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FLUID DE PRELUCRARE CU PROPRIETATI TRIBOLOGICE AVANSATE
Brevet RO 125312/30.03.2011

Rezumatul inventiei :
Inventia se referǎ la un fluid de prelucrare apos, realizat pe bazǎ de surfactanti neionici polietoxilati, utilizat
la prelucrarea prin aschiere a suprafetelor metalice.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia consta in obtinerea unui fluid pentru prelucrarea metalelor,
cu proprietati tribologice avansate.

Avantaje:
Fluidul de prelucrare a metalelor, conform inventiei, utilizat ca emulsie 2...5%, prezinta urmatoarele
avantaje :

- buna stabilitate in timp ;
- o buna capacitate de ungere si racire ;
- nu este toxic, nu are actiune negativa asupra sanatatii umane si a mediului inconjurator, prin folosirea

agentilor de suprafata neionici cu grad inalt de biodegradabilitate ;
- bune proprietati anticorozive.

Domenii de utilizare:
Fluidul de prelucrare cu proprietăti tribologice avansate este destinat utilizării în operatii de prelucrare a
suprafetelor metalice: strunjire, frezare, alezare, găurire, laminare. Acesta mǎreste durabilitatea sculelor de
prelucrare si conduce la rugozităti reduse ale suprafetelor prelucrate. În procesul de prelucrare a suprafetelor
metalice fluidul de prelucrare are un rol multiplu: rol de lubrifiere prin reducerea fortei de frecare între scula
de prelucrare si suprafata supusă prelucrării, rol de răcire a suprafetelor aflate în contact, rol de spălare, prin
preluarea spanului rezultat în urma prelucrării suprafetei metalice, suspendarea acestuia si împiedicarea
redepunerii sale pe suprafetele aflate în contact. Acesta asigurǎ o bunǎ protectie anticorozivă a piesei supuse
prelucrării si a sculei de prelucrare, si împiedicǎ dezvoltarea microorganismelor aerobe si anaerobe la o
utilizare îndelungată a sistemului coloidal.

Beneficiari  finali : industria de autoturisme, prelucrare metale
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