
.

هدف های رفتاری – هنرجو، با يادگیری اين فصل می تواند : 
سوهان	را	تعریف	نماید. ■ 

انواع	سوهان	را	نام	ببرد. 	■

موارد	كاربرد	سوهان	را	بيان	كند. ■ 

در	هنگام	سوهان	كاري	نکات	كاربردی	را	رعایت	كند. ■ 

در	هنگام	سوهان	كاري	نکات	ایمنی	را	رعایت	نماید. ■ 

سوهان	كاري	كند. ■ 

سوهان کاري

فصل نهم
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سطوح	 پرداخت	 و	 براده	برداري	 برای	 سوهان	
قطعاتی	از	جنس	فلز،	چوب،	پالستيک	و	سایر	مواد	
صنعتی	به	كار	می	رود.	هم	چنين	برای	تعمير	یا	ساخت	
قطعات	پيچيده	و	ظریف	كه	از	روش	هاي	دیگر	انجام	

پذیر	نيست،	مي	توان	از	سوهان	كاري	استفاده	كرد.

1-9- سوهان

ابزار	پر	كربن	یا	فوالد	آلياژی	 سوهان	را	از	فوالد	
براده	برداري	 برای	 زیرا	 می	كنند	 انتخاب	 كرم	دار	
به	 سوهان	 آج	 جنس	 باید	 فوالدی	 قطعه	كارهای	 از	
همين	 به	 باشد.	 قطعه	كار	 از	جنس	 مراتب	سخت	تر	
منظور	و	برای	سختی	بيشتر،	بدنه	آن	را	آب	داده	و	
سخت	می	كنند	ولی	دنباله	آن	را	سخت	نمی	كنند	تا	
شکننده	نباشد.	روی	بدنه	سوهان	گوه	های	كوچکی	
كنار	و	پشت	سر	هم	قرار	گرفته	اند	كه	به	آن	ها	آج	

می	گویند

راست	 یا	 منحنی	 صورت	 به	 سوهان	 آج	های	
ایجاد	می		شوند.	 مایل	 و	 به	محور	عمود	 نسبت	 ولی	
سوهان	 محور	 بر	 عمود	 آن	ها	 آج	 كه	 سوهان	هایی	
راندمان	 می	دارند	 نگه	 خود	 در	 را	 براده	ها	 باشند،	
سوهان	كاري	را	كاهش	می	دهند.	ولی	در	سوهان	هایی	
كه	آج	ها	مایل	یا	به	صورت	منحنی	ایجاد	شده	است،	
در	 می	شوند.	 هدایت	 كار	 از	سطح	 خارج	 به	 براده	ها	
برخی	از	این	نوع	سوهان	ها		برای	كوتاه	كردن	طول	
براده	ها	و	هدایت	بهتر	آن	ها،	در	طول	آج	ها	شيارهای	
كوچکی	تعبيه	می	كنند	كه	به	آن	شيارهای	براده	شکن	

آج	مایل آج	راست	

آج	قوس	دار	براده	شکن آج	قوس	دار	
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اصلی	 دسته	 دو	 به	 آج	 نظر	 از	 	 می	گویند.سوهان	ها	
تقسيم	می	شوند:	

سوهان	 نوع	 این	 )ساده(:	 يک آجه  سوهان  الف- 
روی،	 آلومينيم،	 مانند	 موادي	 از	 براده	برداري	 برای	

قلع،	مس	و	سرب	به	كار	می	رود.

ب- سوهان دو آجه:	این	سوهان	برای	براده	برداري	
از	قطعات	سخت	مانند	فوالد	و	چدن	كاربرد	دارد.

و	 جنس	 با	 متناسب	 باید	 را	 سوهان	ها	 آج	 اندازه	
انتخاب	كرد.	 اندازه	سوهان	كاري	 و	 كيفيت	قطعه	كار	
	،)0( خشن	 خيلي	 انواع	 به	 سوهان	ها	 نظر	 این	 از	
خيلي	 و	 نرم)3(	 یا	 ظریف	 متوسط)2(،	 خشن)1(،	

نرم)4(	دسته	بندی	می	شوند.
تعداد	آج	موجود	در	یک	سانتی	متر	از	طول	سوهان	

نشانگر	ظرفيت	سوهان	است.	
كم(	 ــرداري	 ــراده	ب )ب سطح	 یک	 پرداخت	 برای	
و	 می	رود	 كار	 به	 ریز	 و	 دندانه	های	ظریف	 با	 سوهان	
برای	خشن	كاری	)براده	برداري	زیاد(	سوهان	با	دندانه	

درشت	تر	به	كار	برده	می	شود.

