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ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

  
قد جيد  .خمتلفة ورموز ودوائر ومثلثات  بألوانلطابق أرضي به خطوط  اأفقي امسقطجند باللوحة السابقة 

بشرح مكونات هذه الرمسة لنتمكن من فهم هذا النوع من  سأقوملذا  .الكثري صعوبة لفهمها وحل رموزها 
  .ريةالرسومات اهلندسية املعما

فمثال ذا املخطط رمز املصمم باللون األسود  .خرآلإن الدالالت اللونية للخطوط قد ختتلف من مهندس 
نفهم داللة اخلط  أنلذا من املهم  .أي لون آخر  أو ارمادي أوزرق أ اللحوائط وقد يستخدم مهندس آخر لون

  .لونهوليس من  استخدامهمن 
متر من منسوب بالط ١.٥على ارتفاع  أفقينقطع باحلوائط بشكل  أننانتخيل  اأفقي اوعندما نرسم مسقط

لو نظرنا للرمسة السابقة سنجد  إذا .االرتفاع سيمر القطع باألبواب والنوافذ  اوعندما نقطع من هذ .األرض 
هذه اخلطوط السوداء متثل احلوائط وتكون خطني ) ناروان متجاوهي بكل مكان خط(سوداء  اا خطوط

البلك املستخدم وهي  أووهذه السماكة ختتلف حسب مقاس الطوب  .بب مساكة احلائط رين بسوامتج
النظر ذه اخلطوط السوداء جندها تقطع ببعض األماكن وتستبدل خبطوط  أمعناسم، ولو ٢٠بالرمسة السابقة 

ذا  الباب جند حالةففي  .عمود  أونافذة  أوباب  إماباحلائط  بسبب وجود فتحات وذلك أخرى بألوان
  : األبوابلرموز  أشكالالتصميم عدة 

 مسقط أفقي للطابق األرضي
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ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

  
  الغرف ومعظممثل باب احلمام ) ةواحد ةظلف(منها املفرد

   
  
  ملدخل الرئيسي اومنها املزدوج مثل  

  
  
  والنصف مثل باب مدخل العائلة ةلظلفاباب  أيضا هناكو
  
  

  )هنيصغرية تنطبق على بعضها باالجتا ظلف(الباب األكارديون  هناك وأخريا
  .املستخدمة باملمر الفاصل بني جملس الرجال وحجرة الطعام األبوابومثال ذلك 

  

وسأتطرق للمقاسات وتصاميم  .ويعتمد اختيار الشكل واملقاس املناسب للباب على مكان وجود هذا الباب 
  ).األعمال اخلشبية"األبواب بشكل أكثر تفصيالً مبوضوع 

فمثال عندما تكون ضيقة  .فشل التصميم  أومكاا له تأثري كبري يف جناح ومقاساا و األبواباختيار نوع  إن
تصطدم بقطع األثاث عند  أنمن الالزم تكون مكلفة كما ميكن  أكثرفهي تعيق احلركة ، وعندما تكرب 

بشكل ناجح  األثاثحيث يصعب تنظيم ووضع  التأثيثبالفراغ قد تعيق  األبوابكثرة  أنكما  .الفتح
  .وضع الصالة وو املدخل الرئيسي باملسقط األفقي للطابق األرضي السابقومثال ذلك 

  

للخطوط البيضاء واستبداهلا خبطوط زرقاء فاحته وغامقة  اانقطاع أيضاوجند باحلوائط اخلارجية للمبىن 
  :ومبقاسات خمتلفة وهذه هي النوافذ

  
  

  
  
  
  

والتهوية الطبيعية الكافية للفراغ ،  اإلضاءةتوفري (  ويعتمد مقاس النافذة وشكلها ومكاا على عدة متغريات هي
  ).للتصميم الداخلي للفراغ متهاءالمتصميم الواجهات ، 

 نوافذجند هنا 
 متر١عرض 

 افذنوجند هنا 
 متر٠,٦عرض 
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 األعمدةهذه هي  .)مثل الصورة السابقة(زرق داكن تقطع احلوائط أمستطيالت ودوائر مهشرة بلون  أيضاجند 
 لإلنسانمثل األرجل (يت تعمل على محل املبىن اخلرسانية املسلحة واليت حتمل املبىن ، وهذه األعمدة هي ال

  ).واحليوان
  

  :ي ومدخل العائلة من اخلارج املدخل الرئيس أمامزرقاء  اخطوط أيضانرى 
  

                 
ويفصل هذه اخلطوط  . األرضيمنسوب الطابق  إىلالدرج اليت تنقلنا من منسوب احلديقة  أوهذه هي السالمل  

 األعلىكما ذكرنا سابقا نرى املبىن من  أنناالسبب  .سم؟؟؟ ٣٠م ، ملاذا نرمسها على مسافة س٣٠مسافة قدرها 
قائم الدرج  أيضا هناكو . بأقدامنا هما ندوس عليونائمة الدرج هي  .حنن نرى نائمة الدرج  إذاوبشكل رأسي 

  :ذلكوفيما يلي رمسة توضح . وهي املسافة الرأسية بني كل نائمتني 
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 وإكمالخلطوط السلم الزرقاء  اانقطاع لوواألملاذا جند بالسلم الرئيسي الواصل بني الطابق األرضي  ولكن
  ؟؟؟متقطعةاستمرارية السلم خبطوط محراء 

  

  
  

  
متر من ١.٥على ارتفاع  أفقيقطعنا املبىن بشكل  أننافقد علمنا  .السبب يرجع لطريقة رسم املسقط األفقي 

متر وما كان فوق ذلك ١.٥من السلم وهو اجلزء الواقع حتت ارتفاع  اجزءن نرى لذا حن .منسوب البالط 
. متر١.٥نراها وحنن على ارتفاع  أن للداللة على وجود خطوط علوية مل نستطع متقطعةنرمز له خبطوط محراء 

 األقواس أو املتقطع ، ومثال ذلك العقود األمحرمتر نرمز هلا باخلط ١.٥من  أعلىأي خطوط  أنوبالتايل جند 
  فوق الفتحات
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ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

  :وفيما يلي شرح هلذه الرموز .بعض الرموز اليت يصعب فهمها  أيضاوجند 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يف توضيح  أمهيتهاوتكمن  .لألعمدة  اإلنشائيتوضح باملخطط بغرض حتديد احملور  األعمدةر واحم أرقام
اهليكل  ذفينتوهي مفيدة جدا وقت  .يت تفصل كل حمور عن اآلخر للمبىن واملسافة ال اإلنشائيةر وااحمل

  .بني املخططات املعمارية وبقية املخططات األساسيالرابط  أاللمبىن كما  اإلنشائي
كل  أبعادمكن املالك من معرفة توذلك لي) داخلية وخارجية(مهم جدا وضع كل املقاسات على املخطط 

  .يذللمساعدة وقت التنف إضافةفراغ  
  

وسنأيت على  .لرسم املسقط الرأسي للمبىن  فيهرمز القطاع الرأسي مفيد يف حتديد املكان الذي مت القطع 
  .الحقا هطريقة رمس

  

  .شرنا هلا سابقاًأمتر اليت ١.٥من منسوب القطع  أعلىهذا الرمز  ما بعد أنرمز قطع السلم يدل على 
ال جند اخلطوط " لواألواملوجود مبسقط الطابق "سطح ل والوولكن بنفس السلم الواصل بني الطابق األ

الرمز قطع السلم فعال  أن إىلويرجع ذلك  .بعد هذا الرمز كما رأيناه بالطابق األرضي  املتقطعةاحلمراء 
وبالتايل أي خط صريح  . لواأل إىل األرضينرى السلم الصاعد من الطابق  أصبحناولكن بعد حد القطع 

  .رسم عن اخلط املتقطعبال لويةواألتكون له 
  

  رمز نراه باألربع جهات باملسقط األفقي حول املبىن وهو  هناك وأخريا
   .واليت سنأيت على طريقة رمسها الحقاً  الواجهةوهذا الرمز يدل على رقم 

رمز يوضح 
ر اوأرقام حم

 األعمدة

رمز يوضح 
 البعد

 يوضحرمز 
 القطاع
 الرأسي

 يوضحرمز 
كان م

القطع 
 بالسلم
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فهو حيتوي على غرف النوم  .نه خمصص للعائلة فقط أل ونالحظ أولطابق  اأفقي االسابقة مسقطجند باللوحة 
للضيافة وهي ترمجة لرغبة املالك اليت رأيناها سابقا  هأغلب ابينما جند الطابق األرضي خمصص .وصالة املعيشة 

  .بالربنامج الوظيفي
اليت مل منر  واخلطوطلبعض الرموز  سأتطرقوهنا  .ها مبسقط الطابق األرضي يلإمعظم الرموز واخلطوط مت التطرق 

  .عليها بعد
من  أنواع ةحيث جند ذا املسقط ثالث .وطريقة توزيع فرش احلمام " احلمامات" ياهاملونبدأ برموز دورات 

  :احلمامات سنقوم بدراستها فيما يلي
كرسي "كاملة  األساسيةبالعناصر  توزيعهنه مت أحبمام غرفة النوم الرئيسية جند 

ولكن دعونا ندرس طريقة " والبانيو ـاملغسلة  ـالبوديه  أوالشطاف  ـاحلمام 
  .اليت وقع ا املصمم األخطاءوزيع فرش احلمام ملعرفة ت

  

األولمسقط أفقي للطابق   
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ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

 ءحد من اخلارج عليهم فور بدأال يشرف  أنمبعىن  .رين خلف الباب وامتج هيفضل وضع كرسي احلمام والبودي
 إغالقالذين خيشون  األطفالحيدث ذلك من قبل بعض . يف حالة عدم قفل الباب بشكل جيد  أوفتح الباب 

  .مل ينجح املصمم بذلك  السابقةوباحلالة  النظر تكون حمجوبة عن أنمن املهم  . مبفردهم وهمباب عليهم ال
  :انظر الشكل التايل .يف تعارض خطوط صرف احلمام  آخرخطأ  هناك أنكما 

  
  
  
  
  
  

  األخطاءيتم توزيع فرش احلمام بالطريقة التالية لتجنب هذه  أن األفضلوكان 

  
  
  

الد جند املصمم قد استخدم عناصر واألباحلمام املشترك بني غرف 
الفرش األساسي كاملة ولكن استبدل البانيو حبوض قدم بسبب أن 

ولو كان مهما أن يكون به بانيو فذلك ممكن  .شكل احلمام مل يساعده 
مكان بانيو القدم ووضع  هبني مكان كرسي احلمام والبوديبالتبديل 

نه سيحقق خصوصية أث وأنا أرى أن ذلك أفضل حي . ابانيو مبكام
  .بعاده عن البابإكرب لكرسي احلمام وأ

 أنمبجتمعنا احملافظ  ال حيبذحيث  .وهو العالقة بني شباك احلمام واألجهزة  أال إليهالتطرق  أحببت آخر أمر هناك
  .احلمام لتسهيل جتديد هواء احلمام يعلو كرسي أنبينما يفضل  .يكون الشباك يكشف منطقة االستحمام 

  .لنموذجني السابقني مل ينجح املصمم بذلكوبا

يوجد تعارض بني ماسورة صرف 
البانيو وكرسي احلمام مما قد 

يضطر لتكسري ببالطة األرضية 
رض احلمام عن أرفع منسوب  أو

 .بقية البيت

كما يوجد تعارض 
بصرف البالعة مع 
  العمود اخلرساين
 وهو أمر ال حيبذ
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عرض احلمام  أنبانيو كما  أووحبمام البنات جند املصمم مل يضع مروش 
سم من غرفة النوم ويوسع احلمام ٢٠.٤٠يأخذ  أن ميكنهضيق وكان 

  .بالشكل الذي يساعده على وضع بانيو 
  

 ىواك فتهنافيتعلق بتوجيه كرسي احلمام من الناحية الشرعية  يف ما أما
 استدبارها أواجتاه القبلة  إىلعن توجيه كرسي احلمام  ىشرعية تنه

هناك  أنجتيز توجيه الكرسي يف أي اجتاه طاملا  أخرى ىواهناك فت أن إالصحيح،  بإسنادنبوية  أحاديثمبوجب 
  . احنراف بسيطكان اال أو حوائط حاجزة عن القبلة

شرعي عن مسألة استقبال القبلة  السعيد وهو باحث الباحث فضيلة الشيخ خالد أفادوبهذا الخصوص 
بيتا واتجاه دورات المياه فيها إلى  ىبن أواشترى  وكيف يتصرف من، واستدبارها في داخل البنيان وخارجه

  .. القبلة 
  

جاء أحدكم الغائط  إذا( من حديث أبي أيوب األنصاري رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
مشهور وقد جاء في آخره أنه قدم على الشام  هذا الحديث) تستقبلوا القبلة بغائط وال بول وال تستدبروها فال 

إذا أبو أيوب . واالستدبار فقال فكنا ننحرف فنستغفر اهللا عز وجل فوجد مراحيض على هذا الوصف االستقبال
الصحابة  لنوع من المخالفة ولم يرد عنالحديث وكيف نتعامل معه إذا وجد بنيانا فيه هذا ا له ممارسة لهذا

لوا أن واعلى ما هي عليه وح بيوت الخالء إنما أبقوها أورضي اهللا عنهم أنهم قاموا بتغيير هذه الكنُف 
عن القبلة ثم االستغفار بعد قضاء الحاجة وهذا  يعالجوا الموضوع على قدر االستطاعة وهو االنحراف البسيط

، يكونوا في حال يظنون أنها ال ترضي اهللا عز وجل أويتعلق بقلوبهم  الألحبهم من اجتهادهم رضي اهللا عنهم 
 رقيت يوما على بيت حفصة فوجدت(عمر رضي اهللا تعالى عنه الوارد في الصحيح يقول  وهناك حديث ابن

فريق العلماء أن هناك ت وهذا الحديث أخذ منه). الرسول صلى اهللا عليه وسلم مستقبال الشام مستدبر الكعبة
المسألة هي موطن خالف بين أهل العلم وال ينبني  بين االستقبال واالستدبار في البنيان وغير البنيان ولكن

خاللها أن يقوم اإلنسان بتغيير هذا األمر إذا وجد في بيته لكن إذا كان  عليها مسألة كبيرة أصلية يمكن من
قد  لكن من طرأ عليه هذا األمر كأن يكون، قضيةلى له أن يراعي هذه الوأن يبني بيته فاأل اإلنسان يريد
مطالبا بتغييرها ألن في  أنه اشترى بيتا على صورة المخالفة التي وردت في الحديث فهو ليس أواستأجر بيتا 

عالجاً آخر باالنحراف اليسير عن الوضع  هذا األمر مشقة على الناس وإلزام الناس بأمور يمكن أن تعالج
أخرى يجب أن نراعيها وهي اعتبار أقوال العلماء الذين  وهناك مسألة، ضع الذي يوفقالذي يخالف إلى الو

 البنيان في االستقبال واالستدبار وقد فهم هذا من فعل ابن عمر رضي اهللا عنهما وإن قالوا بالجواز المطلق في
إنه يجوز أن  كان بعض العلماء يشكك في صحة ذلك لكن الشاهد أن هناك ضوابط عند العلماء فيمن قال

ن اإلنسان ال يلزم بأن يقوم بإزالته إالتغيير ف تستدبر في البنيان وهذا كله البد أن يعتبر أثناء أوتستقبل القبلة 
العلم من قال بالجواز في مثل هذه المسألة فينبغي أن ترعى وأن يلتفت  تغييره من باب أن هناك من أهل أو

كانت  رحمهم اهللا تعالى ذكروا أن مسائل التغيير لما هو منكر إذاالجانب ولذلك من العلماء  إليها في هذا
فإنها تبقى على أصلها  المسألة هذه المنكرة ليست ذريعة إلى محرم وقد ورد فيها الخالف بالجواز وعدمه

إذا كانت المسألة فيها خالف بين  المنكر ويتساهل فيها ووجودها ليس مقصودا التساهل في وجودها وبقاء
هو غير جائز عند بعض العلماء إذا لم يتذرع به إلى أمر  وتحريمها الذي استخدم هذا الوجه الذي جوازها

يعلى في كتابه  وبتغييره وال ينكر عليه في هذه المسألة كما ذكر القاضي أب محرم فاألصل أنه ال يلزم
السنة وغيره  في كتابه منهاج األحكام السلطانية وقد أشار إلى ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية كما أشار المعروف

بقضية وهي أن هذا الواقع من  ختمأوأريد أن  .من كتبه فينبغي على اإلنسان أن يالحظ مثل هذه المسألة
ال وإنما هي صفه من الصفات ... الغلو في التصرفات  أواألحاديث هل المقصود منها هو التعنت في التغيير 

نستدبر هذا من تمام احترام هذه الجهة  أوأال نستقبل  كون عليها فينن وسلم أ التي أمرنا النبي صلى اهللا عليه
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، القبلة وجل قد ارتضاها لعباده عندما يتوجهون في عبادته وهي من شعائر اهللا عز وجل استقبال ألنه عز
ل األمر على االستحباب ويحم يعد من األمور التحسينية التي يحمل فيها .ي القاصرة تفي نظر .وهذا األمر 

الدالة على الجواز والتفريق بين البنيان وغيره ولكن  فيها النهي على الكراهة ال سيما مع ورود بعض األدلة
األمر دائما و أن يحرص على الكمال في تصرفاته وفي أقواله وأفعاله وأن  ينبغي على اإلنسان أن يراعي هذا

  )٢( بحث عن الكمال وفق لما هو أكمل منه اإلنسان كلما
  

  .درجة١٥ا التصميم جند أن  وضع الكرسي ينحرف عن اجتاه القبلة حبوايل وذ
  بغرفة النوم الرئيسية غرفة مالبس  لواألبالطابق  أيضاجند 

ويعترب موقعها  .اخلزانات اليت ستركب ا  إىلوهذا الرمز يشري 
 .نظرا لقرا من مدخل الغرفة واحلمام بنفس الوقت  ابالتصميم جيد

تنفذ بدون شباك يساعد على ويتها  أنالغرفة ميكن  هذه أنكما 
غرفة ذات خصوصية عالية جدا ويفضل  ألاطبيعيا ،  وإنارا
  .صناعيا نارا وويتهاإن والكثري

البلكونة وهو عنصر معماري دخيل  أوكما جند ذا الطابق التراس 
لغرض  الستخدامهويلجأ الكثريون منا  .املرتل  ابأصحائيا من قبل  ال يستخدم األحيان وبأغلب .على جمتمعنا 

  .ذا التصميم لوضعهاملصمم  دعاوهو ما  .ديكور بالواجهة 
  

  
متكننا  أخرىتكلفة مادية صرفت بغري مكاا وكان ميكن معاجلة الواجهات بعناصر وتصاميم معمارية  أجدها أنا

  .منها وظيفيا االستفادةمن 
  

  

  
  
 جريدة االقتصادية . الشيخ خالد السعيد) ٢( 
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ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

  
رمست ) غرفة الغسيل واخلادمة والدرج واحلمام(حوائط امللحق أنمللحق السطح  األفقيسقط بامل هظنالحما  أهم

  فما السبب؟؟؟ . األزرقور السطح باللون سرسم بينما  األسودحوائطها باللون 
متر وبالتايل خط القص ال مير فيه بينما مير حبوائط امللحق ألا ١.٢٠ ارتفاعهالسبب يكمن بأن سور السطح 

رمسنا كل خط نراه أسفل خط القطع باللون األزرق ما عدا األبواب وبالتايل نكون قد . فاع طابق كامل بارت
  .أخرى كي منيزها اوالنوافذ أعطيناها ألوان

 .لة البوابة ظمب واألزرق األبيضغري  بألوان أخرى اولكن جند خطوط
اليت  ةلظوذه امل .الرغبة للتنويه بوجود عنصر زخريف  إىليرجع ذلك 

الذي سيثبت  األمحربالقرميد  األمحرتعلو املدخل الرئيسي رمز للخط 
  .عليها

يف والسبب  . أيضارمز موقع املسقط الرأسي تكرر لدينا هنا  أنكما جند 
ذلك هو توضيح مكان اية خط القطع للمسقط الرأسي الذي سأقوم 

  .الحقا بشرحه
  
  

لسطحمسقط أفقي ل  
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ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

تكبري احلمام ب أن يقوم ىلواألبانيو بغرفة اخلادمة وكان  أوبدون مروش  اصغري ااستخدم محاماملصمم  أنجند  أيضا
  .اخلادمة على حساب غرفة نوم

كما نالحظ عدم وجود رمز القطع بالسلم ألنه مل يعد مستمرا  
  .لألعلى وما نشاهده منه يقع باألسفل

ـ الذي مير بالدرج وينتهي بسهم ـ اخلط األزرق  أنكما 
السلم وهو رمز مهم ويتكرر بكل يوضح اجتاه الصعود ب

  .الحظناالسالمل لو 
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ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

  
بينما ملحق  .يتضح أن املبىن الرئيسي للفيال يرى من ارتفاع اكرب منه  .جند باملوقع العام بعض األمور االستثنائية 

د أوهنا  .ع ملحق سطح املبىن احلوش الذي هو مبثابة ارتفاع الطابق األرضي تتضح حوائطه وكأا أعلى من ارتفا
أن أشري إىل أن املصمم ونظرا لعدم توضيحه مللحق احلوش مبخطط الطابق األرضي جلأ ألسلوب آخر من 

