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Какво е MQL лубрикантна система? 
     Механичната обработка е широко познат процес на оформяне на детайлите, тя се състои от бързи темпове на износване на 
 режещите инструменти, поради високата температура  генерирана по време на процеса на рязане. Контролирането на  
топлината, генерирана по време на работа е от съществено значение да се гарантира доброто качество на детайла и живота 
 на инструмента. Различни режещи течности се прилагат за да се избегне проблема.Конвенционалните охлаждащи течности 
 обаче са ограничени поради тяхното вредно въздействие върху околната среда и здравето . Необходимостта да се използва 
 по-малко вредни или въобще безвредни, доведе учените да разработят нови екологични течности, в резултат на което след 
 дълги проучвания и тестове се появи една нова система , наречена Минималното количество за смазване ( MQL ) .  
     Минималното количество за смазване (MQL) отговори на съвременните изисквания за екологични норми и освен това се  
постигнаха много по-високи норми на производителност, ефективност, съществено съкращаване на производствените разходи 
и много други съществени ползи. 

 Какво е MQL ? MQL е процесът на предоставяне на лубрикант в различни обработващи процеси в минимално количество . 
 Използването на смазочна течност се намалява до 10,000 пъти в сравнение с конвенционалния процес на охлаждане .  
 Постигане на смазващи свойства се постига като интерфейсът между инструмента и детайла се покрива с висококачествено 
 смазващо растително олио, което е в състояние на атомизиран спрей, в допълнение действието охлаждане се постига чрез  
използване на въздух под налягане.  
     Използваните смазващи течности са 100% биоразградими, нетоксични, несъдържащи  нитрати, хлор, сулфити, фенол  
и биоциди. Разработени на базата на натурални възобновяеми ресурси и без миризма. 
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 Почти всички ползи от MQL са пряк резултат от премахването на традиционното охлаждане, включително: 
 
*Значително по-дълъг живот на инструмента за рязане от порядъка на 25-500% в следствие на силно намаленото триене 
между инструмента за рязане и обработвания детайл. 
 
*Подобряване класа на грапавост на обработваните детайли 
 
*Редуциране на производствения цикъл в следствие на възможността за увеличение на подаването в порядъка на 25-
100% в зависимост от материала 
 
*Чисти, почти сухи стружки не изискващи допълнително третиране при рециклиране 
 
*Не изисква подмяна и почистване на старите масла 
 
*Без разходи за обезвреждане на стари масла 
 
*Без необходимост от специални складови помещения за съхранение на масла 
 
*Без необходимост от обслужващ персонал 
 
*Чисти подове, без разливи и опасни хлъзгави площи, без неприятни миризми  
 
*100% Биоразградим лубрикант не предизвикващ екземи,алергии и сърбежи по кожата 
 
*Чисти детайли след обработка с много фин защитен филм. Не изисква допълнително измиване. Не предизвиква ръжда 
или оцветяване на повърхността  
 
*Средно статистически разходите свързани с традиционното охлаждане възлизат на 15% до 17%, чрез преминаването 
на MQL възлизат на около 4-5%. Допълнително се увеличава живота на инструмента и се съкращава производствения 
цикъл. 
 
*Спестяване на електроенергия в следствие елиминирането на всички помпи за охлаждане,елиминиране на поддръжка и 
скъпо сервизиране на охлаждащите системи. 
 
Лубрикантите Accu- Lube са произведени от нетоксични, възобновяеми , растителни ресурси. Те са екологично чисти и 
биологично разлагащи се . В допълнение към екологичните аспекти  тези смазочни материали могат да бъдат 
използвани за безопасно обработване на всички метални изделия. 
 
 
 

Защо да използваме MQL системи? 
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В срок от 6 месеца средно един клиент на Accu- Lube може да замени 220 литра концентрат на охлаждащата  
течност (това се равнява на около 4000 литра охлаждаща емулсия) - само с 20 литра Accu- Lube лубрикант. 
 

4000 литра охлаждаща емулсия = 20 литра AccuLube лубрикант 

Сравнения между AccuLube и традиционно охлаждане. 

AccuLube  
лубрикант 

AccuLube  
лубрикант 

Традиционно 
охлаждане 

Традиционно 
охлаждане 

Износване (мм) 

Машинно време 

Грапавост R (µm) 

AccuLube  
лубрикант 

Традиционно 
охлаждане 

Твърдосплавно свредло с конвенционално охлаждане, Vc=80m/min, fn=0,05mm 
Твърдосплавно свредло  с ACCU-LUBE лубрикант, Vc=80m/min, fn=0,15mm 

Дълбоко пробиване 

Фрезоване 

Фрезоване 

Износване при радиусна фреза 
Материал: закалена стомана 30-38 HRC  
Инструмент: Твърдосплавна фреза R3x6  
Обороти: 10.000 rpm 
Подаване: vf= 2.000 mm/min. 

