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مقدمة
أهم أسس التصميم المعماري هي عناصر االتصال والحركة ومن أهم هذه 

زاء العناصر هي األبواب والشبابيك وخاصة األبواب وذلك لقدرتها على ربط أج

بيعة المبنى الداخلية وأيضا قادرة على صنع وربط أجزاء المبنى الداخلية بالط

.الخارجية

اعدة وال يصح أن تكون األبواب والشبابيك مصمتة فالبد من وجود الزجاج للمس

جن على إدخال الضوء والحرارة والمساعدة على الرؤية حتى ال نشعر أننا في س

ول تعتبر األبواب وحدات أساسية في المباني فبجانب أنها وسيلة الدخحيث 

وائط والخروج من المباني إال أنها يجب أن يتحقق فيها بعض وظائف وصفات الح

أو القواطيع كما قد يضاف إلى بعض أنواعها بعض الوظائف الفرعية ألغراض

-:خاصة ويتلخص ذلك في األتي
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سهولة التشكيل-9مقاوم للعوامل الجوية       -8مقاوم للحريق         -7

-:الشبابيك من حيثاالبواب ووفيما يلي سنستعرض معا بعض أنواع

فتح                                                                                      طريقة ال-

 .المواد المستخدمة-



أنواع األبواب من حيث  : اوالً  
الخامة المصنوعة منها



-:مقدمة 
:األخشاب

لرطوبة في تكون األخشاب المستعملة في تصنيع هيكل أو قلب ضلف األبواب من األخشاب المناسبة لالستعمال ويتراوح ا

وتكون خاليه من العيوب مع مراعاة ان اليزيد قطر العقد على نصف % 12الى % 10األخشاب عند التصنيع ما بين 

.  ية للبلدسمك الجزء الموجود به واذا تواجدت عقد سائبة ألياف خشب العضو وتكون األخشاب مطابقة للمواصفات القياس

(:األبالكاج)الخشب الرقائقي 
لعيوب ، ألواح الخشب الرقائقي المستعملة في التجليد يكون سطحها مستويا خاليا من ا

شتري أن يتفق المنتج والمعلى. وتكون األلواح مطابقة للمواصفات القياسية للدولة 

عمل على درجة األلواح المستعملة فى التجليد يجب ان يكون الخشب األبالكاج المست

كسوة م التأثيرات الجوية ويمكن ان تكونولألبواب الخارجية المعرضة للجو من نوع يقا

ن وقد الخشب األبالكاج لنفس الباب من نفس النوع من الوجهين أو من نوعين مختلفي

القشرة تكسى األبواب أيضا من الوجهين بنوعين مختلفين من القشرة وان تكون سمارة

فى االتجاه الراسى اال اذا طلبت أفقية أو مائلة

:الخشب المضغوط
ى المستعملة فى التجليد يكون مسطحها الخارج( هاربورد)ألواح األلياف المصنوعة 

.ولةمستويا ناعما خاليا من العيوب وتكون األلواح مطابقة للمواصفات القياسية للد
: الخشب الحبيبي المفروم 

للمتر المكعب ويكون السطح الخارجي 600ألواح الخشب الحبيبي المستعملة في التجليد تكون بكثافة اليقل عن 

مستويا ناعما خاليا من العيوب 

(:غش النحل)الورق الكرافت المقوى 
ملم تربيع400غ ومساحة الخلية عن 170وهو على شكل خاليا النحل على اال يقل وزن المتر المربع عن 



:الخواص الطبيعية لألخشاب -
:تركيب األخشاب-

:التركيب الكيميائى-أ
وهو يعبر عن التكوين الكيميائى للخشب من كربون وإيدروجين وأكسجين ويجد النيتروجين 

فى المادة الغذائية حيث أنة عامل مهم فى نمو األشجار

:التركيب العضوي -ب
اذا قطعت شجرة بمستوى عمودي على ساقها فنشاهد القطاع ونالحظ فيه

القشرة-األشعة النخاعية أو العضوية -الحلقات السنوية-اللب-

:الخواص الميكانيكية -
هذا يالحظ عند عمل تجارب على األخشاب ان لهذه المادة حد للمرونة مثل المعادن والتي تنقص قدرتها ويتسبب عن

من حمل الكسر ويكون من السهل استئصال % 70الى % 50انحناء ثم الكسر عندما يصل الحمل الى مقدار من 

ون طبقات األلياف الواحدة من أخرى على اتجاها الطولي،، ويكون من الصعب كسرها عرضيا حيث ان قوى القص تك

.من االستئصال عرضيا حوالي عشر أمثال القوى فى االتجاه الطولي 

-:للخشبنشائيةاالعيوبال-
كثيرا وياتى لألخشاب عن طريق حشرات السوس التي تعيش مع بعضها فى مجموعات كثيرة وهو يوثر:التسوس-

على قوته االنشائيه 

يحدث فى الخشب بفعل البكتريا أو الطحالب مع وجود الرطوبة:التحلل-

معظم األخشاب قابلة لالحتراق ما لم تعالج كيميائيا:القابلية لالحتراق-

تتأثر األخشاب بالرطوبة والحرارة ويظهر ذلك بالتوائها:التمدد واالنكماش-



-:أنواع األخشاب -
تكوين األخشاب المستعملة فى المباني هى المستخرجة من األخشاب التي يسمينها العلماء النبات باألشجار ذات ال

ذات األخشابو لثانيالخارجى التي تنمو بوجود طبقات تحت القشرة وهما نوعان االول ذات األخشاب الصلبة

قس الطرية ويالحظ ان األشجار من فصيلة واحدة تختلف أخشابها عن بعض باختالف األرض المزروعة فيها والط

وكذلك كيفية خدمته 

-:األخشاب الصلبة -1
بواب مثل خشب القرو والزان والجوز والماهوجنى وال تستعمل اال فى حاالت خاصة كالجمالونات الواسعة الفتحة واال

ضوية التي والشبابيك واألرضيات والساللم التي يتطلب العمل استعمال مواد غنية ألنها فعال من المواد الطبيعية الع

يستريح النظر إليها وتعيش مدة أطول بكثير عن غيرها من الخشب ومن أهم استعمالها نجارة األثاث 

-:األخشاب الطرية -2

ى ويستورد من جنوب أوروبا على شكل ألواح أو مراين أو بغدادلي ويستعمل ف:خشب الشوح األبيض -أ

إلي4األعمال المؤقتة كالصلبات والفرم والقواطيع الخشبية واأللواح من هذا النوع تعمل بعرض يتراوح من 

:بوصة وسمك مختلف حيث تقسم األلواح الى أربع  أنواع حسب اسماكها  كاالتى12

بوصة. 75لوح بندق سمك -بوصة                . 5لوح ورقة سمك-

بوصة1. 75لوح بوبتى سمك -لوح التزانة سمك بوصة واحدة        -

واح يستورد من شمال أوروبا مثل السويد وروسيا على شكل ال(:الموسكى )خشب الشوح األصفر -ب

:سادة أو مفرز ويستعمل فى جميع نجارة األبواب والشبابيك واألرضيات وينقسم إلي األنواع آالتية

الواح موسكى مفردة-الواح موسكى سادة                      -



-:المواد الالصقة المستعملة فى أعمال النجارة 

معرفة استخدامات المادة الالصقة وتركيبها بشكل جيد يجب -

عدم لمس المواد الالصقة ، واستخدام الفرشاة حين االستعمال ، نظرا لما تحتويه من مواد ضارة بالجلد والعيون-

عدم التدخين حين استعمال هذه المواد ، نظرا الن بعضها قابل-



االبواب الخشبية 
فة وتصنع االبواب الخشبية هى تراكيب خشبية مكونة من عدة اجزاء تجمع بعضها مع بعض بتعاشيق مختل

ن حيث االبواب على اشكال مختلفة وذلك بالنسبة لمواضع تركيبها والغرض المطلوب من استعمالها وهى م

(خارجية)اوابواب تفتح من المبنى للخارج( ابواب داخلية)الموضع اما ابواب داخل المبنى 

انواع االبواب من حيث االستعمال

وهى منها ثالث انواع وهم(المؤقتة)االبواب الموقوتة -:اوال 
باب سمر بعوارض                                                                                             -1

باب سمر بعوارض واحزمة -2

باب سمر بعوارض واحزمة وقوائم ويعرف باسم باب سمر بتزنيدة -3

ويكن حصرها فى النوعين االتييناالبواب المستديمة-:ثانيا  
باب سبرس                                                                                                     -1

باب حشو -2

-:تركيب االبواب 
ى تتركب االبواب من مصراع او اكثر على حسب اهمية استعمالة وتعلق هذة المصاريع ف