 .احلديقة مع املسقط األفقي للسطح  أوحيث جعل تفاصيل تصميم ملحق احلوش  .التوضيح بالرسم اهلندسي 
ويفهمه  مقبول هلكن زيواوهو أسلوب جت .) ه والبيارةخزان امليا(كما جعل ما حتت األرض أيضا يتضح به 

افصل املبىن عن ملحق احلوش واعترب كل  هولكي تتمكن من فهم .عليه  اعتادوان بشكل سريع ألم واملهندس

اماملوقع الع  
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ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

متر ١.٥وللحديقة على ارتفاع  .املبىن الرئيسي بأعلى من منسوب دروة ملحق السطح  .مبنسوب خمتلف  امنهم
  .تخيلهان أن عليناهي معقدة بعض الشيء ولكن  .السيارة مبتر  جوأعلى من سقف قرا .مللحق احلارس 

ويقصد باملناسيب الفرق باالرتفاع " .من األخطاء اليت ارتكبها املهندس مبسقط املوقع العام عدم توضيح املناسيب 
" نايوجد سلم ولو درجتال "وبالتايل جنده قد اخطأ جبعل ملحق احلديقة بنفس منسوب احلوش " بني أي نقطتني

ميول للحوش من ظهر املوقع إىل الواجهة لصرف مياه األمطار والغسيل باجتاه البوابة  هناككما يفترض أن يكون 
سم على األقل حلماية احلديقة من تسرب مياه ٣٠ ـالرئيسية اليت يفترض أن ترتفع عن منسوب الشارع ب

أي كلما ابتعدنا عن الباب الرئيسي باجتاه الداخل يرتفع % ١الشارع إليها ، ويكون امليول باحلديقة بنسبة 
وقد يؤثر هذا امليول بعدد الدرجات لكل مدخل فقد يكون ملدخل الضيوف ثالث  .سم ١منسوب البالط 

  .درجات بينما حنتاج إىل درجتني فقط ملدخل العائلة ، ولو قام املهندس بدراسة املناسيب ملا وقع ذه األخطاء
الزراعة ليتم مراعاة ذلك بتمديدات الري وكذلك  أماكنفترض تصميم احلديقة بشكل كامل وحيدد كما كان ي
  .املدفونة مثل اخلزان والبيارة وغرف التفتيش والتمديدات الكهربائية والصحية املشاءاتمبناسيب 

 موضوع هعليلندرس  أخرىلفيال  أفقيملسقط  امنوذج سأطرحشرح بقية خمططات هذا املشروع  انتهاءوبعد 
  .املناسيب

العمق "وال يظهر به البعد الثالث " طول بارتفاع" األبعادهو رسم ثنائي : "Elevation" واجهة املشروع/ ٢- ٤
  .األربعيرى من اجلهات وتوضح الواجهات تفاصيل الشكل اخلارجي للمرتل والذي " الدخول والربوز أو

واجهات  أربعمن  أكثر هيكون لدي أنوميكن  مستطيال أو اكان مربع إذاواجهات  أربع األقلولكل مشروع على 
  .قلأ أو أكثر أو...  اسداسي أو ونجنتايالبمثل مبىن  اكان املبىن مخاسي إذا
ومبشروعنا الذي حنن بصدده والذي عرضت  .واجهات  أربع هناكم املشاريع للمساكن اخلاصة تكون ظمبع

  :رضها مبا يليواجهات سنستع أربع هناكسابقا  األفقية همساقط
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ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    
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ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

بالصورة  هاالرتفاعات املوضح على ميني الرسومات وقد مت تكبري دليلهو  امشترك اعنصر األربعجند بالواجهات 
  .التالية
م بالطابق ٣.٣٠االرتفاع بني منسوب البالط والسقف هو  أنجند 

  .سم٢.٨٠لحق السطح ومب لوواأل األرضي
لعمل  لوواأل األرضيقف مساحة كافية بس إتاحةوذلك بسبب 

 ام التكييف ذا املبىن هو سبليتظن نأحيث  .متديدات التكييف 
  .احلمامات بأسقفضخ مثبتة  وأجهزةخالل دكت  ويعمل من دكت
هذا  أنام اقتصادي جيمع بني السبليت واملركزي ، كما ظوهو ن

اجلبسية الساقطة  األسقفاالرتفاع هو املناسب لعمل ديكورات 
  " املخفية ءةاإلضا"
  

حتسب  ةجيابيإوهي نقطة  .سم للبالط ١٠كما روعي باالرتفاعات 
للمصمم ، ألن حساب االرتفاعات مهم جدا لتقدير عدد الدرجات 

من خربة جيدة  إالال ينبع  األمرومراعاة مثل هذا  .بالسلم وارتفاعاا 
 األرضياالرتفاع للطابق  إمجايلوبقسمة  ٢٢حيث تبلغ عدد الدرجات 

قائمة الدرج ستكون  أنعلى االرتفاع بعدد الدرجات جند  لواأل أو
  سم١٥

  لقائم الدرجة.. سم ١٥= درجة ٢٢÷م ٣.٣٠
  .سم ٣٠مناسبة لدرجة نائمتها  األكثروهو املقاس 

  

 .خر يف مدجمة باحلوائط ومتر من سقف آلجلأ املصمم لعمل متديدات التكي فقد. أخرىولكن تنبع لدينا مشكلة 
ر صغرية ذا املبىن وامن ةيتم توفري ثالث أن األفضلكان  .متديدات الصحي كانت بالواجهات  أنبقا وقد رأينا سا

لتحسني مظهر الواجهة وسهولة  أفضللكان  لو مت ذلك. ليتم جتميع مواسري الصرف والتغذية والتكييف ا 
  .الصيانة مستقبال

واجهة غربية  ألالقد جتاهلها املصمم  ؟أا فقرية نشعر ب أال ؟نعة قم ٣هل الواجهة رقم  .سؤال آخر  هناكو
غرفيت  هناكسنجد   .بالتصميم الداخلي  اأي عيب بالواجهات سيعكس عيب إن .وجانبية وتشرف على جار 

شبابيك على الواجهة لنسمح  املاذا مل نفتح هلم . تشرف على هذه الواجهة جنوبية واألخرىمشالية  ةواحد ،نوم
ولكنها ستسمح بدخول الشمس هلذه  ،غربية  أااعلم  أنا ؟ذه الغرف بوقت الغروب تدخل ه أنللشمس 
  .يتم تشميس غرف النوم أنومن املهم صحيا  .من الشمالية واجلنوبية  أكثرالغرفتني 
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ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

وال يظهر به البعد الثالث " طول بارتفاع" األبعادهو رسم ثنائي : "Section"ٍ )القطاع(املسقط الرأسي / ٣- ٤
 ان القطع به يكون رأسيأوخيتلف عنه ب األفقياملسقط  يشبه هوهو بفكرة رمس .من املبىن  اوتوضح جزء" مقالع"

  .نقطة بداية ونقطة اية ، نقطتنيبني 
حادة  آلة وكأاكل املبىن مارا بالسلم  لغرب قاطعاإىل اميتد من الشرق  هجند A.Aع اقطلرمز ا إىلرنا ظفلو ن

  :الرمسة التالية أوونتيجة القطع سينتج الشكل  . النقطتنيتلك  قطعت املبىن رأسيا بني

  
  .قطعنا مبكان خط القطع باملساقط األفقية ونظرنا باجتاه سهم رمز القطع الذي ميتد بطول املبىن أنناوجند 

  
  :املخططات إكمال: خامسا

 يعمل ،وموافقة املالك هلا) طاع وواجهات وق أفقيةمساقط ( بعد اكتمال املخططات االبتدائية اليت ذكرت سابقا 
  .والكهربائية والصحية وامليكانيكية  اإلنشائيةاملخططات  إكمالعلى املكتب املصمم 

ويف حالة رغبة املالك عمل تصميم ديكورات املرتل فأفضل فترة لذلك هي فترة عمل املشروع االبتدائي ليتسىن 
واليت ميكن أن يبدأ ا بعد اعتماد املشروع االبتدائي  ،يم الديكورات باملشروع االبتدائيللمصمم مراعاة تصم

   .وقبل البدء باملشروع النهائي ليتم مراعاا ببقية املخططات اإلنشائية والصحية والكهربائية
  :املشروع االبتدائي حيتوي على املخططات التالية إذا

ضافه للوحة املوقع إ األجهزةو األثاثيوضح ا توزيع  أنويفضل  لكافة طوابق املرتل أفقيةمساقط  - ١
  .السيارة جعليها املالحق واخلزان والبيارة وقرا االعام موضح

 .واجهات أربععدد  - ٢



 

42

 
ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

 .مير من منطقة السلم األقلسي واحد على أقطاع ر - ٣
يشبه صورة فوتوغرافية   . األبعادوهو رسم ثالثي ( يطلب من املصمم عمل منظور  أنميكن للمالك  - ٤

  ) أفضلبشكل  لكا املاهليفهم للواجهات
  

  :وحيتوي املشروع النهائي للمرتل على املخططات التالية
جيب توضيح مجيع األبعاد واملناسيب واجتاه الشمال على مجيع املخططات  .املخططات املعمارية  - ١

 :وهي تشمل .املعمارية 
الس  یارات  ن ، ومواق  فوروااألرض وموق  ع البن  اء ونس  بتھ والمج   مخط  ط الموق  ع الع  ام موض  حًا علی  ھ ح  دود    •

    .والمداخل والمخارج ، وعروض الشوارع واالرتدادات والمناسیب المختلفة لألرضیات المحیطة بالمبنى 
ل التش طیبات  واالمساقط األفقیة لألدوار المختلفة موض حًا علیھ ا جمی ع األبع اد والمناس یب ومقی اس الرس م وج د         •

    .الالزمة
    . )تشطیب الواجھات( ھو الخارجيبوأنواع مواد ال كامل واجھات المبنى موضحًا علیھا االرتفاعات •
قطاعات معماریة توضح األفكار التصمیمیة على أن یكون أحدھا مارًا بال درج ، وتوض ح عل ى ھ ذه القطاع ات       •

  . المواد المستخدمة لتشطیب األرضیات واألسقف والحوائط وكذلك األبعاد والمناسیب 
    ) .لخ إ…… یل الساللم واألرضیات والحمامات مثل تفاص( التفاصیل المعماریة الالزمة  •
 .بشوارع مھمة تطلب البلدیة عمل منظور للواجھة الرئیسیة والواقعةببعض المشاریع  •

 :وتشمل . اإلنشائيةاملخططات  - ٢
ر واألبع   اد واالمخطط  ات اإلنش  ائیة لألساس   ات والمی  د والج   دران االس  تنادیة واألعم   دة موض  حًا علیھ   ا المح         •

    .زمة والتفاصیل الال
ل التسلیح والتفاصیل التي تشمل القطاع ات المختلف ة   وامخططات تسلیح أسقف األدوار المختلفة والساللم مع جد •

    .واألبعاد وتسلیحھا وكیفیة توزیع الحدید 
    .مخططات الخزان األرضي والخزان العلوي شاملة تفاصیل تفرید حدید التسلیح وكذلك العزل المائي  •
    .شاملة تفاصیل تفرید حدید التسلیح وكذلك العزل المائي ) البیارة ( ف الصحي مخططات خزان الصر •
    .مخططات األسوار شاملة تفاصیل حدید التسلیح  •
    .التفاصیل اإلنشائیة الالزمة على أن تكون شاملة األبعاد وتفاصیل التسلیح •
  .بیة وتقریر دراسات التربة المذكرة الحسا •

 : تشملو .املخططات الكهربائية  - ٣
    .مخطط توزیع وحدات اإلضاءة مستقل لكل دور من أدوار المبنى  •
    ).، سخانات  حوامربرایز عادیة ، مكیفات ، ( مخطط توزیع القوى  •
    .والساعات) داخلي / خارجي ( مخطط الھاتف وھوائي التلفزیون وشبكة االستدعاء  •
    ) . وجد إن( مخطط لشبكة إنذار الحریق  •
  . ض المبنى مخطط شبكة تأری •
    ) .حسب الحاجة ( مخطط لمانعة الصواعق  •
    .مخطط لوحات التوزیع  •
    .مخطط مسار الكابالت  •
   .لكل نظام من األنظمة المستخدمة في المبنى )  RISER DIAGRAM( المخططات األحادیة  •
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 :وتشمل .املخططات الصحية  - ٤
ة بالتمدیدات وغرف التفتیش وربطھا بالمبنى مع علیھ مناسیب الشوارع والمواسیر الخاص امخطط عام موضح •

    .التصریف العمومي 
یة انفراجھا من وإلى خزانات المیاه العلویة واالوصالت وزالمساقط األفقیة لخطوط المواسیر وأقطارھا وجمیع  •

    .والسفلیة 
رھا إلى خزان مخطط األعمال الصحیة موضحًا علیھ مختلف أنواع التركیبات والمواسیر المستخدمة وأقطا •

    .الصرف الصحي 
    .مخطط تفصیلي لغرف تفتیش ملحقات المواسیر والغطاءات  •
مخطط للسطح موضحًا علیھ میول تصریف األمطار وأماكن التصریف وأقطار األنابیب المستعملة بھا واتجاه  •

     .الصرف 
 .التفاصیل الالزمة لألعمال الصحیة   •

 :وتشمل .املخططات امليكانيكية  - ٥
    .أي أجھزة میكانیكیة مستقلة لكل دور من أدوار المبنى  أوتوزیع وحدات التكییف مخطط  •
    .مخطط لمسارات وأحجام مجاري التكییف المركزي  •
    ). ح ، سخاناتوابرایز عادیة ، مكیفات ، مر( مخطط توزیع القوى  •
    ) . وجد إن( مخطط لشبكة ونظام إطفاء الحریق  •

  

وهي عبارة عن  .ل الكميات واملوصفات واجدبعمل  البدءاملشروع النهائي تلي مرحلة اعتماد  أن يفضل
ىل جدول يوضح كافة بنود تنفيذ املشروع مع حتديد نوع مواد التنفيذ وطريقة تركيبها واأليف  . نيكراست

ة عن ا جمموعة املواصفات الفنية جبميع بنود األعمال ؛ وهى عبار) كراسة املواصفات(وكمياا ، والثانية 
 ل الكميات كما حتتوي علىواشروط املشروع وشروط تنفيذ ومواصفات مجيع بنود األعمال السابق ذكرها جبد

ل واملهندس وهى دستور العمل والفيصل بني واجمموعة الشروط املنظمة للعمل والعالقة بني املالك واملق
هندس املشرف حيث حتدد كل عناصر تنفيذ ل التنفيذ واملوابالتعاقد مع مق تانمفيدالكراستان  وهاتان. األطراف

ل واملالك وااملشروع وكمياا مما يسهم يف حتديد التكلفة الفعلية للمشروع وتسهل على املهندس املشرف واملق
 أنميكن  إاواجلودة املطلوبة ، كما  ينتنفيذ املشروع بشكل سلس ودقيق يضمن تنفيذه بالتكلفة والوقت احملدد

ل وااملق أوبالوقت واجلهد وضمان اجلودة بعدم ترك جمال للمشرف  تغطي تكلفته أنع وميكن حتكم مسار املشرو
  .وتفاصيل التنفيذ بتنفيذ االشتراطات الواردة ةحمصور أدوارهمكون ت وإمنالالختيار 

  

  :)امليزانية الشبكية(دراسة املناسيب / سادسا
ونقصد بكلمة مناسيب تلك االرتفاعات  .رع احمليطة ا امليزانية الشبكية تدرس مناسيب املوقع الداخلية والشوا

تكون بسيطة  أنواليت ميكن ) داخل املوقع واملنطقة احمليطة به مثل الشوارع( األرضواالخنفاضات بسطح 
  .باملناطق املنبسطة وكبرية باملناطق اجلبلية والوعرة
  :وتفيدنا دراسة املناسيب باملناطق الوعرة مبا يلي 

  .وبالتايل نستطيع حتديد التكلفة لذلك .التكسري بالصخر لتسوية املوقع  أواحلفر حتديد كمية  - ١
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 .حتديد منسوب التأسيس والعالقة بني املدخل والشارع  - ٢
يف تكييف املبىن حسب شكل األرض وعدم الرغبة يف  ةالرغبمراعاة ذلك بالتصميم املعماري يف حالة  - ٣

 .تسوية املوقع
غلب املواقع فتفيدنا يف حتديد مناسيب الشوارع احمليطة وبالتايل يراعى ذلك بالتصميم أباملناطق املنبسطة مثل  أما

ومن مث ربط بقية املبىن مثل ) زعجاملبالقدر الكايف وغري  هرفع(ا املعماري من حيث ربط املدخل الرئيسي 
  .احلديقة ومداخل املرتل الداخلية باملدخل الرئيسي من خالل سالمل وميول مطري صحيح 

  

اخنفاض كل نقطة  أوويتم عمل امليزانية الشبكية من خالل تقسيم املوقع إىل مربعات صغرية ويتم حتديد ارتفاع 
واليت ) نقطة الصفر(وذلك بعد حتديد نقطة مرجعية  .بواسطة مهندس مساحة باستخدام أجهزة مساحة خاصة 

يتم فوإن كان الشارع غري معبد  . فيالن تكون على سطح اإلسفلت بالشارع أمام املدخل الرئيسي للأيفضل 
  .رصيف فيال مقابلة أوإنارة  قرب سطح صلب مثل قاعدة عمودأوضعها على 

  .بالتصميم املعماري ملراعاة ذلك بالتصميم املعماري البدءوهذه املرحلة من املهم تنفيذها قبل 
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  :على التنفیذ شرافاإل
ـ يتم اإلشراف على التنفيذ من خالل مكتب هندسي مشرف يتعاقد  ل التنفيـذ  وامع مالك املشروع لرياقب مق

املالك يف حصوله على أفضل تنفيذ للمشروع  ةترب اإلشراف ضمانوبذلك يع .ويتابع أعمال تنفيذ املشروع باملوقع 
طبقا للمواصفات القياسية اليت تضمن تنفيذ املشروع بأعلى مستوى من اجلودة خالل الفتـرة الزمنيـة احملـددة    

   .التكلفة الزائدة الناجتة عن أخطاء وسوء املصنعيةمن للمشروع ، كما أن اإلشراف اهلندسي يوفر 
نظراً لعدم معرفتهم املشاريع بدور املهندس املشرف  أصحابالشائعة ذا اال استهانة الكثري من  األخطاءومن 
 بإصدارينحصر  أصبحاهلندسي  اإلشرافدور  أنجند  أصبحنا، حيث  اإلشرافولتوفري قيمة  وفوائده بأمهيته

 ألعمالاخلرسانات واحلديد ( اإلنشائية األعمالعلى  اإلشرافاحلاالت يتم  بأفضل أوفقط  اإلشرافشهادة 
  )العظم

  :وفوائدهاهلندسي  لإلشرافالكامل  دورالتاليا  ضحأولذا 
للتأكد من  ذبالتنفي البدءقبل  ل الكميات واملواصفاتواوجد اهلندسيةاملعمارية ومراجعة املخططات  .١

  .نقص ا أوتعارض  أو أخطاءصحتها وعدم وجود أي 
  .لنيواعقود التنفيذ مع املقومراجعة  إعداداملساعدة يف  .٢
  .التنفيذ يلوامراجعة وتدقيق واعتماد رسومات التنفيذ ورسومات الورشة املقدمة من مق .٣
  .اعتماد املواد املستخدمة بالتنفيذ .٤
  )ديكور، تشطيب ، كهرباء ، صحي ، ميكانيكي ، عظم ( التخصصاتالتنفيذ بكافة  أعمالمتابعة  .٥
  .لتأكد من انتهاء املشروع باملوعد احملددمتابعة خطة التنفيذ ل .٦
  .لنيوااعتماد املستخلصات للمق .٧
  ).تنفيذ املشروع أثناءاليت قد يطلبها املالك (ولني اامر التغيري للمقأوو اإلضافية األعمالاعتماد قيمة وفترة  .٨
  .لني خالل مراحل التنفيذوامن املق األعمالاستالم  .٩

  .صات الالزمة للتأكد من جودة املواد واملصنعياتعمل االختبارات والفحو .١٠
من مصلحة املالك يف تكلفة بالشكل الذي يضل التنفيذ واالالزمة يف حالة تقصري مق اإلجراءاتاختاذ  .١١

  .فترة تنفيذهاملشروع و
  

الھندسي یھتم كثیرا بالجودة ویأتي بعد ذلك فترة التنفیذ وال یھتم  اإلشرافدور  أن إلىوأشیر ھنا 
الجودة ، (المشروع كاملة  إدارةبتكلفة التنفیذ ، وبالمشاریع التي یرغب مالكھا بالتحكم بعناصر 

 بإدارة المتخصصة الشركات أو الھندسیة حد المكاتبأفیمكنھ التعاقد مع ) الزمن ، التكلفة 
  Project Management of Constructionالمشاریع 
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  :ل التنفیذوااختیار مق 
حسن اختیار المقاول الجید ھو السبیل إلخراج مشروعك أو حلمك إلى الوجود بالشكل الذي ترغب فیھ، وفي 

 حالة االختیار الخطأ قد تواجھ العدید من العقبات وقد ال یرى مشروعك النور باألمد القریب 
  :مقاول التنفیذمعاییر اختیار / ١

  :قاول التنفیذمنظامیة / ١-١
سجل تجاري لمزاولة نشاط مقاوالت المباني، ( مرخص لھ بمزاولھ المھنة ببلد المشروع + 

