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هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل:
 سوهان و چوبسا دستى مناسب را از نظر نوع آج و زاويه انتخاب کند.

 فرم چوبسا و سوهان دستى مناسب با نوع کار را انتخاب کند.
 قطعات ساده و فرم دار را چوبسا و سوهان کارى کند.

 چوبسا و سوهان هاى محورى را متناسب با کار انتخاب کند.
 ابزارهاى برقى و پنوماتيکى سوهان هاى محورى را به کار گيرد.

۳فصلفصل
چوبسا و سوهان کاری (فرم دادن قطعات)چوبسا و سوهان کاری (فرم دادن قطعات)



مقدمه
سخت،  سطوح  تراشيدن  روش هاى  از  يکى  سوهان کارى 
منحنى (محدب و مقعر) و قطعات فرم دار چوب، فلز، مواد مصنوعى 
و … است که به وسيله ى سوهان ها و چوبساهاى معمولى دستى يا 
ماشينى برقى و پنوماتيکى انجام مى پذيرد. اين نوع ابزارها معموًال 
از جنس فوالد ابزار با کربن زياد يا فوالد آلياژى ُکرم دار تحت 

شرايط و روش هاى خاصى درست مى شوند (شکل ۱ــ۳).

۱ــ۳ــ انتخاب سوهان و چوبسا مناسب با نوع کار 
از نظر فرم و آج

مختلفى  فرم هاى  در  کار،  نوع  به  بسته  سوهان  و  چوبسا 
و  چوبسايى  امور  در  مطلوب  بازده  تأمين  است.جهت  موجود 

سوهان کارى الزم است مطابق دستورالعمل زير عمل کنيد:
الف  ــ ابتدا ارتفاع سطح کار را در حالتى که به گيره بسته 

شده کنترل کنيد.
ـ   طورى بايستيد که پاى چپ شما با امتداد خط محور  ب  ـ
گيره، زاويه اى حدود°۳۰ بسازد. پاى راست را نيز به اندازه طول 
سوهان مورد استفاده عقب تر و تحت زاويه °۷۵ بر زمين قرار دهيد 

(شکل هاى ۲ــ۳ و ۳ــ۳).

شکل ۱ــ۳ــ انواع مختلف سوهان ها

شکل ۲ــ۳ــ وضعيت استقرار پاها نسبت به محور گيره  شکل ۳ــ۳ــ نحوه ى ايستادن جهت سوهان کارى و چوبساکارى
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پ  ــ دسته چوبسا و سوهان را طورى در دست بگيريد که در 
نرمى کف دست راست قرار گيرد؛ به طورى که انگشت شست در 
باالى دسته قرار گرفته کف دست ديگر در انتهاى سوهان يا چوبسا 

روى آن واقع شود و فشار عمودى اعمال کند (شکل ۴ــ۳).
ـ  جهت ساييدن سطوح در نظر داشته باشيد که ابتدا از  ت  ـ
چوبسا مناسب با فرم کار، جهت زبرسايى و سپس از سوهان، جهت 

تسطيح و پرداخت سطح مورد نظر استفاده کنيد.
نـحـوه ى صحيح در  دست گـرفتن و هـدايت سوهـان هـا و 

چوبساها بستگى به نوع کار، فرم و اندازه ى سوهان دارد.
ـ  همان طورکه مى دانيد آج هاى چوبسا و سوهان عمومًا  ث  ـ
مشابه گره هاى کوچکى هستند که در کنار هم و پشت سر هم واقع 

شده اند.
از نقطه  نظر اندازه ى آج، سوهان ها و چوبساها به سه نوع 
نـرم، متوسط و خشن تقسيم مى شوند. نــرمى و خشنى سوهان 
شده  ايجاد  سوهان  طول  سانتى متر  يک  در  آج هـايى که  بر حسب 
يک  در  آج ها  تعداد  چوبسا  در  کـه  درحالى  مى شود؛  سنجيده 

سانتى مترمربع از سطح آن محاسبه مى شود.
توجه داشته باشيد در کارهاى مربوط به مصنوعات چوبى 