دسته	بندي	 نيز	 اسمي	 اندازه	 نظر	 از	 سوهان	ها	
مي	شوند،	اندازه	اسمی	سوهان	عبارت	است	از	اندازه	
سر	سوهان	تا	دنباله	آن.	اندازه	اسمي	سوهان	بيشتر	

80	تا	450	ميلي	متر	است.	
)L(سواهان	اسمی	اندازه
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در	جدول	زیر	انواع	سوهان	از	نظر	اندازه	اسمی،	
عالمت	مشخصه،	ظریف	یا	خشن	بودن،	تعداد	آج	در	
یک	سانتی	متر	از	طول	سوهان	مشخص	شده	است.

)mm(سوهان	اسمي	اندازه

ظریف	یا	خشن	
بودن	سوهان

كاربرد

صه
شخ

ت	م
الم

ع

تعداد	آج	در	یک	سانتی	متر	از	طول	سوهان

80100

10

14

22/4

13/5

45

16

25

35/5

50

9

12/5

20

28

40

8

11/5

81

52

35/5

7/1

10

16

22/4

31/5

6/3

9

14

20

28

5/6

8

12/5

18

25

1614

54/5

125160200250315375450

0

1

2

3

4

خيلی	خشن

خشن

متوسط

ظریف

خيلی	ظریف

فلزات	نرم،	پالستيک	ها

شکل	دادن	فلزات
و	پليسه	گيری	قطعات	

ریخته	گری

فلزات	سخت
و	صاف	كردن	سطح

پرداخت	فلزات	سخت
سوهان	كاري	دقيق	و	

پرداخت	ظریف

برای	 كه	 است	 رایج	 ظریفی	 سوهان	های	
كاربرد	 كوچک	 قطعات	 و	 سوراخ	ها	 سوهان	كاری	

دارند.
پرسش

انتخاب	سوهان	از	نظر	ظریف	بودن	یا	خشن	بودن	
به	چه	عواملی	بستگی	دارد؟

سوهان	كاري	برخی	از	سطوح،	باید	در	پند	مرحله	
انجام	شود	و	در	هر	كدام	از	آن	ها	باید	سوهان	ویژه	ای	
به	كار	برده	شود.	برای	نمونه	در	سوهان	كاري	فوالد	
نخست	از	یک	سوهان	نرم	یا	متوسط	استفاده	مي	شود	
تا	سطح	كار	به	اندازه	خواسته	شده	برسد	سپس	با	یک	

سوهان	خيلی	نرم	سطح	كار	را	پرداخت	می	كنند.
مختلف	 مقاطع	 با	 كاربرد	 براساس	 را	 سوهان	ها	

می	سازند.
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2-9- در دست گرفتن سوهان 

كار	 سطح	 روی	 درستي	 به	 سوهان	 این	كه	 برای	
دست	 در	 مناسب	 طور	 به	 را	 آن	 باید	 شود	 هدایت	
گرفت.	برای	این	كار	دسته	سوهان	را	در	نرمی	كف	
بگيرید	 دست	راست	گذاشته،	آن	را	چنان	در	دست	

كه	انگشت	شست	در	باال	قرار	گيرد.
برای	هدایت	بهتر	و	تامين	نيروی	تعادلی	حركت	
حال	 این	 در	 كنيد	 استفاده	 چپ	 دست	 از	 سوهان	
دست	راست	وظيفه	هدایت	و	تامين	نيروی	جلوبرنده	
را	به	عهده	دارد.	در	دست	گرفتن	درست	سوهان	ها	
سوهان	 اندازه	 و	 شکل	 كار،	 نوع	 به	 آن	ها	 هدایت	 و	

بستگی	دارد.

3-9- سوهان کاري

را	 قطعه	كار	 شکل	 و	 جنس	 با	 مناسب	 	سوهان	 -1
برگزینيد.