  )واشتراك مجدد بالغرفة التجاریة
  )صندوق برید ، ھاتف ، فاكس(وعناوین مراسلة ) مكتب(وجود مقر + 
لغ ویكون للشخص المسئول عن إدارة المؤسسة أو الشركة بالتعاقد واستالم المبا تفویض+ 

  .مصدق من الغرفة التجاریة
  :والتي تعرف من خالل :مقاول التنفیذأعمال  جودة/ ٢-١

  سنوات الخبرة وسابقة األعمال + 
  توفر العمالة الكافیة والجیدة والمعدات الالزمة+ 
  متابعة األعمال بالمواقع من خالل شخص بخبرة كافیة وتواجد مستمر + 

  العمالء المرونة وحسن التعامل مع/ ٣-١
  ألمحدده للمشروع ةبالوقت والمیزانی مااللتزا/ ٤-١
  السعر/ ٥-١
  

  :وسائل اختیار مقاول التنفیذ/ ٢
تحدث إلى أصدقائك ومعارفك الذین سبق لھم بناء منازل أو مشاریع خالل الخمس سنوات الماضیة  /١-٢

  : واسأل عن التالي 
  . مدى رضاھم عن نوعیھ العمل الذي قام بھ المقاول + 
  .مدى االلتزام بالمیزانیة المرصودة للبناء + 
  . مدى االلتزام بالمواعید سواء البدء أو التسلیم + 
           .مدى تواجد المقاول بالموقع خالل فترة البناء + 

  .خذ سیارتك وتفقد المباني التي ما تزال تحت اإلنشاء   /٢-٢
  : وسجل المالحظات التالیة ، لمنشآت التي ینفذھا إن كان في ذھنك مقاول معین قم بزیارة أحد ا  /٣-٢

  ھل العمل یجرى في المسار الطبیعي ؟ + 
  ھل ھناك فترات انقطاع عن العمل بالمبنى ؟  +
  ما نوعیھ المواد المستخدمة ؟  +
      ھل الموقع نظیف ومنظم ؟  +

لذلك فإن المقاول یقوم  ت ونتیجةالعدید من المقاولین یستعینون بمقاولین من الباطن لتنفیذ المشروعا    /٤-٢
  .بعمل المدیر العام للمشروع، لذلك ال غنى عن تواجده بالموقع ومن الحكمة التأكد من ذلك 

ابدأ بتسجیل أسماء المقاولین الذین حصلوا على نقاط عالیة مع مالحظة إعطاء أولویة للمقاول الذي  /٥-٢
  .شروعاتھ تتأكد من أنھ یقوم باإلشراف الفعلي على تنفیذ م

. قم بزیارة مشاریع تم تنفیذھا فعال. أطلب مشاھدة صور مشاریعھم . تعرف على خبراتھم السابقة. قابلھم. اتصل بھم /٦-٢
  وبعد االجتماع اسأل نفسك إن كان من السھل التفاھم مع ھذا المقاول ؟ . اسأل عن كل األمور التي تھمك

  :یلي للحصول على أفضل سعر للتنفیذ علیك بما/ ٧-٢
  . الذین اقتنعت بھم قدم صورا من المواصفات والخرائط إلى المقاولین    +
  .أقل األسعار لیس بالضرورة أفضلھا     +
  .راجع تفاصیل كل عرض بدقة حیث یمكن أن تكون بعض البنود غیر مذكورة    +
  .ركز على طریقة إعداد العرض وشروطھ     +

 )المصمم أو المشرف( المكتب الھندسيب االستعانة ال تدع المقاول یكتب العقد، ویفضل+   
  . لھذا الغرض
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  :  بعض النقاط املهمة بالعقد
  .تأكد من وضوح العقد      .١
  .من كتابة موقع املرتل و املساحة تأكد      .٢
  .  )جدول كميات(أرفق جدوال مفصال لألعمال املطلوب إجنازها     .٣
  .ذ قم بإعداد جدول زمين للتنفي     .٤
نتيجة تستلزم غرامات تأخري وآخرى ضع يف اعتبارك أن هناك بنودا بالعقد خاصة بتأخري التسليم      .٥

  .لسوء األحوال اجلوية أو ظروف خارجة عن اإلرادة 
  .أذكر القيمة وجدول السداد      .٦
  .مطابقة املواصفات االستالم النهائي وال تسدد آخر دفعة إال بعد      .٧
  .دد املسئوليات من حيث احلصول على التراخيص واملصاريف األخرى املتعلقة بذلك ح     .٨
  .ال تنس إدراج بند التعديالت      .٩

  .حدد من سيتابع التنفيذ كمشرف    .١٠
  .مسئولية سداد فواتري اخلدمات أثناء عمليه التنفيذ علية حدد على من تقع    .١١
املقاول عند إجراء أي تعديالت نتيجة خلطأ املقاول واملصروفات ال تنس إدراج حدود مسئولية    .١٢

  .املتعلقة بذلك 
  .أذكر بندا بالعقد خيص املنازعات القانونية وعنوان املراسلة   .١٣
  .حدد إجراءات الشكاوى والوقت احملدد لذلك    .١٤
  .حدد شروط إاء العقد    .١٥
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   :األعمال التمھیدیة
والتعاقد مع  )تعلق صورة منه مبوقع املشروع أنالذي جيب (النهائية واستالم تصريح البناء بعد اعتماد املخططات 

   :التمهيدية وهي األعماليسبقها بعض  أنتبدأ مرحلة التنفيذ واليت جيب  لوااملق
  .استالم املوقع - ١
 .ختطيط املوقع - ٢
  .اإلنشاءات املؤقتة وختزين املواد - ٣
  :تسليم املوقع . الأو

 ءحيدد التاريخ الفعلي لبد) وثيقة(وتتم من خالل حمضر تسليم من الناحية التعاقدية وة مهمة تعترب هذه اخلط
موضوع  األرضاحتساب فترة العقد كما يوضح به حتديد موقع  هأساسل والذي يتم على واالعقد مع املق

للموقع معاينة نافية ل وامعاينة املق إىل اإلشارةومساحتها الكلية ، مع ) راتواوجم أطوال( العقد وحدودها 
العمل ، وحيرر حمضر التسليم من ثالث نسخ وحبضور  ءمانع ظاهر لبد أيللجهالة وتبني له خلو املوقع من 

  .كل طرف بنسخته وحيتفظ لواكل من املالك واملهندس املشرف واملق
  :ختطيط املوقع .ثانياً 

ن حمددة بأشاير حديدية يتم وضعها من قبل ، وهي غالبا ما تكو) السور(اخلارجية  األرضيبدأ بتحديد حدود 
الفاصلة بني املوقع واملباين  األبعادبناء على  األرض دحدومساح البلدية ، وان مل تكن حمددة يتم حتديد 

  .األرض حسب كروكي البلدية أضالع وأطوالاحمليطة  والشوارع
وقع واجلوار جيب التأكد من زوايا املوقع واملسافة الفاصلة بني حدود امل أضالع أطوالللتأكد من  إضافة

مربعة وبالتايل تكون الزوايا بني األضالع كلها قائمة  أومستطيلة  األرضتكون  األغلبيف  .حدود املوقع 
درجة ، واليت ميكن التأكد منها بشكل بسيط من خالل ٩٠

  ٣.٤.٥املثلث  طريقةاستخدام 
ني ضلع أيية واز ةعاموديوهذا املثلث يستخدم للتأكد من 

متر ونسمي الضلع  ٣مسافة  األضالعحبيث حندد بأحد 
) ب.أ(نه قائم على أ، ونأخذ باجتاه الضلع املفروض )ب.أ(

ومن مث نقيس املسافة ) .ج.ب(متر ونسمي هذا الضلع ٤مسافة 
 أنفمعىن ذلك  أمتار ٥كانت  فإذا" .ج"والنقطة " أ"بني النقطة 

 ذلك دليال كان) صغر أ أوكرب أ(  أمتار ٥ن مل تكن إو .قائمة  يةواز) .ج.ب(و ) ب.أ(ية بني الضلعني واالز
  .اخلارج أوكال الضلعني للداخل  أو ألحد اية مما سيخلق احنرافواعلى عدم تعامد الز

 لألضالعالسنتيمتر  إىلحىت حتويلها  أو،  ١٥-١٢-٩ أو ١٠-٨-٦هذا املثلث لتكون  أبعادكما ميكننا مضاعفة 
  .سم٥٠-٤٠-٣٠الصغرية 

 أ

 .ج ب

٣ 

٤ 

٥ 
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املواقع املنحرف بعض  أما .املستطيلة أوهذه الطريقة مفيدة باملواقع املربعة  أنكما نرى 
 أومساحية مثل كاتيودوليت  أجهزةفيجب االستعانة مبهندس مساح يستخدم  أضالعها

  .توتل ستيشن
  :وختزين املواد اإلنشاءات املؤقتة .ثالثاً 

وضع ناتج  أماكنختزين مواد البناء وكذلك  وأماكناحلارس  إقامةذا النوع من املشاريع جيب حتديد أماكن 
  .تشوين وجتهيز اخلشب واحلديد وأماكناملياه املؤقتة  وخزاناتاحلفر 

كشك احلارس ويفضل  أواملبىن ويعمل به مبىن كبينة  أركانلغرفة احلارس ميكن اختيار موقع بأحد  - ١
وجيب  .بأعمال احلفر  ارة حىت ال يشكل عائقعن موقع احلفر للقواعد واخلزان والبيا ابعيديكون  أن
يكون موقعه يشرف على موقع ختزين مواد البناء ، وبعد االنتهاء من الطابق األرضي ميكن نقل  أن

  .احلجرات بالطابق األرضي واليت تكشف مواقع ختزين املواد ألحداحلارس 
من صاحب  واالستئذان) لدفنا إلعادةكان صاحلا  إن(جيب اختيار موقع قريب لتخزين ناتج احلفر  - ٢

 .لفترة مؤقتة أرضةاملوقع الستغالل 
 .ا من غرفة احلارساختيار موقع مرتفع وقريب لتخزين وتشكيل حديد التسليح ويكون مكشوف - ٣

يرفع احلديد  أنرة خالية ، من املهم وامل تكن األرض ا إنغالبا يستغل الشارع املقابل للمبىن لذلك 
 أومتر ويغطى حلمايته من مياه املطر  ١.٥.٢على مرابيع خشب كل  بوضعهعن منسوب الشارع 

 .الرطوبة
 .اختيار موقع قريب لتخزين خشب النجارة وجتهيز القوالب - ٤
وحجارة اخلرسانة واألمسنت وخزانات ) الرمل( ءلوضع وختزين البطحا متقاربةقع اخيتار مو أنيفضل  - ٥

تنفيذ يف  اإلسراعومن املهم  .بل غرفة احلارستكون مكشوفة من ق أنوأيضا جيب  .املؤقتة  املياه
عن األرض بقواعد  هرفعواخلزان األرضي لالستغناء عن اخلزانات املؤقتة ، كم جيب ختزين االمسنت 

 .الرطوبة أوبغطاء حيميه من مياه املطر  وتغطيتهخشبية 
 .موقع العمل ارأخطاملوقع بسور مؤقت حلماية املارة من  تطويقلغرض السالمة العامة من املهم  - ٦

رة مشغولة وال يوجد سوى الشارع واالعناصر السابقة حتتل مساحات كبرية وإن كانت املواقع ا أنجند 
تكون الكميات املخزنة بالشارع على  أنحيث ينبغي احلرص على  .لتخزينها فينبغي مراعاة ذلك بالكميات 

  .مضايقة املارة أوق الطري إقفالقدر االحتياج الفعلي للمرحلة القادمة لتجنب 
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  " :Substructure"مرحلة التأسیس
املالحق  أومرحلة التأسيس بتحديد حدود األرض بشكل عام ومن مث حتديد أماكن احلفر سواء لقواعد املبىن تبدأ 

ويتم ذلك برسم حدود احلفر باجلري ويراعى أن تكون  .ت املدفونة مثل اخلزان والبيارة واملسبح آاملنشوكذلك 
إضافة إلتاحة جمال لعمل القواعد  بالصخر إالكرب من حجم القاعدة ألنه يصعب احلفر جبدار قائم أود احلفر حد

  .ومن املهم باحلفر الوصول إىل منسوب التأسيس احملدد باملخطط اإلنشائي .من قبل احلدادين والنجارين 
  :احلفر أعمال/ الأو

وما ) احلفر النفقي  وأخريادوي ، وامليكانيكي ، والتفجري ، احلفر الي( هي  اإلنشائيللحفر  أنواعهناك عدة 
 أوفيال (الطرق اليت تستخدم ذا النوع من املشاريع  نحيث متثال والثانية ىلواألن االطرق الطريقتيهمنا من هذه 
  ).عمارة صغرية 

  :احلفر اليدوي  .١
 أو املياهغرف التفتيش ومسارات خطوط هذا النوع من احلفر يستخدم يف حالة القواعد املنفصلة الصغرية و

  .الضيقة اليت يصعب وصول املعدات هلا وباألماكنالكابالت الكهربائية 
  :احلفر امليكانيكي .٢

من  خلإ... وهو احلفر الذي يتم باستخدام املعدات امليكانيكية كالشيول والبوبكات والبوكلني والكسارات
  .يف االجنازمعدات احلفر ، وميتاز هذا النوع بالسرعة 

  :للحفر نظامنيهناك  أنكما 
كرب من القاعدة بقليل وتصل حىت منسوب أعمل حفر صغرية    .أ

وذا النوع تكون لكل  . اإلنشائيالتأسيس املشار له باملخطط 
القواعد  يف حالةقاعدة حفرة خاصة ا ، وهو يستخدم 

يكون احلفر يدوي ،  أن أووتكون األرض صلبة  .املنفصلة 
استخدام حفر القواعد املنفصلة يتم ببداية هذه املرحة   حالةيفو

وهو نقل لوحة القواعد واألساسيات ) القد ( ختطيط املبىن 
  .من خالل اخلرتيرة االجتاهني يفر واالتنفيذية من الرسم إىل الطبيعة وذلك بعمل حم

منسوب التأسيس املشار  إىلحىت الوصول ) حفر ميكانيكي(بواسطة معدات احلفر  األرضحفر كامل  .ب
تساعد على  األرضكانت طبيعة  إذاغلب الفلل والعمائر تستخدم هذا النظام أو . اإلنشائيله باملخطط 

حالة حفر كامل يف بالعمل باملوقع ، و تهجناز باحلفر وسهولوذلك نظرا لسرعة اإل) غري صلبة (ذلك 
ودكها بواسطة دكاكه ذات وزن  رضاألمنسوب التأسيس املطلوب تتم تسوية  إىلوالوصول  األرض

نقل وبالدك ، تلي هذه املرحلة عملية شد اخلرتيرة  البدءبالكثري من املاء قبل  األرضمناسب مع رش 
  .لوحة القواعد واألساسيات التنفيذية من الرسم إىل الطبيعة 
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  :والرقاب وامليدات تنفيذ القواعد/ ثانيا 
تهاء من احلفر والوصول إىل منسوب التأسيس ومل تظهر بعد االن

يتم حتديد أماكن فرشة النظافة وصبها بعد  .مياه جوفية باحلفرة 
وفرشة النظافة هي خرسانة غري مسلحة  .رش األرض حتتها باملاء

كرب أوسم  ١٥-١٠وهي غالبا ما تكون ) بدون حديد التسليح (
رزة عن القاعدة من با(سم على األقل ٥٠ ـمن حجم القاعدة ب

، يكون عيار اخلرسانة املستخدمة بالفرشة ) سم٥٠كل االجتاهات 
وهذا املعيار حيدد كمية االمسنت باخللطة وبالتايل  . ٣م/كجم٢٥٠

  .أكياس امسنت باملتر املكعب من اخلرسانة ٥تعين وجود   ٣م/كجم٢٥٠حيكم قوا ، و
،  لألمالحم وامن النوع املق األرضرسانات املدفونة حتت يكون االمسنت املستخدم بكافة اخل أنومن املهم 

فقد اتضح أن متاسكه مع  دهون مبادة اإلبوكسيامل يداحلد أما،  ايكون جملفن أنوكذلك حديد التسليح يفضل 
  .اخلرسانة ضعيف بسبب مادة اإلبوكسي لذا فال ينصح به

وبعد االنتهاء من  .حديد التسليح ا  وإنزالشبية وبعد االنتهاء من فرشة النظافة يتم عمل صناديق القواعد اخل
يتم استالمها من قبل  أنالنجارة واحلدادة للقواعد يلزم  أعمال

ر اخلرتيرة ومطابقة حجم واصحة حماملهندس املشرف للتأكد من 
وبعد استالم  . اإلنشائيالقواعد وتسليحها باملخطط  وأماكن

خبرسانة من عيار املهندس املشرف يتم صب خرسانة القواعد 
  ٣م/ س امسنت اكيأ ةسبع أو  . ٣م/كجم٣٥٠

 .األقلعلى  أسبوع ملدةبعد صب خرسانة القواعد يتم رشها باملاء 
 األعمدة(بالتجهيز لصب الرقاب  البدءالثالث من الصب كما ميكن  أو اليوم الثاينيف وميكن فك خشبها 
 - ٣٥٠على صبة القواعد خبرسانة من عيار  عأسبوواليت ميكن صبها بعد مرور ) اخلارجة من القواعد

على صبة الرقاب يتم دهان القواعد والرقاب مبادة عازلة ) مع الرش باملاء يوميا( أسبوعوبعد مرور  .٣م/كجم٤٠٠
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تغطي  اأاملهم  .ويتوفر منها بالسوق نوعان حار وبارد وكالمها جيد  ةزفتيمادة للماء تدعى بيتومني وهي 
  .يلواألوشامل ، وبعد العزل يتم الدفن  كافاخلرسانات بشكل 

يفضل البعض عزل اخلرسانات املدفونة بشكل مضاعف حيث يتم دهاا بالبيتومني وبعد ذلك تلبس بالرول 
سود ومصنوعة من أوهي لفة تشبه املوكيت البالستيك ولكنها ذات شكل  .لفات البيتومني  أوروالت (املقطرن 

ويكون عرض  .تكون من مزيج من اهليدروكربونات الطبيعيةه بالزفت السائل يألياف زجاجية مع مادة شبيه
أي أن توضع على احلائط وتركب كل ( سم ١٠بتراكب ) وطوهلا خيتلف من شركة إىل أخرى مترا واحدااللفة 

  ).دافور النار(وتلحم مع بعضها بالنار )  سم١٠ ـرها بوالفة على ما جي
  : ومنيبطريقة لفات البيتتنفيذ العزل 

دهان فرشة يتم  تءانتواملسلحة وعدم وجود  القواعد أسفل األرضيةمن نظافة  التأكدبعد  :القواعد - ١
الطبقة العازلة مع اخلرسانة  اخلاص بالعزل وذلك لضمان متاسك األساسمبادة  النظافة أسفل القاعدة

خارج حدود  بالرول العزل ميتد أنيفضل ، العادية
ميكن الربط بني  حىتسم  ٥٠يقل عن  ال امب القاعدة
من  أسبوعنيوبعد  أسفل القاعدة مع جدار القاعدةعزل 

صب القاعدة وأسبوع على صب الرقاب ميكن تلبيسها 
مع الفرشة السفلية لروالت  الربطبروالت البتومني و

على شكل صندوق من العازل  يف النهاية لنحصلالعزل 
  .القاعدة والرقبةحيوي 

 "بيتومني" األساس ةدمباوالشروخ وبعد دهاا  اتءالنتو ومعاجلة ة اخلرسانةظافبعد ن: الرقاب وامليدة - ٢
 .دفنتمث  بالروللضمان التماسك يتم العزل 

ظهرت باحلفرة مياه جوفية وكانت فوق منسوب التأسيس فسنضطر لتركيب مواطري سحب تقوم  إن أما 
ويتم التخلص من هذه  .فة وحىت جتف وتعزل فرشة النظا أوبسحب املياه اجلوفية وقت الرغبة بصب القواعد 

بترحيلها فورا بواسطة  أومن البلدية ودفع الرسوم  ذنأخذ اإلبصرفها على خطوط الصرف املطري بعد  إمااملياه 
متر من ٢٠.٤٠تبعد  بأرضوإن كانت كثرية يتم عمل حفرة ) كانت كمية املياه بسيطة إن(وايتات ماء ااري 

ومنها تقوم الويتات بالشفط وترحيل املاء ملواقع  ،م ومبساحة كافية ويتم الضخ هلاس٦٠موقع السحب بعمق 
  .أخرى
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العقارات  أساساتمن حتت  التربة اجنراف ىعل سحب هذه املياه يعملس ةواياري ضعيفةالتربة  وإذا كانت
يارات جزئية  رة مما قدواامن منسوب  أعمقان منسوب احلفر ك إذاكلية هلذه العقارات وذلك  أويسبب ا

ملنسوب املياه اجلوفية من  افجائي ابطيء حبيث ال نسبب اخنفاض جيب سحب املياه مبعدل، و األساساتقاع هذه 
هو و اتوامتف اهبوط أو امنتظم اهبوطكان يف هبوطها سواء  العقارات القريبة مما يتسبب أواجلار  أساساتحتت 

و اليت تعمل  األقل ىعل سم٣٠بسمك حجرية جيب عمل طبقة تربة ال خرسانية األخطر ، وقبل أي أعمو األغلب
 املسلح للبشةا أوتنفيذ القواعد  ىعل بالعمل اإلسراعجيب كما  .األساساتملرور املياه اجلوفية من حتت  كمصفاة