تا حد امکان از سوهان هاى نمره صفر تا سه استفاده کنيد.
ج  ــ جهت دست يابى به سطوح مطلوب در هنگام چوبسايى 
و سوهان کارى سطوح محدب و مقعر و تخت، انتخاب سوهان و 
چوبسا متناسب، با حجم براده يا تراشه بردارى از سطح چوب و  … 
رابطه ى مستقيم دارد. هرچه حجم براده بردارى بيش تر باشد، از 
چوبسا و سوهان خشن تر و هرچه حجم براده بردارى کم تر باشد، 

از چوبسا و سوهان ظريف تر استفاده کنيد (شکل ۵    ــ۳).
۱ــ۱ــ۳ــ چوبسا و سوهان تخت: به طورى که مى دانيد 
سطوح چوب پس از برش در حالت هاى خاص (سطوحى که امکان 
سوهان کارى  و  چوبساکارى  به  نياز  ندارد)  وجود  آن  رنده کردن 
دارد. به همين منظور (ساييدن سطوح تخت) ابتدا از چوبسا تخت 
جهت زيرسايى و سپس، از سوهان تخت جهت پرداخت آن سطوح 

استفاده کنيد (شکل هاى ۶  ــ۳ ، ۷ــ۳ و ۸      ــ۳).

شکل ۴ــ۳ــ نحوه ى صحيح به دست گرفتن سوهان يا چوبسا بزرگ و کوچک

سوهان يا چوبسا بزرگ      

سوهان کوچک

سوهان نازک

سوهان بن بست

شکل ۵  ــ۳ــ چوبساکارى يک پايه فرم دار



به منظور به کارگيرى چوبسا يا سوهان تخت، قطعه مورد 
نظر را به گيره ببنديد و مطابق اصول فنى، ابتدا چوبسا يا سوهان 
را در دست بگيريد و در مقابل قطعه ى کار ايستاده سطح آن را 

به ترتيب زير چوبسايى يا سوهان کارى کنيد.
الف  ــ چوبسا يا سوهان را در ابتداى قطعه مورد نظر قرار 
يا  سوهان  پيشروى  که  دهيد  انجام  طورى  را  ساييدن  عمل  داده 
چوبسا تحت زاويه ى الزم (معموًال °٢۰) انجام گيرد. بهتر است 
در يک رفت سوهان، سطح وسيع ترى از نقطه ساييده شود. حرکت 
چوبسا  يا  سوهان  برگشت  و  رفت  حرکت  با  هماهنگ  بايد  دست 

انجام گيرد (شکل هاى ۹ــ۳ و ۱۰ــ۳)

شکل ۶  ــ۳ــ چوبسا تخت

شکل ۷ــ۳ــ سوهان تخت

شکل ۸      ــ۳ــ سوهان ــ چوبسا تخت

شکل ۹ــ۳ــ نحوه ى استقرار در مقابل قطعه کار و شروع عمل سوهان کارى

شکل ۱۰ــ۳ــ نحوه ى پيشروى سوهان يا چوبسا
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ب  ــ در امور چوبسايى و سوهان کارى سطوحى که مستلزم 
دقت عمل زيادى نيست (پيش سايى با چوبسا يا سوهان)، از نيروى 

وزن بدن (از مچ پا به باال) استفاده بيش ترى کنيد.
هرچه به اندازه ى مورد نظر نزديک تر شديد، حرکت نوسانى 
بدن خود را کم کنيد و به نحوه ى صحيح هدايت سوهان يا چوبسا 

در امتداد سطح کار توجه بيش ترى کنيد (شکل ۱۱ــ۳).

ـ  توجه داشته باشيد دست چپ وظيفه ى اعمال نيروى  پ  ـ
عمودى بر روى سوهان يا چوبسا و حفظ امتداد آن را به عهده 
دارد، اما دست راست بايد عالوه بر تأمين نيروى عمودى بر روى 
سوهان يا چوبسا، وظيفه ى تأمين نيروى برش آن را نيز به عهده 

گيرد. 
همواره  تا  دهيد  حرکت  طورى  را  چوبسا  يا  سوهان  ت  ــ 
باشد (شکل  نداشته  نوسانى  حالت  کرده  حرکت  امتداد  يک  در 

۱۲ــ۳).

