
 

 ای  که ابزاری بر هم و ده م می شیی   آن به که ای ماده بر هم تواند می فلزات کاری ماشیی  

 ولمحص به دست ابی و ابزار عمر طول افزایش برای. کند وارد زیادی فشار دهند، می انجام را کار

 هم ها روغ  ای . شود می استفاده( برش روغ )برش مخصیو  های روغ  از غالباً بهتر، نهایی

 .دارند اهم ت مطلوب ش   به کاری ماش   انجام ک ف ت جهت به هم و ابزار عمر طول برای

 ی ا از کدام هر و باشد، بس اری های فعال ت درگ ر است مم   فلزات کاری ماشی   مرکز یک

. ندک وارد فشار متفاوتی ش   به ابزارها و اول ه مواد کاری، ماش   روغ  به تواند می ها فعال ت

 شییام  که کارها از دیگر برخی اسییت،اما پرفشییار بسیی ار کاری حدیده مانند کارها ای  از برخی

 زیفل نوع گرفت، نادیده را آن توان نمی که متغ ری. ترند آسییان کلی طور به هسییتند، چرخش

 .دهند می ش   را آن یا کنند می کار آن روی بر که است

 و پایه های روغ  از فرمولی دارای توانند می صیینعتی، های روغ  اکثر مانند به فلزکاری روغ 

 اش  م تحت فلز نوع و کار نوع به باید به نه، ی نت جه حصول برای. باشیند مختلف های افزونه

 آب های ترک ب از گاهاً سنتی، های روغ  خالف بر فلزکاری سازهای روان در. کرد توجه کاری

 روان خوا  ها ترک ب ای  که شود می موجب امر، ای  که شود می اسیتفاده ب شیتری وغ ر و

 .باشند داشته هم با ی جا را آب کنندگی خنک توان و صنعتی روغ  کاری

 روغ  و ترک بی ن مه های روغ  خام، های روغ  از عبارتند روغ ، ی پایه برای ها گزینه سییایر

 اب تواند می و اسییت فرد به منحصییر ای گونه پایه، های روغ  انواع ای  از یک هر. ترک بی های

 آن بر یا دهد کاهش بخشیید، بهبود را پایه روغ  خوا  تا شییود ترک ب مختلفی های افزونه

 .ب افزاید

 یسطح واکنش است، فلزکاری های روغ  مختص تنها که ها افزونه به مربوط مش الت از ی ی

 نهافزو از استفاده خوب، مثال یک. است کاری ماش   تحت فلزات با ها افزونه ای  ی ناخواسیته

 های ل ه ایجاد باعث را ها افزونه ای . اسییت فعال گوگرد همراه به فشییار تحم  افزایش های

 شده داده سفارش ی رویه به توجه با. دانند می رنگ زرد آل اژهای از حاصی  تول دات در رنگی

 را شییده کاری ماشیی   فلز[ کارفرمایان]گاهی که شییود می موجب موضییوع ای  محصییول، برای

 را آن از ها براده خروج و ابزار با کار فرآیند توانند می ها افزونه ای  حال، ای  با. کنند مرجوع



 مناسب های افزونه انتخاب رو، ای  از. دهند کاهش را ابزار به وارده های آس ب  و کنند تسه  

 یحداکثر م زان به بتوان ترت ب بدی  تا دارد اهم ت کار ابتدای همان از فلزکاری روغ  برای

 .یافت دست سرمایه بازگشت

  روغ و آب های ترک ب که کسانی برای ویژه به آیند، کار به اسیت مم   هم دیگر های افزونه

 فرآیند به ورودی آب و روغ  مناسییب م زان از که ای  برای. دهند می قرار اسییتفاده مورد را

 در مایع محلول) امولس ون صورت به باید کاری روان مایع شود، حاص  اطم نان کاری ماشی  

 ها  زمارگان م  رو یا ها باکتری رشد تواند می ترک ب ای  در آب باالی درصد. بماند باقی( مایع

 ادمو از توان می نباشیید، چن نی ای  های آلودگی بسییتر که مح طی ایجاد برای. دهد افزایش را

 .کرد استفاده دارنده نگه

 هب صحبت کاری ماش   مخصو  ی کننده خنک های روغ  از که وقتی م دان د، که همانگونه

 از بس اری کاری، ماش   های روغ  انتخاب در. دارد وجود متعددی های انتخاب آید، می م ان

 و پایه روغ  اساس بر باید را کاری ماش   سازهای روان. نافذند سنتی های روغ  قوان   همان

 تحت فلز نوع همواره باید که اسییت حالی در ها ای  ی همه و کرد، انتخاب مناسییب های افزونه

 .داشت نظر در را آن بر روغ  جانبی عوارض هرگونه و کاری ماش  


