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Wprowadzenie

Jeszcze 20÷30 lat temu stosowanie 
płynów obróbkowych w obróbce skra-
waniem metali było praktycznie ko-
niecznością. Materiały narzędziowe były 
na tyle niedoskonałe, że żywotność 
ostrzy w obróbce skrawaniem bez uży-
cia płynów roboczych, niesłusznie na-
zywanych płynami chłodząco-smarują-
cymi była niesatysfakcjonująca. Niepo-
prawność nazwy wynika z tego, że 
zadaniem tych mediów jest nie tylko 
chłodzenie i smarowanie lecz mają one 
do spełnienia wiele innych funkcji. 

Postęp w inżynierii materiałowej spo-
wodował, że materiały narzędziowe są 
coraz lepsze, dzięki czemu maleje ilość 
płynów roboczych używanych w ob-
róbce skrawaniem. Coraz częściej reali-
zuje się obróbkę skrawaniem przy mini-
malnych ilościach płynów obróbkowych 
(MQL – Minimum Quantity Lubrication) 
lub wręcz obróbkę „na sucho”. 

Bardzo istotną przyczyną ograniczania 
stosowania w obróbce płynów obrób-
kowych jest ich negatywny wpływ – 

W szeroko rozumianej obróbce skrawaniem powszechnie używane są płyny obróbkowe. W artykule przedsta-
wiono liczne funkcje tych płynów oraz sposoby zwiększania efektywności ich oddziaływania podczas obróbki. 
Porównano także efekty zastosowania różnych rodzajów płynów obróbkowych w aspekcie chropowatości 
obrabianej powierzchni.

– chłodzenie narzędzia skrawającego 
i obrabianego przedmiotu, 

– usuwanie wiórów z obszaru obróbki, 

– ochrona powierzchni obrabianego ma-
teriału przed korozją.

Jako efekt stosowania płynów obrób-
kowych można natomiast uznać, m.in.:

–zmniejszenie współczynnika tarcia,
–poprawę jakości obrabianej po-
wierzchni (dzięki właściwościom smar-
nym cieczy obróbkowej).

Dzięki smarowaniu uzyskuje się zmniej-
szenie współczynnika tarcia między 
ostrzem a przedmiotem obrabianym i w 
efekcie mniejsze straty energii, nieefek-
tywnie najczęściej traconej w formie 
wydzielanego ciepła. Towarzyszy temu 
obniżenie temperatury ostrza co zmniej-
sza intensywność procesu jego zużywa-
nia. Z drugiej jednak strony – wyższa 
temperatura to większa plastyczność 
materiału i mniejsze opory skrawania, 
a tym samym wolniejsze zużywanie 
ostrza. Rozkład temperatury w strefie 
skrawania nie jest równomierny, przy 
czym najwyższa temperatura występuje 
na powierzchni przyłożenia – rys. 1, dla-
tego też sposób doprowadzenia płynu 

zwłaszcza stosowanych dodatków, na 
środowisko. Z tego powodu dąży się aby 
płyny te w jak najmniejszym stopniu 
oddziaływały na środowisko. Realizuje 
się to kilkoma metodami:

– doskonaląc metody ich recyklingu 
[9, 10],

– stosując biodegradowalne kompo-
nenty [8],

– projektując zamknięte i szczelne obiegi 
płynów obróbkowych.

Łącznie, wszystkie te działania dają 
pozytywny skutek, co stwarza warunki 
dalszego rozwoju płynów obróbkowych, 
zarówno w zakresie ich składu jak 
również zastosowania.

Funkcje cieczy obróbkowych

Do podstawowych funkcji cieczy 
obróbkowych spełnianych w procesach 
obróbki skrawaniem metali, zalicza się: 

– smarowanie w strefie styku ostrza 
narzędzia skrawającego z obrabianym 
materiałem,
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obróbkowego jest istotny w aspekcie 
szeroko pojętej efektywności procesu 
skrawania. 