الحلوق بمفصالت معدنية فالباب ذو المصراع الواحد يعلق مصراعة من جهة واحدة ويتحرك بواسطة

المفصالت ويركب لة الكالون من الناحية االخرى اما الباب ذو المصرعين فيعلق كل منهما 

يسر فى الحلق بالمفصالت التى تكون الى يمين المصراع االيمن والى يسار المصراع اال



ن ويركب الكالون فى يسار المصراع االيمن ويغلق على يمين المصراع االيسر بعد تثبيت االخير بترباسين احدهما م

تركب االبواب فى الفتحات المعدة لها فى -: اعلى المصراع والثانى من اسفلة موضع تركيب الباب فى الخائط 

مواضع مختلفة حسب سمك الحائط فهى اما ان تركب على استقامة السطح الخارجى للحائط او السطح الداخلى له 

او فى منتصف سمك الحائط ولكل من هذة المواضع طرق مختلفة فى تركيب الحلوق وكذلك فى فتح وغلق االبواب 

تبعا لكلين لكلين الحائط الذى يختلف فى طريقة بنائة فكلين الحائط اما ان يكون مستقيما او ذا بروز يساعد 

ويسمى احيا نا البروز     : الفص-1-:فىتثبيت النجارة توجد ست حاالت لنهاية حائط عند فتحات االبواب وهم 

وهو ما يتبقى من سمك الحائط بعد الفص ويكون : الداخلىالكلين-3وهى مقدار بروز الفص المحاكية-2

سطحة عموديا على يمك الحائط ويعرف بانة مستقيم او يكون سطحة مائل على سمك الحائط ويعرف بانة كلين 

وهى الخط المحدد للثالثة اجزاء السابق ذكرها او عبارة عن الخط المحدد لتشكيل دماغ : البلسقالة-4مشطوف 

الفتحة واذا كان دماغ الفتحة عموديا على طول الحائط فللنجار ان يثبت نجارته حسب الرسم المجهز له بمعرفة 

المهندس سواء كان التثبيت من جهة واجهة الحائط ام فيما بينهما اما إذا كان دماغ الفتحة ذا فص فتثبت النجارة 

بين الفصين او خلفهما  اما فى حالة وجود فص ذى محاكية كبيرة فتركب النجارة خلف الفص واذا كان الفص 

موجود فى وسط دماغ الفتحة فتركب النجارة بين الفصين  وفى حالة كلين مشطوف تركب النجارة بين الفصين 

ى وفى حالة جعل الكلين كما فى الشكل االخير فتركب النجارة بين الفصين او خلفهما وتفضل هذة الحالة خصوصا ف

.االبواب الخارجية

البلسقالة

االبلسقالة

محاكية



طريقة تركيب وتثبيت االبواب

-:الخشبية

( لف الض) يتم تركيب وتعليق مصاريع 

م االبواب بمفصالت فى حلق خشبى ت

يد تثبيته فى الحائط بكانات من الحد

بت ووجود خوابير او دساتير خشبية تث

بها فى الحائط لتثبيت مسامير الكانات

اكما انة يسمح بتثبيت البروز عليه

هيكل الباب من عوارض خشب موسكى هيكل الباب من عوارض خشبية افقية وراسية

افقية على مسافات متباعدة

الفص

لىالكلين الداخ

البلسقالة



تركيب المفصالت السكينة والعادة

ق خشبى طريقة تثبيت المفصلة السكينة فى حل

مثبت فى الحائط بكانات حديدية
ملة كحلق طريقة تثبيت المفصلة السكينة على الواح التجليد المستع

للباب

تة بالنقر طريقة تثبيت المفصلة السكينة المثب

فى الواح التجليد

ق طريقة تثبيت المفصلة السكينة على حل

معدنى وباب خشب 

حلق بعرض الحائط ومثبت بة 

قالباب مفصالت مثبتة فى الحل



التعاشيق 



انواع االبواب

-:اوال االبواب المؤقتة 

باب سمر بعوارض-1

يستعمل هذا الباب فى االعمال المؤقتة ويتركب عادة من مصراع واحد فقط ويتكون هذا المصراع من 

مجموعة من الواح خشبية متراصة بعضها بجانب البعض ومجتمعة ذكر وانثى او بواسطة سدابة داخلة فى مجرى

هاية واحدة مقربة من الن:محفور فى منتصف سمك كل من هذه االلواح وتستمر االلواح على عوارض افقية عددها ثالثة 

من هذه العليا لاللواح والثانية فى منتصف طول االلواح والثالثة مقربة من النهاية السفلى من تلك االلواح والغرض

رض العوارض ربط االلواح بعضها مع بعض وتثبت اجنحة المفصالت بها  ولذلك اطلق على هذا الباب باب سمر بعوا

“1لاللواح الراسية والواح المصراع سمك “ 1*“6االخشاب المستعملة قطاع 

قطاع يبين الجزء الخلفي لمنظر

الباب من الداخل
واجهة امامية لمنظر الباب من الخارجقطاع راسى للباب



ن يالحظ فى عروض عوارض هذا النوع من االبواب ان تكون العليا منها اقل عرضا من كل من العارضتي

انية خلف الوسطى والسفلى ويكتفى باستعمل مفصلتين فى هذا النوع واحدة خلف العارضة العليا والث

العارضة السفلى   

هما للمصراع كيفية تجميع اعضاء هذا الحلق وطريقة اضافة سدابة لتكبير سمك القائمين لتكوين افريز من

ت قائم حلق ويوجد بوجه الحلق من الداخل تفريغ مشطوف بطول اعضائة الثالثة الستقبال مالط الحائط ويثب

ستعمل دسرة هذا الباب فى الكلين بواسطة كانتين من الحديد ولزيادة توطيد كل من القائمين فى عتبة الباب ت

من الخشب الشوم او الزان او المعدن الحديد او البرونز 

-:باب سمر بعوارض واحزمة-2

نظرا يعتبر هذا الباب اكثر متانة من الباب السابق

ادة لزيادة االعضاء المكونة والتى تساعد على زي

قوة مصراعة وتمنع حدوث االلتواء به وهذه 

االعضاء االضافية عبارة عن حزامين مائلين 

يعشق احداهما بين العارضة العليا والوسطى 

واالخر بين العارضة الوسطى والسفلى



قطاع راسى من الداخل قطاع راسىواجهة من الخارج

قطاع افقى



باب سمر بعووارض ومجموعة من 

االلواح التى تتخللها فراغات 

خل بدون قائم حلق والمفصلة مثبتة دا

مفحار بالعوارض من جهة االلواح 

بدون قائم حلق والمفصلة حدادى 

مثبتة لطش على العوارض 

انواع االبواب السمر وطرق تجميعها 

باب سمر بعوارض ومجموعتين 

من االحزمة وااللواح 

انى                                             قائم الحلق بشكل الراتب ذى االفريز مع المب

والمفصلة لطش العوارض 
تثبيت سدابة بقائم الحلق 



تجميع االلواح مع العوارض اما لطش او داخل ت باب سمر بعوارض واحزمة والواح تتخللها فراغا

العارضة
ابواب السمر المتباعدة االلواح

اح نماذج مختلفة البواب السمر بعوارض والو

وار متباعدة وتستعمل عادة فى الحدائق واالس

وقلة تكليفها وتمتاز بالباسطة والجمال



باب سمر بتزنيدة-3

عوارض او يصنع هذا الباب لغرض اهم من استعمال البابين السابقين فبدال من تسمير االلواح الراسية على

لك علىعوارض ذات احزمة تنشا تقفيصة او تحليقة مكونة من قائمين مع العوارض الثالث مضاف الى ذ

وعوارض واحزمة من سمك“ ¾الحزامان ويستعمل فى هذا الباب الواح مبسطمة سمك 

مك وسمك العارضة العليا مساويا لسمك القائمين والقائمين من نفس سمك اللوح زائدا عليه س“  ¼1

ويجب احكام اتصال هذه التحليقة بتعشيقة العوارض فى ”2العارضة التى خلف االلواح ويكون سمك القائم 

القائمين باللسان والنقر  و هذه التحليقة او التقفيصة تسمى عظم الباب اما اذا زادت عليها 

ويعرف القائم الذى يركب فيه (اسطامة )او  ( يد )تعرف باسم تزنيدة وقائم العظم فى الباب يسمى 

لكالون او الذى يدخل فيه لسان ا(  الكالون)اما القائم الذى يركب فية القفل (  يد المفصالت ) المفصالت 

والكالون الذى يركب من داخل سمك االسطامة يعرف ( اسطامة الكالون )او ( اسطامة )يعرف باسم 

(.كالون  داخل االسطامة ) باسم 

ان نظرا لضخامة هذا الباب واذا ك( حدادى ) نجد فى الرسم المفصلة المستعملة لهذا الباب فهى من نوع 