سطح  سوهان کارى،  يا  چوبسا کارى  عمل  پايان  در  ث  ــ 
ساييده شده را با گونياى ساده (°٩۰) کنترل کنيد؛ به طورى که سطح 

مورد نظر کامًال گونيايى باشد (شکل هاى ۱۳ــ۳ و ۱۴ــ۳).

شکل ۱۲ــ۳ــ نحوه ى اعمال نيرو به سوهان و چوبسا به وسيله ى دست                                

نيروى دست چپنيروى دست راست

فشار برشقطعه ى کار

شکل ۱۴ــ۳ــ سطح گونيا شده

شکل ۱۳ــ۳ــ سطح گونيا  نشده

شکل ۱۱ــ۳ــ حرکت نوسانى بدن در سوهان کارى و چوبساکارى



۲ــ۱ــ۳ــ چوبسا و سوهان نيم گرد: از اين نوع چوبسا 
و سوهان به منظور ساييدن و پرداخت سطوح محدب و مقعر (سطوح 

واجد انحنا) استفاده مى شود (شکل هاى ۱۵ــ۳ و ۱۶ــ۳).

شکل ۱۵ــ۳ــ چوبسا نيمگرد

شکل ۱۶ــ۳ــ سوهان نيمگرد

هنگام کار با چوبسا و سوهان نيم گرد الزم است موارد زير 
مورد توجه قرار گيرد:

قطعه  انحناى  با  را  سوهان  يا  چوبسا  برش  ـ   حرکت  الف  ـ
و  عرض  جهت  در  را  کار  قطعه  پيش سايى  در  کنيد.  تطبيق  کار 
(شکل  کنيد  سوهان  يا  چوبسا  طولى،  جهت  در  پرداخت  براى 

۱۷ــ۳).
مقعر  قوس هاى  سوهان کارى  و  چوبسا کارى  ـ   در  ب  ـ
توجه داشته باشيد که هنگام استفاده از سوهان يا چوبسا با مقاطع 
کوچک، حرکت گردشى سوهان با حرکت جنبى توأم باشد (شکل 

۱۸ــ۳).

با  مقعر  قوس هاى  سوهان کارى  و  چوبساکارى  در  پ  ــ 
استفاده از چوبسا يا سوهان با مقاطع بزرگ، حرکت گردشى سوهان 

بايد بدون حرکت جنبى انجام گيرد (شکل ۱۹ــ۳).

شکل ۱۷ــ۳ــ سوهان کارى قوس هاى محدب

حرکت گردشى
حرکت برشى

حرکت نوسانى

حرکت برشى
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شکل ۱۹ــ۳ــ حرکت گردشى حول محور سوهان بدون حرکت جنبىشکل ۱۸ــ۳ــ حرکت گردشى با حرکت جنبى
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۳ــ۱ــ۳ــ سوهان و  چوبسا گرد: از چوبسا و سوهان 
با سطح مقطع گرد براى ساييدن و پرداخت سوراخ هاى ايجاد شده 
امکان  که  کم  قطر  با  مقعر  شکاف هاى  هم چنين  و  مته  به وسيله ى 

مى شود  استفاده  نيست،  ميسر  نيم گرد  سوهان  با  آن  ساييدن 
(شکل هاى ۲۰ــ۳ و ۲۱ــ۳).

شکل ۲۱ــ۳ــ سوهان گرد

شکل ۲۰ــ۳ــ چوبسا گرد

جهت به کارگيرى چوبسا يا سوهان گرد مى توانيد مراحل 
به کار  را  نيم گرد  سوهان هاى  عمل  نحوه ى  خصوص  در  ذکر شده 

بنديد (شکل ۲۲ــ۳).
۴ــ۱ــ۳ــ سوهان سه گوش: از اين نوع سوهان براى 
تيزکردن تيغه هاى اره اعم از دستى يا ماشينى و نيز جهت ساييدن 
سطوح شيارهــاى گــوه اى  شکل استفاده مـى شود (شکل هـاى 

۲۳ــ۳ و ۲۴ــ۳).