ال سم و ٧ إىل الغطاء اخلرساين ةاملسلحة وزياد أوللخرسانة العادية  م للكربيتات سواءواو استخدام امسنت مق
  .اآلمنةالسحب  عن معدالت ختلينا لوفهذا شيء وارد  املياه اجلوفية لن امجنا أننتوقع أن جيب 

  

  :الدفن/  ثالثا
تكون بعد صب وعزل القواعد والرقاب ، واملرحلة الثانية بعد  ىلواألاملرحلة  :تتم على مرحلتني عملية الدفن

  :دفن ما يلييراعى بال أنوجيب  .صب وعزل امليدة 
 .اد العضوية واحلجارة كبرية احلجمتكون التربة من نوعية جيدة خالية من املخلفات واملو أنجيب  - ١

  .بالدفن استخدامهتوفرت هذه الشروط بناتج احلفر ميكن  وإذا
 .سم يتبعها رش جيد باملاء والدك لكل طبقة٥٠ .٣٠يتم الدفن على طبقات كل طبقة أنيفضل  - ٢
 أنميكن  الذيوالقواعد  باألعمدةمبعدة خفيفة مثل البوبكات لعدم الضرر يتم الدفن  أنيفضل  - ٣

  .استخدام معدة كبرية وثقيلة مثل الشيول يف حالةحيدث 
وظيفتها ربط  املسلحةمن اخلرسانة  أفقيامليدة هي جسر ( ـ منسوب امليدة  إىلبعد اكتمال الدفن والوصول 

يبدأ العمل بشد جنارة امليدة ووضع حديد التسليح ومن مث  ـ) رضياألومحل احلوائط املوجودة بالطابق  األعمدة
  . األرضيمتثل امليدة خمطط املرتل بالطابق  .صبها 

  .وبعد صب امليدة وعزهلا كما فعلنا مع القواعد يتم الدفن الثاين ويدك ويرش باملاء واملبيد احلشري
يدة واألرض فرق بني منسوب أسفل امل( غالبا ما يوجد فراغ أسفل امليدة 

ة الثانية نيالطوب املصمت ليحمي الدفيتم إغالقه ببناء حائط من ) احمليطة
ومن األفضل أن يتم عمل امليدة احمليطة باملبىن  .من اهلروب إىل اخلارج 

كرب من امليدات الداخلية بالشكل الذي يغطي كامل أ) أسفل الواجهات (
تكون ( يط اخلارجي عن احمل رض املبىنأالفراغ الناتج من فرق منسوب 

  .)امليدة كجدار ساند
والصرف والكهرباء ا قبل  املياهمتديدات و فتحات شبابيك البدروم املهمة بامليدة عدم نسيان عمل األمورومن 

  .صب خرسانتها
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مجيع الغرف بالطابق األرضي ما عدا املطبخ  أرضيةسم حتت ١٠يعمل فرشة خرسانة مسلحة بسمك  أنيفضل 
 إنرض الغرف من اهلبوط نتيجة ترييح التربة أوذلك حلماية ) األرضيةبسبب التمديدات الصحية (واحلمامات 

واملباين  اإلنشائياهليكل "العظم  أعمالحني االنتهاء من كامل  إىلحدث ذلك ال مسح اهللا، ويفضل تأجيل ذلك 
التصاق خملفات  أورضي حلمايتها من الضرر الذي ميكن أن ينشأ من شد سقف الطابق األ" لكامل األدوار

  .حلركة العاملني والعربات إضافةتلك اليت نتجت من بناء احلوائط  أواخلرسانات اليت تسربت من صب السقف 
من  أيضانكون قد انتهينا  أنجيب  األساساتالعمل ذه  ءثناأ ولكن .املبىن  أساسذا نكون قد انتهينا من 

بتخزين املياه ألعمال املبىن  الستخدامهننتهي من اخلزان ذه املرحلة  أنعمل خزان املاء والبيارة ، ومهم جدا 
  .وجتربته قبل التسليم بفترة طويلة

  

هناك عدة طرق لعمل اخلزان وقد اخترت لكم الطريقة الشائعة  :خزان املاء / رابعا
( مع الرش وتصب فرشة النظافة  ذا النوع من املشاريع حيث يتم احلفر والدك 

كرب من أوأيضا تكون )  ٣م/كجم٢٥٠خبرسانة من عيار  عملنا حتت القواعد كما

بعدها يتم بناء حائط من البلك بارتفاع  .سم من كل اجتاه ٥٠ ـحجم اخلزان ب
وإذا وجد  .فجوات  أوات ءومهم أن يكون سطحه الداخلي بدون أي نتو(اخلزان 

مع األرض بسائل  ومن مث يتم دهانه من الداخل) ذلك يفضل أن يتم لياسته 

وهي لفة ( بيتومني بارد وبعد ذلك يلبس من الداخل مع األرض بروالت بيتومني 
محر ومصنوعة من أ أوزرق أ أوسود أ لونتشبه املوكيت البالستيك ولكنها ذات 

وطوله خيتلف من شركة إىل مترا واحدا ويكون عرض الرول  .ألياف زجاجية

احلائط وتركب كل فردة على ما  أي أن توضع على( سم ١٠بتراكب ) أخرى
  .)دافور النار(وتلحم مع بعضها بالنار ) سم ١٠ ـرها بواجي

بعد اكتمال العزل يتم عمل حديد التسليح لألرض واحلوائط ومن مث يتم صب 
خرسانتها صب شد جنارة احلوائط وثالثة ميكن  أوال وبعد يومني أوخرسانة األرض 

صب أرضية  عندومن املهم أن يراعى  .٣م/كجم٤٠٠خبرسانة من عيار وكالمها 
ية اليت تعلوها فتحة اخلزان وذلك لتسهيل وااخلزان املسلحة عمل ميول إىل  الز

وقبل صب حوائط اخلزان يوضع بأسفلها مانع تسرب  . شفط املياه وقت الغسل
مبنع تسرب املاء بني  وهي قطع تشبه البالستيك تفيد) Water stopper(ماء 
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يتم ) مع الرش باملاء ( سبوعة اخلزان ، وبعد صب حوائط اخلزان بأاحلائط وأرضي
  .٣م/كجم٤٠٠خبرسانة من عيار  هوعمل التسليح وصبشد جنارة سقف اخلزان 

لني ينسون عمل فتحات متديد مواسري التغذية والسحب بسقف اخلزان وابعض املق
  .انتبه لذلكف

تتم لياسة اخلزان من الداخل ويفضل استخدام  أنوبعد صب السقف بأسبوعني ميكن فك النجارة و ميكن 
 وهناك من يقوم بدهان اخلزان بالكامل .للماء مثل السيكا ومتهااحمسنات خللطة اخلرسانة واللياسة تزيد من مق

  .ياهاملرشح  أوملنع تسرب  خاصة بوكسييإبعد لياسته من الداخل مبادة 
فمثال لو كان يعلوه تبليط من  .ماهيارة حتديد املنسوب الالزم لسقفتنفيذ اخلزان والبييف من األمور املهم مراعاا 

سم فقط أما إذا كان ١٠.١٥قل من منسوب التبليط ب أالبيارة  أوتريازو يكون منسوب سقف اخلزان  أورخام 
ذلك قبل  ىمن املهم أن يراعفالبيارة  أووجود زراعة فوق اخلزان  أوالتبليط بنوعيات ذات مساكات أكثر 

  .البيارة حىت منسوب التشطيب أووعمل رقبة خرسانية لفتحة اخلزان  .ا مسبقالتخفيض منسوم ايذمهتنف
استخدام  أو .جراثيم أوى حلشرات أوتكون م أنات ميكن ءنتو أويفضل لياسة سقف اخلزان لعدم ترك فراغات 

  .يفرش عليها نايلون بتخشيبة سقف اخلزان جديدة )كونتر(بلي وود  ألواح
تزويد  أور للبيارة واخلزان لنسمح مبرور خرطوم شفط البيارة واال ننسى عمل فتحات بالسور ا أننبغي كما ي

  .بالسوق لقفل هذه الفتحات إكسسوارات هناكو .اخلزان باملاء
  

   :البيارة / خامسا
من عمل  بسطأ يارةله تاليا ، هذه البواوهو ما سأتنالعادي نوع ، وقد شاع استخدام العدة مناذج للبيارة  هناك

يكون حجمها وعددها  أعمدةبعد احلفر يتم عمل ميدة حتت حوائط البيارة وخيرج من هذه امليدة ف .اخلزان بكثري
املصمت ويراعى  األمسنيتيتم بناء احلوائط بالطوب  واألعمدةللوزن الساقط عليها وبعد صب امليدة  امناسب

 رضألطوب وقت البناء للسماح للمياه بالتسرب بذلك االجتاه وتترك فتحات بني ا أنباحلائط املواجه للشارع 
ميكن  أسبوعنيوبعد  .وصب السقفبعد البناء يتم شد جنارة سقف البيارة ومن مث عمل التسليح  .البيارة فقط
 .أسبوع ةلفتر واملباين الرش باملاء للخرسانات أيضاوال ننسى  .السقف ولياسة البيارة من الداخل فك جنارة

  .٣م/كجم٤٠٠من عيار ع اخلرسانات ومجي

  :السور/ سادسا
ويعتمد حجم امليدة واألعمدة واملسافة الفاصلة بينها على ارتفاع السور ، وقد   .تشبه ميدة السور ميدات املبىن

وجود تصميم  أواملسافة بني األعمدة  أوحنتاج لعمل قواعد ألعمدة السور ويعتمد ذلك على ارتفاع السور 
كما جيب أن تربط األعمدة من أعالها بكمرة من اخلرسانة املسلحة يتم تنفيذها بعد  .دخول  أوز للسور به برو

يب  أووإذا كان للسور حلية بأعاله فتنفذ بالكمرة العلوية من خالل عمل قالب من خشب  .بناء حائط السور 
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ومهم  . م للميدةوات مقويستخدم امسن ٣م/كجم٣٥٠من عيار " كمرة وأعمدة وميدة"وخرسانة السور .يف سي 
ويراعى كذلك بامليدة واألعمدة متديدات املياه إن  أن يراعى متديدات اإلنارة بالسور قبل صب الكمرة العلوية

  .)غسل احلديقة أواخلاصة بالري (وجدت 
امل مة للعووامق) أفياش ومفاتيح، وحدات إنارة(أدوات كهربائية ) خارج املبىن(من املهم أن تستخدم باحلديقة 

  .اجلوية مثل الشمس واحلرارة العالية واملياه
  .توضيح من قبل املصمم  أوتفصيالت  السور أعماللكامل تكون  أنهم امل ومن

 أنكرب جيب أحد اجلريان لتوفري خصوصية أخشيب فوق السور من جهة  أوويف حالة الرغبة بعمل حاجز معدين 
 أثناء ليتم عمل االحتياطات الالزمة بذلك اإلنشائياملهندس يبلغ  أنوجيب  اإلنشائيور سيراعى ذلك بتصميم ال

وللعلم  .السور بايارتتسبب  أنميكن  هوزن السور املعدين وقوة ضغط الرياح علي أنحيث  . مرحلة التصميم
بسبب عيب بالتصميم املعماري الذي مل يستطع توفري اخلصوصية الالزمة  إالاحتياجك هلذا احلاجز مل ينشأ  إنف

جب الرياح والشمس ، وقد حب أيضاالذي سيتسبب وور املعدين ستشويه مظهر املرتل ذا ال إىلدون احلاجة  لك
وللعلم  .تشرف على موقعك سطحهبعمل نوافذ مبلحق  أرضكاجلار خلصوصية موقع  ةمراعايكون السبب عدم 

تك هذه املشكلة ومل يقتنع جارك ن البلدية متنع فتح نوافذ مبالحق السطح تشرف على الواجهات ، فإذا واجهإف
  .للتدخل يف عالج املشكلةبقفل هذه النوافذ ودياً ميكنك االستعانة بالبلدية 
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  :والمباني اإلنشائيالھیكل 
ويطلق  ،كمرات وسالمل بكافة طوابق املبىنو وأسطح أعمدةاخلرسانة املسلحة من  أعمالاهليكل اإلنشائي ميثل 

وفيما  ).العظم  أعمال( الطوب  أوللمباين بالبلك  إضافةواملدفونة  األرضاخلرسانية الظاهرة فوق  األعماللى ع
  :واملباين اإلنشائييلي شرح لعناصر اهليكل 

 : اخلرسانية  األعمدة/  الأو

املبىن ونقل ) زانأو(نا فهي تقوم حبمل األمحال مبأجسااألعمدة باملباين تقوم مبهمة شبيهة مبهمة اهليكل العظمي 
عدا  ما(نا ، فكل عمود باملبىن جيب أن ينتهي بقاعدة مهذه األمحال للقواعد اليت تشبه وظيفة القدم بأجسا

أن ترتكز األعمدة على ميدة  يمكنفاألعمدة اليت ال يوجد عليها أمحال كبرية مثل أعمدة السور وملحق احلديقة 
عند تصميم األعمدة لتحديد حجمها األمحال الساقطة على هذا العمود  "املدين"ويراعي املهندس اإلنشائي ).فقط

وهذه األمحال تتكون من وزن املبىن وما به من أثاث وأشخاص وباملباين العالية يدرس تأثري الزالزل والرياح 
  .أيضا

ضي حتمل فمثال أعمدة الطابق األر( احلمل الساقط عليها  أوالوزن يف وحيث أن األعمدة بكل طابق ختتلف 
وهو  اوهذا االختالف يكون بطول العمود بينما جند العرض ثابت .جند اختالفا يف أحجامها) ل والسطحواأل
ولكن ميكن أن يتغري  .سم لبناء احلوائط٢٠نه من الشائع استخدام بلك بسماكة أسم بالسعودية بسبب ٢٠

قل من أب أن يكون عرض العمود كما يصع .سم٢٠حالة استخدام نظام بناء للحوائط أكثر من يف العرض 
  .هكايف حلديد التسليح الذي بداخلالال اوال يوجد  انه سيكون ضعيفأسم حيث ٢٠

كرب من أ لواأل وأعمدة .لواألاليت تعلوها بالطابق  األعمدةكرب من أحجمها  األرضيالطابق  أعمدة أنلذا جند 
  .السطح

حد احلوائط أيربز جزء منها من  أووسط الغرف  األعمدةتأيت هذه ال  أنمن األمور املهمة اليت يراعيها املعماري 
 اوكأتظهر  فيجب أنمبعاجلتها بديكور احلجرة  للقيام اوعندما يكون مضطر .شكل احلجرة تشوهحىت ال 

  .عنصر مجايل مقصود وضعه 

 الھیكل اإلنشائي
أعمدة وأسقف "

"خرسانیة  

المیدة ویخرج 
منھا اشایر 

الحدید ألعمدة 
 الطابق األرضي

 تربة جیدة للدفن



 

66

 
ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

من خشب  "صندوق الصب اخلشيب"يكون اخلشب املستخدم بتقفيل الفورمة  أنجيب  األعمدةهذا  ذبتنفي
جتهز األعمدة بتقفيل اخلشب حوهلا من  أنكما جيب  .تكون استقامتها الرأسية صحيحة أنومن املهم  .جديد

وبعد . حدادا ليستلمها املهندس املشرفدون قفل وتعمل " ضلع كبري"ثالث جوانب ويترك الضلع الرابع 
، وباليوم التايل  ٣م/كلج٤٠٠وهي من عيار بالنجارة وتصب خرسانتها  األخريالضلع  إقفالاستالم املشرف يتم 

بشد جنارة السقف باليوم الثالث  البدءولكن ميكن  .أسبوعملدة من الصب ميكن فك جنارا ويستمر رشها باملاء 
  .األعمدةعلى صبة  يوم ١٤وال يصب قبل مضي 

  .األدوارلكل  اإلنشائيوتكرر تلك اخلطوات وكذلك االستالم بكافة مراحل اهليكل 
 واألسقفوقبل شد السقف وذلك ليكون االتصال بني احلوائط  األعمدةضل بناء احلوائط بعد فك جنارة يف

  .األفضلهو  نهولكل واوهذا الوضع متعب للمق .افراغ بينه أيكرب وال يوجد أبشكل  اناجح
القليل  إىل يتقنها الدائرية واليت ال األعمدةونظرا لصعوبة لياسة  .دائرية بالتصميم أعمدةجند  األحيانبعض يف 

. سي يكون قطرها مماثل لقطر العمودنصح بأن يتم صبها داخل ماسورة من مادة يب يف أ ،اللياسة  من معلمي
  .لياسة إىلوبالتايل ستكون نتيجة الصب ممتازة جدا وناعمة متاما وال حتتاج 

اجهة وغالبا تكون قرب املدخل احلليات املوجودة بالو ألعمدة لني ينسون عمل قواعدوابعض املهندسني واملق
 أون كان عمود ديكور من رخام إحىت و(حتت كل عمود قاعدة قبل انتهاء مرحلة القواعد  أنتأكد  .الرئيسي

  ).أخرىمادة  أي أور سي آجي 
  

 :  األسقف/  ثانيا

  :ذا النوع من املباين لألسقفن انوع هناك
السعودية وهو موفر يف كان يستخدم قدميا وهذا النوع :  سقف عادي مع كمرات خرسانية حاملة - ١

كما يقيد . صميم بظهور الكمرات بسقف احلجراتالت يشوه أحيانا هولكنقليال بكمية اخلرسانة 
تكون  أنبناء احلوائط نظرا ألن كل حائط سيبىن جيب  بأماكن
  .كمرة حتته

أطلق عليه اسم سقف هوردي بسبب : السقف اهلوردي   - ٢
كما يستخدم اآلن بلك أمسنيت  .هخاص ب محرأاستخدام بلك 

وهو نظام أكثر تكلفة من  .من الفلني املعاجل  أوبركاين  أو
يترك للمالك احلرية مستقبال  حيث أنهمفيد جدا  هولكن هسابق

بإلغاء أي حائط وبناء حوائط بأي مكان وبأي اجتاه وهو مفيد أيضا بالعزل الصويت واحلراري بني 
ات الساقطة ذا حلاالت حيتاج املهندس اإلنشائي إىل استخدام الكمربعض ايف نه أالطوابق ، رغم 
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ويفضل معاجلة ذلك باستبداله بكمرات مدفونة بالسقف لتجنب إعاقة حرية  .النوع من األسقف
 .التغيري بالتصميم املعماري مستقبالً

ا إذا كان حتتها ) كونتر(ح البلي وود ، ويفضل أن يستخدم ألوا ٣م/كجم٣٥٠اخلرسانة باألسقف تكون 
ويف حالة الرغبة بلياستها يفضل استخدام خشب  ،وذلك جلعلها نظيفة بدون لياسةأسقف جبسية ساقطة 

  .اعادي يكون جيد
بالشكل الصحيح لتجنب تعارضها  الكهرباء والتكييفو املياه متديد مواسري األسقفكما يراعى وقت صب 

  . التصميم املعماري الحقا أومع املباين 
  

  
  
  
  
  

سم وذلك ١٥. ١٠بالسقف بوط قدرة  أرضيتهاواملطابخ وغرف الغسيل تنفذ احلمامات  أرضية أنجند 
 لني يضعون بعض العلبوابعض املق .جمال لعمل التمديدات الصحية ا  وإتاحة أرضيتهاللمساعدة يف عزل 

 األرضيةل التمديدات تركب ك أن واألفضلكوع صرف كرسي احلمام  أوالبالعة  أماكنيف الصناديق  أو
  .)بعده عن احلائط(وجيب حتديد نوع الكرسي مسبقا لتحديد مكان كوع صرف الكرسي  .قبل الصب 

النجارة واحلدادة والتمديدات الكهربائية والصحية وامليكانيكية يتم تسليمها للمهندس  أعمالعند اكتمال 
  .املشرف للتأكد من جودا ومطابقتها للمخططات

 استخدام والقواعد من املهم اإلنشائيألي خرسانة باهليكل الصب  وقت
اخلرسانة عند صبها حىت تأخذ مكاا الطبيعي يهز اهلزاز وهو جهاز صغري 

 الصبة أعمالل وا، ويراقب املق "الصبةأي الفراغات يف "شيش عومينع الت
عند حدوث  اسريعبالتصرف املناسب عمل  أييف ويقف عليها حىت يقوم 

  .الصب ثناءأأي خلل 
فرد لفات من اخليش ورشها ب ابعد صب خرسانة السقف يفضل تغطيته

 أنالرش يف ويراعى  . األقلعلى  أسبوعبالكثري من املاء بشكل يومي لفترة 
حتت  أواملساء لتجنب الرش باجلو احلار  خرآ أوالصباح الباكر يف يكون 
  .الشمس اليت تساعد على تبخر املاء سريعا أشعة
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ينبغي أن نراعي بعض األمور اليت حتدد الفترة الالزمة لبقاء الشدة منصوبة ) الشدة( يبة السقف ولفك ختش
الضغوط واألمحال  ومقدار طبيعةوعدم التحميل الزائد على السقف ، حيث تعتمد فترة بقاء الشدة على 

حالة يف ر العلمي واملستخدم ، من املنظو اجلو ونوع األمسنت وطول البحر ودرجة السقفتعرض هلا ياليت 
للبالطات ) طول أكرب حبر باألمتار : ل( يوم ) ل٢.٥+ ٣( فك الشدة بعد االمسنت البورتالندي ميكن 