Wspomagane przez płyn obróbkowy 
usuwanie wiórów zapobiega rysowaniu 
obrabianej powierzchni przez wióry, 
dzięki czemu obrobiona powierzchnia 
jest nieuszkodzona i ma oczekiwaną 
mikro- i makrogeometrię.

Synteza powyższych informacji prowa-
dzi do stwierdzenia, że dobór właś-
ciwych warunków obróbki, pośrednio 
też i jej parametrów, powinien być 
wynikiem pewnego kompromisu.

Postęp techniczny generuje potrzebę 
spełniania przez płyny obróbkowe 
nowych zadań, a to z kolei powoduje, że 
muszą one charakteryzować się coraz 
liczniejszym zbiorem cech – powinny 
wykazywać, m.in.: 

–stabilność podczas magazynowania,

–łatwość mieszania z wodą o różnej 
jakości, 

–stabilność fizyczną i biologiczną w wa-
runkach mieszalnych z wodą,

–dobre właściwości płuczące i zwilża-
jące,

–dobre właściwości przeciwpienne,

–dobrą kompatybilność z materiałem, 
z którego zbudowane są maszyny, takie 
jak uszczelki, powłoki i kleje, 

–brak zagrożenia dla zdrowia,

–kompatybilność ze środowiskiem (bio-
degradowalność). 

Nie wszystkie wymienione cechy są nie-
zbędne w każdym przypadku, dlatego 
też w zależności od potrzeb płyny uzy-
skują te, które są potrzebne w wyniku 
dodania do płynu bazowego odpowied-
niego zestawu dodatków.

Czynniki związane z płynami 
obróbkowymi determinujące 
efekty obróbki skrawaniem

Jest kilka czynników determinujących 
efektywność stosowania płynów ob-
róbkowych. Pierwszym z nich jest precy-
zyjne doprowadzenia płynu do strefy 
obróbki. Istniejące rozwiązania kon-
strukcyjne narzędzi i oprawek narzę-
dziowych umożliwiają dokładne do-
prowadzenie cieczy obróbkowych od 
góry (na powierzchnię natarcia) lub od 
dołu (na powierzchnię przyłożenia), 

bądź też z obydwóch stron jednocześ-
nie – rys. 2.  

Płyn obróbkowy podawany na po-
wierzchnię natarcia poprawia kontrolę 
spływu wiórów, co zapewnia dużą 
trwałość ostrza, a tym samym rzadkie 
przerwy w obróbce. Podawanie płynu na 
powierzchnię natarcia sprzyja także 
ograniczeniu powstawania narostu [6].

Chłodziwo podawane od dołu obniża 
temperaturę strefie skrawania, zmniej-
sza zużycie na powierzchni przyłożenia, 
usprawnia odprowadzanie wiórów. Niż-
sza temperatura na krawędzi skrawa-
jącej umożliwia stosowanie gatunków 
płytek o mniejszej twardości, które mimo 
tego mogą osiągnąć większą trwałość 
i umożliwiają stosowania większych 
parametrów skrawania. Podawanie 
chłodziwa od dołu jest korzystne w przy-
padku długich przejść, w których gene-
rowana jest duża ilość ciepła.

Stosując jednocześnie obydwa warianty 
podawania płynu sumuje się korzyści, 
lecz wymaga to użycia większej jego 
ilości, dlatego też wybór wariantu po-

przedzony powinien być wnikliwą, 
wieloczynnikową analizą. W dużym 
stopniu zależy to od rodzaju materia-
łu obrabianego, gatunku płytki ostrza 
i parametrów skrawania [7].

Narzędzia obrotowe, np. wiertła, frezy, 
wytaczadła, także są przystosowane do 
dokładnego dostarczania płynów ob-
róbkowych do strefy skrawania – rys. 3. 
Dotyczy to samych narzędzi, a także 
oprawek do nich. 