شکل ۲۲ــ۳ــ مورد استفاده چوبسا   گرد

شکل ۲۳ــ۳ــ سوهان سه پهلو

شکل ۲۴ــ۳ــ تيزکردن اره با سوهان سه گوش



همانند  توانيد  مى  سوهان  نوع  اين  کارگيرى  به  جهت 
سوهان هاى ياد شده عمل کنيد (شکل ۲۵ــ۳).

(َدم کـاردى):سوهان  سه پهلو  سوهان  ۵  ــ۱ــ۳ــ 
سه پهلو دم کـاردى معموًال جهت تيز کـردن اره هــاى دستى بـه کـار 
مى رود (شکل۲۶ــ۳). چنان چه سوهان سه پهلو داراى لبه و دَم تيز 
باشد، براى تيز کردن اره هاى دستى و اگر گوشه ى آن ُکند باشد، 

جهت تيز کردن اره ى ماشينى به کار مى رود (شکل ۲۷ــ۳).
شکل ۲۵ــ۳ــ به کارگيرى سوهان سه گوش

شکل ۲۶ــ۳ــ سوهان َدم کاردى

شکل ۲۷ــ۳ــ سوهان َدم کاردى با سطح مقطع لوزى

سوهان َدم کاردى ممکن است عالوه بر سطح مقطع مثلثى 
داراى سطح مقطع لوزى شکل نيز باشد که در آن صورت جهت 
تيزکردن تيغه هاى ظريف اره هاى دستى و همچنين قسمت هايى از 

قطعه کار که زاويه اى تيز دارند، به کار مى رود (شکل ۲۸ــ۳).
در  سوهان  نوع  اين  چهارگوش:  سوهان  ۶  ــ۱ــ۳ــ 
سطوحى به کار مى رود که داراى شيارهايى با زاويه قائمه است. 
به طور کلى در شيارهاى چهارگوش که عمل ساييدن آن ها با سوهان 
تخت ممکن نيست، از اين نوع سوهان استفاده مى شود (شکل هاى 

۲۹ــ۳ و ۳۰ــ۳).

شکل  گوه اى  شيار  در  لوزى  مقطع  با  سه پهلو  سوهان  به کارگيرى  ۲۸ــ۳ــ  شکل 
با زاويه ى تند

شکل ۲۹ــ۳ــ کار با سوهان چهارگوش

شکل ۳۰ــ۳ــ سوهان چهارگوش
52
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۲ــ۳ــ چوبسا کارى قطعات ساده و فرم دار
۱ــ۲ــ۳ــ چوبسا کارى قطعات ساده
 الف  ــ قطعه مورد نظر را به گيره ببنديد.

ب ــ چوبسا تخت يا نيم گرد را مطابق اصول فنى در دست 
بگيريد.

ـ  مطابق اصول فنى در مقابل قطعه کار و گيره بايستيد. پ ـ
ت   ــ سطح مورد نظر را چوبسايى کنيد (شکل ۳۱ــ۳).

ت  ــ چوبسا را مطابق اصول فنى در دست بگيريد.
ث  ــ در مقابل قطعه کار و پاى گيره صحيح بايستيد.

ايجاد شده،  فرم  با  مناسب  چوبساهاى  از  استفاده  ـ   با  ج  ـ
سطوح قطعه مورد نظر را بساييد تا اندازه ى مطلوب و فرم دلخواه 

تأمين شود (شکل ۳۲ــ۳).
۲ــ۲ــ۳ــ چوبسا کارى قطعات فرم دار 

الف  ــ فرم يا نقشه مورد نظر را روى قطعه ى کار به کمک 
کاربن ترسيم کنيد.

ب  ــ قطعه کار را به گيره ببنديد.
اره ى  يا  نوکى  اره  به وسيله ى  را  اضافى  ـ  قسمت هاى  پ  ـ

عمود  بُر ببريد؛ به طورى که اثر خط روى کار باقى بماند.