																					شکل	سوهان																																																									كاربرد	سوهان

					كاربرد	سوهان	نازك																سوهان	كاری	سوراخ		بسته

		كاربرد	سوهان	متوسط

					كاربرد	سوهان	كوچک																كاربرد	سوهان	بزرگ
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	ارتفاع	گيره	را	متناسب	با	اندازه	قد	خود	تنظيم	 -2
نمایيد)یا	از	زیرپایی	استفاده	نمایيد(.	

	مانند	آنچه	كه	در	اره	كاری	آموخته	اید،	به	گونه	ای	 -3
در	برابر	گيره	بایستيد	كه	وزن	بدن	به	طور	یکسان	
روی	پاها	تقسيم	گردد)رعایت	این	نکات	افزون	بر	

حفظ	سالمت،	باعث	افزایش	راندمان	می	شود(.
		سطح	قطعه	كار	را	تميز	نموده	و	محکم	به	گيره	 -4

ببندید.
		سوهان	را	به	درستی	در	دست	گرفته	و	مانند	 -5
در	 قطعه	كار	 سطح	 بر	 فشار	 با	 هم	زمان	 شکل،	
جهت	جلو،	نيرو	وارد	نموده	و	براده	برداري	كنيد.

هنگام	برگشت	سوهان	به	عقب	فشاری	به	سوهان	وارد	
نکنيد)آج	های	سوهان	آسيب	می	بينند(.

	در	سوهان	كاري	سطوح	مسطح	هدایت	سوهان	به	 -6
نوع	سوهان	بکار	برده	شده	بستگی	دارد.	

در	پيش	سایی	هدف	اصلی	بار	گرفتن	از	قطعه	كار	 ■ 

بدن،	 وزن	 كمک	 با	 كرد	 سعی	 باید	 لذا	 و	 است	
سوهان	كاري	با	فشار	كافی	و	بطور	یکنواخت	انجام	

شود.	
سطوح	 شکل	 و	 اندازه	ها	 نگه	داری	 نيم	سایی	 در	 ■ 

مورد	نظر	است	و	لذا	باید	حركات	با	دقت	بيشتری	
قبل	 مرحله	 به	 نسبت	 برش	 فشار	 و	 شود	 انجام	

كم	تر	باشد.	
در	ظریف	سایی	باید	با	نگه	داشتن	دقيق	اندازه،	به	 ■ 

شکل	و	درجه	صافی	سطوح	توجه	كافی	داشت	و	
باید	حركات	سوهان	كاري	از	عقب	به	جلو	و	با	دقت	
كامل	انجام	شود.	هم	چنين	فشار	برش	كم	و	در	

عين	حال	كامال	یکنواخت	باشد.	
حركت	برشی	سوهان	باید	در	جهت	محور	طولی	
سوهان	انجام	شود.	اگر	هنگام	كار،	پيش	روی	جانبی	
جز	 می	افتد)به	 خط	 قطعه	كار	 روی	 شود،	 انجام	

سوهان	كاري	گرد(.	
	جهت	سوهان	را	نسبت	به	قطعه	كار	را	بسته	به	 -7
احتياج	انتخاب	كنيد	و	هر	چند	بار،	جهت	را	به	
اندازه90	درجه	تغيير	دهيد.	در	این	حالت	خطوط	

1 	 	 	 	2

3 	 	 	 	4
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متقاطع	اثر	سوهان،	ایجاد	سایه	هایی	می	كند	كه	
بدون	به	كار	بردن	مواد	رنگی	می	توان	نقاط	پست	

و	بلند	را	روی	قطعه	كار	تشخيص	داد.
پيش	سایی،	 برای	 گرد،	 سوهان	كاري	سطوح	 	در	 -8
قطعه	كار	را	در	جهت	عرضی	و	برای	پرداخت،	در	
جهت	طولی	سوهان	بزنيد.	در	هر	دو	حالت	سوهان	
باید	همراه	با	حركت	به	جلو،	حركت	نوسانی	نيز	
داشته	باشد.	بهتر	است	هنگام	حركت	برگشت،	
سوهان	را	بلند	كنيد.	گرداندن	سوهان	های	گرد	
صورت	 طولی	 محور	 حول	 در	 اغلب	 نيم	گرد	 و	
می	گيرد.	در	اینجا	به	علت	اختالفی	كه	در	شکل	
آج	سوهان	وجود	دارد،	حركت	پيشروی	جانبی	