د عن ييز مبا ال) الكابويل  أوطول الربوز : ل ( يوم ) ل ٥+  ٣( حالة الكوابيل تكون املدة  واجلسور ، ويف
ت أن ال تفك ختشيبة السقف قبل مرور آذا النوع من املنشلني ومبثل هوا، والسائد إتباعه بني املق يوماً ٢٨
  .يوم بالشتاء٢١ وعلى صبها بفصل الصيف  ايوم١٥
سم ٢٠سم وعرض ٢٠وهي كمرة مقلوبة إىل األعلى بارتفاع ( ةأن يتم صب الطبانالسقف األخري جيب يف 

بتسليح السقف وهي حتيط بالسطح من  اويكون تسليحها مربوط
يف تثبيت عزل السطح  ةوتكمن فائدة الطبان) يةكل األطراف اخلارج

عليها بدال من املباين اليت تعترب ضعيفة واليت قد حيدث بينها وبني 
بالطة السطح شروخ تتسرب من خالهلا مياه األمطار والغسل واليت 
تتسبب يف تشويه مظهر واجهات املرتل، وبعد ذلك يعزل السطح 

ل الطريقة األسهل واألقل تكلفة وسأشري بعد واعدة طرق ولكن سأتن هناكمة احلرارة وتسرب املياه وواملق
  .ذلك لطريقة أفضل ولكنها مكلفة بعض الشيء

متر ١.٥ . ١بني  ارتفاعهح واالسواتر ويقصد بالسواتر احلائط احمليط بالسطح والذي يتر أوفبعد بناء الدروة 
سم تربط بني ٢٠×٢٠، يتم صب كمرة  الطبانهوالذي يبىن على 

تشكل احلليات  أنالساتر من األعلى وذه الكمرة ميكن  عمدةأ
 شرناأوتثبت ا كما ) كورنيشة دروة السطح بالواجهات(اخلرسانية 

  .مبوضوع السور
  

مناسبة من حيث الفاعلية والتكلفة تبدأ بعد مضي  أكثر أراهاوالطريقة اليت  .يتم عمل العزل احلراري واملائي
  : والرش اجليد باملاء ، ونقوم مبا يلي )األخري( ة السقفعلى األقل من صب أسبوعني
قل تكلفة هو استخدام نظام أجدا و فعاال هأجدواملائي الذي للعزل احلراري والصويت  لواألالنظام  - ١

غري مسلحة باحلديد وهلا خفيفة الوزن وهي خرسانة (اهلوردية يعلوها خرسانة رغوية  األسقف
يلي طبقة  .مصارف املياه  باجتاهبتحقيق ميول للسطح  أيضاوتفيد ) خاصية العزل الصويت واحلراري

كما ( األقلسم على ١٠تركيب لفات البيتومني بتراكب  ويليهاخلرسانة الرغوية دهان بيتومني بارد 
سم  ٥.١٠ويلي ذلك فرد طبقة من الرمل بسماكة  .ومها للعازل املائي) اعد واخلزانشرحنا بالقو



 

69

 
ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

نصح مبنتج أمة للماء وواويروب مبادة مق أمسنتيةح الذي يثبت خبلطة يليها تركيب بالط السط
  .شركة فيتونايت للترويب

  :املهم مراعاا بعزل السطح  األمورمن 
 األقلسم على  ٥ ـمن منسوب البالط ب ألعلىترتفع لفات البيتومني مستمرة بقاعدة السواتر + 

  .األملنيوموتثبت باحلائط بقطع معدنية من 
السطح وتشطيب  أرضيةللوصل بني ساتر على دائر حميط ال ˚٤٥ية واركيب بالطة بزيتم ت+ 

  .الساتر، ويتم تعبئة خلفها باخلرسانة جيدا
وفوم مقوى ويتم فوقها الدفن والتبليط  ستاير أوفلني  ألواحتعلو لفات البيتومني  أن ،النظام الثاين  - ٢

أكثر من احتياج هذا النوع من املباين  اأجده أنا ولكن .كربأ اوصوتي احراري عزالوهي ستحقق 
 .لواألالنظام  حيققهوميكن االستغناء عنها واالكتفاء مبا 

ببعض األسطح اليت ال حيتاج إىل تبليطها ميكن استبدال البالط والدفنية اليت حتته حبجارة صغرية  - ٣
قة، وذلك ومثال لذلك سطح غرف ملحق السطح وملحق احلدي .)مثل املستخدمة خبلطة اخلرسانة(

على األقل  سم وتربز روالت العزل على طبانة الساتر٥.١٠بشرط أن تكون مساكة طبقة احلجارة 
وروالت العزل تثبت بالساتر بواسطة شرائح األملنيوم ، وال ينسى  .سم فوق فرشة احلجارة ٥.ـب

 .عمل تصريف ملياه األمطار من أسفل طبقة احلجارة ويراعى ميول السطح حنو املصرف
حالة ويف  ساعة ٤٨باملاء لفترة ال تقل عن  بتعبئته اختبارهيتم  أنالعزل املائي  ءانتهااملهم بعد  من - ٤

  .االختبار وإعادة إصالحهجزء يتم  أيفشل 
  

 :  السالمل/  ثالثا

سأطرح تاليا عناصر السلم  هعليوكي نتعرف  . صعودا وهبوطا ةاألفقييؤدى لعناصر املبىن  رأسيمنشأ هو  السلم
  .واعهوأن

   :عناصر السلم/ ٣.١
  .ليشغله السلم  ياألفق املسقط يفهو املكان املطلوب  : بئر السلم .أ 
  .آخر إىلمن الدرج توصل من مستوى  مستمرةجمموعه  هي: ةلقلبا .ب 
 أوقلبتني متعامدتني  يف االستدارةعند  أوالصعود  يف للراحةسطح بني قلبتني  هي: ةلبسطا .ج 

  .متوازيتني
  .الشقق أبواب إىلمبستوى الدور نفسه وتوصل  الواقعة ةلبسطاهي : ةلصدفا .د 
 من االستعمال ويكون أثناءهو احلاجز احمليط بالقلبات والبسطات ملنع السقوط : الدرابزين .ه 

  .اجلانبيةتثبيته جيدا لتحمل الضغوط  غريها وجيب أوشب اخل أوديد احل أو باينامل
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  . ةكوبستحتمل ال ةرأسيقوائم  ةمجع برمق وهى جمموع: الربامق .و 
من أي مسببات  ةهي مقبض لليد مستمر بأعلى الدرابزين وجيب أن تكون خالي: ةالكوبست .ز 

 .ملساء مرحية تتناسب مع قبضة اليدأن تكون  للجروح مثل املسامري فيجب
  )٣( :السالمل أنواع/ ٣.٢

  :منها أنواعوهلا عدة  .التقليدية السالمل / ٣.٢.١
 ةهلا صدفكان اجتاه واحد سواء  يف خرآ إىلدور  وترتفع من :سالمل اجتاه واحد  .أ

  .بدوا أو ةوسطي
  

حيث تأخذ نوائم الدرجات  خرآ إىلترتفع من دور  : سالمل تلف ربع اجتاه .ب
درجه بعد ٩٠ يةوازيكون تغيري اجتاه السالمل على  أناجتاهني خمتلفني على  املتوازية

 يةواالزسالمل قائمة  احلالة هذه يفوتسمى ) ةلبسطا(صدفته الوسطى إىلالوصول 
  . يوجد ا بئر سلم صغري اليتاملساكن  يفوتستعمل هذه السالمل كثريا 

  

خر حيث تأخذ نوائم آيرتفع السلم من دور إىل : سالمل تلف نصف اجتاه  .ج
ية واالدرجات املتوازية اجتاهني خمتلفني على أن يكون تغري اجتاه السلم على ز

بار مفتوحة حيث آوهذه السالمل قد حتتوى على  ةلبسطاىل درجه بعد الوصول إ١٨٠
  .تستغل إذا كانت كبرية املساحة يف عمل املصاعد الكهربائية أوتعطى هذه اآلبار إضاءة كافيه هلا  

  
تستعمل  ةدرج ٢٧٠وهى سالمل تغري اجتاهها كل : اجتاه  أرباعسالمل تلف ثالثة  .د

  . املأخوذة األفقية املساحة يفنظرا القتصاديتها  املباين يفكثريا 
  

 أمههاومن  اوخالفهالقصور  يفوهى سالمل تستعمل  :السالمل ذات الطابع اخلاص .ه
قلبتني عند  إىلسلم عريض وبعد ذلك ينقسم  ةبقلبتبدأ  فهيذات االجتاه املزدوج 

  . بداية السلم ةقلبصغر من أ اكون كل منهمتحيث  ةلبسطا
  

   :اهلندسيةالسالمل / ٣.٢.٢
 ولكنها املساحة يفالسالمل اقتصادا  أكثر اأوجند  ةواحللزوني دائريةوالنصف  يةواوالبيض الدائريةمنها 
  .التنفيذ صعبة

 مصر. جامعة الزقازیق  .سھیلة ثروت الدماسي ) ٣(
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 يةواالبيضالسالمل  أما احللزونيةذات البئر املفتوح مرحية االستعمال عن السالمل  اهلندسيةوتعترب السالمل 

  .الكبرية للمباين ارشيق تعطى شكال أاجبانب  األفقي املسقط يف ةكبري ةمساح تأخذ فهي
   .نظرا خلطورا)املروحةدرج ( املسلوبةالدرجات  ذات احللزونيةوعموما ال يستحب استعمال السالمل 

 أسطح إىلاملساكن للصعود  يف املوجودة املعدنية أو اخلشبيةالسالمل  أمثلتهاومن  نقايلسالمل  هناكو
تركب  أوتركب بني فخذين من خوص  ةبوص ٥/٨حديد قطر أسياخمن  إماوتعمل املساكن لصيانتها 

  .احلائط مباشرة  يف
 :تنفيذ السالمل/ ٣.٣

  تشد جنارة وحدادة السلم مع جنارة وحدادة السقف الذي  أنيفضل 
  ويقوم املهندس املشرف باستالم  .بوقت واحد  اوتصب خرسانته إليهتؤدي 

  .السقف قبل الصب أعمالحديدها وجنارا مع استالم 
  :ومن املهم بالسلم مراعاة ما يلي 

  .للمخططات ايكون مطابق أنجيب  .عدد الدرجات+ 
  يطابق املخططات وهو بالغالب أنلكل درجة جيب ) قائم ونائم(الدرج  أبعاد+ 
نجارة بال تصحيحهجيب  اكبري ااختالف مبقاسات الدرج يكون عيب وأي . سم للنائمة٣٠سم للقائمة و١٥   

  . قبل الصب
  .ترك جمال للتشطيب ىتكون حسب املخططات ويراع أننقطة بداية واية السلم جيب + 
يربط حديد بدايتها  األرضي الطابقيف و .يربط حديد تسليحها حبديد السقف بالبداية والنهاية  أن+ 

  .بامليدة
يدة ويتم عمل قاعدة صغرية حتت بامل أعالهاواحلوش يربط حديد  األرضيالسالمل الرابطة بني الطابق + 

جيدا حتتها ورشها باملاء قبل الصب واستخدام امسنت  األرضمع دك ) من جهة احلديقة(بداية الدرج 
  .خبلطة خرسانتها لألمالحم وامق

جيدا حتتها ورشها باملاء قبل الصب  األرضسالمل احلديقة يتم عمل قاعدة صغرية بالبداية والنهاية مع دك + 
  .خبلطة خرسانتها لألمالحم واامسنت مق واستخدام

حالة بفيال جديدة مل تسكن بعد 
 عمل السلمل اونسي ا املق
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بالدرجة قبل  اإلنارةبدرجات السلم يتم عمل التمديدات الالزمة وزرع علبة وحدة  إنارةيف حالة وجود + 
  . الصب

السقف من حيث نوع اخلرسانة وفترة  صبةيف  هإلي اإلشارةصب خرسانة السلم كل ما مت يف يراعى + 
  .رشها باملاء واستخدام اهلزاز

  .باملشروع ملالسالتفصيالت لكل  واإلنشائيةتتوفر باملخططات املعمارية  أنجيب + 
  

 :  املباين أعمال/  رابعاً

خارج املبىن ، وهي تتم باستخدام عدة  أواملباين هي القواطع اليت تفصل بني حجرات املرتل واحلجرات األخرى 
البلك األمسنيت  أوالسعودية استخدام البلك األمحر ولكن الشائع مبعظم املساكن ب .البلك  أوأنواع من الطوب 

  .سم أيضا٢٠سم وبالتايل أصبح املهندس اإلنشائي يراعي ذلك جبعل مساكة األعمدة ٢٠ اذين تبلغ مساكتهملال
ومىت  ااملباين ومميزات كل منه أنواعل تاليا بعض واونظرا لوجود مميزات لبعض مواد احلوائط عن غريها سأتن

  :تخدامهاسيفضل  وأين
  

  :حائط مزدوج مع عازل حراري/ ١.- ٤
 .ليت تفصل احلجرات عن خارج املبىنا(يفضل استخدام هذا النوع من نظام البناء باحلوائط اخلارجية 

  ).الواجهات
سم فراغ ٦ ويف الوسط إمسنيت مصمت طوبسم  ١٠سم اجلدار اخلارجي مقاس  ٢٦ بسماكةبناء جدارين  .ال أو

وقد يكون ملتصق بوجهها اخلارجي شرائح من  اصخري اصوف أو افلينكون تسم  ٥ مساكةيثبت به ألواح عازلة 
بعض هذا مكلف  أنسم من الداخل ، ويالحظ  ١٠ املصمت احلائط الداخلي من الطوب اإلمسنيت وبناءاألملنيوم 
  .ى ذلكسم واألعمدة ، ولكنه ممتاز من حيث العزل ملن ميلك القدرة عل ٢٦من حيث كرب امليده الشيء 

  

  :ةحشوبناء ببلك امحر مع / ٢- ٤
  .)الواجهات.(ليت تفصل احلجرات عن خارج املبىنانظام البناء باحلوائط اخلارجية يستخدم هذا النوع من  أيضا

اوف هو عازل حراري بسبب التجويفات  األمحرالبلك  أنتكلفة حيث  واألقلوهذا النظام األكثر شيوعا 
  .ته على العزل قليال وجود الفلني بهويزيد من قدر املوجودة فيه

بسبب  أكثرستتكلف الرديء هو اختيار منتج من شركة هلا مسعتها فلو استرخصت شراء البلك  األهم ولكن
  .استخدامهيتكسر قبل  الذيالتالف 
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  :القواطع الداخلية /٣- ٤
وزنا على  األخف األماملفرغ  نيتاإلمسالبلك  أوغري احملشو بالفلني  األمحراستخدام البلك لكل الغرف ميكن 

  .خاصية العزل الصويت واحلراري بني احلجرات ااملبىن وهلم
ألرضية من الطوب لتكون النصف متر التالية  أننصح أباحلمامات وجدار املطبخ الذي به متديدات صحية ف أما

) ري التغذية احلار والباردمواس(املصمت وذلك لكون هذه الطبقة سيتم ا التكسري لعمل التمديدات الصحية 
طبقتني بالبلك األمحر الذي يتكون من  سيصل إىل هألنسيضعفه املفرغ والتكسري بالبلك  .داخل احلمام واملطبخ 
واحدة من فراغات البلك بني جدار احلمام  ةتبقى سوى طبقيولن  اإلمسنيتبالبلك  نيتمن اثنثالث طبقات وطبقة 

تتسبب بتسريب مياه للغرف  أناملطبخ  أوفجوة بترويبة احلمام  أليوميكن  .رة واواحلجرات ااملطبخ  أو
رة بسببهاواا.  

كما أن العزل األرضي سيثبت عليها ومن املهم أن يعلو العزل منسوب تشطيب أرضية احلمام واملطبخ على 
حلوائط لدعم على سرياميك ا ابالط األرضيات راكب أونصح أن يكون سرياميك أولذلك  .سم ٥ ـاألقل ب
بالطة للحائط يدعم تثبيتها  خرآو .غراء التثبيت  أوحيث أن العازل املائي غري متجانس مع خرسانة  ،تثبيته 

  .املطبخ أوفوق العازل بالط أرضية احلمام 
  

  :باملباين معلومات مهمة/٤.- ٤
  :باملباين وهي األمورتراعى بعض  أنمن املهم 
من جسر  تابأعوعمل الشبابيك  أماكنحتديد + 

على )ارتفاعه( مساكتهخرساين مسلح يعلوها وتعتمد 
ولكن بالفتحات العادية توجد جسور جاهزة بسماكة  .حجم الفتحة 

فترة البناء ومنها نوع مصنوع بنفس شركات  أثناءسم ميكن تركيبها ٥.١٠
  .األمحرالبلك 

اجته خرسانية مثل الشبابيك ولكن يزيد عنها حب أعتاب أيضاهلا  األبواب+ 
لذا  .ملواقع تثبيت قوية للربواز اخلشيب اليت سيثبت ا مفصالت الباب

يتم عمل مباين بالبلك املصمت بأماكن تثبيت برواز الباب اخلشيب بواسطة 
  .مسامري حديدية

ليثبت به برواز  األقلسم على ١٥يكون لكل باب كتف بسماكة  أنمهم + 
  .الباب الظاهر 

خل السباك والكهربائي للتكسري لعمل جماري متديدات بعد انتهاء املباين يد+ 
ويف حالة وجود فتحات متديد دكتات  .لانيكاوامليكالكهرباء والصحي 
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سم من كل ١(كرب من حجم الدكت بقليل أ ااملباين بترك فتحات يف تكييف مركزي يراعى ذلك 
  .ويثبت به برواز خشيب) اجتاه

يتم ال  أنلذا ينبغي  .ستوفر كثريا باللياسة  واألفقي العمودي استقامة بناء احلوائط باالجتاهني إن+ 
  .املبىن هرظماليت تقوم ا لعدم تشويه الرخيصة  العمالة الركون إىل

  .ةثالث أوبرشها يومني  ىيكتفاملباين يف  و .ترش باملاء أنخرسانية جيب  أعمال أيكالعادة + 
  .بكل اخلرسانات والرش األمالحمن املهم استخدام مياه عذبة قليلة + 
عدم ترك  أي .يليهوالذي  )صف من البلك( يتم التعبئة جيدا بني كل مدماك أنمن املهم باملباين + 

  .الطوب أوفراغات بني مداميك البلك 
ميكن للبناء استخدام البلك املصمت بني البلك جلعل فواصل + 

مرار ألن است األفضلاملداميك مبسارات رأسية غري منتظمة ، وهو 
الفواصل الرأسية بني املداميك يضعف من قوة احلائط ويزيد من 

  .احتمالية ظهور الشروخ بتلك األماكن
يفرد رول شبك حديدي  أنجلعل احلائط أكثر متاسكا ولتقليل احتمالية حدوث شروخ باحلائط يفضل + 

لشبك الذي ا هسم ويشب٢٠وهو بعرض ) املدماك هو صف واحد من البلك(مداميك  ةكل ثالثبني 
  .باألسواقوهو متوفر  صالبة أكثر هلكنيستخدم بالربط باللياسة 
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  :األعمال الصحیة
  .احلمامات واملطابخ وأدواتالصحية كل متديدات تغذية املياه ومتديدات وجتهيزات الصرف  األعمالتشمل 

سوء املواد  يف حالةمبىن املؤثرات على تقليل العمر االفتراضي لل أهمالتمديدات الصحية باملبىن من تعترب و
خرسانات املبىن ، لذا من املهم عدم التسرع  إىلوذلك بسبب تسرب املياه منها  .طريقة تنفيذها  أواملستخدمة 

  .بشراء مواد جتارية رخيصة الثمن وعدم االستعانة بسباك رخيص ليس لدية اخلربة الكافية
  :متديدات التغذية/ الأو

اليت تزود اخلزان األرضي باملاء واليت متر من خالل عداد ) املواسري(لتمديدات وتشمل متديدات التغذية تلك ا
خزان السطح ، والتمديدات اليت تنقل املاء من  إىل األرضياملاء، وكذلك التمديدات اليت تنقل املاء من اخلزان 

ومالحق  .باحلديقة (خارجه  أوكل مكان باملرتل به استخدام للماء سواء كان داخل املبىن  إىلخزان السطح 
   ).احلديقة
موقع خزان املاء أن يكون قريبا من السور املواجه للشارع ليسهل تزويده باملاء يف حالة انقطاعه من يف يفضل 

ا مرتني بأحد األركان قرب فتحة اخلزان الستخدامهواويراعى بصب سقفه عمل فتحتني متج .قبل شركة املياه 
ومن املهم أن تقفل هذه الفتحات جيدا خبلطة  .املاء وماسورة سحب املاء يف متديد ماسورة تزويد اخلزان ب

حدوث أي  عدم بعد متديد املواسري ا وبعد ذلك تدهن مبادة عازلة مثل البيتومني البارد لضمان ةخرساني
سلحة تسرب للماء من خالهلا إىل داخل اخلزان ، وبفتحة اخلزان الرئيسية يفضل أن تعمل رقبتها من خرسانة م

تصب وقت صب سقف اخلزان وباالرتفاع املناسب حيث جيب أن تكون الرقبة أعلى من منسوب تشطيب 
سم على األقل لضمان عدم تسرب مياه من خالهلا إىل داخل اخلزان وقت غسيل ١٠أرضية احلديقة مبقدار 

فتحة اخلزان أكثر من  ويف حالة طول رقبة .سم ٦٠×٦٠مياه األمطار ، ويبلغ صايف فتحة اخلزان  أواحلديقة 
بطوب إمسنيت مصمت ويليس  ئهسم ويكمل الباقي ببنا١٠سم يتم عمل رقبة من اخلرسانة املسلحة بارتفاع ٣٠