۳ــ۳ــ سوهان کارى قطعات ساده و فرم دار
۱ــ۳ــ۳ــ سوهان کارى قطعات ساده: جهت تسطيح 
و پرداخت قطعه ساده چوب بريده  شده که در اختيار داريد، پس 
از چوبسا کارى مطابق اصول فنى با سوهان تخت يا سطح تخت 

سوهان نيم گرد آن را سوهان کارى کنيد (شکل ۳۳ــ۳).
جهت  فرم دار:  قطعات  سوهان کارى  ۲ــ۳ــ۳ــ 
تسطيح و پرداخت قطعه ى فرم دار چوبسا کارى شده، در مرحله ى 
چوبسا کارى را متناسب با فرم ايجاد  شده سوهان کارى کنيد. (جهت 
فرم هاى مختلف، سوهان مناسب با فرم ايجاد  شده را انتخاب کرده 

به کار ببريد) (شکل ۳۴ــ۳).

شکل ۳۱ــ۳ــ چوبساکارى قطعات ساده

شکل ۳۲ــ۳ــ چوبساکارى قطعه فرم دار

شکل ۳۳ــ۳ــ سوهان کارى قطعه ى فرم دار

شکل ۳۴ــ۳ــ قطعات فرم دار سوهان شده



قاشقى،  (موشى)،  زرگرى  سوهان هاى  ۳ــ۳ــ۳ــ 
رنده اى: همان طورکه آموختيد، در بعضى موارد شکل و فرم محل 
مورد نظر ايجاب مى کند که از سوهان ها و چوبساهاى مختلف و 

مخصوصى استفاده شود.

شکل ۳۵ــ۳ــ سوهان مخصوص شيارهاى گرد

مى توانيد برحسب مورد و نياز انواع سوهان ها و چوبساهاى 
ياد شده را انتخاب کرده مطابق اصول فنى به کارگيرى سوهان ها و 

چوبساها به کار گيريد (شکل هاى ۳۵ــ۳ تا ۳۸ــ۳).

شکل ۳۶ــ۳ــ نوعى سوهان موج گير مخصوص

شکل ۳۷ــ۳ــ يک نوع سوهان رنده اى و مورد استفاده آن و آج هاى مختلف آن
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شکل ۳۸ــ۳ــ نوعى سوهان با تکيه گاه مخصوص ضخامت صفحات

متناسب  محورى  سوهان  چوبسا و  انتخاب  ۴ــ۳ــ 
با نوع کار

و  خاص  حالت هاى  سوهان کارى  و  چوبسايى  گاهى 
به خصوص  چوبى،  مصنوعات  و  قطعات  داخلى  قسمت هاى 
با  مصنوعى،  مواد  و  فلز  قالب هاى  هم چنين  و  چوبى  مدل هاى 

سوهان ها و چوبساهاى دستى معمولى ميسر نيست.
امروز با وجود ابزارهاى دستى، برقى و پنوماتيکى نه تنها 
اين امکان به وجود آمده است، بلکه با تنوع زياد اين گونه ابزارها 
توان کارى توأم با کيفيت بيش تر تأمين شده است. از سوهان ها 
تيغه  دادن  قـرار  بـا  مـى تـوانيد  انگشتى  محورى  چـوبساهـاى  و 
(چوبسا يا سوهان مناسب) در سه نظام به خصوص؛ در فرم دادن و 
پرداخت کردن سطوح داخل قطعات چوبى و فلزى و … استفاده 

کنيد (شکل هاى ۳۹ــ۳ ، ۴۰ــ۳ و ۴۱ــ۳).

شکل ۳۹ــ۳ــ نمونه اى از ماشين هاى برقى سوهان و چوبسا محورى

شکل ۴۰ــ۳ــ نمونه اى از ماشين هاى برقى سوهان و چوبسا محورى شکل ۴۱ــ۳ــ نمونه اى از ماشين هاى پنوماتيکى سوهان و چوبسا محورى



انواع  در  انگشتى  محورى  سوهان هاى  ۱ــ۴ــ۳ــ 
ساده  شياردار  و  ساده  ترکيب  و  شکل  و  فرم  با  مختلف  ابعاد  و 
به منظوراستفاده در چوب و مواد مصنوعى و هم چنين با شيارهاى 
منقطع به منظور استفاده در فلزات به بازار عرضه شده اند (شکل هاى 

۴۲ــ۳ ، ۴۳ــ۳ و ۴۴ــ۳).
شده  ذکر  چوبسا  و  سوهان  انتخاب  معيارهاى  به  توجه  با 
در مبحث سوهان و چوبسا دستى معمولى، از نظر فرم و نوع کار 

مى توانيد از سوهان هاى محورى استفاده کنيد.

