kształtowane w podwyższonych temperaturach, 260-400 
˚C. Warunkuje to rodzaj środków smarnych, które można wykorzy-
stywać do operacji kształtowania, a nawet można w ogóle nie uży-
wać smaru. Gdy w tych podwyższonych temperaturach obróbki 
stosowany jest smar, może on zawierać więcej substancji stałych, 
nieorganicznych i fosforanowych. Produkty smarne dla przemysłu 
motoryzacyjnego muszą pracować w wyższych temperaturach i 
ciśnieniach, ale utrzymując zgodność z klejami, środkami czyszczą-
cymi, farbami podkładowymi i materiałami spawalniczymi. Oleje 
proste nie napotykają na problemy biologiczne czy twardej wody, 
które są charakterystyczne dla cieczy wodnych, ale często stają się 

niestabilne w wyższych temperaturach, powodując opary i dym i 
mogą być podatne na utlenianie. Utlenione smary są trudniejsze do 
wyczyszczenia z powierzchni elementów. Smary i inne ciecze nie 
mogą kolidować z klejami, w tym z klejami konstrukcyjnymi, które 
coraz częściej są stosowane jako zamiennik do połączeń spawa-
nych. Ten problem stanowi obszar intensywnych badań [6, 11]. 
Według [1] walcowanie stali o wysokiej wytrzymałości lub blach 
aluminiowych wymaga większej siły, ale jednocześnie płyty nadwo-
zia potrzebują gładszej powierzchni niż inne części. Wymaga to 
zmian smarności w dotychczas stosowanych cieczach roboczych. 
Praca z lżejszymi, wytrzymalszymi metalami i ich stopami zwiększa 
zapotrzebowanie na dodatki smarne brzegowe / EP. Twarde po-
wierzchnie stali o wysokiej wytrzymałości, stopów aluminium i sto-
pów tytanu stosowanych w przemyśle lotniczym wymagają innego 
mechanizmu smarowania. Obecnie testowane są różne dodatki jako 
takie i jako część zespołów formulacyjnych do specyficznych zasto-
sowań i podlegają optymalizacji.  

5. OGRANICZANIE WPŁYWU AGRESYWNYCH JONÓW 

Według [1], kationy w twardej wodzie mogą powodować roz-
dzielanie się emulsji i mogą pozostawiać minerały na narzędziach i 
przedmiotach. Wapń i magnez są zazwyczaj tego przyczyną, ale 
jony glinu również mogą powodować twardość wody. Odlewane 
stopy aluminium zawierają magnez, a magnez jest szczególnie 
trudny dla rozpuszczalnych w wodzie cieczy skrawających. Prepara-
ty muszą zawierać dodatki, które mogą stabilizować emulsje w tym 
środowisku. Lekkie metale takie jak aluminium i magnez łatwiej 
ulegają korozji niż stal, a ich ochronne powłoki tlenkowe są stabilne 
w znacznie węższym zakresie pH niż tlenki żelaza. Półstabilne 
emulsje, które osadzają powłokę olejową na obrabianym przedmio-
cie, są jednym ze sposobów zapobiegania korozji, ale film olejowy 
trzeba usunąć z powierzchni przed ich powlekaniem lub malowa-
niem. Nawet niewielka ilość korozji może stanowić problem w po-
staci odbarwiania. Aluminium, magnez i ich stopy są podatne na 
odbarwienie. Aluminium jest bardziej reaktywnym metalem niż stal, 
więc ciecze obróbkowe muszą zawierać inhibitory korozji, aby za-
pobiec odbarwianiu. Metale żelazne korodują w środowiskach od 
obojętnych do kwaśnych, ale nie w środowiskach alkalicznych, 
ponieważ ich warstwy tlenków powierzchni są trwałe przy wysokim 
pH. Aluminium łatwo tworzy ochronną warstwę tlenkową, ale tlenki 
są stabilne tylko w dość wąskim zakresie pH po obu stronach obo-
jętnego. Może to stanowić problem, gdy ciecze obróbkowe są prze-
chowywane w pH powyżej 9, aby chronić drogie narzędzia stalowe. 
Przy tym wysokim pH  plamią aluminiowe przedmioty, a bardzo 
alkaliczne płyny mogą rozpuszczać ochronną warstwę tlenku glinu 
tak szybko jak to możliwe, więc ciecze obróbkowe wymagają inhibi-
torów korozji. Procesy, które generują świeże powierzchnie metalo-
we poprzez obróbkę lub rozdrabnianie warstwy tlenkowej, wymaga-
ją stosowania cieczy chroniących te powierzchnie przed bezpośred-
nim stykiem z powierzchniami narzędzi lub wiórkami, aby zapobiec 
spawaniu lub przywieraniu, często określanym jako "przyklejenie". 
Ponieważ stal nierdzewna, aluminium i tytan tworzą czystą warstwę 
tlenku, efekt przyklejania jest bardziej widoczny dla tych metali niż 
stali lub miedzi [10]. Łagodna korozja pozostawia żółte lub złote 
plamy na aluminium. Może się to zdarzyć, gdy używa się odpowied-
niego typu MWF, ale jest on zbyt długo używany, zaś inhibitor koro-
zji staje się wyczerpany. Użycie cieczy obróbkowych przeznaczo-
nych do metali żelaznych może powodować silniejsze korozję, które 
pozostawia szarą lub czarną plamę. Nawet prawidłowa ciecz obrób-
kowa może plamić aluminiowy przedmiot obrabiany, jeśli pewne 
dodatki (na przykład biocydy triazynowe) zwiększają poziom pH 
wody zbyt wysoko [5]. 
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6. RÓŻNE STRATEGIE SMAROWANIA: SMAR  
PÓŁ-STAŁY, STAŁY CZY W OGÓLE BEZ SMARU? 