Rys. 1. Rozkład temperatur w strefie skrawania [5]

Rys. 2. Sposób doprowadzenia cieczy 
obróbkowej w oprawce noża do toczenia 
rowków

a) b)

Rys. 3. Narzędzia obrotowe z kanalikami doprowadzającymi płyn obróbkowy do strefy skrawania [3]
a) frez do rowków, b) wiertło z wymiennymi ostrzami
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Podsumowując, można stwierdzić, że 
precyzyjne podawanie płynów obróbko-
wych przyczynia się do:

–możliwości stosowania większych war-
tości parametrów skrawania nawet przy 
ostrzach z węglika o mniejszej twardoś-
ci – korzyści ekonomiczne,

–uzyskania powierzchni o mniejszej 
chropowatości,

–lepszej kontroli spływu wiórów,

–większej trwałości ostrza narzędzia.

Korzystne efekty zastosowania precyzyj-
nego podawania chłodziwa można 
zauważyć już przy niskim ciśnieniu 
chłodziwa, ale im ciśnienie wyższe, tym 
większa efektywność obróbki, zwłaszcza 
materiałów trudno skrawalnych.

Drugim czynnikiem determinującym 
efektywność stosowania płynów obrób-
kowych jest rodzaj nośnika medium. 
Najczęściej stosowanym nośnikiem jest 
emulsja, czyli mieszanina wody i oleju 
(5÷10% zawartości oleju w wodzie). 
Niekiedy zamiast emulsji używany jest 
olej. Jako nośnik używane jest także 
sprężone powietrze, które wyraźnie 

poprawia odprowadzanie wiórów, jed-
nak nie zapewnia dostatecznego chło-
dzenia. W przypadku MQL nośnikiem 
jest sprężone powietrze z niewielką 
(10÷50 ml/godz.) domieszką oleju. 
Nowoczesną odmianą obróbki skrawa-
niem jest obróbka z chłodzeniem 
kriogenicznym. W tym przypadku 
nośnikiem jest ciekły azot (LN – Liquid 2

Nitrogen). W wyniku takiej obróbki 
uzyskuje się lepszą jakość powierzchni 
i warstwy wierzchniej, a także mniejsze 
zużycie ostrza, a więc jego większą 
trwałość niż w przypadku obróbki w wa-
runkach standardowych [2]. Przykłado-
we efekty takiej obróbki przedstawiono 
na rys. 4. 

Różnice w porównaniu do toczenia na 
sucho są znaczące, gdyż wynoszą dla 
obydwóch parametrów ok. 20%. W ba-
daniach stwierdzono także zmniejszenie 
sił skrawania, nawet do 40% [2].

Ciekawe rezultaty uzyskano także sto-
sując jako nośnik płynu obróbkowego 

oschłodzony do temperatury 30C glikol 
etylenowy [4]. Ten sposób okazał się 
konkurencyjny w stosunku do sposobu 
tradycyjnego a nawet do chłodzenia 
kriogenicznego.

Dodatki do płynów 
obróbkowych

Ponieważ nie zawsze płyny obróbkowe 
spełniają wszystkie wymagania lub 
spełniają je w stopniu niewystarczają-
cym, stosuje się różnego rodzaju dodatki 

Na sucho MQL LN2
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Rys. 4. Porównanie wartości parametrów 
chropowatości Ra i Rz powierzchni 
stopu Ti6Al4V obrobionych w różnych 
warunkach: na sucho, MQL i LN; 2

parametry toczenia: 
v = 100 m/min, 
f = 0,1 mm/obr, 
a= 0,4 mm [2]p 

a)

b)