نيز	تا	حدی	انجام	می	شود.
خارجی	 و	 داخلی	 سطوح	 سوهان	كاري	 برای	
سوهان	های	 از	 باید	 مختلف	 شکل	هاي	 با	 قطعات	
سوهان	كاري	 در	 نمونه	 برای	 كرد.	 استفاده	 مناسب	
داخل	سوراخ	ها	و	قوس	دادن	به	قطعه	كار	از	سوهان	
گرد،	برای	چهارگوش	كردن	سوراخ	ها	و	سوهان	كاري	
شيارها	از	سوهان	چهارگوش	یا	سوهان	سه	گوش،	برای	
سایيدن	گوشه	های	داخلی	و	برای	درآوردن	چاك	ها	و	
شيارهای	زاویه	دار	از	سوهان	كاردی	استفاده	می	شود.

4-9- نکات کاربردی در سوهان کاري

روی	 این	 از	 پيش	 كه	 بستن	سطوحی	 موقع	 در	 ■ 

آن	ها	سوهان	كاري	شده	است،	احتمال	اثر	گذاشتن	
دندانه	فک	گيره	در	سطح	كار	وجود	دارد	در	این	

حالت	از	لب	گيره	استفاده	كنيد.	
با	 آن	 دندانه	های	 سوهان،	 با	 كار	 مدتی	 از	 بعد	 ■ 

روی	 خراش	 باعث	 و	 می	شود	 پر	 فلز	 براده	های	
سطح	قطعه	كار	می	شود،	پس	الزم	است	سوهان	
را	با	برس	سوهان)برای	سوهان	های	دنده	درشت(	
یا	شيار	پاك	كن)برای	سوهان	های	ظریف(	تميز	

كرد.

كاربرد	برس	براي	تميز	كردن	سوهان
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نكته
قطعه	كار		اره	شده	در	فصل	هشتم،	قطعه	كار	این	

تمرین	است.

نکنيد،	 را	سوهان	 فوالد	سخت	كاری	شده	 هرگز	 ■ 

زیرا	باعث	خراب	شدن	آج	های	سوهان	می	شود.
سطوح	بزرگ	را	در	جهت	های	طولی	و	عرضی	یا	 ■ 

ضربدری	سوهان	كاري	كنيد)برای	این	كه	سطح	
صاف	تر	باشد(.

یا	 روغن	 به	 آغشته	 سوهان	 سطح	 كنيد	 دقت	 ■ 

گریس	نشود.	این	امر	باعث	لغزش	یا	سر	خوردن	
سوهان	از	روی	قطعه	كار	و	مانع	انجام	براده	برداري	

می	شود.
برای	تعویض	دسته	سوهان	نخست	باید	آن	را	از	
بدنه	سوهان	جداكنيد.	سپس	دسته	نو	سوهان	را	به	
صورت	پله	ای	سوراخ	كنيد	و	در	پایان	آن		را	جا	بزنيد.	
از	صدای	ضربه	چکش	می	توان	فهميد	كه	چه	موقع	

دسته	در	جای	خود	محکم	شده	است.

5-9- نکات ايمنی در سوهان کاري

هرگز	از	سوهان	بدون	دسته	استفاده	نکنيد. ■ 

خورده	 جا	 محکم	 سوهان	 دسته	 كنيد	 دقت	 ■ 

باشد.
استفاده	از	روش	غلط	جا	زدن	دسته	سوهان	به	 ■ 

دست	آسيب	می	زند.
شدن	 بسته	 محکم	 از	 سوهان	كاري،	 از	 پيش	 ■ 

قطعه	كار	در	گيره	مطمئن	شوید.

در	آوردن	دسته	سوهان جازدن	دسته

سوراخ	كردن	دسته	جدید

سوهان كاري سطوح تخت، منحني و گونیا كردن

	یکی	از	سطوح	اصلی	كار	را	سوهان	كاري	و	گونيا	 -1
كنيد.

را	 آن(	 عــرض	 و	 )طــول	 قطعه	 از	 مقطع	 	دو	 -2
هم	چنين	 و	 هم	 به	 نسبت	 كرده،	 سوهان	كاري	

سطح	اصلی	كار	را	گونيا	كنيد.

کاربرد 