Zgodnie z [1], nie każda operacja kształtowania metalu wyko-
rzystuje środek poślizgowy. Stale o wysokiej wytrzymałości zawiera-
jące bor (wytrzymałość na rozciąganie w zakresie gigapaskali) 
kształtowane są w temperaturze 650-850 °C i są one hartowane w 
matrycy, tworząc bardzo wytrzymałe części. Konwencjonalne środki 
smarne na ogół nie mogą wytrzymywać tych temperatur. Magnez 
jest często poddawany obróbce mechanicznej na sucho, bez cieczy 
do cięcia, ponieważ nie wymaga chłodzenia ani smarowania. Cie-
cze robocze są czasami wykorzystywane do bardziej rygorystycz-
nych operacji obróbki (np. wierceń głębokich otworów) lub do pracy 
przy z dużą prędkością obrotów wrzeciona, ale tutaj cicz robocza to 
głównie płyn chłodzący, zwłaszcza, aby nie palić wiórów (Magnez 
101) [6]. Niektóre operacje kształtowania aluminium, wykorzystują 
półstałe, "pół-twarde" smary. Półstałe lub stałe środki poślizgowe 
przezwyciężają pewne problemy, ponieważ pozostają w ruchu 
zamiast migrować wewnątrz cewki, zachowując równomierną po-
włokę i mogą zapewnić doskonałą smarowność. Jednakże powłoki 
te mogą być bardziej kosztowne w zastosowaniu i podobnie jak w 
przypadku tradycyjnych powłok muszą być kompatybilne z warun-
kami montażu, czyszczeniem i malowaniem. 

7. KWESTIE ADAPTACJI CIECZY ROBOCZYCH 

Według [1], niektóre formulacje cieczy są reklamowane jako 
uniwersalne, nadające się do szerokiego zakresu metali i zastoso-
wań, ale na ogół można zoptymalizować formulację jedynie dla 
jednego rodzaju metalu lub jednej operacji. Z  drugiej strony, użyt-
kownicy niechętnie magazynują zbyt wiele różnych płynów w swoich 
zakładach. Dlatego stosowany jest kompromis między uproszcze-
niem zapasów a optymalizacją wydajności. Jeśli dana operacja ma 
charakter krytyczny, to wykorzystuje się ciecz specjalizowaną dla 
jednego typu materiału w konkretnym rodzaju operacji. Nowy smar 
musi zostać zatwierdzony do użytku zanim zostanie wprowadzony 
do fabrycznej praktyki, gdzie zmiany wymagają długiego procesu. 
Prowadzone jest wiele badań, ale zmiany w fabryce mają tendencję 
do stopniowego zwiększania się w celu zapobiegania problemom w 
procesie produkcyjnym. Na przykład, ciecze muszą być kompatybil-
ne nie tylko z przedmiotami obrabianymi (które mogą podlegać 
różnym zabiegom powierzchniowym, jak na przykład ocynkowane 
powłoki na stali o wysokiej wytrzymałości), ale również dobrze 
współpracować z różnymi materiałami narzędziowymi i powłokami 
matrycowymi, z którymi się stykają. 

8. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 

Według [1], trend w kierunku wykorzystywania lżejszych metali 
i ich stopów jest wywołany przez nacisk na większą oszczędność 
paliwa. W USA standardy CAFE są jednym z czynników wpływają-
cych na obniżanie ciężaru pojazdów. Obserwowana jest też jest 
tendencja do konsolidacji w sektorze transportu. Nowe firmy przej-
mujące konkurencyjne fabryki, dzielą się swoimi technologiami z 
liniami samochodowymi w nowym środowisku korporacyjnym. Rów-
nież względy środowiskowe wpływają na formulacje cieczy robo-
czych. Obserwowana jest tendencja do "smarowania w minimalnej 
ilości" (MQL) i z dala od "smarowania nadmiernego". To podejście 
zazwyczaj wymaga zmian w urządzeniach produkcyjnych, jak rów-
nież w różnych formulacjach cieczy, dlatego w odniesieniu do do-
tychczasowych operacji na ogół nie stosuje się tego podejścia, aż 
będą gotowe do wymiany sprzętu. Sucha obróbka okazała się 
skuteczna dla wielu czynności, ale ciecze robocze nadal są po-
trzebne do zastosowań, które wymagają chłodzenia i smarowania, 

w tym frezowani tytanu do zastosowań w przemyśle lotniczym lub 
obróbki prasowanego żeliwa grafitowego do części silników. Wyko-
rzystanie MWF zmniejsza zużycie narzędzia (redukując tym samym 
koszty wymiany i usuwania narzędzi), a także skutkuje wytwarza-
niem lepszych części dzięki redukcji naprężeń szczątkowych, błę-
dów wymiarowych i złej jakości powierzchni. Płyny umożliwiają 
także szybsze przebiegi procesów bez wytwarzania nadmiernego 
ciepła. Czynniki te mogą więcej niż zrównoważyć wpływ środowiska 
na działanie cieczy w procesie obróbki [12]. 

Rozważania dotyczące środowiska dotyczą również kwestii, ja-
kich dodatków można używać [1]. Na przykład, konwencjonalne 
dodatki EP, w tym dodatki do siarki, chloru i fosforu, mogą reago-
wać ze stalą, ale niekoniecznie z metalami nieżelaznymi, stalami 
powleczonymi cynkiem i powłokami narzędzi. Zakłady wycofują się 
z chloru, ale w niektórych ciężkich operacjach trudno jest zastąpić 
chlorowane ciecze, w tym ostateczne wygładzanie. Również może 
być szczególnie trudne zastąpienie chloru w przypadku ciężkich 
operacji dla niektórych stali nierdzewnych. Wymagania regulacyjne 
różnią się w zależności od regionu. Starsze płyny, w tym te, które 
zawierają chlorowane związki parafinowe, są dopuszczalne w jed-
nym regionie, ale dostawcy cieczy w innych regionach muszą zna-
cząco zmieniać swoje produkty. Produkty przeznaczone na sprze-
daż w Europie muszą spełniać wymagania przepisów dotyczących 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH). Często stara standardowa ciecz, która 
działa dobrze w jednym regionie na świecie, będzie musiała być w 
dużym stopniu przeformułowana do sprzedaży w innym regionie. 