Rys. 5. Profil chropowatości powierzchni toczonych z użyciem:  a) tradycyjnego płynu roboczego,  b) płynu z dodatkiem asparaginianu cynku
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Analizując wyniki pomiarów obydwóch 
powierzchni stwierdzić można, że 
powierzchnia po obróbce przy użyciu 
płynu z dodatkiem asparaginianu cyn-
ku charakteryzuje się mniejszymi war-
tościami parametrów chropowatości niż 
w przypadku obróbki z zastosowaniem 
tradycyjnego płynu roboczego, przy 
czym różnice te są zróżnicowane: od 
ok. 10% dla parametru Sa do 27% dla 
parametru Sz.
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Rys. 6. Obrazy powierzchni obrobionych z zastosowaniem: a) płynu tradycyjnego, 
b) płynu z zawartością asparaginianu cynku

do nich. Już sam olej bazowy jako skład-
nik nośnika płynu obróbkowego zawiera 
pewne niezbędne dodatki, przede 
wszystkim z grupy przeciwzużyciowych 
(AW) i przeciwzatarciowych (EP). Do pły-
nów stosuje się także cały szereg innych 
dodatków, dzięki którym mogą one, np.: 
pracować w wysokich temperaturach, są 
inhibitorami korozji i utleniania lub prze-
ciwdziałają pienieniu się płynów. Dzięki 
dodatkom uszlachetniającym płyny 
obróbkowe uzyskują takie cechy jak: 
lepsze własności smarne, odporność na 
zanieczyszczenia bakteryjne, stabilność 
posiadanych cech użytkowych itp. [1] 
Poprzez dobór odpowiednich dodatków 
możliwe jest zatem spełnienie licznych 
i zróżnicowanych wymagań jakich ocze-
kuje się od płynów obróbkowych.

Badania eksperymentalne

Dla potwierdzenia niektórych powyż-
szych uwag i spostrzeżeń przeprowa-
dzono badania, w których porównano 
powierzchnie uzyskane w wyniku ob-
róbki toczeniem stosując dwa płyny 
obróbkowe [8]: 

–tradycyjny, na bazie oleju mineralne-
go, z dodatkami, 

–innowacyjny, na bazie zdemineralizo-
wanej wody, składający się z biode-
gradowalnych komponentów.

W celu porównania cech obrobionych 
powierzchni, obróbkę realizowano przy 
jednakowych, poniższych parametrach 
obróbki: 

–obroty wrzeciona: n = 400 obr/min.,

–posuw: f = 0,25 mm/obr.,

–głębokość skrawania: a = 0,2 mm.p

Toczono próbki ze stali C45 w kształcie 
walca o średnicy d = 38 mm. W ten spo-
sób przy stałych przyjętych obrotach 
wrzeciona, prędkość skrawania v zmie-f

niała się w zakresie (0÷47,5) m/min. 

Skrawano ostrzami wykonanymi ze stali 
HS6-5-2C. Dla każdego wariantu płynu 
roboczego obróbkę realizowano nowy-
mi ostrzami. 

Uzyskane rezultaty badań przedstawio-
no w formie graficznej. Na rys.5 za-
mieszczono profile chropowatości ob-
robionych powierzchni, a na rys.6 – ich 
obrazy uzyskane w wyniku obserwacji za 
pomocą mikroskopu optycznego.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych analiz 
i badań eksperymentalnych można 
stwierdzić, że rodzaj płynu roboczego 
użytego w obróbce skrawaniem ma 
istotny wpływ na efekty obróbki. 
Poprawny dobór płynu może z jednej 
strony przyczynić się do uzyskania 
powierzchni o oczekiwanej topografii, 
z drugiej natomiast może wygenerować 
korzyści ekonomiczne, wynikające m.in. 
z mniejszej ilości użytego płynu, większej 
trwałości ostrza.

Zauważyć należy także, że poprawny 
wybór płynu obróbkowego i sposobu 
jego aplikacji ma również pozytywne 
odbicie w sferze ekologicznej. Zastoso-
wanie płynu o składnikach biodegrado-
walnych nie powoduje zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego, nawet gdyby 
przedostał się on do niego.
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