، ووقت  اًطوب أووالعزل مهم سواء كان خرسانة  .من الداخل واخلارج ويعزل بالبيتومني من اخلارج فقط 
 أومن الرخام  أواألملنيوم  أوفر لذلك عدة أنواع مثل الزهر تشطيب احلديقة يتم اختيار الغطاء املناسب له ويتو

  .حشرات إىل اخلزان أووال يسمح بدخول أتربة  انه يكون حمكمأاملهم بالغطاء  .اجلرانيت 
لسحب املاء من اخلزان األرضي وإيصاله إىل خزان السطح سنحتاج إىل ماطور سحب تعتمد قوته على املسافة 

لذا من املهم حتديد قوته من قبل املصمم  .ية وكمية املاء املطلوب ضخها خالل فترة معينة األفقية واملسافة الرأس
لديه اخلربة الكافية ، ومن األمور املهم مراعاا هو اختيار مكان وضع  ارة السباك بذلك إذا كاناستش أو، 

على قاعدة خرسانية ترفعه  املاطور حيث يفضل أن ال يكون ظاهرا باحلديقة فيشوه املنظر كما يفضل أن يثبت
مثل  .ميكن أن يكون كعنصر من عناصر احلديقة (عن منسوب األرض وعمل صندوق صغري من املباين 

  .جبه عن املشاهدة املباشرةحيميه من العوامل اجلوية وحي) استمرارية حلوض زراعة 
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كانت  وإذاتصل املبىن  أن إىلديقة احل أرضيةيتم ربط ماطور املاء خبزان السطح من خالل متديد مواسري متر حتت 
مكان حتول اجتاهها  إىلتصل  أن إىلر املبىن الداخلية فستخترق هذه املواسري امليدات وامن بأحداملواسري الرأسية 

  .نراعي ترك فتحات لتلك املاسورة بامليدات أنوبالتايل جيب  .االجتاه الرأسي  إىل األفقي
   .بوصة ١.٥مقاس  والعلوي عن السفليالرئيسية بني اخلزان التغذية  اسورةم ال يقل قطر أنجيب 

وتكون على األقل بعمق    .والعلوي حتت موقف السيارات  األرضيال متر التمديدات بني اخلزان  أنمن املهم 
وحيرص على  . أكثر أو ٤٠وتستخدم ا مواسري يب يف سي ضغط  .احلوش  أرضيةسم من منسوب تشطيب ٣٠
  .قبل الدفن والتبليط بارهاتخاوجيب  .لتفادي التسريب مستقبال  ابني املواسري ممتاز يكون اللحام أن

غلب عيوب التسريب أالن ( ومن اخلزان العلوي لبقية املرتل يفضل استخدام مواسري اليب يف سي مع حلام ممتاز 
والعيب  .للمياه الضغط الفعلي  أضعاف ٤ ـب األقلكرب على أ ٤٠فقوة حتمل املواسري ضغط  .تكون ا 

هو  ٨٠استخدام مواسري ضغط  أنوبالتايل جند ) اللحام وأماكنمن الوصالت  الإبالرشح والتسريب ال يأيت 
مع  ٤٠نستخدم مواسري البارد للبارد واحلار للحار وكامل املبىن ضغط  أناملهم  . فائدةهدر ليس من ورائه 

  .اللحام والوصل الصحيح أمهيةتشديد على ال
تلك  منبقطرها  سعأومن خالل استخدام مواسري خارجة من اخلزان العلوي  للمياهيق الضغط الالزم يتم حتق

بوصة خارجة من اخلزان وننتهي مباسورة ٢نبدأ مباسورة  أنفممكن  .طرف االستفادة من املياه  إىلاليت تصل 
  ).االستفادة من املياه أجهزة(اخلالطات  أونصف لدى احلنفيات 

ومبنطقتنا  .همة باخلزان العلوي أن يكون كافيا لقدر حاجة األسرة اليومية حىت ال جيهد املاطور من األمور امل
 .يفضل أن نستخدم خزانات الفايرب جالس مع محايتها من أشعة الشمس لتجنب تسخني املاء به بفصل الصيف

كما أن  .هما مباسورة سفلية رين لزيادة القدرة االستيعابية خلزانات السطح مع وصلواوميكن وضع خزانني متج
اخلزان  خملفاتماسورة السحب من اخلزان العلوي جيب أن تكون مرتفعة قليال عن قاع اخلزان لتجنب سحب 

ومن املهم أن يكون للخزان العلوي غطاء حمكم لتجنب دخول األتربة والغبار  .اليت تتراكم بقاعدته مع الزمن 
  .ب القفل حول ماسورة تغذية اخلزان العلوي جيدا حىت الطيور واحلشرات للخزان كما جي أو

ذه احلالة سيكون من  .يلجأ البعض لعمل سخان مركزي بالسطح ومن املمكن أن يكون بالطاقة الشمسية 
 .األفضل عمل عزل حراري للتمديدات اخلارجة من السخان واملوصلة لكافة أماكن االستفادة من املياه الساخنة

هدر كبري للمياه بسبب فتح الصنبور واالنتظار طويال إىل أن تأيت املياه يف اري سيتسبب وعدم عمل العزل احلر
خط للبارد وخط للحار هناك حبيث يكون  طخطو ةثالثبحل بديل وهو تركيب نظام مياه  هناكالساخنة، و

تخدام مما جعلها والثالث يقوم بإرجاع املياه من متديدات احلار اليت وصلت حىت الصنابري وبقيت فترة دون اس
حيث يتم اإلرجاع للسخان بواسطة ماطور مياه صغري موصول بترموستات السخان ويعمل معه بشكل  .تربد 

 أو ارين أفقيواعمل سخان واحد لكل فراغني متج أومطبخ  أوكما ميكن استخدام سخان بكل محام  .أتوماتيك 
 محام ميكن عمل متديد من العلوي أويعلوه مطبخ فمثال لو كان محام الضيوف بالطابق األرضي وكان  .رأسيا 
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 تللسفلي لتجنب تشويه مظهر محام الضيوف بالسخان وكذلك احلال باحلماما
فمثال باحلمام  .حجم السخان الكمية الالزمة لتسخينهيف  ىويراع .رة وااملتج

أكثر من شخص بشكل متتايل يفضل أن يكون املشترك والذي حيتمل استحمام 
 ٥٠يمكن استخدام فأما محام خاص لشخص واحد  .مطبخ مع محام  أولتر ١٠٠

صغر حجما أأنواع من السخانات تقوم بالتسخني الفوري وهي  هناكو . التر
  .وعملية جدا

يكون لكل سخان حمبس من ماسورة التغذية ليسهل قفل املياه عنه  أن ماملهمن 
املاء احلار من يزود كل سخان بصمام مينع ارتداد  أنكما جيب  .وصيانته 
مواسري البارد وهو يثبت مبدخل تغذية السخان باملاء وبعض  إىلالسخان 

 إىلوصول املياه احلارة وعدم تركيب هذا الصمام سيتسبب يف  .ا  االسخانات يكون هذا الصمام مدجم
  .اخنفاض الضغط باملواسري أواملواسري الباردة وقت انقطاع املياه 

يكون لكل مكان به مصدر مياه حمبس عمومي يقفل املياه عن ذلك احليز وقت  أن أيضاا املهم مراعا األمورمن 
  .احلاجة لعمل صيانة

تكون كافة املواسري بسطحها اخلارجي وقت تثبيتها مبستوى سطح املباين وتثبت بشكل جيد بالقفايز  أنجيب 
تربز عن سطح املباين لكي تكون  أنلها بدون يعمل هلا جتويف باملباين مبقاس حيتويها ك أن أي .باجلدار  املثبتة

بعض السباكني يقومون بتغطيس  .متر طويل ١.٥.٢اللياسة عليها بنفس قوة لياسة احلائط وتثبت بالقفايز كل 
يسمع  هعند الطرق علي( ضعف اللياسة وبالتايل تؤدي إىل تطبيل احلائط يف سيتسبب  أربعها وهذا خط أونصفها 
كما جيب أن يعبأ حول املواسري  .كن أن يتسبب بانفصال اللياسة وحدوث الشروخ والذي مي) للطرق  ىصد

  .جيدا باخللطة قبل البدء باللياسة
 .الكروم أواليب يف سي  أوبالنحاس  واستبدالهجتنب احلديد  واإلكسسواراتيفضل بكل الوصالت بني املواسري 

  .اهرةظواحملابس واملواسري املرنة ال ) يـت( ـوال األكواعمثل 
 واألخريةيف سي مثل النحاس ومتديدات تلحم حراريا  ليبامتديد جيدة غري  أنظمة هناك

 ليبامن  أكثرعملية جدا بسبب عدم وجود مواد ضارة مبكوناا وتتحمل ضغط وحرارة 
واليت تشكل (اللحام والوصل  بأماكنيف سي العادي وا ميزة عدم توقع حدوث عيوب 

  )ث بالتمديدات الصحيةدذي حيمن عيب التسريب ال%٩٠
متديدات التغذية جيب عمل اختبار هلا بضغط مياه ا بواسطة ماطور مياه مع  انتهاءبعد 

تسريب ا  أيبار لفترة ساعتني وذلك بعد قفل ايات املواسري بالطبات الختبار  ٩باستطاعة  األقلعداد على 
  .قبل اللياسة
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  :الصرف وأجهزةمتديدات / ثانيا
احلمامات  أوباملطابخ  تسواء كاناملستخدمة  املياهالالزمة للتخلص من ) املواسري(د ا تلك التمديدات ويقص
كما تشمل متديدات  .واحلديقة  )كوناتلالب(والتراسات باألسطح األمطارغرف الغسيل وحىت تصريف مياه  أو

خارج املبىن  املوجودةالصرف الرئيسية شبكة  أوالبيارة  إىل املياهالصرف تلك التجهيزات الالزمة لصرف هذه 
  ).الشبكة العامة(

  :نوعني من نواتج مياه الصرف  هناكنعرف أن  أنوملعرفة كيفية تصميم متديدات الصرف علينا 
صلبة ناجتة من خملفات  أجزاءواليت حتتوي على  واإلفرجنيةاملياه الناجتة من كراسي احلمامات العربية  - ١

  .( Soil )نواتج عمل  املياههذا النوع من وسوف نطلق على  . اإلنسان
وسوف نطلق عليها  .النوع الثاين يشمل كل نواتج التصريف األخرى باملرتل ما عدا مياه نواتج العمل  - ٢

اليت ) الصفاية األرضية(إذا نواتج الغسيل تتكون من مياه مصدرها البالعات  . ( Waste )نواتج غسيل
ة ومغسلة املطبخ وغساالت املالبس واألطباق ومياه غسيل يصرف هلا البانيو والشطاف واملغسل
 .األرضيات إضافة ملياه تصريف األمطار

 وال جيتمع نواتج الصرف  اومن املهم جدا فصل تصريف كل نوع من النوعني السابقني مبواسري صرف خاصة
ألرضية عند انسداد ماسورة وذلك لتجنب ظهور نواتج مياه العمل بالبالعات ا .البيارة  أوبغرف التفتيش  الإ

وجود روائح كريهة تنبعث من أماكن صرف مياه  أو) للنوعني ةإن مت استخدام ماسورة صرف واحد( الصرف 
  .الغسيل مثل البالعات واملغاسل والبانيو

غرف التفتيش دون الربط مبواسري الصرف اليت  إىلمباشرة  األرضييتم وصل تصريف الطابق  أن األفضلمن 
بسبب  األرضيوذلك لتجنب ظهور طفح حبمامات ومطابخ  .غرف التفتيش  إىلالعلوية  األدوارف تنقل صر

من خالل  األرضيداخل الطابق  إىلانسداد املاسورة الواصلة لغرفة التفتيش فيتحول صرف الطوابق العليا 
  .كراسي احلمامات أو) األرضيةالصفاية (البالعات

  

املزدوج باستخدام غرف التفتيش ألنه النظام األكثر شيوعا مبثل هذا النوع سأتطرق بالشرح تاليا لنظام الصرف 
وهو نظام متبع للتغلب على الروائح بدون  األحاديخر يطلق عليه النظام آنظام  هناكوللعلم  .من املباين 

ت املشاكل اإلنشائية واملعمارية وتؤثر يف شكل املساحا تفتيش اليت يسبب وجودها بعضالاستخدام غرف 
التفتيش  عن غرف االستعاضةويتم فيه   للصراصري ، اوتشكل مسكن الروائح منها باإلضافة إىل انبعاث املكشوفة
على اخلطوط  التسليكطبات  واملناسيب وخالفه وتركيب االجتاهاتري يد تغنتسليك يزود به اخلط علبطبات ل

 . يزود هذا النظام بنظام وية جيد للوحدات أن وجيب)  امتر ١٥( املستقيمة حبيث ال تزيد املسافة بينها عن 
يراعي ذلك عند عمل تصميم صرف املرتل ويزودك بالتفاصيل  أنهذا النظام فاطلب من املصمم يف  رغبت وإذا

 .الالزمة
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 :قسمنيإىل  الصحية ينقسم تنفيذ التمديدات
 .نفسه املرتلالتمديدات داخل  تنفيذ     .١
 .يف الساحة اخلارجية أي يف حدود سور البيت والبيارة تفتيشالتمديدات وغرف ال تنفيذ     .٢

  :املرتلالتمديدات داخل  تنفيذ .١
، مياه ) مياه عمل ومياه غسيل( باحلمامات نوعني من نواتج الصرف  أنكما ذكرنا : احلمامات/ ١- ١

ماسورة  إىلومنه ) Uوهو كوع على شكل حرف (  ةرحيبواسطة كوع العمل متتد من حتت كرسي احلمام 
ر الداخلية ويطلق واحد املنأ أوباحلائط اخلارجي  ةماسورة خارجية متتد رأسياً مثبت إىل %٥مبيل  أفقيامتتد 

 إىلاحلوش وتستمر ومتتد  بأرضغرفة التفتيش  إىلعليها ماسورة العمل وهي تصل مياه صرف الكرسي 
ركب عليها طربوش يسمح بدخول سم وي ٥٠السطح وتزيد ايتها العلوية عن ارتفاع السور مبسافة 

تبتعد ايات املواسري العلوية عن  أنوجيب  .الكبرية  ساخواألوخروج اهلواء منها وحيميها من دخول 
توصيل يف  ااملهم مراعااألمور من  .داخل املرتل  إىلف لكي ال تسحب الروائح املنبعثة منها يالتكي أجهزة

قصرية قدر املستطاع وتكون الكرسي واملاسورة  سافة بنيتكون امل أنكرسي احلمام مباسورة العمل 
  .لتجنب انسدادها ا مباسورة مبيل كافالوصلة بينهم
يتصل  ةالثالث األجهزةوهذه ) البيدي(والشطاف ) البانيو(املغسلة وحوض االستحمام  أيضاجند باحلمام 

احلمام قبل العزل املائي له ويكون  أرضيةاليت جيب تثبيتها بصبة ) البالعة( األرضيةتصريفها بالصفاية 
وتتصل مباسورة  البالعة ماسورة تصريف مبيول كاف وخيرج من .عليها جيدا من جوانبها  العزل مقفال

رة ملاسورة العمل اخلاصة بكرسي احلمام وتنقل واوتكون جم .خارج احلمام امسها ماسورة التشغيل  أخرى
  .احلديقة وايتها بالسطح مثل اية ماسورة العمل بأرضغرفة التفتيش  إىلناتج صرف البالعة 

الغسالة  أوائط لعمل فراغ متديد أنبوب صرف الى احليتم التكسري يف : املطابخ وغرف الغسيل / ٢- ١
ماسورة التشغيل كما ذكرنا بالفقرة السابقة بصرف  إىل، ومنها  البالعةاألرضية حىت  مث ميتد بعد ذلك يف

  .البالعة
من خالل ) البلكونات(يتم تصريف مياه األمطار باألسطح والتراسات : مياه األمطار صرف / ٣- ١

يفضل أن تسري مالصقة )  التشغيل أوغري مواسري العمل (بالوعات أرضية تتصل مبواسري خارجية خاصة 
   .على احلائط اخلارجي بالواجهات  أو) منور مالصق للحائط اخلارجي( للحائط اخلارجي من الداخل 

سم وتفرغ  ٥٠وهي ال تصل إىل غرف التفتيش وإمنا تتوقف قبل منسوب تشطيب أرضية احلديقة مبقدار 
أي  أواألملنيوم  أوجي ار سي  .ويتم تغطية خمرجها بإكسسوار مجيل من ال .مياهها بأرضية احلوش مباشرة 

من أسفل تشطيب  لوكما يفضل أن يكون املتر األ .مادة أخرى لتحسني مظهر مصدر تصريفها باحلوش 
  .أي مادة ضعيفة التأثر باملياه لتجنب تشويه الواجهات بسبب املياه أوواجهات املرتل من اجلرانيت 
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على املدى  الواجهةالسطح والتراسات مبرازيب منها مباشرة مما يشوه تشطيب  مياهالبعض يقوم بصرف 
يوصلها بغرف التفتيش اليت قد تتسبب  أو .ثر ناتج من جريان املياه على الواجهات أترك البعيد بسبب 

  .بامتالء وطفح البيارة 
 :طريقة تدقيق أعمال ومتديدات الصرف الصحي

) املنسوب ( تنفيذ متديدات الصرف الصحي باالستعانة بامليزان املائي  يتم تدقيق مجيع خطوات .أ 
 .لتحديد امليول

تغليف هذه التمديدات باخلرسانة قبل  املائي حيث جيب عدم وكذلك األمر بالنسبة لالختبار       
 .عزهلا وجناح االختبار

هذه التمديدات بعد جناحها يف االختبار املائي ويف حالة مرور أكثر  عدم تأخري تغليف من املهم .ب 
 .الفحص إعادة ساعة فيجب ٤٨من 

  . تدامع أية متدي متديداا لضمان عدم تعارضألجهزة الصحية ا يتم التدقيق على أماكن .ج 
وصالت تصريف األجهزة الصحية مع القوائم الرأسية والتأكد من وجود  يتم التدقيق على أماكن .د 

 .إن وجدت فتحة تسليك عندها
على أن ) سم  ٥٠السطح حبوايل دروة عن ( قوائم الصرف والتهوية  يدقق يف منسوب أعلى . .ه

 .يفأماكن التكي تكون بعيدة عن
قائم صرف األمطار ويفضل تدقيقها مع  البالوعة يف أعلى منسوب بيتم التدقيق على منسو .و 

 .تدقيق عازل الرطوبة
  

  :متديدات الصرف ما يلييف  املهم مراعاا  األمورمن 
ة إال بعد جناحها يف األترب أوالبالط  أوا باخلرسانة ستتم تغطيته ال تتم تغطية التمديدات اليت •

 .وعزهلا املائي االختبار
بسدادات ملنع تساقط بقايا مواد البناء فيها وتظل مسدودة حىت  ع فتحات األنابيبيتم قفل مجي •

الصحية ويراعى أن تكون السدادات واحملابس بارزة عن مستوى  تبدأ أعمال التركيبات
  .التشطيب

وحسب املناسيب احملددة  مناسبةعلى مسافات  باحلوائط يتم تثبيت التمديدات جيدا •
 .تباملخططا

 .بامليول املطلوبة اعليهمناسيب حمددة لوضع األنابيب  اسي خرسانية ذاتيتم وضع كر •
هلذه التمديدات حسب نوع كل منها يتم تغليفها باخلرسانة العادية  بعد جناح االختبار املائي •

 . بعد إمتام عزهلا
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 :التمديدات وغرف التفتيش يف الساحة اخلارجية تنفيذ .٢
 إىلماسورة التشغيل واملطابخ وغرف الغسيل  أوملاسورة العمل  أمال محام باملرت أيتنتهي متديدات صرف 
احلديقة فور  أواحلوش  أرضيةتصب بغرف تفتيش حتت منسوب  أنومجيعها جيب  .مواسري تشغيل فقط

ومن املهم تقصري املسافة بني غرف التفتيش واملواسري الساقطة واليت  .احلوش أرضيةوصوهلا ملنسوب 
ويراعى عمل ميول مناسب  .بغرف التفتيش لتجنب السدد  األفقيةمن املواسري  تصب من خالل وصالت

  .هلذه الوصالت
واجهات لذا  أربع أوثالث  أو نيعلى واجهتاملرتل عدة مواسري ساقطة للتصريف قد تكون يف  أنوحيث 

ل وصل يتم التصريف بني غرف التفتيش والبيارة من خال أنجند غرف التفتيش قد حتاصر املرتل وجيب 
ويراعى بوصل غرف التفتيش  .نصل للبيارة  أن إىلويستمر ذلك  األقربمن البيارة بالغرفة  األبعدالغرفة 

  .باجتاه البيارة% ١ األقلكرب من اليت تصب ا وتكون مبعدل ميول على أتكون املواسري بينها  أن
 إىلواسري اليت تصرف املياه تكون قاعدة امل أنعند وصل مواسري التشغيل والعمل بغرف التفتيش جيب 

  .البيارة إىل أو أخرى إىلمن غرفة  املياهمن سقف املاسورة اليت تنقل  أعلىغرفة التفتيش 
بوصة مع عمل امليول  ٦تكون مجيع مواسري الصرف الصحي باألرضيات ال تقل عن  أنكما جيب 

خارجا وتسقط  إمايث تصب تكون كاملة من اخلرسانة املسلحة ح أنويفضل بغرف التفتيش  ،املناسب
سم ١٠بسماكة  املسلحةمن اخلرسانة  قاعدةعمل  أيضاولكن ميكن  .قعها يدويا اتصب مبو أومبواقعها 
 اإلمسنيتويتم بناء احلوائط من الطوب  .سم بالطول والعرض ٢٤كرب من حجم الغرفة مبقدار أتكون 