Poważnym problemem jest wpływ wykorzystywanych cieczy 
obróbkowych na zdrowie pracujących. Przykładowo w Stanach 
Zjednoczonych 1,2 mln osób zostało narażonych na ciecze robo-
cze, a francuskie firmy motoryzacje również są zaniepokojone 
pojawieniem się patologii związanej z ekspozycją na ciecze robo-
cze. Miedzy innymi stwierdzono, że ciecze robocze mogą być przy-
czyną astmy zawodowej i związanej z cieczami roboczymi płucnej 
nadwrażliwości [13] 

9. RYNEK CIECZY ROBOCZYCH 

Według [1] konkurencja i regulacje skupiają się na zmianach 
cieczy obróbkowych. Zmiany w formulacjach cieczy są napędzane 
nie tylko nowymi wymaganiami producentów części (którzy z kolei 
kierują się wymaganiami rynku i wymogami regulacyjnymi), a także 
przez nowe produkty oferowane przez laboratoria badawczo-
rozwojowe firm chemicznych. Wzrost zapotrzebowania na samo-
chody osobowe i lekkie samochody dostawcze w ciągu najbliższych 
pięciu lat przekłada się na równoczesny wzrost zapotrzebowania na 
MWF, częściowo za sprawą nowych materiałów, takich jak lekkie 
aluminium i stopy tytanu, które są przyjmowane w celu zmniejszenia 
ciężaru i efektywności paliwowej. Na ogół, że postęp technologiczny 
przynosi również potrzebę poprawy wydajności cieczy roboczych 
(trwałości i stabilności). A ich mniejsze zużycie zostanie skompen-
sowane przez wyższe koszty i lepszą trwałość narzędzi [14]. 

PODSUMOWANIE 

Według [1], tendencja do redukcji ciężaru w samochodowych 
układach napędowych jest kontynuowana, zmniejszając zużycie 
silników od silników V8 do V6 i I4 oraz dodanie turbodoładowania. 

Mniejsze turbodoładowane silniki benzynowe generują więcej 
ciepła, co podnosi temperaturę pod maską silnika. Kilka lat temu, 
producenci zastępowali stalowe części silników termoplastami, ale 
obecnie niektóre z powszechnie stosowanych termoplastów nie 
zawsze mogą ekonomicznie sprostać wyższemu ciepłu wytwarza-
nemu przez te mniejsze, gorące silniki . W niektórych przypadkach 
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aluminium i magnez są rozważane jako bardziej efektywne koszto-
wo alternatywy, które zastępują wysoce cenione termoplasty  
w częściach silnika. Dużą rolę mogą odegrać kompozyty polimero-
we; zwłaszcza że przemysł lotniczy wykorzystuje kompozyty 
wzmocnione włóknami węglowymi (CFRP), oprócz aluminium, 
tytanu i stali o wysokiej wytrzymałości. BMW używa niektórych 
kompozytów CFRP w swoich przedziałach pasażerskich, ale nie do 
elementów konstrukcyjnych. Ponieważ CFRP są łatwe do wytwo-
rzenia, przemysł lotniczy przeniósł się ze stali na aluminium,  
a następnie do CFRP. Jest możliwe, że przemysł motoryzacyjny 
również będzie podążać tą drogą. To jednak trudne wyzwanie, 
ponieważ w dzisiejszych wysokowydajnych, wysokotemperaturo-
wych procesach produkcyjnych czekają jeszcze większe zmiany na 
horyzoncie. Przemysł lotniczy zaczął używać drukowania 3D do 
prototypowania, a przemysł medyczny korzysta już z drukowania 3D 
przy użyciu metali i kompozytów, aby dokonywać wymiany stawów. 
Drukowane części samochodowe nie wymagają żadnych cieczy 
obróbkowych, a złożone części mogą być kształtowane w postaci 
jednolitego kawałka, z niewielką potrzebą na obróbkę, formowanie, 
tłoczenie lub inne procesy generujące ciepło i odpady. Wyzwania 
związane z integracją tych nowych materiałów i procesów w wydaj-
nych i niezawodnych pojazdy stają się coraz bardziej złożone. 
Formulatorzy płynów, którzy współpracują z przemysłem motoryza-
cyjnym wyraźnie mają zapotrzebowanie na swoje prace ukierunko-
wane na wspomniane wyzwania. 
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Lightweight solutions in automotive industry 

Paper discussed the effect of using the lightweight solu-

tions in automotive industry upon the development of metal-

working fluids applied during formation the automotive com-

ponents. 
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