” 3/8جناحها المستمر على المصراع طويال لدرجة كبيرة روعى فى تسميره استخدام الجوايط من قطر 

بوصات من بعضها 5تكون رواسها وصوميلها مربعة وترص هذة الجوايط صفا واحدا على مسافة 

ك من البعض ولتحسين شكلة العام يمكن تجليد الكلين وتركيب بر لهذا الباب من الداخل كما يظهرذل

القطاعين االفقى والراسى 



واجهة أمامية للباب
قطاع  رأسي من الداخلقطاع جانبى

يبة يبين هذا المسقط شكل البر وكيفية ترك

على الدفاين والكعب الخاص بهذا البر



االبواب المستديمة-: ثانيا 

االبواب السبرس -1

الرؤس يتركب الباب السبرس من التقفيصة المكونة من القائمين و

الثالثة اذا كان الباب من مصراع واحد يعمل صارى فى وسط 

القائمين من اسفل ومن اعلى الراس المتوسطة وعرض مصراع 

واحد يكون اكبر من عرض مصراع واحد لباب ذى مصراعين 

ويتكون هذا الباب من الواح معشقة بعضها مع بعض ومحالة 

ومن لتكون الحشوات التى تعشق من اعلى( السبرسة )بالبسطوم 

ماة اسفل فى مجارى تحفر بالمفحار فى العوارض االفقية المس

وتعشق من الجانبين  وتصنع كافة اجزاء( بالرؤس)

8:12سم وعض بين 5الباب من الخشب الموسكى والعظم سمك 

يز سم  وعند تقابل اسطامتى المصراعين يعمل فى كل منها تفر

سم ويجب مراعاة ان تكون هذة االبواب مرتفعة عن ارض 1بمقدار 

سم على االقل  ويلزم لتعليق المصراع1االمكنة المخصصة بمقدار 

يركب على( الكالون)الواحد ثالث مفصالت وعند تركيب القفل 

تح ارتفاع متر من ارض المكان حتى يكون فى مستوى اليد عند ف

سم من كل جهة 1الباب وتقل النجارة عن مقاس الفتحة بمقدار 

قطاع جانبى واجهة الباب

قطاع افقى 



النموذج الثانى

نموذج باب خشب سبرس ماهوجنى من الخارج وتجليد ابلكاج 

ماهوجنى من الداخل وهذا الباب لغرفة صيانة للتحكم فى صمامات

اطفاء الحرائق ووجود شرائط راسية فى الزجاج

القطاع               الواجهة 

ا -قطاع ا

مسقط افقى

مسقط افقى 

مسقط افقى 3-3تفصيلة 

مسقط افقى4-4تفصيلة 



:االبواب الحشو -2
ابواب ذات حشوات من ورق الشمسية* 

زين تستخدم فى االماكن التى تحتاج الى تهوية كابواب دورات المياة واماكن الغسل او حجرات التخ

وتكون عادة ذات مصراع واحد

االبواب الحشو الداخلية* 

ات منها االبواب ذات الحشوات المحصورة بين قوائم ورؤس المصراع ومنها االبواب عديمة الحشو

ومنها ذات المصراع الواحد وذات المصرعين او المتعددة المصاريع حسب ( االبواب السدة ) 

الغرض المعد الجله
باب حشو داخلى بمصراع واحد



باب حشو داخلى بمصراع واحد

الواجهة                       القطاع 

تفصيلة الباب بالحلق

مسقط افقى



نموذج اخر لباب حشو داخلى بمصراع واحد

فصالت يختلف عن السابق بانة يتكون من خمسة حشوات ويتكون عظم هذا الباب من قائمين احدهما يد للم

والثانى اسطامة الكالون ومن راس اعلى واخر اسفل 

قطاع جانبىمسقط راسى 

قطاع افقى



النموذج الثالث باب حشو ضلفة واحدة بست حشوات

تم تركيب هذا الباب فى حجرة مجلدة جدرانها بوزرة قصيرة من النوع المسمى سفل وعلى جدران 

رف الحجرة كورنيش لحمل اطارات الصور وعمل بر من اليدين له كعب وحلى الباب من اعلى بكورنيش

(  السادة)وع وقد صممت حشوات هذا الباب من الن(  قالب)تفصل بينه وبين معبرة البر حلية تعرف بحلية 

وركبت اطرافها فى مجارمحفورة بعظم الباب وسمرت عليها حليات “ 5/8من خشب اصم سمك 

قطاع جانبىواجهة

ين قطاعان افقيان لبيان تركيب الباب فى حائط

مختلفى السمك 



النموذج الرابع لباب حشو حديث الطراز بمصراع واحد واربع حشوات 

3سم وتعمل الحشوات من سمك اساسى قدرة 4.5يصفى لسمك “ 2ويعمل عظم هذا الباب من خشب 

سم خشب اصم 

ا-اقطاع واجهة

قطاع افقى

ب -قطاع ب

(باب داخلى باربع حشوات ) باب طراز حديث بمصراع واحد 



باب خشب حشو من خشب الزان

قطاع

مسقط افقى
واجهة



باب خشب حشو من خشبالبلوط ضلفتين

قطاع

مسقط افقى
واجهة



باب حشو من خشب الزان ضلفتين

قطاع راسى

قطاع افقى

واجهة



:األبواب السدة

ن قوائم تصنع مصاريع األبواب السدة من تقفيصة او تحليقة من خشب الموسكى او األلمازة ، والتقفيصة مؤلفة م

ورءوس واحزمة،وتكسى هذه التقفيصة اما بالخشب ذى الطبقات او الخشب المجهز بطريقة خاصة

بوصه2

*1

بوصه

حزام 

اضافى

للباب 

السميك

شكل تحليقة الباب

4* بوصة 6حلق 

بوصة

بوصة ½ * بوصة 2

بوصة 2عظم التحليقة

بوصة1* 

الواح خشب عازل

الواح خشب عازل 

بوجه قشرة طبقات

قطاع لباب سدة عازل لنفاذ الصوت 

بوصة4بسمك 

حلق 

* بوصه4

بوصه2

1* بوصه 3عظم التحليقه 

بوصه

لوحان من خشب عازل 

بوصه ½ سمك 

خشب ذو طبقات بوجه

معدنى

بوصه2قطاع لباب سدة عازل لنفاذ الصوت بسمك 

بوصة استعمل الواح عازل اعتيادية فى الوسط وألواح عازله ذات وجه قشرة مكون من 4فى قطاع الباب بسمك 

طبقات فى تكسية وجهى الباب 



واباألبواب التى تتكون من خشب وزجاج وحديد حيث تزيد عن األبهى:األبواب الخارجية السدة

السدة العادية بوجود حديد مشغول بها مع مالحظة وجود ضلفة من الزجاج خلف الحديد تفتح للداخل

قطاعواجهة

مسقط افقي

علبة 

العدادات

صندوق 

البريد

قطاع 

بالضلفة

ب-قطاع مسقط افقي ب أ-قطاع راسى  أ

علبة العدادات

شمبراقالحلق



:ةالمنزلقالخشبية األبواب 

-:الخصائص
.بسيطة وعملية وأنيقه الشكل -1

متاح في اي االحجام-2

حسن االداء مانعيه الماء اداء نفاذيه الهواء-3

والضوضاء والمواد العازله للحرارة والمقاومة الملكيه
واجهة الباب 

هو باب منزلق يعمل إلكترونيًا عن طريق اآلشعة 

تحت الحمراء المثبت مصدرها فوق الباب المكون 

.من اربعة ضلف 

الواجهة قطاع رأسى فى الباب

المسقط األفقى



الرسومات التوضيحية للباب المنزلق الذى يتحرك* 

.إلكترونيًا ألعلى و يظهر األجزاء التفصيلية للباب 

.وحدة الموتور -1

.وحدة التحكم المركزى -2

.بوردا -3

.لمبة أشارة -4

.اريال -5

.وحدات فوتوستال -6

.مفتاح تشغيل خارجى -7

.مفتاح تشغيل داخلى -8

الرسم التوضيحى للباب من الداخل مع تفصيل * 

األجزاء المختلفة للباب و اإلكسسوارات المستخدمة 

وأيضأ الموتور الذى يحرك الباب , و طريقة العمل 

  .
.وحدة موتور -1

.وحدة تحكم مركزية -2

.بوردا -3

.لمبة أشارة -4

.أريال أستقبال أشارة -5

.وحدة فوتوسبل -6

.مفتاح تشغيل -7

.وحدة فرامل 



الرسومات التوضيحية للباب  و أجزائة المختلفة و يظهر بها * 

مصدر اآلشعة تحت الحمراء  و المجال الذى تغطية أمام و خلف 

.الباب 

باب المحالت التجارية )باب منزلق ألعلى * 

)