رض أويراعى بتفصيلة  .سم ٢ماكة وتليس من الداخل بس األربعة أطرافهاسم على ١٠املسمط بعرض 
 أكثرباجتاه الصرف  املياهغرفة التفتيش عمل تصميم من الطوب واللياسة االنسيابية جلعل حركة انسياب 

بدهاا ) حىت سقفها(ربع دائرة وتعزل من الداخل  أو أقواس وإمناسهولة وجتعل كل الزوايا ا غري حادة 
ويعمل هلا غطاء حمكم يكون  .رب املياه مثل البيتومني البارد بعازل ضد تس) األقلوجهني على ( جيدا 

  .مع تشطيب احلوش حوهلا مادتهاحلوش وتتماشى  أرضيةمبنسوب تشطيب 
غرفة تفتيش باجتاه البيارة بنفس طريقة الوصل بني غرف التفتيش من حيث ميول املاسورة  خرآيتم وصل 

  .بأعالهاوتصب املاسورة بالبيارة  .الواصلة 
  .يتم التجميع بغرفة تفتيش رئيسية ومنها للشبكة) الشبكة الرئيسية( حالة الوصل بالشبكة اخلارجية  ويف

قد ال يفضل البعض استخدام غرف التفتيش بسبب تكون احلشرات 
ناعما جدا وال ميكن للحشرات  شالتفتيوجلعل سطح غرفة  .ا

ف الصر مواسريالتمسك به والتعشيش بفراغاته ميكن استخدام 
  .بوصة لعمل جسم غرفة التفتيش٢٠
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  :الصرف أجهزة/ ثالثا
  :تثبيتها وأماكنالصرف وطرق  أجهزةالصحيح الختيار  األسلوبنتعرف على  أنمن املهم 

  :احلمام  أجهزة/ ١- ٣
 أووقد يزيد جباكوزي  . بيدي أومغسلة ، حوض استحمام ، كرسي محام ، شطاف ( ويشمل طقم احلمام 

  :نراعي ما يلي أن األجهزةهم عند اختيارنا هلذه من امل .) مروش قدم
  .تناسب حجمها وحجم احلمام+ 
  .بالسعر أكثرالفاحتة تكون اقتصادية  واأللوان .تناسب لوا مع لون السرياميك + 
غري  أو اجلديدةوالنوعيات  .االختيار من شركات عريقة يضمن حصولك على قطع غيار باملستقبل + 
  .تلفت بعد فترة من الزمن ةفلن تستطيع استبدال قطع .من السوق بعد فترة عروفة قد ختتفي امل
املعايري الفنية جلودة التصنيع انسيابية السطح وذلك يعين عدم وجود تعرجات بسيطة بسطح  أهممن + 

ية واطالء اجلهاز بنسب متس .اجلهاز ويتضح ذلك بصريا من خالل مراقبة ملعة اجلهاز من عدة زوايا 
يكون  أنبكرسي احلمام مهم  . بالطبيعةملا مت تنفيذه  تصريفهمناسبة مكان وحجم  .جلهات من كل ا
  .قدر من املياه بأقل تصريفه

  :نراعي أنجيب  .من حيث التركيب 
  .مساحة كافية للحركة األجهزةيكون بني  أن+ 
  .والشطاف اليدوي مهم جدا مبجتمعنا  .ميني الكرسي  إىليكون الشطاف اليدوي  أن+ 
ومينع متريرها من  أومع بعضها البعض  األرضيةيتم توزيع األجهزة بشكل مينع تعارض التمديدات + 

  .خالل عمود خرساين
حبيث حىت لو كان الباب  .خلف باب احلمام ) البيدي(يكون كرسي احلمام والشطاف  أنيفضل + 

  .من اخلارج ا ال يكشفموارب
  :املطبخ وغرف الغسيل أجهزة/ ٢- ٣

 أثناء األجهزةحتديد مقاسات  وجيب . غرفة الغسيل أو للمطبخعلى تصميم التوزيع الداخلي  امكا يعتمد
  .التمديدات الكهربائية والصحية أماكنلتحديد  إضافةملراعاة ذلك بتصميم اخلزائن  .تصميممرحلة ال
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  :ئیةاألعمال الكھربا
 ءةاالضـا الالزمة هلا كمـا تشـمل    واألجهزةالداخلية التمديدات اخلارجية واألعمال الكهربائية كافة تشمل 

  .الصواعقشبكة مانع  لتمديدات إضافةفياش واملفاتيح واأل
  

  : التمديدات الكهربائية - ١
  : )M S B (Main switch Board((لوحات التوزيع الرئيسي /١- ١

ما  و عادة،  شركة الكهرباءاللوحة الرئيسية اليت يصل هلا التيار الكهربائي من خالل كيبل  وهي
واليت يصل هلا  لوحة على الوجه اخلارجي لسور املرتل( مركبة على سور املرتل  أوتكون موجودة 

الداخلي لسور املرتل واليت  كيبل الوزارة اخلاص بالتغذية وا العداد ولوحة أخرى على الوجه
  )٤( .)تغذي لوحات التوزيع الفرعية املوجودة داخل املرتل

كما  .يتم معاجلتها معماريا حبيث ال تتسبب بتشويه منظر السور  أنذه اللوحات من املهم بعمل ه
  .مصدر مياه باحلديقة أيتكون بعيدة عن  أنجيب 

من اللوحة الرئيسية خترج كيبالت تغذي لوحات التوزيع الفرعية داخل املرتل وهي بالغالب تكون 
واألخرية مبلحق احلديقة واليت ختدم )  ل ، ملحق السطحو، األ األرضي( واحدة بكل طابق  . اأربع

  .امللحق واحلديقة والسور
ومن املهم مراعاة متديد الكابالت بني اللوحة الرئيسية واللوحات الفرعية عند صب امليدات بترك 

 .صل للمرتل ياحلديقة حىت  أرضيةالتمديد يتم حتت  أنوحيث  .فتحات ا لتمر ا هذه الكابالت 
ويفضل  .الصلبة .P.V.C وتكون داخل مواسري من ) سم٣٠.٥٠( بعمق كاف تكون أن األفضلمن 

وإذا كنا مضطرين لذلك جيب  .أسفل أحواض الزراعة  أوالسيارة  جأن ال متر من حتت أرضية قرا
ر ا الكابالت بتغطيتها من اجلوانب والسطح بطوب إمسنيت متأن يتم عمل محاية للمواسري اليت 

بشكل طويل على اجلانبني مع تعبئة الفراغ الداخلي حول املاسورة  ةمونرص الطوب بدون (مصمت 
  ).تنييستند على الطوبتني اجلانبي ابالرمل ومن مث وضع طوب بشكل عرضي ليشكل سقف

 : ( Distribution Board ( D.B) ))لوحات التوزيع الفرعية/ ٢- ١

تغذى تو اجلناح أوبالطابق  ألمحالاليت تغذي مجيع االيت تكون موجودة داخل البيت و وهي اللوحات
سريعا من  هإليومبكان يسهل الوصول  يفضل أن تكون يف وسط املبىنالرئيسية و من لوحة التوزيع

 ١٤٠على ارتفاع  قاعدة العلبة( مناسب  و على ارتفاع) مثال جبانب الدرج  (املبىن  أطرافكافة 
  )٤( .طوارئ خاصة ا إضاءة يكون للوحة كما يفضل أن)  األرضية منسوب تشطيبسم من 

  
 . ین الكویتیةجمعیة المھندس، رئیس رابطة مھندسي الكھرباء و االلكترونیات و الكمبیوتر .  علي العیدي/ م) ٤(
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باستطاعات خمتلفة ومفتاح رئيسي لكامل خطوط  ةوبداخل كل لوحة فرعية عدة مفاتيح جزئي
  وفائدة اختالف استطاعات . هعليوتعتمد استطاعة كل مفتاح جزئي على احلمل الواقع  .اللوحة 

 .الكهربية املتصلة ا  لألجهزةاحتراق  أوهذه املفاتيح هو جتنب حدوث حريق ناتج عن متاس  
من املفاتيح اجلزئية يف  أيالثاين الذي يعمل عند فشل  األمانواملفتاح الرئيسي باللوحة هو درع 

  .زيادة احلمل أوالتماس  يف حالةقطع التيار الكهريب 
  :من األمور املهم مراعاا باللوحات الكهربية الفرعية

  ).اجلناح  أوالطابق  أمحال(احلمل الفعلي عليها كرب بقليل من أتكون استطاعتها الكلية  أن+ 
  .هقل من احلمل الواقع عليأ أو أكثرعدم استخدام مفاتيح جزئية باستطاعات + 
أن تكون اللوحة مبكان يتوسط الطابق ويسهل الوصول إليه من حجرات الطابق والطوابق + 

الكهرومغناطيسي املنبعث األخرى وبعيدة عن غرف النوم وغرفة املعيشة لتجنب كمية اإلشعاع 
منها وبعيدة عن املطبخ الحتمال حدوث حريق ال مسح اهللا باملطبخ ويصعب وقتها قفل التيار من 

  .لذا يكون أفضل مكان هلا جوار السلم .اللوحة 
وميكن  .الديكور  أوناسب مع الدهان املمنظر لتغطية شكلها غري  أوال يفضل تغطيتها بلوحة + 

وجلعل دهاا ثابت  .هرها بدهان واجهتها بلون يتماشى مع لون احلائط التخفيف من سوء مظ
 Polyester Powder   بودرة البوليستراستخدام بأن يتم بشكل آيل وغري قابل للتفسخ ميكن 

  Coating توماتيكياً مبرشات إليكتروستاتيكيةأوبودرة البوليستر  ويكون رش  Electrostatic 

Guns .  
غطاء (الكهرباء بفتح غطاء كامل العلبة  بأعمالدراية كافية  هشخص ليس لدي أيلة واعدم حم+ 

 أووفتح  .نفتح باا القابل للفتح لرؤية وجه املفاتيح  أنميكن  ولكن) الصندوق املثبت بالرباغي
  .منها أيقفل 

جابته قفل مفتاح جزئي مع عدم است أوتوماتيكي ملفتاح اللوحة الرئيسية ، أويف حالة حدوث قفل + 
يطلب كهربائي خمتص لفحصها  .تكرار قفل مفتاح جزئي بشكل مستمر  أوالفتح ،  إلعادة

  .وعمل الصيانة الالزمة
  :التمديدات داخل املرتل/ ٣- ١

فياش الكهرباء مثل وحدات اإلضاءة واأل يتم التوصيل بني اللوحة الفرعية ومصادر االستفادة من
وب خاص وتتجمع األسالك بكل غرفة بعلبة صغرية تكون واملفاتيح بواسطة أسالك تسري داخل أنب

وتكون هذه العلبة بكل ) يؤسس هلا قبل اللياسة بتسقيط وتثبيت قاعدا باملباين (قريبة من السقف 
ويتم الوصل من هذه العلبة إىل كل ) حجرة وممر  أومثل حجرتني ، (رين وافراغني متج أوحجرة 

وتكمن فائدة هذه العلبة يف عمل الوصل بني  .الفراغني  وأمصدر استفادة كهريب داخل احلجرة 
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نه من احملظور عمل أي حلام بأي أحيث  .األسالك لتوزيع التيار الكهريب على نقاط االستفادة منها 
وتغيريه  هسلك بني اللوحة الفرعية وعلب التوزيع ليسهل صيانة السلك مستقبال من خالل سحب

تسبب يف قطع السلك يني اللوحة الفرعية وعلب الكهرباء قد خر وأي حلام بني سلكني بآبسلك 
  .هي هلذا السلك ويصعب سحبواأن يتسبب اللحام حبشر الوصلة باألنبوب احل أوعند السحب 

يتم  أن أو .ميكن دهان غطاء هذه العلب بنفس دهان احلوائط وتكون غري مرئية بشكل واضح 
  .مراعاة عمل فتحة صيانة قرا بالسقف املستعارعملها فوق منسوب السقف اجلبسي املستعار مع 

  )٤( :املستخدمة بالتمديدات الداخلية األسالكقطر 
  مالحظة  االستخدام  ملم/القطر
  ٢.٥الطویلة لتكون  أویمكن زیادة حجم السلك للدوائر الكبیرة   اإلضاءة  ١.٥
  ٤كون الطویلة لت أوو یمكن زیادة حجم السلك للدوائر الكبیرة    شالألفی  ٢.٥
    للسخانات و المكیفات ٤

  . فیكون السلك حسب حجم المكینة و حسب مواصفاتھا االسبلیت أوالمركزیة  التكییف ألجھزةأما بالنسبة 
  .تمدیداتبأي ملم ٢.٥یقل حجم السلك عن  أن أفضلوبشكل شخصي ال 

  
فات الدولية املنظمة بني أغلب املواص االتفاققد مت وان املستخدمة بتوصيل الكهرباء فعن األل أما

  )٤( :األسالك وهي كما يلي يزيلتماختيار ألوان حمددة  للتمديدات الكهربائية على
  . موجودة مجيعها يف لوحة التوزيع وتكون . أزرق و أصفر و أمحر ( PHASE ) احلار أواخلط 

 و خضراأل أو األخضر األرضي ، إلكمال الدائرة وهو خاص .أسود  ( Neutral ) احملايدواخلط 
التيار  احلار هو الذي يوصل أوولقد مت توزيع هذه األلوان لتمييزها حيث أن اخلط ،  معا األصفر

فهو خيتص بتأريض الدوائر  كوهو أهم سل الكهربائي و احملايد هو الذي يكمل الدائرة أما األرضي
  .وذلك للحماية من حوادث الصعق الكهربائي و األجهزة الكهربائية

  .و ألواا قطعيا ه ال جيوز اخللط باألسالكومما سبق فإن
  :واملفاتيح فياشاأل/ ٤- ١

يتم التأسيس لالفياش واملفاتيح قبل اللياسة بتسقيط وتثبيت قاعدا وهي 
 اومن املهم أن يكون عددها كافي) منها بالستيك ومنها معدين ( علب 

 فمثال باملمرات واحلجرات .ويتماشى مع ديكور واستخدام احلجرة 
اإلضاءة أن تكون قريبة من مكان احلاجة إىل إشعال  حمفاتييف  ىيراع

سم من منسوب تشطيب ١٢٠فتكون باحلجرات على ارتفاع اإلضاءة 
املعاكس الجتاه فتح الباب وتبعد عن فتحة  هاألرضية وتكون باالجتا

ل فيش أوبني برواز الباب و سم لندع جماال٢٠الباب على األقل مبقدار 
على األقل  رتنيوافة الفاصلة بني مركز أي علبتني متجوتكون املسا

وباملمرات الطويلة ميكن عمل  .سم لتجنب تالصق أغطية العلب ١٥
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 هليسهل إضاءة املمر من أي من طرفي) هله ومفتاح بآخرأومفتاح ب( فياش مزدوجة إلضاءة املمر أ
  .ويكون ارتفاعها كما ذكرنا باحلجرات

ليتم  األرضيةمن منسوب تشطيب ) سم٥٠-٤٠( اارتفاعها منخفضيكون  أناألفياش فيفضل  ماأ
فياش تؤمن أيستخدم  أننصح أكما  .وميكن تغطيتها بقطع األثاث  مرئيةتكون  أنالوصل ا دون 

قبل السماح  اعلوي اثالث فياش اليت تتطلب مدخالمثل استخدام األ .من خطورة العبث ا  األطفال
حيمي من  اأرضي موصال بكونه أيضاالكهرباء ويفيد املدخل العلوي من مدخلي التزويد ب أيبدخول 

فولت هلا مفتاح يقطع التيار ائيا عن الفيش مع  ٢٢٠فياش الطاقة أوتكون  .الصعق الكهريب 
  .أيضااستخدام املأخذ الثالث 

ع من املهم استخدام الغطاء احلامي الذي مين .فياش بفتحتني فقط استخدام مأخذ أل يف حالةو
بفتحات هذه  أصابعهم أوجسم  أي إدخالمن  األطفال

  .فياشاأل
 . عديدة لاوأشك أنواع هناكفياش واملفاتيح فاأل أغطيةعن  أما

احلصول على قطع  تضمنالشركات العريقة اليت ب وأنصحكم
  .غيار مستقبلية وتكون منتجاا ذات مسعة جيدة

عرقلة املار فوقها  وإمكانية ساخولألميعها نصح ا بسبب جتأفأنا ال  األرضيةفياش عن األ أما
  .الت املكاتبواالفراغات الواسعة وحتت ط يف حالةوميكن استخدامها  .ا  لاألطفاوخطورة عبث 

من منسوب ) سم٥٠- ٤٠(ل على واملنسوب األ .باملطبخ يفضل وضع األفياش على منسوبني 
سم ١٢٠.-١١٠وعلى ارتفاع  .األطباق غسالة أو زتشطيب األرضية لألجهزة الثابتة مثل البوتاجا

تصميم  اويراعى بأماكنه .ونتر املطبخ لألجهزة املتحركة مثل اخلالط ومفاتيح فصل التيار افوق ك
، أما مفاتيح اإلضاءة فتعامل مثل أي حجرة من حيث املوقع واالرتفاع مع  ااملطبخ وأماكن احلاجة هل

أكثر من قطعة  جيب أن ال يقطع املفتاححيث  .ك فارق بسيط هو مراعاة املكان لتركيب السريامي
  .ويفضل أن يكون مبنتصفها ةسرياميك واحد

سم لتجنيبها املياه ويكون توزيعها ١٢٠فياش واملفاتيح على ارتفاع احلمامات تكون كل األيف و
جيب مراعاته خاص بالشفاط  خرآمفتاح  هناكو .متماشيا مع مكان الباب واملغسلة والسخان 

نه أاحلمام مع استخدام رمز على املفتاح يوضح  إضاءةيكون جبانب مفاتيح  أنفضل والذي ي
  .للشفاط

ويراعى مبكاا  .فياش يكون ارتفاعها بنفس ارتفاع األ أنفياش اهلاتف والتلفاز فيفضل أعن  أما
  .يهفالفراغ الذي توضع  أثاثمتاشيها مع توزيع 

  . للمياهمة وافياش ومفاتيح مقأاة استخدام مع مراعسم ١٥٠-١٤٠فيكون من احلديقة يف  أما
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  : اإلضاءة - ٢
  :اليت حنتاجها بكل فراغ باملرتل على عدة متغريات هي اإلضاءةيعتمد قدر وشكل 

  .الطبيعية املتوفرة به اإلضاءة استخدام الفراغ من حيث الوظيفة وفترة االستخدام ومقدار + 
  .مساحة وشكل الفراغ + 
  .باإلضاءةاملطلوب  النوع أواالنتشار  أوالتركيز ديكورات الفراغ ومقدار + 

صاحب املرتل  أوليس باألمر االرجتايل الذي يستطيع الكهربائي اإلضاءة وبالتايل جند أن تصميم 
حىت بعض املكاتب اهلندسية اليت تقوم بتصميم خمطط الكهرباء لإلضاءة بشكل ارجتايل غري  أو حتديده

حيث أنين مل  .املوضوع لتصميم خمطط الكهرباء  اهذمن  اعتذر أن خصصت جزءأمدروس، و
أتطرق هلا سابقا بالتصميم وما يهمنا باملوضوع هو أن يكون خمطط الكهرباء الذي سينفذ صحيحا 

  .وجينبكم األخطاء األكثر شيوعا بالتنفيذ 
كل  وبالشكل الذي جيعل ةحدالناجحة هي اليت تراعي املتغريات السابقة لكل فراغ على  فاإلضاءة
  .بشكل واضح مع التأثري اجيابيا على استخدام الفراغ مرئيةالفراغ  أركان

  :بشرح التعريف سأبدأالناجحة  لإلضاءةونظرا لوجود بعض الصعوبة يف تعريفي 
والتوزيع اجليد . تعد اإلضاءة أحد العناصر األساسية لتهيئة اإلطار الصحي والنفسي الالزم للعمل

   .الشخص على العطاء جهاد ومينع وقوع احلوادث ويزيد من قدرةلإلضاءة حيمي العني من اإل
   :التالية وغالبا ما تكون وظيفة اإلضاءة حتت التصنيفات

  . هي اليت تضيء املكان و حتقق الضوء العام للغرفة: إضاءة عامة  .١
لعمل من الضوء املباشر ملراكز ا او مزيد اهي اليت تعطي دعم:  عمل إضاءة أو إضاءة مركزة .٢

   .والنشاط يف الغرفة
 أواملرتل و تلفت النظر إليها كالتحف  هي اليت تستخدم لتربز النقاط اجلمالية يف:إضاءة موجهة  .٣

  . الديكورات اإلنشائية أواللوحات 
خالل املرحلة اإلنشائية  لذلك يراعى التوزيع اجليد ملنابع الضوء الطبيعية والصناعية يف املسكن

 أو،  خالل النوافذ والفتحات ة إما أن تكون طبيعية مصدرها ضوء الشمس منفاإلضاء،  للمسكن
  .صناعية ووحدات اإلضاءة املرتلية الصناعية

فشكل ومساحة وديكور الفراغ تفرض علينا أن نصمم اإلضاءة من حيث الكم والقدرة بالشكل 
فمثال بغرف الطعام  .ويفرض استخدام املكان نوع اإلضاءة الالزمة  .اجليدة  ةالذي حيقق الرؤي

