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REZUMAT. Prezenta lucrare tratează aspecte ale procedeului tehnologic special utilizat în industria aerospaţială 
denumit uzinare chimică. 
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ABSTRACT. This paper deals with particular aspects of technological process used in aerospace called chemical 
machining. 
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İndustria Aeronautica a reprezentat mereu vârful de 
lance al celorlalte industrii, deoarece a utilizat  tehno-
logii avansate, de pionierat sau cercetare recentă. Un 
aparat de zbor, printre multe alte calităţi, trebuie să fie 
şi ușor. În general, învelişurile şi panourile mari, plane 
sau curbate au surplus de material ce este greu de 
înlăturat prin metode clasice, pe mașini unelte.În aceste 
piese trebuie realizate alveole de ușurare. Metoda 
(procedeul) prin care se realizează acest lucru este 
„Uzinarea chimică”.  Uzinarea chimică se realizează 
prin coroziunea controlată produsă de o soluție ce atacă 
materialul din care este realizat elementul. 

Cele două forme principale de dezvoltare actuală a 
uzinajului chimic sunt: 

● tăierea chimică:  îndepărtarea locală a metalului 
pe întreaga grosime a piesei de prelucrat; cererile sunt 
extrem de numeroase, mai ales în electronică și în 
ingineria mecanică; această metodă este folosită pentru 
a obține diferite dimensiuni de piese plate din foi sau 

plăci de grosime relativ mică (10 microni până la 
3 mm); 

● uzinarea chimică:  crearea de zone cu  supra-
fețe şi adȃncimi diferite într-un invelis; cererile sunt 
în imprimare (gravură) și mai ales în prelucrarea 
pieselor de mari dimensiuni utilizate în construcția 
de aeronave: aripi sau componente fuzelaj (cȃțiva metri 
pătrați), cu scopul de a reduce greutatea pieselor. 

 

Principiu. Principiul, foarte simplu, este schemati-
zat în desenul din figura 3. Un material de mascare, 
rezistent la atacul chimic,  pe care îl vom denumi în 
continu-are „masc” este depus pe toată piesa, prin 
imersarea într-o baie de mascaresau pulverizare in 
standuri de vopsire. Acesta se usucă apoi în aer cald, 
rămânând pe  toata suprafața acesteia. Se trasează piesa 
în zonele în care se va realiza demascarea (înlătura-
rea mascului prin tăiere şi jupuire) după anumite 
reguli ale atacului chimic.  

 

      
 

Fig. 1. Tăierea chimică. 
 

   
 
 Fig. 2. Panou pregătit pentru uzinare chimică. Fig. 3. Schema de principiu pentru uzinarea chimică. 
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Un inconvenient al procedeului estelimitarea la 
12,7 mm, in adâncime, al atacului chimic pentru 
condiții corecte. În condiții de adâncime mai mare, 
deschideri mici, poziționări incorecte, au loc acumulări 
de gaze. O măsură de înlăturare a acestor inconve-
niente ar fi realizarea unei circulații a soluției, dar şi 
aceasta cu limite. 

 

Procedeul. Pentru piese simple, șablonul de de-
mascare este constituit dintr-o placă de oţel acope-
rită cu un înveliș de cauciuc, economic. Piesa se 
acoperă prin imersare într-un amestec cloroprenic 
rezistent la atacul chimic, uscată apoi în curent de 
aer cald, în cuptor, suspendată. 

Piesele complexe sunt acoperite cu același material 
cloroprenic depus prin imersare, cu pensula sau cu 
pistolul de vopsit. 

 

 
 

Fig. 4. Operația de mascare. Grosimea stratului  
de material este de 1-1,2 mm. 

 
Liniile de demascare, în funcție de complexitatea 

piesei, pot fi realizate după trasare cu șabloane 
simple, prin fotografiere şi impresionare cu diverse 
soluții sensibile la lumină. 

Pe aceste linii se realizează tăierea protecției 
(mascului)  după care se înlătură de pe zona ce trebuie 

atacată chimic. Tăierea se face cu mare grijă, fără a 
amprenta piesa, deoarece uzinarea adâncește amprenta, 
producând amorse de rupere a piesei. Viteza de 
uzinare chimică este de ordinul 0,025 mm/min. Sau 
1,5 mm/h. Prin introducerea progresivă a piesei în baie 
se pot obținesecțiuni conice,bare conice, țevi conice. 