توجد بعض التفاصيل * تفاصيل لألبواب المنزلقة 

.الخاصة باالبواب المنزلقة فقط 

من ) طريقة تثبيت الكمر الحديد  الذى يحمل الباب -1

.....( .من الجنب, أعلى 

. نوعية الكمر الحديد -2

التفصيلة التوضيحية للباب من * 

أسفل فى مكان الدليل الذى يحفظ 

الباب فى المسار المحدد و الطرق 

. المختلفة فى المعالجة  



:األبواب المنزلقة المسارات والكوابيل

بوابطريقة تثبيت الجانبى لال

حامل كابولى جانبى

مجرى

رولمان بلى

يالتثبيت جانب

كرة حديد تتحرك على

مجرى لتحريك الباب

ب حامل معدنى يثبت بالبا

بواسطة مسامير

صامولة ضبط راسي 

وجانبي

فراغ مسامير التعليق

ضلفة الباب

ىالتثبيت جانب



شكل الرولمان بلى الذى يتحرك من -

.حيث نقط التحميل 

اب شكل الدليل السفلى الذى يحفظ الب-

.فى المسار المحدد 

بطنية ) نقط التثبيت فى العتب الخرسانى -

....( جانب العتب , العتب 

يممجرى التعليق و كيفية الوصول إليها للتشح-



مسقط أفقى للباب * 

المنزلق ألعلى

قطاع فى الباب * 

.المنزلق ألعلى 

واجهة تفصيلية للباب * 

المنزلق  و يتضح منها 

الفراغ الذى يشغلة الباب 

عند التشغيل و أيضأ طريقة 

التثبيت و اإلنشاء و الفكرة

.القائم عليها 



باب منزلق فى داخل 

الحائط من جانب واحد 

فقط كما يظهر ذلك فى 

المسقط األفقى الذى 

يوضح فكرة عامة 

لطريقة عمل الباب 

. المنزلق 

قطاع رأسى بالباب * 

المنزلق و يظهر بهذا 

القطاع سمك الحائط الذى 

سم و أيضأ 25يصل إلى 

باب ) الباب و نوعيتة 

( .حشوات 

تفصيلة بالقطاع * 

الرأسى من أعلى 

لتوضيح طريقة 

التثبيت العلوية و من

أسفل تظهر طريقة 

حفظ الباب فى مسار 

. محدد 



هما عبارة عن ابواب تجليد من الوجهن بخشب ابالكاج زان او قشرة قرو والتجليد نوعان اول:األبواب التجليد 

حظ عمل عبارة عن تحليقة خشبية مفردة لها تخشيب عرضى او طولي او كالهما معا بسموك تتناسب مع الفراغات ويال

كاج من ثقوب بالواح التخشيب ليتسنى للهواء المحبوس داخل الفراغات بالحركة حتى ال يكون عامال على خلع االبال

التخشيب ويسقط االبلكاج فى افريز التحليقة

باب خشب تجليد ابلكاج من الوجهين 

بنظارة زجاج علوية

واجهةقطاع راسى

مسقط افقى

44

1

1
3 3

2

2



تفاصيل باب خشب تجليد ابلكاج بنظارة زجاج

مم5تجليد ابلكاج زان 

مم35* 25علفة موسكى 

سكرتوره خشب موسكى

راس سفليه خشب 

مم150* 47موسكى 

قطاع راسي للجزء السفلى2-2تفصيلة 

بر خشب موسكى  

مم 72* 16

حلق خشب موسكى 

مم157* 147
عضم موسكى 

مم97* 47

مم5تجليد ابلكاج زان 

مم 4زجاج 

علفة موسكى 

مم35*25

ىباكية خشب موسك

1-1قطاع راسى للجزء العلوى 



بر خشب موسكى 

مم72* 16
عضم موسكى 

مم97* 47
مم5تجليد ابلكاج زان 

علفة موسكى 

مم35* 25

حلق خشب موسكى

مم157* 47

قطاع افقى4-4تفصيلة 

زجاج
تجليد ابلكاج

مم5زان 

عضم موسكى 

مم97* 47

بر خشب 

16موسكى 

مم72* 

ىباكته خشب موسك

علفة موسكى

مم35*25

حلق خشب موسكى 

مم150*47

قطاع افقى3-3تفصيلة 



:مم من الوجهين5باب تجليد ابالكاج زان 

واجهةفطاع راسى

مسقط افقى

1

1

3344

2

2



16بر خشب 

مم72* 
عضم خشب موسكى 

مم137* 47
مم5ابالكاج سمك 

علفات خشب موسكى 

مم35* 25
حلق خشب موسكى

مم97* 47

باكية خشب موسكى 

مم16* 16

مسقط افقى3-3تفصيلة 

علفات خشب موسكى 

مم35* 25

عضم خشب موسكى

مم137* 47

بر خشب 

16موسكى 

مم72* 

مم5ابال كاج سمك 

حلق خشب موسكى

مم97* 47

باكتة خشب موسكى

مم16* 16

مسقط افقى4-4تفصيلة 



قطاع راسى

1-1تفصيلة 

خابور خشب لوزن الحلق

مم16* 16باكتة خشب موسكى  

راس علوية خشب موسكى 

مم137* 47

2-2تفصيلة 

قدمة خشب موسكى 

مم150* 47

مم97* 16بر خشب موسكى  

مم 97* 47حلق خشب موسكى 

علفات خشب موسكى 

مم35* 25

مم5ابالكاج سمك 

وزرة خشب 



أبواب تجليد باالبلكاش من تحليقه خشبية قوائم ورؤوس

واجهةقطاع راسى

المسقط األفقى



النموذج الول

نموذج شباك خشب فارغ زجاج ضلفتين 

من الداخل واربعة ضلف شمسية 

منالخارج فى حائط نصف طوبة

تفصيالت

واجهة

مسقط افقى

قطاع

نوافذ خشب فارغ زجاج

:النوافذ الخشبية



النموذج الثانى

شباك خشب فارغ زجاج 

ضلفتيين من الداخل 

ومصبعات حديد للحماية 

من الخارج فى حائط   

سمك طوبة

واجهةتفصيالت 

مسقط افقى 
واجهة



النوافذ ذات الشيش

شباك ضلفة شيش وضلفة 

زجاج
شباك ضلفتيين شيش 

وضلفتيين زجاج

شبابيك ذات 

اربعة ضلف 

شباك ثالث ضلف زجاج 

واربعة  ضلف شيش

مسقط افقى 



واجهة

مسقط افقى

قطاع

نموذج نافذة اربعة ضلف 

فارغ زجاج من الداخل 

وشيش حصيرة من الخارج 

تفصيالت



ب-قطاع  ب

واجهة

تفاصيل 

انشاء نافذة

الشبابيك الخشبية المزدوجة

مسقط افقى للقائم

قطاع

واجهة

يستعمل هذا النوع من الشبابيك عند الحاجة لعزل 

الهواء الداخلى عن الخارجى لالحتفاظ بدرجات 

الحرارة الداخلية الناتجة عن تكييف الهواء

نافذة قاعة معمل يالحظ بها الحاجز 

المائل لتوجية االبخرة والهواء المتصاعد 

فى وسط القاعة الى الخارج نحو 

الشرائح الشمسية 



نوافذ ذات الواح زجاجية محكمة عازلة للحرارة

مسقط افقى وواجهة وقطاع

قطاع للشباك 

المنزلق فى 

وضع الفتح 

رسم تخطيطى للنعل الرصاصمسقط افقى للشباك المنزلق

حائط نافذة من الخشب بزجاج مزدوج به 

ضلفة منزلقة 



ا-قطاع ا 

ب-مسقط افقى ب 

واجهة 

مسقط افقى 

قطاع

نموذج شباك عازل للصوت

تم تصمييم التهوية لهذا الشباك بتيارات الهواء الطبيعى وبطريقة خاصة 

لوجود على مقربة من احد المطارات بحيث تمنع فتحة النافذة من دخول قدر 

كبير من الضوضاء او من ناحية اخرى منع خروج الضوضاء الصادرة عن 

مستخدمى المكان ولعدم االزعاج



نافذة ذات ضلف دوارة 

وشبكة كابالت 

تفاصيل نافذة حصيرة ذات ضلف دوارة حينما يتم ادماج اطارات شبك اسالك فى 

النافذة باالضافة الى االطارات المزججة

قطاع ب  ا-قطاع ا 



النوافذ الخشبية المكسية بالمعدن

قطاع
ب-مسقط افقى ب 

مسقط افقى 

مسقط افقى وواجهة قطاع

نافذة فى حائط زجاجى لممر داخل 

مدرسة من الخشب والزجاج 

يالحظ فى هذا الشباك استخدام 

الشرائح الشمسية الزجاجية العلوية 

العطاء اكبر قدر من التهوية كما 

يالحظ الحواف المائلة للحائط حول 

النافذة اللتقاط اكبر قدر من الضوء



واجهات المتاجر الخشبية

واجهة 

قطاع خالل واجهة محل 

ا-فى ا 

واجهة قطاع راسى خالل 

واجهة العرض 

هذة الواجهة الزجاجيةمن الخشب 

والزجاج والمبيتة فى العمق فى 

بانوة زجاجى زخرفى على دعامات 

من النحاس االملس والمضاءة من 

اعلى واسفل بانابيب فلورسنت 

هذة الواجهة غير عاكسة وبحيث 

ال تشوش الرؤية ويتحقق ذلك عن 

طريق امالة قطاع من الزجاج فى 

مستوى العين حتى ينعكس الضوء

بزاوية على السطح الماص 

للضوء لباطن سقف المظلة 

المنزلقة



النوافذ المنطبقة

تتالف من ضلف علوية التعليق بواسطة حماالت اسطوانات خاصة فى مسار منزلق ويتم ربطها معا 