شکل ۴۲ــ۳ــ سوهان هاى محورى مدل فرفره اى

شکل ۴۳ــ۳ــ سوهان هاى محورى مدل مقعر کمرباريک

شکل ۴۴ــ۳ــ سوهان هاى محورى مدل استوانه اى

۲ــ۴ــ۳ــ جهت به کارگيرى سوهان هاى محورى نکات 
زير را رعايت کنيد:

برخالف ساير ابزارهاى کار روى چوب (سوهان هاى دستى 
معمولى) که معموًال تيغه ى آن ها از نظر شکل و فرم ظاهرى شبيه 
يک ديگرند، سوهان ها و چوبساهاى محورى هرکدام شکلى خاص 
مى شوند  مصرف  به خصوص  کار  براى  آن،  با  متناسب  که  دارند 

(شکل هاى ۴۵  ــ۳ و ۴۶  ــ۳).
الف  ــ فرم مناسب سوهان يا چوبسا محورى را انتخاب کرده 
و به سه نظام مخصوص شيلنگ دستگاه محکم کنيد؛ به طورى که 

از استحکام سوهان در محل مخصوص مطمئن شويد.
ب  ــ دستگاه را به برق وصل کرده (در سوهان هاى محورى 

برقى) عمل سوهان کارى يا چوبسا کارى را انجام دهيد.
پ  ــ عمل سوهان کارى يا چوبساکارى را درحالى انجام 

دهيد که قطعه کار تحت شرايط مطلوب محکم شده باشد.
ت  ــ هنگام سوهان کارى يا چوبساکارى فشار دست ها را 
متناسب با عمق محل سوهان کارى و شکل خاص مربوط تنظيم 

کنيد.
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شکل ۴۵ ــ۳ــ مدل سروى گرد     

مدل کره اى

مدل استوانه اى  مدل بيضىمدل کره اىمدل سروى گرد

مدل سروى

مدل سروى گرد
مدل استوانه اىمدل سروى گرد  مدل سروى

مدل سروى گرد

مدل مخروطى معکوس

مدل سروى گردمدل سروى  مدل فرفره اىمدل مخروط معکوس

مدل بيضى



ث  ــ در تمام مراحل کار الزم است به دليل دوران تيغه، دستگاه 
را با دو دست خود محکم بگيريد تا دچار جراحات نشويد.

ج  ــ سعى و دقت شما در هنگام کار متضمن کيفيت مطلوب 
و رضايت خاطرتان مى شود.

مسائل ونکـات مـربـوط بـه حـفظ و بـه کـارگيرى 
را  زير  نکات  سوهان کارى،  مراحل  درکليه ى  چوبسا  وسوهان: 

به طور دقيق به خاطر بسپاريد:
ــ براى دستيابى به کيفيت مطلوب سطح مورد سوهان کارى 
و چوبساکارى، الزم است هميشه سوهان و چوبسا را پاکيزه نگاه 

داريد.
آج ها،  داخل  در  جمع شده  مواد  خارج کردن  منظور  به  ــ 
سوهان و چوبسا را داخل آب جوش قرار داده با فرچه کنفى يا 

برس سيمى مخصوص آن ها را پاک کنيد (شکل ۴۷  ــ۳).
کامًال  شستن با آب جوش  چوبسا را پس از  ــ سوهان و 

خشک کنيد تا زنگ نزند.
و  سوهان  هيچ گاه  آج ها،  کند شدن  از  پيش گيرى  براى  ــ 

چوبسا را بر روى فلزات سخت نکشيد.
ــ از سوهان و چوبسا براى کشيدن يا کوبيدن ميخ استفاده 

نکنيد (شکل ۴۸  ــ۳).
ــ توجه داشته باشيد که دسته سوهان در جاى خود به طور 
محکم و صحيح قرار گرفته باشد؛ از به کاربردن سوهان و چوبسا 

با دسته ى شکسته بپرهيزيد.
ــ جهت سوهان کارى و چوبساکارى از سوهان و چوبسا 

فاقد دسته استفاده نکنيد.