 

 
 

 
 

Fig. 5. Trasarea liniilor de demascare. 
  

 
 

Fig. 6. Schema de demascare. 
 

 
 

Fig. 7. Evitarea defectelor. 
 

       
 

       
 

Fig. 8. Uzinarea chimică de învelișuri formate în prealabil. 
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Fig. 9. Piese uzinate chimic. 
 

Pentru a nu se produce defecte asupra piesei 
trebuie avute în vedere anumite reguli, schematizate 
în continuare. 

 
Avantajele procedeului. În general, acest procedeu 

are avantaje notabile tehnice,de calitate şi economice. 
Astfel: 

● uzinarea chimică poate realiza prelucrări com-
plexe în învelișuri autorigidizante (rigidizări oblice 
sau ortogonale, rigidizări curbe cu o repartizare bună 
a efortului etc); 

● uzinarea chimică de grosimi foarte mici pe piese 
masive pentru posibile asamblări ulterioare prin lipire; 

● uzinarea chimică simultană pe ambele feţe; 
● uzinarea chimică de piese ce au contraunghiuri 

interioare imposibil de realizat prin uzinare clasică; 
● uzinarea chimică nu necesit[ polizarea ulterioară 

a zonelor atacate chimic; 
● prin uzinarea chimică se poate realiza multipli-

citatea producției; 
● nu necesită muncitori de înaltă calificare; 
● uzinare chimică, acolo unde se poate face, este 

cu aproximativ 10 % mai ieftină; 
● nu distruge proprietățile mecanice şi chimice din 

suprafață; 
● nu deteriorează proprietățile materialelor magne-

tice. 
Uzinarea chimică se utilizează la prelucrarea aliaje-

lor ușoare, oţelului, titanului. Se utilizează frecvent la 
realizarea învelișurilor pentru rachete de diferite tipuri. 

 

Deficiențe. Uzinarea chimică se controlează destul 
de greu în privința adâncimii stricte a acesteia.Aceasta 
depinde de concentrația băii prin recuperarea gazelor, 
componenta metalică a acesteia (filtrare,decantare, 
centrifugare ). Soluțiile sodice degajă hidrogen şi dau 
aluminatul de sodiu.  

Degajarea hidrogenului constituie o prima dificulta-
te căci el difuzează în metal şi diminuează duritatea 
superficială. Probele la oboseală dau rezultate mai mici 
decât la piesele similare omologate  uzinate clasic. 
Remedierea se poate face prin refacerea frecventă a 
băilor şi un TT post-operator – menținerea într-un 
cuptor la 130° ± 5°C timp de 2 h. Din punct de vedere 
al suprafeței se constată o mărire a imperfecțiunilor, 
deși rugozitatea suprafeței se îndulcește. 

Dispozitivele utilizate pentru imersarea mecanică 
sunt instalații simple, piesele fiind prinse cu bacuri 
de oţel ( piesele din aliaj ușor ) şi bacuri din mase 
plastice ( piesele din oţel ) 

 

 
 

Fig. 10. Deficiențe la uzinarea chimică. 
 

 

Băile: 
● Pentru aliaje ușoare, soluții sodice (1,3 kg sodă 

la 1 kg material înlăturat). Baia este încălzită la 60 – 
85°C. Viteza de atac este redusă odată cu răcirea 
băilor. 

● Pentru otel, soluții acide (30% acid clorhidric, 
5% acid nitric, 6%  perclorură de fier). Baia este 
încălzită la 80%. Consum 4,5 l soluție de acid pe 
1 kg de material înlăturat. 

● Pentru aliaje de magneziu, baie acidă cu con-
centrație mică. Temperatura băii 35 - 40°C. Consum 
2,3 l soluție acidă pentru 1 kg de metal înlăturat. 

Concepția pieselor se face funcție de metoda 
utilizată la prelucrare. 

Ex: aceeași grindă de egală rezistenţă trebuie 
gândită pentru a fi uzinată prin cele doua meto-de, 
clasic şi chimic, ținându-se cont de caracteristicile 
celor doua tipuri de prelucrare. Îmbună-tăţiri ale 
acestui procedeu s-au făcut prin mărirea vitezei de 
atac cu 30-50%, prin introducerea pieselor într-un 
câmp de slaba tensiune- 2-3V.  
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