بمفصالت بطريقة تسمح بأن يتم دفعها معا حيث يتم طيها على جانب او جانبين

قطاعات راسية 

تفاصيل نافذة 

منطبقة للخارج 

اربعة ضلف 

مسقط افقى 

وقطاع



النوافذ بالخشب المشغول

نموذج شباك منور من خشب مجمع طراز عربى

شباك قاصف شباك مربع ثابت بخرط 

45ميمونى على

شباك مستدير من نوع المنور 

الثابت محشو بخرط عربى



المشربيات 

المشربية عبارة عن شرفة بارزة عن جدار المنزل او المبنى  

وتعمل على تخفيف قوة النور الداخل الى البيت مباشرا او منعكسا 

مشربية من بيت السنارى مشربية من بيت السنارى



مأبواب ونوافذ األلومنيو

:مقدمة 

منيوم في البناء الى وسط القرنويرجع استخدام األل

وزنا يعتبر األلمنيوم من اخف مواد البناءو . التاسع عشر

تعادل ثلث كثافة 2,70فكثافته التي تبلغ , مقارنة بالحجم 

: ولأللمنيوم خواص أخرى هامه منها . الحديد والنحاس 

ل عدم مقاومته الجيدة للحريق بفع, مقاومته العالية للصدأ 

بر من ة فائقة للتآكل ولذلك فهو يعتتاشتعاله كما أن مقاوم

منيوم في الكثير من ويستخدم األل.لمعمرةاالمواد 

ئة المنتجات الصناعية وفي البناء بشكل خاص على هي

ة ع وتغطيه خارجييأعمدة وكمرات وإطارات شبابيك وقواط

لى في األسقف والجدران وتغليف الهياكل االنشائيه وع

و منيوم للحماية من تسرب المياه فهوهيئه أوراق من األل

.زل تام للمياه اع

أشكال البواب من االلومونيوم

أشكال لنوافذ من االلومنيوم



:المواد المستخدمة في قطاعات األلومنيوم 

اصفات جميع المواد المستعملة في تصنيع وتنفيذ أعمال األبواب والشبابيك مصنعة من مواد مطابقة للمو

.  الفنية العالمية 

مواصفات القطاعات االلومنيوم تصنع بطريقة البثق من سبيكة الومنيوم مطابقة للمواصفات األمريكية أو ال

:األلمانية وتتكون السبيكة من المواد التالية 

%0.1–0.05: تيتاتيوم %            0.1:منجنيز %         0.6–0.3: سيليكون 

الباقي: ألومنيوم %               0.1:زنك %                  0.4:ماغنسيوم 

:المواد المستخدمة في الخردوات 
يكية جميع األجزاء المستخدمة من قطاعات االلومنيوم مصنعة من سبيكة ألومنيوم حسب المواصفات االمر/ 1

 .أو المواصفات األلمانية

ديد أو من جميع االجزاء المسبوكة اليا اما ان تكون من سبيكة االلومنيوم باضافة السيليكون والنحاس والح/ 2

.سبيكة الزاما 

.جميع األجزاء المصنعة من اللدائن مصنعة من البولي أميد المقوى باأللياف الزجاجية / 3

.صدأ جميع المسامير المستخدمة في الخردوات مصنعة من سبيكة الصلب العالي المقاومة غير القابل لل/ 4



