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 دارد؟  ع یدر صنا یو چه کاربرد ستیچ نگیهون دیدان ی م ایآ

هنگام عملکرد،  ی قطعات صنعت تیفینکات مؤثر بر ک نی از مهم تر ی کی
در   نگیهون .قطعات است  گریصاف بودن سطح آن در هنگام تماس با د

 یاز جمله راه ها نگ،یو لپ ی شابزن  ،یچون تراشکار  یگر ید یکنار روش ها
روش ها  نیاز ا ک ی انتخاب هر  البته سطح صاف است که نیبه ا ی اب یدست

مطلب به  نیچه که در ا آن .ردیقطعه صورت بگ ی با توجه به نکات فن دیبا
با استفاده از   عی پرداخت سطوح در صنا ندیفرآ  م،یآن هست ی دنبال بررس

 .است نگیهون ات یعمل
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 (honing) ست؟یچ نگیهون 1#

 

  نی آخر ی و به عبارت  یپرداخت کار  ی ان یپا یها ات یاز جمله عمل نگیهون
عملکرد   دقت .رود ی در سطوح مدور به شمار م یمرحله در براده بردار 

زمان   یندیفرآ البته کرون است که  کرویم کیروش، برابر با  نیدر ا یابعاد
 ی از سنگ ند، یفرآ نی ا ی ط .شود ی محسوب م زیباال ن یا نهیبر و با هز

 با .شود ی سطح قطعه و پرداخت آن استفاده م  یجهت براده بردار  ندهیسا
  ی صورت م  ی بیترک ی و گردش ی که با حرکات رفت و برگشت  ات یعمل نیا
 .خواهد شد کنواختیقطعات به صورت پرداخت شده و کامالً  سطح رد،یگ

قطعات فلز   نگیهون  ات یعمل ی در ط یو خنک کار  یجهت روانکار  نیهمچن
 یها اژیدر آل ات یعمل نیا یبرا روغن در آب و ونی از امولس ی آهن ریغ

 .شود یاستفاده م  ی معدن ی از روغن ها ،ی آهن
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از  یار یدر بس نگیبه کار رفته در هون ندهیبه ذکر است سنگ سا الزم
سنگ  نیا نیهمچن  .ردیگ ی مورد استفاده قرار م یفلز   ریو غ یسطوح فلز 

آن پس از کند شدن جدا شده و  یداشته و دانه ها  ی زشوندگ یت  تیقابل
مورد استفاده در   یها ندهیجمله سا از .شود ی آن م نیگز یجا زیت  یدانه ها

اشاره   دیکارب کونیلیو س ومینی آلوم دیتوان به اکس ی م نگیسنگ هون
 ریو فلزات غ ی مناسب استفاده در فلزات آهن  بیمواد به ترت   نیا .نمود
  نگیدر هون ز یسنگ الماس ن ن،ی بر ا عالوه .باشند ی چدن م  رینظ ی آهن

سؤال که   نیطور خالصه در پاسخ به ا به .کاربرد دارد کیمانند سرام  یمواد
  تی فیک شیجهت افزا ی ات یعمل نگیهون توان گفت، ی م  ستیچ نگیهون

شده در   یبردن موج سطوح براده بردار  نیپرداخت سطح قطعات و از ب
دقت و تبحر  نگ،یهون ندینکته در رابطه با فرآ نیتر  مهم .است ع یصنا
عدم مهارت اپراتور   ایو  ی دقت  ی ب  هرگونه .است ندیفرآ  نیا ی در ط  ی کاف

وقفه در خط   جاد یقطعه و به تبع آن ا یی رفتن کارا نیتواند سبب از ب  ی م
 .شود دیتول
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 application of) ست؟یچ نگیکاربرد هون 2#
honing) 

 

  تیفیجهت بهبود ک ی اصالح یندیفرآ نگیطور که گفته شد هون همان
به شمار  رآالت یهوافضا، خودرو، نفت و گاز و ش رینظ ی ع ی قطعات، در صنا

  ی اصالح ات یگفت عمل میبخش به شما خواه ن ی در ا اما رود و ی م
  ی کی .دارد ع یصنا  نیدر عملکرد قطعات در ا یکاربرد چه  و ستیچ نگیهون

قطعات، بر طرف   یی جهت اصالح نها نگیهون یها تیقابل نیاز مهم تر 
براده   هیمانده از مراحل اول ی واقع آثار باق در است که ی کردن خطوط 

 .است یتراشکار  رینظ ،یبردار 

به منظور بهبود  ،یبه شکل ضربدر  فی خطوط ظر ی وجود آوردن برخ  به
 .شود یمحسوب م نگیهون یها تیقابل گریاز د ،ی روند روغن کار 

بردن حالت مواج سطح قطعات در مرحله   انیقطعات و از م یکار  پرداخت
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 ات یمهم عمل یاز کاربردها ی کی زیقطر قطعه ن لی تکم و یبراده بردار 
 .رود ی به شمار م نگیهون

 

 types of) ست؟یچ نگیانواع هون  3#
honing) 

  ی م  دیساخته و تول ی و افق  یبه دو شکل عمود نگیهون یها نیماشن
عمدتًا قابل استفاده   یعمود نگیهون یها نیماش  ن،یب نیا در .شوند

در اصالح  زین یافق نگیهون و نیقطعات سنگ یبر رو اتیجهت انجام عمل
 .با ارتفاع باال کاربرد دارند ی قطعات 

شکل آن، با   نیتر دهیچیتا پ ن یاز ساده تر  نگیهون یها نیماش هیکل
  ی به طور کل اما رند؛یگ ی مورد استفاده قرار م  ع یمتفاوت در صنا  یی کاربردها 

 :ردیگ ی م یبه لحاظ نوع کاربرد در دو بخش جا نگیهون

 رینظ  ی داخلکه عمومًا به منظور پرداخت سطوح  ی داخل نگیهون .1
 .خودرو کاربرد دارد لندریس

 ی م  ی که قابل استفاده در پرداخت سطوح خارج ی خارج نگیهون .2
 .باشد
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 نگیهون یای مزا 4#

 اصالح فرم قطعات  ندیفرآ یباال سرعت .1
 ابعاد قطعات ی هندس  تیباال در بهبود موقع دقت .2
 کنواخت یسطوح کامالً  جادیو ا ی عال  پرداخت .3
 به باال رفتن دما  ازیبدون ن یبراده بردار  ندیفرآ انجام .4
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 نگیهون اتیچند نکته مهم در عمل 5#

قابل   زانیتواند به م ی م  یندیدر هر فرآ یدینکات کل تیشک رعا بدون
 .گذار باشد ریحاصله تأث جهینت  تیفیدر ک ی توجه 

 

بر  رگذاریعوامل تأث میدارد که بدان تیاهم اریسؤال بس نیپاسخ به ا لذا
 ست؟ یچ نگیهون ندیفرآ تیفیک

 :باشد ی م ریعوامل به شرح ز نیاز ا ی برخ
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 نده یسنگ سا یدانه بند نوع .1
 نده یسنگ سا دیچسب به کار رفته در تول تیفیک .2
 نگیهون ات یابزار در عمل ی و چرخش ی حرکات رفت و برگشت  سرعت .3
 یو نوع فرم قطعات اصالح  جنس .4
 روان کار  ایخنک کننده و  الیس نوع .5