شکل ۴۶  ــ۳ــ به کارگيرى سه فرم سوهان محورى متناسب با محل سوهان کارى

شکل ۴۷  ــ۳ــ پاک کردن آج سوهان به وسيله ى برس مخصوص

آج رويى

برس سوهان

آج زيرى

     شکل ۴۸  ــ۳ــ استفاده غلط از سوهان
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شکل ۴۹  ــ۳ــ نگه دارى سوهان و چوبسا محورى در جعبه ى مخصوص

ــ براى حفظ و نگه دارى سوهان هاى محورى سعى کنيد 
دهيد  قرار  مخصوص  محل  در  را  چوبساها  و  سوهان ها  هميشه 

(شکل ۴۹  ــ۳).
ــ در نـگـه دارى شيلنگ هــاى سوهان کــارى مـحـورى 

پنوماتيکى دقت کنيد تا در اثر جابه جايى صدمه نبينند.
و  ايمنى  مسايل  به  مربوط  عمومى  مقررات  و  شرايط  ــ 
کارگاهى را رعايت کنيد و با احترام به مسايل انضباطى و …، از 

هرگونه خطر احتمالى پيش گيرى کنيد. 



شکل ۵۰     ــ۳ 60

۱ــ به منظور ثبات يادگيرى در خصوص انتخاب و کاربرد چوبساها و سوهان ها از نظر درجه ى آج (خشن، 
متوسط، نرم) و فرم آن ها، ابتدا نقشه ى ۵۰    ــ۳ را بر روى تخته سه اليه ترسيم کرده با استفاده از سوهان هاى مناسب 

ابعاد شکل نهايى را تعيين کنيد.
۲ــ با شابلن تهيه  شده نقشه را به چوب کاج منتقل کنيد و با استفاده از نکات ذکر شده در بخش اره ها، آن را 

ببريد؛ سپس با چوبسا الزم (زبر، متوسط، نرم) تخت و نيم گرد آن را چوبسا کارى و سوهان کارى کنيد.
۳ــ نحوه ى صحيح به دست گرفتن سوهان ها به چه عواملى بستگى دارد؟

۴ــ خشنى و نرمى چوبساها و سوهان ها چگونه محاسبه مى شود؟ به اختصار شرح دهيد.
۵  ــ چرا در پيش سايى چنان چه حرکت نوسانى بدن زياد باشد، مشکلى در کيفيت کار ايجاد نمى شود؟

۶  ــ حرکت گردشى جوبسا و سوهان را در چوبسا کارى و سوهان کارى قطعات چوبى و … با استفاده از چوبسا 
و سوهان نيم گرد توضيح دهيد.

۷ــ موارد استفاده چوبسا و سوهان هاى تخت، نيم گرد و گرد را در کارهاى چوبى ذکر کنيد.
۸     ــ غير از چوبساها و سوهان هاى معمولى، چهار نمونه سوهان و چوبسا را که در امور مختلف سوهان کارى 

مصرف دارند، نام ببريد.
۹ــ در انتخاب فرم سوهان و چوبسا محورى چه معيارهايى دخالت دارند؟

۱۰ــ براى چوبسا کارى سطوح چوب، چه فرمى از چوبساهاى محورى را انتخاب مى کنيد؟
۱۱ــ شش مورد از نکات نگه دارى و به کارگيرى سوهان هاى دستى معمولى و برقى و پنوماتيکى را ذکر کنيد.

ضرورى  را  نکاتى  چه  رعايت  به طورکلى  سوهان کارى  و  چوبسايى  امور  در  مطلوب  بازده  تأمين  جهت  ۱۲ــ 
مى دانيد؟

آزمون پايان فصل سومآزمون پايان فصل سوم