ومنيوم تفصيلة تثبيت العتب األل

في المباني

سدادة مصبوبة في عتب خرساني -1

حلق شباك األلومنيوم -2

رباط يمكن تعديله -3

مسمار مقاوم للصدأ ذو رأس مستديرة -4

شريط حشو ودهان -5

نيوم في تفصيلة تثبيت الجلسة األلوم

المباني

عتب خرساني -1

حلق شباك ألومنيوم -2

سدادة -3

رباط يمكن تعديله -4

مسمار خشابي ذو رأس مستديرة-5

شريط حشو -6

بالط العتب ووسادة من المعجون -7



تفاصيل تثبيت قوائم الحلوق األلومنيوم في المباني

عضادة طوب -1

حلق شباك -2

سدادة -3

رباط يمكن تعديله -4

مسمار خشابي مستدير الرأس -5

شريحة حشو -6

حلق خشبي محاط -1

حلق شباك ألومنيوم -2

اب مسمار خشابي مستدير الرأس لمنع تسرب التر-3

مركب تغطية -4

مادة حشو -5



تفاصيل الجلسة وعتب الحلق األلومنيوم

العتبالجلسة 

حلق شباك سفلي-1

مركب تغطية -2

مقطع من جسر عرضي-3

حلق شباك علوي-4

مشبك تثبيت -5

مسمار-6

شريحة من البولي أثيلين -7

حشو-8

حلق شباك ألومنيوم-1

حلق تهوية من األلومنيوم -2

ن شريحة طقس مستمرة من البرلكوروبوي-3



تفاصيل قوائم الحلق األلومنيوم

القائمقائم الوسط 

أعمدة ألومنيوم -1

جاويط -2

حلق ألومنيوم للشباك -3

كتف يثبت -4

صامولة سدادية-5

مقطع عامود مغطى-6

شريحة من البولي أثيلين -7

حشو مانع للتسرب ضد الهواء وشريحة الطقس-8

حلق شباك ألومنيوم -1

حلق تهوية ألومنيوم معلق في القمة -2

ن شريحة طقس مستمرة من البولي كلوروبري-3



تفاصيل تركيب الزجاج في الحلوق األلومنيوم

حلق شباك ألومنيوم مع مقطع للعضادة -1

قطع تحديد المسافات -2

حشو لتركيب الزجاج-3

وحدة تركيب الزجاج مضاعف -4



:نموذج شباك وباب من األلومنيوم 

واجهة أمامية

مسقط أفقي

2-2قطاع رأسي  1-1قطاع رأسي 

شباك

باب

شباك



واجهة أمامية

3-3قطاع رأسي 

مسقط أفقي

:نموذج اخر لشباك من األلومنيوم 



:ط تفاصيل تثبيت الشباك مع الحائ

 d-dقطاع  c-cقطاع 

زجاج شفاف

كاوتش الزجاج

باكتة الزجاج

فيشر

زجاج 

شفاف

كاوتش الزجاج

باكتة الزجاج

رفيش



:لشباك تفصيلة تثبيت الشباك مع ا

 f-fقطاع 

:اب تفصيلة تثبيت الشباك مع الب

 g-gقطاع 

قائم رأسي باكتة الزجاج

زجاج شفاف كاوتش الزجاج

باكتة الزجاجمفصلة ألومنيوم

كاوتش 

الزجاج

قائم 

رأسي
زجاج شفافبقائم البا



:ة تفصيلة تثبيت الباب مع األرضي :تفصيلة بين ضلفتي الباب 

b-bقطاع 
 e-eقطاع 

قائم البابقائم الباب كاوتش صداد

زجاج شفافكاوتش الزجاج

زجاج شفافكاوتش الزجاجباكتة الزجاج 

جلسة 

الباب

فرش مانع 

لألتربة

منسوب 

األرضية



لومنيوم األلوان التي يمكن ان تتوافر بها األبواب والشبابيك المصنوعة من األ

:أشكال أبواب األلومنيوم 



:أشكال أبواب األلومنيوم 



:م أشكال شبابيك األلومنيو



مجموعة اخرى من شبابيك األلومنيوم



:أمثلة توضح اسخدام أبواب ونوافذ من األلومنيوم 



ديداالبواب والشبابيك المصنوعة من الح

ثر فهو األكالحديد هو أهم عنصر فلزي عرفته اإلنسانية

اعاته استخداما وهو أكبر الفلزات وأكثرها استخداما في صن

ية التي والحديد في صورة الصلب هو رمز المدن. وتطبيقاته 

.نلمسها أو ندركها

وذلك من خالل امرار الحديد كخامة عبر مراحل التصنيع

ن خاللها المختلفة والتي يتم فيها اضافة المواد التي يمكن م

ي اضافة العديد من الصفات او زيادة الصفات الموجودة ف

الحديد نفسه 

واح او ونحصل على الصلب او االستانليستل في صورة ال

ختلفة اسياخ بابعاد وقطاعات محددة تدخل  في الصناعات الم

.بصور متعددة 

خامة الحديد

الحديد بعد التصنيع

اخالصلب في صورة االسيالصلب في صورة الواح



ك الى وبصفة عامة ينقسم دخول الحديد في صناعة االبواب والشبابي

ثالثة صور سنستعرضهم فيما يلي 

-:الحديد المشغول -1

لتجميل للحديد المشغول وظيفتان اساسيتان وهما الحماية وا

ضعها هاتان الوظيفتان ال تعمالن اال بعد اللمسات التي ي

ي كل الصانع الفني على معدن الحديد المشغول ونجد انه ف

مع روح عصر اختلفت التشكيالت والتصميمات لتتوافق

هذا العصر  

لموجودة ويتم التشكيل بواسطة لحام اجزاء التشكيل ا

إطار من في التصميم مع بعضها لتكوين البوابة في

الباب الحديد والذي يضاف اليه المفصالت لتثبيت

االجزاء المكونة للبوابة 

االطار الخارجي

عمود لتثبيت البوابة في االرض

المفصالت



ة من بعض االشكال المختلفة للبوابات  المصنوع

الحديد المشغول

بيك كما يمكن اضافة الحديد المشغول الى الشبا

للحماية  في صورة شبكات 



كما يمكن اضافة الزجاج خلف الحديد المشغول العطاء شكل جمالي 

ابواب حديد مشغولة وبها زجاج

البابتفصيلة توضح تكوين

ونجد انه من الممكن وضع مواد 

عازلة للصوت في اطارات االبواب



نجد ان الحديد يعطي العديد من التشكيالت المختلفة

بعض انواع  الزجاج التي يمكن

استخدامها  والتي تعطي ملمس 

مختلف 



د قطع يتم اضافتها الى الحدي

ية المشغول الضافة اشكال جمال

.للقطع المشغولة 

http://www.whitehorseforge.com/Gate.htm
http://www.whitehorseforge.com/Gate.htm


ابواب ذات هياكل معدنية -2

او وهي عبارة عن هياكل معدنية بالكامل ثم يتم تجليدها اما بالخشب

الواح من الصلب  

يوجد نوعان من الهياكل 

النوع االول من الهياكل  
النوع الثاني من الهياكل واالكثر انتشارا

حلق الباب

إطار الباب

شاسيه حديد

يت كانات للتثب

في الحاط



ذية االشكال المختلفة لالبواب الفوال

بعض تصامين االبواب ذات تجاليد معدنيةبعض تصميمات االبواب ذات التجاليد الخشبية



دهان االبواب المصنوعة من الحديد 

يكون بطريقتين 

من لالبواب التي يتم صنعها يدويا: االولى 

الحديد المشغول ويتم عن طريق الدهان 

بالزيت 

ية لالبواب ذات الشاسيهات الحديد: الثانية 

نع وتتم اللواح التجاليد المعدنية في المص

بالطريقة الكهروستاتيكية

نيشاما التجاليد الخشبية فيتم دهانها بالور

واح االلوان التي يمكن اعطائها العطاء الشكل الخشبي الل

التجاليد المعدنية



االبواب المعدنية المفرغة -3

يها  والتي يطلق عليها ابواب الهروب والحريق حيث يضاف ال

المواد العازلة للحرارة او الصوت او مقاومة الحريق  
ن يتم تصنيع ضلف االبواب واالطارات م

مم 1.2الحديد المجلفن بسماكات تبدا من 

لفة هذا ويتم تبطين هذه االبواب بانواع مخت

,  ين كالبولي يوريث) من المواد الكيميائية 

(والصوف الصخري , البولي ستايرين 

يتم تصنيع االطارات بصورتين 

االولى يتم تجميعها بالحام 

الثانية ويتم تجميعها بالمسامير



مكونات ابواب الحريق 

حلق الباب 
ضلفة الباب 

المفصالت 

المقبض

لباب وسيلة لتثبيت غلق ا

التصميمات المختلفة لالبواب 

امكانية اعطاء االبواب العديد من االلوان 



  u-pvcاالبوب والشبابيك المصنوعة من مادة الــــ 

ط هي مادة بالستيكية نفطية أي مستخرجه من النف Pvcمادة

فهي مادة عازلة للحرارة وغير موصلة للكهرباء 

لعزل الحراري فى  Pvcوضعيفة توصيل الصوت، لذلك تستخدم

.قطاعات األبواب والشبابيك األلمنيوم

إستخدامفيسنوات بدات كثير من المصانع 10منذ أكثر من 

PVC  للشبابيك واألبواب الخارجية وذلك لكفاءتها

.حرارةالعالية وتكلفتها الرخيصة بالنسبة لأللمنيوم العازل لل

ولذلك فهي تالئم كافة االستخدامات

ة من امثلة الشكال االبواب والشبابيك المصنوع

u-pvcمادة الــ 

ماذج حيث يمكن عمل تشكيلة كبيرة من ن

منها االبواب والشبابيك سواء المفصلية

او الجرار 



-:تفاصيل االبواب والشبابيك المفصلية : اواًل

منظور يوضح استخدام 

زجاج مفرد

منظور يوضح استخدام 

زجاج مزدوج



-:جرارة ثانيا تفاصيل الشبابيك واالبواب ال

زجاج مزدوج

مثبت الزجاج

تسليح داخلي

تسليح داخلي

عازل مطاطي  

للضلفة

عازل مطاطي  

للزجاج

 u-pvcقطاع 

لالطار

 u-pvcقطاع 

للضلفة

قطاع يوضح محافظة هذا 

النوع على الحرارة 

منظور يوضح استخدام 

زجاج مفرد

منظور يوضح استخدام 

زجاج مزدوج



كما يمكن اضافة ستارة لزيادة المحافظة          

على الخصوصية 

قطاع يوضح اضافة ستارة الحد 

الشبابيك المفصلية 

لي   قطاع تفصيلي في ستارة مضافة لشباك مفص

سم  20×16.5حيث تكون ابعاد الصندوق 

قطاع تفصيلي في ستارة مضافة لشباك جرار

سم  23.5×20حيث تكون ابعاد الصندوق 

غطاء امامي العلبة 

الموجود بها 

الستارة

ت مسمار تثبي

الستارة 

بالشباك 

الستارة

القطاع الذى

تسير فيه

الستارة



تارةالطرق المختلفة لفتح الس

ة قطاع يوضح شكل الستارطريقة يدوية

شكل قطاع الستارة المستخدمةطريقة الضغط

طريقة اوتوماتيكية 
مةشكل قطاع الستارة المستخد

القطاعات المختلفة للستائر 

المستخدمة



االلوان التي يمكن ان تتوافر بها تلك 

االنواع من الشبابيك واالبواب

اشكال المواد التي يمكن اعطائها للشبابيك واالبواب 

ن تصميمات مختلفة من الزجاج يمك

ك اضافتها الى االبواب او الشبابي

العطائها لمسات جمالية مناسبة 

الستخدامتها



مكن امثلة الشكال االبواب المختلفة التي ي

تنفيذها من خالل استخدام مادة          

u-pvcالــــ 

اشكال مختلفة لالبواب 

المفصلية

باب منطبق

ابواب جرارةابواب مفصلية



ي يمكن امثلة الشكال الشبابيك المختلفة الت

تنفيذها من خالل استخدام مادة          

u-pvcالــــ 

اشكال مختلفة للشبابيك

المفصلية

شبابيك مفصليةشبابيك جرارة



ابيك امثلة للمشاريع التي تم فيها استخدام شب

 u-pvcوابواب من مادة الــ 

مشروع فيال سكنية في العبور

ية تم فيها استخدام الشبابيك المفصل

اما االبواب فتم اختيار االبواب الجرارة

في البلكونات 



مشروع فيال سكنية في العبور

ية تم فيها استخدام الشبابيك المفصل

اما االبواب فتم اختيار االبواب الجرارة

في البلكونات 



:االبواب الزجاج 

:مقدمة عن الخامة 
ة أثناء الزجاج  عبارة عن مادة صلبة غير متبلورة تتحول بالتسخين إلى ماده سائلة تعود بالتبريد إلى مادة صلب

