
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

chemical 
machining 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
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   ( chemical machining)  ست؟یچ ییایمی ش یکار  نیماش .1
   ییایمیش یکار  نیمراحل ماش .2
   ییایمیش  یکار  نیکاربرد ماش .3
 یی ایمیش  یکار   نیماش یایمزا .4
 یی ایمیش ی کار  نیماش بیمعا .5
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کهن   یها وهیاز ش ی ک ی ،ییالبته به شکل ابتدا یی ایمیش یکار  نیماش
که در   ی روش .شود ی فلزات از دوران باستان محسوب م  ی جهت حکاک

  ایفلزات و  ی از هنرمندان جهت شکل ده یار یگذشته مورد استفاده بس
  نی اما امروزه ا بوده است؛ ی نیخلق آثار تزئ یسخت برا یسنگ ها ی حت
 هی ال ی خاص و به نوع یها ی با طراح  یقطعات فلز  دیجهت تول ندیفرآ

 .ردیگ  ی از آن ها مورد استفاده قرار م یبردار 

و چه   ستیچ ییایمیش یکار  نیگفت ماش میمطلب به شما خواه نیا در
 .دیدارد؟ همراه ما باش یی و کاربردها  بیمعا ا،ی مزا

 

 chemical) ست؟یچ  ییایمیش یکار  نیماش 1#
machining) 

بردن و حذف مواد گوناگون  انیجهت از م یا وهیش یی ایمیش یکار  نیماش
روش، فلزات و براده  نیا در .است یی ایمیش یاز واکنش ها یر یبا بهره گ

 خاص با نام ماده اچ یی ایمیش ی محلول ها لهیسطح قطعه به وس یها
(Etchant) با  ی عبارت  به .به صورت کامالً کنترل شده حذف خواهند شد

و   ی کپارچگی و  ی کنواخت یضمن حفظ  یی ایمیش یکار  نیاستفاده از ماش
ها و   ی با طراح  یقطعات فلز  دیتول توان اقدام به  ی خواص فلز، م نیهمچن

 .مختلف نمود ی اشکال هندس
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مصون بماند  ییایمیاز تماس با مواد ش دیاز سطح کار که با یی ها بخش
خواهد  دهیپوش (Maskants) محافظ به نام ماسک یا هیال لهیبه وس زین

 .شد

مختلف   یقطعات در بخش ها دی جهت تول ع ی به صورت وس ندیفرآ نیا
 مهین ع ی صنا نی و همچن یی ایمیالکتروش کرویم یها ستم یس رینظ ع یصنا
  یی بر کارا رگذاریمهم و تأث یاز جمله پارامترها نیهمچن .کاربر دارد یهاد
 :اشاره نمود ریتوان به موارد ز ی م  یی ایمیش یکار  نیماش

 اچانت  ایماده اچ  یدما •
 ماسک   ایمحافظ  هیال نوع •
 ندیفرآ یاستفاده از ماسک در ابتدا وهیش •
 نگیمرحله اچ ای یی ایمیغوطه ور نمودن قطعه در محلول ش نحوه •
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شامل ماده اچ و  یکار  نیبه کار رفته در ماش زات یتجه ی به طور کل پس
 .پرداخت میآن خواه ی مه به معرفادا در ماسک است که

 (Etchant) ماده اچ 1#- 1

با استفاده از   ییایمیش یکار  نیماش ندیفرآ ی است که ط  یاچ ماده ا ماده
غوطه ور شدن قطعه در آن، براده ها و مواد   قیو از طر یی ایمیواکنش ش

پاشش اتان به  قیاز طر ندیفرآ نی ا .برد ی م انیسطح قطعه کار را از م
 .ردیگ ی غوطه ور نمودن قطعه در مخزن اچ صورت م ایصورت مکرر و 

قطعات، با در  یکار  نیبه ذکر است نوع ماده اچ مورد استفاده در ماش الزم
 .شود ی خاب م نظر گرفتن جنس قطعه انت

 