Грапавост при обработка с радиусна фреза 
Материал: закалена стомана 30 HRC  
Инструмент: Твърдосплавна фреза Ø12  
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СТРУГОВАНЕ 
 

AccuLube  
лубрикант 

Традиционно 
охлаждане 

Материал: Стомана St 44-2  
Време на работа на пластината: 53 min  
Vc: 200m/min  
fn: 0,25mm 
ap: 1,5 mm 

Резултати: С помощта на MQL Accu Lube живота на инструмента се повиши 1,5 пъти (замерено износване 0.194мм) в сравнение 
с конвенционалното охлаждане, където износването е 0.302мм. 

седмици 

Лентоотрезна машина: AMADA HK-800 
Материал – стомана 50 
Детайл - тръба 
 Резултати: Живота на лентата с  Accu-Lube лубрикант 7.5 седмици 
и 2 седмици при традиционно охлаждане. 

AccuLube лубрикант Традиционно охлаждане 

Сравнения между AccuLube и традиционно охлаждане. 

AccuLube лубрикант Традиционно охлаждане Без охлаждане 
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Системни решения на AccuLube лубрикантни системи. 

Примерни модели на дюзи за MQL 

Апликатори за ВЪНШНО разположени дюзи за MQL 

Accu-Lube апликатор за външни дюзи: 
минималното количество лубрикант прави огромна разликата  
между фрезоване без охлаждане и фрезоване с MQL. 
При фрезоването без охлаждане не съществува висок потенциал 
за предотвратяване процеса на генериране на температура на инстру- 
мента и респективно съществено удължаване на живота му. Проблема  
може да бъде решен с MQL чрез впръскване на микроскопични капки  
( 1um) лубрикант върху режещия ръб на инструмента. 
Accu-Lube предлагат специално разработени помпи за осигуряване на  
постоянно и хомогенно разпределен аерозол от момента на включване  
на системата до момента на изключване.Специално разработените 
бутални помпи на  Accu-Lube са изключително прецизни и с  безспорно 
качество, което е доказано и от предоставената 4 годишна гаранция от производителя. 
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Системни решения на LUBRIX лубрикантни системи. 

Инжекторни лубрикантни MQL системи за ВЪТРЕШНО (през шпиндел или 
револверна глава) смазване, разработени специално за CNC машини. 

Lubrix V5 и V7- бустерни системите са специално разработени за CNC стругови и  
фрезови машинни центри, където многообразието от различни видове  
инструменти води до невъзможно постигането на идеалните резултати само 
 с външни дюзи за охлаждане. 
За разлика от коаксиалната система (системите за външни дюзи-където  
лубриканта се подвежда до дюзите на принципа „тръба в тръба“ и образуването  
на аерозола се извършва в дюзата) при системите MiniBooster аерозола се  
образува в бустерна (инжекторна) камера и от там се подвежда към инструмента 
 през шпиндела на машината. По този начин се постигна оптимално смазване 
 независимо от операцията, която извършва машината и от типа на инструмента. 
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Инструментариум на Mircona  за лубрикантни системи. 

Инструментариум с интегрирани MQL дюзи за максимален ефект на фирмата MIRCONA-Швеция  

Новоразработени световно патентовани 
инструменти на фирмата Mircona –Швеция 
за MQL системи, предназначени за всички 
видове стругови операции и напълно  
заместване на конвенционалното охлаждане 

Изчислено е че средните разходи за обслужване  
на традиционните системи за охлаждане  
(включващи:доставка и извозване на маслата, 
обслужващ персонал,ел.енергия, филтри и др.) 
 възлизат до 17% от себестойността на продукцията. 
Безусловно доказан факт е и вредното въздействие 
 на традиционните масла върху природата и човека. 
Всички тези по-горе изложени факти могат да бъдат 
 елиминирани с новата линия за MQL инструменти 
на фирмата Mircona – „Mircona EB“ в съчетание с  
Lubrix V5 и V7 инжекторни системи. 
Системата се основава на специално изработени 
 канали преминаващи през инструмента и отвеждащи  
смазочната течност до върха на режещия ръб.  
Като за постигане на максимален ефект са  
прокарани два канала подвеждащи лубриканта 
в основата и върху върха на режещия ръб, като по  
този начин се изключително ефективен фин филм  
от смазочната течност.. 
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Expiration from the nature 
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