.التحول ، و هو من أكثر المواد فائدة في العالم ، و يتم صناعته بشكل رئيسي من الرمل و الصودا و الجير 

100000وللزجاج استعماالت كثيرة ال يمكن حصرها ، وهناك أنواع كثيرة من الزجاج يبلغ عدد أنواعه أكثر من 

يسي المستخدم بشكل رئو ما يهم في هذه االنواع بالنسبة لألبواب و النوافذ هو الزجاج المسطح و هو الزجاج نوع 

ب الرؤيا و كما يتم استخدام الزجاج المعتم و يتميز بانه يحج.في صناعة زجاج النوافذ و المرايا و بعض أنواع األثاث 

.يعكس ضوء خافت للمكان 

:تفصيالت ألبواب من الزجاج 

الواح الزجاج

المجري



:تفصيالت النوافذ الزجاج 

:و تتم بطريقتين :تركيب الواح الزجاج علي الخرسانة -1

لوح زجاج مفرد في مرقد عازل  -أ

.لوح زجاجي علي مرقد الصق أو معدني -ب



:تركيب الزجاج مع االلومنيوم و منها-2

:تركيب الزجاج باستخدام قطع علي شكل جناح -أ

.  هناك طرق عديدة لتثبيت الزجاج في المجري حيث يوضع الزجاج علي حبل من االسبستوس و الشحم 

تركيب الزجاج باستخدام قطاع علي شكل جناح



و الحلوق  .p.v.cتركيب الزجاج في حلوق الشبابيك االلومنيوم باستخدام شريحة من ال –ب 

و يتبقي مكانه بعد وضع اللوح و المعجون  .p.v.cالخاصة من ااأللومنيوم باستخدام ال 

مقطع جسر شباك الومنيوم -1

مركب لتركيب الزجاج-2

مم4زجاج سمك -3

.p.v.cشريط من ال-4

:  تركيب الزجاج علي قضيب حديد بالرصاص -ج

مغطي بالرصاص وله اجنحة من الرصاص موصولة بحافة Tالقضيب الحديد علي هيئة حرف 

.التي و التي تستعمل لتثبيت الرصاص مكان االجنحة من الرصاص



قة قضيب من حديد ضد الصدأ مطلي بط-1

.من الرصاص 

.جناح تثبيت من الرصاص -2

.مم 6زجاج سمك -3

.جناح مستمر من الرصاص -4

قطاع من االومنيوم

لوحين من الزجاج للعزل 

قطاع منظوري لباب من الزجاج و االومنيوم



امثلة لألبواب الزجاجية

امثلة للنوافذ الزجاجية 

:امثلة لألبواب و النوافذ الزجاج



االبواب السيكوريت

:مقدمة

تعمل هذة االبواب اما يدويا او اليا 

وهى مصنوعة من زجاج االبواب 

مم 12المصقول والمقسى بسماكة 

و تكونعلى االقل ( سيكوريت)

الخردوات كالمفصالت والدالئل 

ح واالقفال ومقابض دفع الباب والوا

يوم حماية االبواب السفلية من االلومن

او النحاس االصفر او البرونز او 

ميع الصلب غير قابل للصدا ،وتكون ج

الحواف مصنفرة ناعمة ويتم اعمال 

قبلالالزمةالقطع والثقب والحفر 

تقسية الزجاج



:تفاصيل باب سيكوريت 

ثابتينواجهة لباب سيكوريت ضلفتين متحركين وضلفتين

مسقط افقى عند ب

تفصيلة أ وتفصيلة ب



:ابواب سيكوريت معلقة محوريا طريقة أ-1

اب الطريقة المستخدمة فى أ يمكن استخدمها فى االبو

المدرعة الزجاجية وكال االحرف العليا والسفلى منة

ى مجرى تكون مستديرة استدارة بسيطة توضع العتبة ف

وتمتد بالعرض الكلى لفتحة الباب على ان يغطى

الشريحة من عند طرف نقطة التحرك ،والمقطع 

الموضح مأخوذ عند حرف الغطاء

(:ب)ابواب معلقة سيكوريت طريقة -2

لعتبة يتم فيها استخدام عتبة بها خشو مضغوط وتسمر ا

وضع فى تجويف فى االرض بمسامير صلب ال تصدأ وت

ثبت بعد ذلك خلية انبوب البولى كلوروبرين المجوف وت

رةقطع من البولى كلوربرين المستديرة نصف استدا

(أ) الطريقة

(ب)الطريقة



الت المفصتفصيلة توضح طريقة تركيب

بالباب السيكوريت

اشكال مختلفة للباب السيكوريت



شبابيك  مق ارنة بين المواد المستخدمة في صناعة االبواب وال
U-pvc الحديدالخشبااللومنيوم

1

2

ة ينقل هدر في التكييف والتدفئالتدفة توفير في التكييف و3

الحرارة 

يمكن ان يكون موفر للطاقةئة توفير في التكييف والتدف

عند استخدام مواد العزل  

يمكن ان يكون عازل قوي عازل قوي للضوضاءموصل وناقل للضوضاءعازل قوي للضوضاء4

لللضوضاء عند اضافة عواز



ه ال توفير في الصيانة الن5

يصدا ومقومة للعوامل 

المناخية مثل الرطوبة 

واالمطار

يحتاج الى اعادة رش أو دهان 

ير بعد فترة مع امكانية التقش

وسهولة الخدش وبهتان اللون 

لتي حيث يتاثر بالروبة والمياه ا

تحوي امالح

بهتان في اللون ويجب اعادة 

ء دهانه باستمرار اذا تشرب بالما

قد يحدث تلف 

يحتاج الى صيانة في حالة 

الحديد المشغول

تدوم لمدة طويلة بسبب 6

مقاومتها لعوامل االكسدة 

والحشرات والرطوبة 

والحرارة وتحملها 

للصدمات ومقاومة 

لالشتعال والحريق

ل تدوم اقل حيث تتاثر بالعوام

ل الجوية وتتأكسد ومقاومتها اق

للصدمات 

تدوم لمدة اقل وصيانتها اكثر 

قلبلة لالشتعال والحريق غير

به مقاومة للحشرات يتلف بتشر

الماء او الرطوبة واالمالح 

ذو عرضة لالنكماش والتشققات و

مقاومة اقل للصدمات 

تدوم لمدة طويلة بسبب 

مقاومتها للحشرات والحرارة 

وتحمل الصدمات 

عازل تام للكهرباء اال في حالة مول جيد للكهرباء امن عازل تام من الكهرباء7

تكسيته بمواد اخرى موصلة

موصل جيد للكهرباء

غير قابل لالشتعال 8

وذوخاصية لالطفاء الذاتي

قابل لالشتعال والحريق وليسغير قابل لالشتعال 

لديه خاصية لالطفاء الذاتي

غير قابل لالشتعال



يث  انواع األبواب من ح:ثانياً  
طريقة الفتح



:باب مفصلي -1

ضلفةدرجة و من الممكن ان يكون 90و يثبت من الجانب بمفصالت جانبية او سفلية  و يفتح بزاوية 

.ضلفتينواحد او 

درجة 180باب ضلفتين درجة 90باب ضلفة واحدة 

من الممكن فتح الباب للداخل او للخارج 



امثلة لالبواب المفصلية 

:باب  مروحة -2

وقد تضاف له البابيثبت هذا الباب إما جانبيا بمفصلة مروحة أو بركيزة رأسية لها سوستة أرضية

ومن مزايا هذه الماكينة أنها تعيده إلى وضعه األصلي وقد يتكون° 180ماكينة رأسية لفتح هذا الباب 

.لفةضلفتين أو ضهذا الباب من 

باب مروحة ضلفتينباب مروحة ضلفة واحدة



:االبواب المنزلقة -3

.وقضيب خاص ليحدد مسار فتحه( بكر)يثبت هذا الباب على عجل 

م جرت لفة واحدة أو أكثر وفي الحالة التي يكون فيها الباب صغير الحجضوقد يتكون هذا الباب من 

.عليه العادة أن يطلق عليه اسم باب جرار

ين باب منزلق ضلفة واحدة علي حائط واحد او بين حائططينباب منزلق ضلفتين علي حائط واحد او بين حائ

ينباب ضلفتين متحركت

فباب ثالثة ضل

ركةباب ضلفة ثابتة و ضلفة متح

باب اربعة ضلف



ة تفصيلة تبين القطاعات الداخليصورة تبين المجري المثبتة في االرضابصورة تبين العجل العلوي للب

للشباك المفصلي

امثلة لألبواب المنزلقة



قطاعات من 

زجاجااللومنيوم

كاوتش ألحكام 

الزجاج 

المجري 

السفلية

المجري 

العلوية

نموذج و تفصيلة باب منزلق



:االبواب المنطبقة -4

الباب وقد يوجد نوعان رئيسيان النوع األول ينزلق وهو معلق ببكر علوي وركيزة مرشدة سفلية في حافة دلفة