 (maskants) محافظ هیال ا یماسک  2-1#

از تماس   دیاز قطعه با یی بخش ها یی ایمیش یکار  نی ماش ندیطول فرآ در
ماسکانت به    ایماسک  لهیعمل به وس نیا .با ماده اچ محافظت شود
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توان گفت ماسک از   ی م  ی عبارت  به .ردیگ ی محافظ صورت م یا هیعنوان ال
صورت مانع از   ن یا به کرده و یر یده با قطعه جلوگخورن  یتماس محلول ها

 یکار  نیبه ماش ازیاز سطح قطعه که ن یی به قسمت ها  دنیرس بیآس
 .ندارد، خواهد شد

 :باشد یی ها ی ژگیو یدارا دی پوشش با نیا

 مقاومت باال در برابر ماده اچ  یدارا .1
 ی کار  نیماش ندیفرآ انیآسان پس از پا یجداساز  تیقابل .2
 ندیقطعه پس از اتمام فرآ یاثر بر رو  جادیا عدم .3
 باال  یبا دما یی ایمیهنگام قرار گرفتن در مخزن ش یدار ی و پا مقاومت .4
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 ییایمیش یکار  نیمراحل ماش 2#

 :است ی مراحل مختلف یدارا یی ایمیش  یکار  نیماش ندیفرآ

 

 (Cleaning) کردن سطح قطعه  زیتم 1-2#

قطعه مورد نظر به طور کامل از   د یبا یی ایمیش یکار  ن یاز شروع ماش قبل
پاک  ندهیو اصوالً هر نوع ماده آال  ی اعم از گرد و غبار، چرب  ی هرگونه آلودگ

قابل  ریتأث  یکار  نیماش ندیانجام فرآ تیفیدر ک یپاکساز  مرحله .شود
 یپوشاننده بر رو هیال  ی چسبندگ شی از اثرات آن افزا ی کی .دارد ی توجه 

پوشاننده   هیاصوالً با در نظر گرفتن نوع ال یار زکیتم مرحله .قطعه کار است
مرحله  یطور کل به .ردیگ ی صورت م  یکار  نیعمق ماش نیو همچن
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 روش شود که ی انجام م  یی ایم یو ش ی کیبه دو روش مکان یپاکساز 
 .دارد یشتر یکمتر، کاربرد ب بیآس لیعمومًا به دل یی ایمیش

 (Masking) ماسکانت ایماسک زدن  2-2#

 یمواد .است ینوبت به مرحله ماسک گذار  یزکار یاز اتمام مرحله تم پس
مورد استفاده قرار  یی ایمیش یکار  ن یماش ندیکه تحت عنوان ماسک در فرآ

در برابر   ی گونه واکنش  چیه پوشاننده عمل کرده و ی به عنوان نوع رندیگ ی م
 .نخواهند داشت ندی فرآ  ی مورد استفاده در ط یی ایمیمواد ش

 (Scribing) یحکاک3-2# 

جهت   ی حکاک  ایو  یپوشاننده نوبت به نقش انداز  هیاز استفاده از ال  پس
  ندیتحت فرآ دی با است که یی پوشاننده از بخش ها هیخارج نمودن ال

  نیمورد نظر ماش یتنها قسمت ها بیترت  نیا به .ردیقرار بگ یکار  نیماش
 .خواهد شد یکار 

و   4-2# خورنده  محلول  در  گرفتن    نگ یاچ  ایقرار 
(Etching) 

قرار گرفته و در   یی ایمیمواد ش یقطعه در مخزن حاو ی از مرحله حکاک  پس
 یمحلول، بخش ها نیقرار گرفتن قطعه در ا با .آن غوطه ور خواهد شد

  تنها واهند داد ونشان نخ ی گونه واکنش چیشده با ماسک ه دهیپوش
 .خواهند کرد ری تغ  یی ایمیمحافظ در اثر واکنش ش هیفاقد ال  یقسمت ها
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 (Demasking) ماسک ایمحافظ   هیبرداشتن ال 5-2#

  نیماش یمحافظ و پوشاننده از بخش ها هیقطعه کار، ال نگیاز اچ پس
 .شود ی م  دهی نام Demasking اصطالحاً  نشده جدا خواهد شد که یکار 

  سپس .توسط بخار انجام خواهد گرفت  ایو  ی به صورت دست  ایعمل  نیا
  یقطعه به صورت کامل با آب شسته شده و هرگونه ماده به جا مانده بر رو

که عمومًا در لبه  زی ت  یقسمت ها زیانتها ن در .خواهد رفت انیسطح از م
 در شود و یسوهان برداشته م  رینظ یابزار  لهیکار قرار دارد به وس یها

 .صورت خواهد گرفت ازیمورد ن یاندازه ها قیتلرانس دق ازیصورت ن

 

 ییایمیش یکار  نیکاربرد ماش 3#
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 :باشد  ی م  ریبه شرح ز یی ایمیش یکار  نیماش یاز کاربردها  ی برخ

 ییهوا عی در صنا مایبال هواپ یپنل ها ساخت •
 ینازک به منظور استفاده در پرچ زدن و جوشکار  یورقه ها ساخت •
 صفحات مشبک  دیجهت تول  ی صنعت یدر پروژه ها  استفاده •
خاص و بخش  یها ی دگیچیبا پ فی در ساخت قطعات ظر کاربرد •

حائز  کرونیچند م ی حذف فلز به اندازه حت  زانیکه م  ع یاز صنا  یی ها
 است  تیاهم

 انواع مهر  دیدر ساخت و تول کاربرد •

 

 ییایمیش یکار  نیماش یای مزا 4#
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 ری توان به موارد ز ی م  یی ایمیش یکار  نیماش یایمزا نی جمله مهم تر از
 :اشاره نمود

  کنواختی توان مواد را به طور  ی م  یی ایمیش یکار  نیماش  ندیفرآ ی ط •
 .برد انیاز م

  اریبس یکار  نیماش گرید یبا روش ها  سهی در مقا ندیفرآ نیا انجام •
 .کار با مهارت باال ندارد یروین ایر خاص و به تبح ازیساده بوده و ن

سازه در  یاعضا نیو همچن  ی مخروط یساخت ورقه ها امکان •
 ندیفرآ نی مهم ا یایاز مزا ی کی مناسب  ی کم و سطوح اریبس ی تلرانس 
 .است

 یرویگونه ن چیبه ه ازین وهیش نیدر ا یکار  نی مراحل ماش انجام •
 .جهت ثابت نگه داشتن قطعات نخواهد داشت ی کیمکان

 نیو همچن دهیچیکامالً پ یاشکال هندس  جادی جهت ا ندیفرآ نیا •
 .کاربرد دارد زیقطعات به صورت همزمان ن یکار  نیماش

 ایپسماند و  یسبب به وجود آمدن تنش ها یکار  نینوع ماش نیا •
 .در قطعات نخواهد شد سهیپل

  یا نهیتوان با هز ی روش را م نیبه کار رفته در ا ی و ابزارها زات یتجه •
 .نمود هیمناسب ته

 



 

10 www.namatek.com 

 ییایمیش یکار  نیماش بیمعا 5#

 

  یکار  نیبا استفاده از ماش ی و فلزات خاص اژها یتراش آل امکان •
 .وجود دارد  یی ایمیش

تواند  ی از موارد م  ی ماده ماسک در بعض نیریگاز در قسمت ز تجمع  •
 .باشد ندیفرآ نیاختالل در ا جادیسبب ا

و خورنده  ی تواند سم  ی م ند یفرآ نیبه کار رفته در ا یی ایمیش مواد •
 باشد که

 .خواهد شد زیکار ن انیمواد مضر در پا ی ماندن برخ ی سبب باق نیا •
 یی که عمق باال یی ارهایش یکار  نیروش جهت ماش نیاز ا استفاده •

 .ستین ری دارند امکان پذ
به صرف زمان نسبتًا  ازیماسک ن  یآماده نمودن و برشکار  جهت •

 .است یادیز
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جهت   ی عامل   اژها،یآل  یکار   نیدر ماش  یکار   نیگوناگون ماش  ینرخ ها  وجود
 ضعف در پرداخت سطح است. 