.يسمى في بعض األحيان باب اوكرديون ألنه يشبه آلة األكورديون الموسيقية

باب منطبق معلق محوريا باب منطبق معلق جانبيًا 

نموذج لباب منطيق معلق محوريابيًا نموذج لباب منطبق معلق جان



.ل مجري و يتم تركيب الشرائح مع بعضها باستخدام المفصالت او عن طريق التعشيق من خال

شكل المفصلة 

نيعشكل الباب اثناء التص

شكل المجري

(باب اوكورديون بمجري ) شكل الباب 



تفصيلة لباب منطبق خشبي

قطاع رأسي

مسمار تثبيت

المجري في الحلق

المجري

باب خشبي

قطاع افقي 

زدليل من البرون

ةمفصل

ةمفصل

معالق

مفصالت عادية

مجري ارضي



:االبواب الدوارة -5

محالت هذا الباب يدور حول صاري رأسي في وسطه ويستعمل هذا الباب عادة في األبواب الخارجية للبنوك أو ال

.العامة ألنه يتحكم في الحفاظ على درجة الحرارة داخل المبنى على الرغم من دخول وخروج الناس منه

امثلة لألبواب المنطبقة

رةاالشكال المختلفة لالبواب الدوا



كما انه من الممكن تجميع اكثر من نوع من انواع االبواب مع االبواب الدوارة 

ابواب دوارة مع باب مروحة

ابواب دوارة مع باب مروحة في الوسط

باب دوار مع باب مروحة و باب مفصلي

رجباب دوار مع باب مفصلي يفتح للخا
داخلباب دوار مع باب مفصلي يفتح لل

رج باب دوار مع باب مفصلي يفتح للخا

و لكن يوجد جزء مباني بينه و بين 

الباب الدوار



اضاءة في السقف

عرض الحائط

عرض فتحة الباب

الجزء الذي يدور 

المسقط االفقي وواجهة باب دوار منظور يوضح عالقة الباب الدوار بالحائط



:  االبواب االوتوماتيكية 

من الممكن ان تفتح االبواب اوتوماتيكيا و ذلك يستخدم في االبواب المنزلقة و الدوارة 



:ح النوافذ من حيث طريقة الفت

:نوافذ مفصلية -1

مفصالت عادية رأسيةبيةضلفتين بمفصالت عادية رأسية جان



لمفصالت عادية أفقية من أسفالمفصالت عادية افقية من اعحركة علي مركز من الوسط

جرار خارج الحائط ضلفتينجرار داخل الحائط ضلفتين

حركة علي مركز من اعلي و اسفل



:ة قطاعات منظورية توضح طرق الفتح المفصلي



(جرارة ) نوافذ منزلقة -2

جرار داخل الحائط ضلفة واحدةليجرار رأسي للضلفة السفا جرار رأسي للضلفتين مع

أمثلة مختلفة للنوافذ المفصلية



اشكال مختلفة من النوافذ الجرارة

امثلة للنوافذ الجرارة



:النوافذ المنطبقة -3

شباك اوكورديون علي مفصالت و مجري من النصفشباك اوكورديون علي مفصالت و مجري علي الحائط

امثلة للنوافذ المنبطقة



وافذكماليات األبواب و الن: ثالثا  



ا

يستخدم فى اعمال النجارة -مسار مقلوظ براس مخروطى مسطح-1
-6)اطواله عادة بين-والوصل بين مختلف قطع الخردوات وتثبيتها

(مم160

ويكون عادة مطلى -مسمار محدب براس حديدى محدب قليال-2
بواب يستخدم لجمع قطع الصفائح واال-بالنيكل او النحاس او الكروم

(مم50-8)اطواله تتراوح بين-والعمال الزينة

دم مسمار مقلوظ براس مخروطى مسطح ومتصالب الشقوق يستخ-3
عادة لتجميع القطع الكهربائية فى اجهزة الراديو والتلفزيون

.واالجهزة الكهربائية االخرى

حيث يكون  مركزه (ذو قيمة)مسمار مقلوظ براس نصف كروى -4
ام المختلفة مثقوبا بشكل لولبى يستخدم فى تثبيت المرايا وقطع الحم

(مم50-20)حيث ترص القبعة على المسمار ويبلغ طوله بين

انواع المسامير المقلوظة المستخدمة فى االبواب والشبابيك

مسمار مقلوظ براس نصف كروى -5كما فى المسمار )يكون مطليا
(.مم100-6)تتراوح اطواله بين(2يستخدم لتثبيت قطع الزينة حيث 

قطع يستخدم لتثبيت الصفائحالرقيقة وال(باركر)مسمار مقلوظ-6
(مم60-6)البالستيكية وتتراوح اطوالها بين

ة يستخدم لتثبيت الهياكل المختلف-مسمار براس مسطح مربع-7
يزى كالسقائل المعدة للبناء ويشد المسمار بواسطة المفتاح االنكل

(.مم20-15()مم24-5)اقطارها



انواع المسامير المعدنية المستخدمة لالبواب والشبابيك
ية يستخدم فى االعمال الخشب–مسمار براس دائرى يغطى قاعدة مربعة -1

لدوران حيث تنغرس القاعدة المربعة فى الخشب لتمنع المسمار من ا-للمبانى
(مم50-5)وقطره (مم500)اثناء رص الصامولة ويصل طوله الى 

ة يستعمل فى االعمال الخشبية او المعدنية الصغير–مسمار المعادن -2
(مم36-3)قطره(مخروطى-دائرى-مسطح–اسطوانى )ولراسه عدة اشكال 

يستخدم فى هياكل –ذو كالب وبدون راس –مسمار مزدوج التثبيت -3
نة المسلحة االبنية وفى االساساتحيث تتماسك الكابالت فى نهاينه مع الخرسا

-50)هطول-ويبقى القسم الحلزونى خارج الخرسانة لتثبيت صفيحة عليه
(.مم36-3)وقطره(مم300

ميد يستخدم لتثبيت االحجار الزاوية فى المبانى او للقر–وتد معدنى -4
-6)وقطره(مم55-50)والقطع الخرسانية ويصنع من الفوالذ القاسى طوله

(.مم36

حيث توضع تحت رؤوس –الشرائح والورد منها اشكال ونماذج عديدة -5
لى لها المسامير لتمنع الصواميل من الفك بسهولة يجب ان يكون القطر الداخ

-عدنيةيفضل استخدام المروحة فى االعمال الم–اكبر بقليل من قطر المسمار 
.فى حينتستخدم صواميل النجار فى االعمال الخشبية

منعها تستخدم فى تثبيت المسامير و-عديدة االشكال والنماذج-الصواميل-6
.من الحركة والدوران

.مطابقا لقطر المسمار المستخدم-يجب ان يكون قطرها الداخلى



انواع المفصالت المستخدمة المستخدمة فى االبواب والشبابيك

سمك المادة بالملليمترطول المفصلة بالملليمترمادة المفصلة عدد المفصالت بالزوج 

100رصلب او المنيوم او نحاس اصف1

752.5رصلب او المنيوم او نحاس اصف1.5

100صلب او المنيوم1.5

1003نحاس اصفر1

1004نحاس اصفر1.5



-:تنقسم المفصالت الى 

ن المفصلة وهى مفصالت لها محور ثابت وتستعمل لالبواب والشبابيك ويمكن فصل قطعتي:المفصالت العادة -1

.عن بعضهما دون فك المسامير

البنية لها محور ثابت وتستعمل للنوافذ واالبواب الخشبية فى المنازل والمكتبات وا:مفصلة عادة بركبة-2

.االخرى ويمكن فصل القطعتين عن بعضهما دون فك المسامبر



:مفصلة االبواب المضاعفة-3

تتالف من ثالث قطع مجمعة على محور واحد وموضوعة على ركيزة عمودية تسمح بدوران المتناوب لبابين بمقدار

.درجة180درجة ولباب واحد بمقدار 90

:المفصالت المسندية-4

تثبت على الحواف العلوية والسفلية لالبواب حيث ال يمكن استخدام مفصالت جانبية للتثبيت  



انواع االقفال 
وهى باالبواب الداخلية فقط حيث يستلزم تركيبها فتحتين :االقفال االنبوبية-1

م عادة االقفال ذات االسطوانة متشابهة للنموذج السابق غير انها اعرض واقسى منها لذلك تستخد-2

لالبواب الخارجية

اهم انواع االقفال تبعا لطريقة استخدمها وطرق تثبيتها

كالون باب زجاجى

اانواع الشناكل