فلو  .واملطبخ حنتاج إضاءة منتشرة وكافية تتمتع بكوا إضاءة بألوان طبيعية ال تشوه ألوان الطعام 
ذلك إىل تغري مظهر الطعام األمحر إىل األخضر وبالتايل  الفلوروسنت املزرقة سيؤديإضاءة استخدمنا 
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 يفاإلضاءة الصفراء بغرف اجللوس سيبعث كما أن استخدام  .ميكن أن نشعر مثال بأن اللحم فاسد 
  .باحلرارة واحليوية ويساعد على االتصال وتبادل احلديث اشعورالفراغ 
  .الزيادة يف مجاهلا أوديكورات املرتل  إلبراز اإلضاءةاستخدام  إمكانيةذلك   إىل أضف

نا تعتمد الشدة وكما ذكر . واط للمتر املربع ١٥.٣٠تكون بني  إضاءة إىلبشكل عام حنن حنتاج  
املفضلة  اإلضاءة أنواعومن  .والنوع على استخدام الفراغ 

  :ما يلي .باالستخدام حسب استخدام الفراغ 
  :الصوالني واالس .١

تعترب من أرقى وحدات اإلضاءة والثريات يفضل استخدام 
استخداماا يف  وأفخمها وحتقق إضاءة عامة للمكان وأبرز

وتصنع من خامات متعددة أمهها  غرف االستقبال واملعيشة
املطلي وتتدىل غالبا  أواحلديد املشغول والربونز و النحاس

وقد حتلى  ،من سقف الغرفة ومنها الكالسيكي واحلديث
، كما ميكن وضع  االجتاهات بقطع الكريستال املختلف األشكال لكسر الضوء وتشتيته يف كافة

  .إبراز عناصر الديكور باملكان أوة أخرى ا لتحقيق انتشار الضوء ءعناصر إضا
ويتم ) عند انتهاء النجارة واحلدادة( لتأسيس مكان الثريا يتم حتديد موقعها بدقة قبل صب السقف 

من خالل ) ملم حسب مقدار محل الثريا من الكهرباء٢.٤بقطر (الكهرباء اخلاصة ا  أسالكمتديد 
) معالق معدين(يتم تركيب حامل الثريا  أن ، ويفضل)الربتقالية(الكهرباء  أسالكمواسري متديد 

 .سم حتت جنارة السقف مبكان تثبيت الثريا بالضبط ٧بعمق  هبتسليح حديد السقف وتسقيط هبربط
  .ملم ٦.٨ تهمساك ياحديد اويستخدم البعض لذلك سيخ .حبجم املعالق وزن الثريا ىويراع

  

  :غرف النوم  .٢
ومن  .هر العني وتتمتع بانتشار واسع خافتة ال جت يف إضاءا أن تكونيفضل 
صفراء  أوبيضاء إضاءة مركزية من خالل  إضاءةما حيقق ذلك  أفضل
خاصة  إضاءةوجبورات املفردة مساندة من خالل األ إضاءةمع  .وسطية

  .لتسرحية غرفة النوم
و وبأبعد فياش قريبة منها ميكن أن ختتفي خلف الكوميدينأمن املهم حتديد موقع األجبورات وحتديد 

حبيث  ةرة للسرير كل على حدواجبورات افياش األنقطة عن مكان السرير ويتم وصل التيار أل
وذلك لتخفيف تأثري الطيف  .يكون احلائط خلف السرير ليس به أي متديد كهربائي

  .نا وقت النوممالكهرومغناطيسي على أجسا
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سابقا  أشرتديد الكهرباء هلا كما لعمل مت أماكنهاخبصوص وحدات السقف فمن املهم حتديد  أما
قابلة للتثبيت ذاتيا بالسقف فال يتم عمل معالق كانت و اوزا خفيفكان  إذا ولكنمبوضوع الثريا 

ذه الغرفة بسماكة  األخرى اإلضاءةجبورات ووحدات هلا وغالبا يكون سلك الكهرباء لأل
اإلضاءة على مكان حمدد مثل  ، أما إذا مت استخدام الكشافات الغاطسة لتسليط) ملم١.٥(

التسرحية وكان تركيب هذه الكشافات بالسقف اخلرساين فيتم حتديد أماكنها قبل الصب وزرع 
أما إذا كانت الكشافات مثبتة بسقف  .العلب اخلاصة ا وتوصيل أنابيب أسالك الكهرباء هلا 

ل الصب بنفس مكان فيتم عمل متديدات الكهرباء فقط بالسقف قب) سقف جبسي ساقط(مستعار 
  .وكذلك احلال بأي إضاءة مثبتة بالسقف املستعار .هذه الكشافات أسفل منها 

بليكات خر ميكن أن يستخدم ذه احلجرة وهي الوحدات اجلدارية مثل األآإضاءة نوع  هناكو
قرب التسرحية واليت جيب أن حيدد مكاا على املباين قبل اللياسة ومن مث تكسري جمرى لوضع 

يستخدم أنبوب أكثر مرونة من أنابيب األسقف ( بليكات بوب متديد أسالك كهرباء هذه األأن
وجيب أن يكون األنبوب غاطسا عن سطح اجلدار ) مثل األنبوب احلنجوري األسود .اخلرسانية 

بليكة يتم تسقيط علبة كهربية إن كانت ومبكان األ .باخللطة هعلي أسم على األقل ويعب١مبقدار 
  .بليكة تغطيهاألقاعدة ا

  

  ) :األسياب( املمرات  .٣
خافتة ال جتهر العني وتتمتع  اإضاء أن تكونكغرف النوم يفضل 

مساندة حائطية  إضاءةسقفية مع  إضاءةوحيقق ذلك  .بانتشار واسع
  .وجدت إنشجرة صناعية  أولوحة  إلظهار أوللتجميل 

  .ومغرفة الن إضاءةيف هلا واوطرق التمديد الكهريب مت تن
  

  :غرف املعيشة  .٤
تستخدم  أنحيث ميكن  .املزدوج ببعض املساكن الستخدامهانظرا 

 .الضيوف العائليني ومعيشة عائلية  أوكصالون استقبال النساء 
حقق ذلك توي) ء واهلاديالكاشف (معا  النظامنيفيفضل ا استخدام 

 خمفية مع ثريا فلوريسنت إضاءةمن خالل استخدام االجبورات مع 
  .للكشافات إضافة

  .هلا سابقاواوطرق التمديد الكهريب مت تن
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  :املطبخ .٥
) الشاملة واملسلطة(  ضاءةنوعني من اإلإىل حيث أن املطبخ حيتاج 

عامة من الفلوريسنت باللون الطبيعي إضاءة قترح أن يستخدم به أ
 إضاءةلة التجهيز بواموزعة على حميط املطبخ مع تركيز على الى وط

مسلطة وخمفية حتت اخلزائن إضاءة طبيعية أيضا ، ويستخدم البعض 
 .) سطح اخلزائن السفلية(ونتر حتتها اا على الكءالعلوية تسلط إضا

تكون اخلزانات (كما ميكن أن يتم تزويد اخلزانات من الداخل بإضاءة مسلطة كنوع من الديكور 
جيب أن نراعي محاية ضاءة نواع من اإلذه األ) ذات أبواب زجاجية شفافة تظهر ما بداخلها

كما جيب أن نأخذ يف االعتبار احلرارة  .التمديدات من املاء وعزهلا جيدا عن جسم خزائن املطبخ 
  .الناجتة من وحدات اإلضاءة واليت ميكن أن تتسبب بأضرار كبرية

  

  :حجرة الطعام .٦
 حفاظللطبيعية  وبألوان منتشرة بقدر كاف أن تكون إضاءايفضل 

الغرفة بلون  وأجزاءعلى لون الطعام دون تغيري وكشف حمتويات 
ذه الغرفة القدر الكايف من  كاف بلون طبيعي اإلضاءة لذا يفضل

  .لة الطعامواومنتشر مع تركيز على ط
  

  :احلمامات .٧
إضاءة احلمام بشكل عام واليت ينبغي أن  .اإلضاءة ن من انوع هناك

سلة اليت جيب أن تكون مركزة للمساعدة تكون منتشرة وإضاءة املغ
ية متعامدة تقريبا مع واومن املهم أن تكون بز .يف وضوح التفاصيل 

اجلانبني واألفضل من االجتاهني األعلى  أواملرايا إما من األعلى 
  .واجلانبني لتفادي الظالل الناجتة من تعرجات الوجه

  

  :اخلارجية اإلضاءة .٨
احلديقة وسور السطح وما هو مثبت  وارأساليت تعلو  اإلضاءةوهي 

كل جزئية  إلظهارتكون كافية  أنوينبغي ا  .خارج املرتل باحلديقة 
تكون  أنمن ممرات وديكورات السطح واحلديقة اخلارجية وجيب 

  .مة للماءوامق
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البدء  صي بأن يكون لدى املالك وأسرته تصور عام لإلضاءة املرغوبة ويبلغ ا املصمم قبلأويف اخلتام 
  .خمطط الكهرباء  يف باحلسبان  خذ تلك األفكارأليتم بالتصميم 

  

  : شبكة منع الصواعق - ٣
معدين بأعلى نقطة بسطح املرتل ويتفرع منه أشرطة حناسية ) أننت(وتتم من خالل وضع عمود 

سم مكشوفة متر على كل حواف حوائط السطح من األعلى ويتجمع ويرتل من نقطة ٢بعرض 
إىل األرض بأحد واجهات املرتل إىل أن يالمس قضيب تفريغ الشحنة املثبت ) لتجميعنقطة ا(واحدة 

  ).مع مراعاة أن تكون األشرطة مكشوفة وال تدهن بأي دهان (بأرض احلديقة 
حيث يتم  النحاسية املكشوفة األشرطةين عن غوهو ي) ولكنه مكلف ماديا(نظام متطور  اآلنويوجد 

نقطة باملبىن ويتصل عرب كيبل  بأعلى) نت بدائرة كهرومغناطيسيةأن(تثبيت جهاز ماص للصواعق 
  .باجلدار اخلارجي ومثبت به عداد حيسب عدد الصواعق اليت امتصها دفنهخاص ميكن 

 نيحيث يصعب تنفيذها من قبل الكهربائي .شركة متخصصة  أوويفضل لتنفيذها االستعانة مبؤسسة 
  .العاملني بالسوقالعاديني 

مرت على  أنضرورة بعد  أصبح هولكن .شبكة منع الصواعق احتياط مبالغ به  أنالبعض جيد 
  .منطقتنا جتارب ذا الشأن
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  :األعمال المیكانیكیة
الفراغات  ووية التكييف ومتديداا أجهزة امليكانيكية األعمال تشملذا النوع من املشاريع غالبا ما و

النوافري ونظم تسخني  وأجهزةوشبكة الري للزراعة ومتديدات صاعد وامل )مثل احلمامات واملطابخ ( ميكانيكيا 
هذا النوع من يف ولكن يندر استخدامها  اميكانيكي اتتطلب تصميم عمالاألمن العديد  هناكو .املركزية  املياه

  :األساسية ستقتصر دراستنا على األعمال امليكانيكية ولذااملباين 
  :التكييف أعمال .١

بالشكل الذي يشعرنا  نامألجسارارة داخل املرتل مالئمة احلدرجة مليكانيكي جعل يقصد بالتكييف ا
التكييف  أصبحتسخني اهلواء داخل املرتل ، كما  أوتقوم بتربيد  أجهزةوحيدث ذلك من خالل  .بالراحة 

  .ضاأيامليكانيكي بوقتنا احلاضر يساعدنا على تنقية اهلواء من الغبار والروائح الكريهة والبكتريا 
  اختيار جهاز التكييف املناسب للحجرة من حيث القوة والنوع؟ عن كيفية منا د الكثريواسؤال ير هناكو
  :التكييف أجهزةاستطاعة / ١- ١

يف االعتبار عدة  األخذتسخني فراغ معني جيب  أواستطاعة جهاز التكييف الالزم لتربيد  أولتحديد قوة 
  :غريات هيوهذه املت .متغريات حتكم ذلك االختيار 

  ).باالرتفاعالطول بالعرض ( حجم الفراغ + 
 ومستخدمي وإضاءة أجهزةمن  الناتجالداخلي لتحديد مقدار االنبعاث احلراري  .استخدام الفراغ + 

  .الضيوف أواملرتل  أصحابالفراغ من 
نتقال ويقصد بدراسة معامل اال .الفراغ  وأرضيةدراسة معامل االنتقال احلراري للحوائط والسقف + 

من اخلارج ومعدل ) وأرضيات وأسطحللحائط وما به من شبابيك (احلراري مقدار احلرارة املالمسة 
،  Conductionانتقال بشكل موجات حرارية ناجتة ( داخل الفراغ من خالل عمليتني  إىلنفاذيتها 

  ) Radiationناجتة عن  أشعةوانتقال بشكل 
وبعض  .التكييف الالزمة للفراغ  أجهزةابقة ميكن حتديد قوة وبناء على حتليل ودراسة املتغريات الس

 Hap 2.40, Block) منها علي سبيل املثال اآليلالتكييف لديها برامج على احلاسب  أجهزةشركات بيع 

load) إن(املقدمني على بناء بيت العمر  نصحأواليت تستطيع حساب ذلك بشكل دقيق وسريع جدا ، و 
التكييف مع  أنظمةهذه الشركات لشراء  إىلباللجوء ) كاملة ودقيقة األساسية مل تكن خمططات التكييف

  .وغالبا ما تكون هذه الدراسة جمانا إذا مت شراء األجهزة من قبلهم  .الطلب منهم دراسة القدرة الالزمة 
  

لغرفة  استطاعة جهاز التكييف الالزم أوولكنها بسيطة وتساعدنا يف حساب قوة  ةغري دقيقطريقة  هناكو
حيث يتم  .السطح الفاصل عن خارج املرتل  أوعلى حتديد عدد احلوائط  ةلطريقاوتعتمد هذه  .ما باملرتل 
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ومثال لذلك  .حائط يفصل احلجرة عن الفضاء اخلارجي  أولكل سطح  ١٠٠الضرب بعدد يزيد مبقدار 
  :التايل اجلدولانظر 

  

  معامل الضرب  السطح املعرض للفضاء اخلارجي أوعدد احلوائط   رقم
  ٧٥٠  ولھا حائط واحد یشرف على الخارج األرضيحجرة بالطابق   ١
  ٨٥٠  شرفان على الخارج یولھا حائطان  األرضيحجرة بالطابق   ٢
  ٨٥٠  ولھا حائط واحد یشرف على الخارج) فوقھا السطح( لواألحجرة بالطابق   ٣
  ٩٥٠  لى الخارجع انشرفیولھا حائطان  ) فوقھا السطح( لواألحجرة بالطابق   ٤
ملعامل الضرب ، وإذا  ١٠٠ إضافةفأي حجرة ا حائط جنويب يتم  .ويب والغريبناستثناء باحلائط اجل هناكو

 ١٠٠-٥٠مقدار  إضافةالشمس بعد الزوال يتم  ألشعةلفترة طويلة  اومكشوف اغربيكان جدار الغرفة 
 أور واتقل بسبب ظالل مبىن جم نأالشمس اليت ميكن  ألشعة تعرضهحسب طول فترة (ملعامل الضرب 

  ).شجرة 
-٢.٨٠كان ارتفاع السقف حبدود طابق واحد  إذا .طول بعرض فقط(حيدد مقاس احلجرة  البدءيف 

، نضرب  امربع امتر ٢٤متر فتكون مساحتها  ٤متر وعرضها  ٦غرفة طوهلا  أا ولنفرض،  )م٣.٣٠
وهلا حائط  األرضيحجرة بالطابق ( لواألن النوع م أااملساحة مبعامل الضرب اخلاص بالغرفة ، ونفرض 

  ١٨٠٠٠= ٧٥٠×٢٤:  اواحلائط ليس جنوبي) واحد يشرف على اخلارج
  وحدة١٥= ١٢٠٠÷  ١٨٠٠٠:  ١٢٠٠نقسم الناتج السابق على 

السعودية وبأجهزة يف وحنن  .وحدة١٥استطاعة قدرها  أووبالتايل يكون جهاز التكييف الالزم للغرفة بقوة 
 ١٦وهنا عند اختيار مكيف  .وحدة ٢٤ -  ٢٠ - ١٨ -  ١٦نوع الشباك ينتشر لدينا مقاسات التكييف

  .وحدة سيكون كافيا هلذه احلجرة
وهذا  وهلا حائط واحد يشرف على اخلارج) فوقها السطح( لوألاجرة بالطابق آخر حل ونأخذ مثاال

احلائط  أنوحيث  ٨٥٠قدرة معامل ضرب هذه احلجرة هو الثالث باجلدول السابق و .احلائط جنويب 
الغرفة مقاساا مثل السابقة  أن وباعتبار، ٩٥٠ملعامل الضرب فيصبح معامل الضرب  ١٠٠جنويب سنضيف 

  ٢٢٨٠٠= ٩٥٠×٢٤: متر مربع ٢٤وتكون مساحتها 
وحدة سيكون كافيا  ٢٠وهنا عند اختيار مكيف  .وحدة  ١٩=  ١٢٠٠÷  ٢٢٨٠٠:  ١٢٠٠وبالقسمة على 

  .هلذه احلجرة
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  :التكييف أنظمة أنواع/ ٢.١
  :هي .بالتكييف  أنظمةذا النوع من املباين ميكن استخدام ثالثة 

  :   ypeTWindow)الوحدة املدجمة(نظام وحدات الشباك / أ
وهو اجلهاز الشائع  .وهي وحدات التكييف املدمج بداخلها ماطور التربيد ومروحة الضخ

احلجرة ويكون كامل جسم اجلهاز خارج احلجرة وال يظهر  والذي يثبت بفتحة جبدار استخدامه
من حيث الشركة املصنعة واالستطاعة  األنواعويوجد منه العديد من  .منه بالداخل سوى وجهه 

ويعتمد اختيارنا الصائب على االختيار األفضل من هذه  .القوة ومكان خروج اهلواء البارد  أو
  :على ما يلي  األنواع

  .هاز املطلوب كما وضحت بالفقرة السابقةتقدير قوة اجل+ 
وكيل تسويق جهاز التكييف من حيث سعر اجلهاز مقارنة  كفاءةمسعة الشركة املصنعة ومقدار + 

مبثيله بالشركات األخرى ، توفر قطع الغيار بسعر مناسب ، الصيانة اجليدة بالسعر والوقت 
  .وماذا تشمل .املناسب ، وفترة الضمان 

 .جلهاز ومناسبته للمكان والديكور من حيث موقع فتحة خروج اهلواء البارد شكل واجهة ا+ 
فمثال لو كان اجلهاز سيثبت بركن احلائط األمين فيفضل استخدام جهاز تكون فتحة خروج 

ر مما يساعد أكثر على انتشار اهلواء البارد وااحلائط ااهلواء البارد جبهته اليسار ليبتعد عن 
  .الختيار واجهة اجلهاز بشكل ولون مجيل ويتناسب مع ألوان وديكور احلجرةباحلجرة ، إضافة 

  .اإلمكانذات الصوت املنخفض قدر  األجهزةحنرص على اختيار  وأخريا+ 
  

استهالك (وبتكلفة التشغيل  بسعرهاقتصادا  أكثركونه بالتكييف  أنظمةيتميز هذا النوع من 
بالفراغات اليت ليس  استخدامهوصعوبة  بالواجهات رسوء املظه عيوبه، ومن ) الكهرباء والصيانة

  .األخرىاملرتفع مقارنة باألنظمة  وصوته، منور أوهلا حائط يشرف على اخلارج 
  

  :التكييف أجهزةاملهم مراعاا بتثبيت هذا النوع من  األمورمن 
يط الفتحة عمل الفتحة املناسبة حلجم اجلهاز مبرحلة البناء ويثبت برواز خشيب على كامل حم+ 

سم للربواز اخلشيب عن ٢ هوهذا الربوز الذي قدر) سم٢٠كان عرض احلائط  إذا(سم ٢٤بعرض 
اللياسة ال تلتصق  أنحيث  .تقفيل اللياسة عليها يف يفيد )الداخل واخلارج ( املباين باالجتاهني 

  .املكيف من الداخل  إطارباخلشب كما سنستفيد من هذا الربواز لتثبيت 
ليمنع دخول مياه التكثيف الناجتة (شطيب يتم تركيب جرم اجلهاز مبيول بسيط للخارج بعد الت+  

كامل الفراغات بني الربواز اخلشيب وجرم  إقفالويتم ) داخل احلجرة إىلمن تشغيل اجلهاز 
 ءخ املادة منها تنفش وتعيبضاجلهاز من خالل فوم يأيت بعلب شبيهه بعلب املبيد احلشري وعند 
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) الفوم(وهذه املادة  .مسحها من الداخل واخلارج لتكون بنفس مستوى اللياسة  الفراغ ويتم
 مياهمحاية الغرفة من دخول اهلواء احلار من اخلارج والغبار واحلشرات وكذلك يف تساعد 
  .األمطار

يتم عمل قواعد من الصاج حتت كل جهاز من اخلارج تكون جممعة ملياه تكثيف اجلهاز ويتم + 
إىل ماسورة أخرى متتد رأسيا  PVCيف القاعدة الصاج مباسورة أفقية من وصل فتحة تصر

وترتل إىل أن تصب ببالعة خاصة ) ويفضل أن تكون مدفونة باجلدار ( ومثبته باجلدار اخلارجي 
أن توصل بأحواض الزراعة لالستفادة  أوغرفة تفتيش  قربأبأرضية احلديقة تصرف مياهها إىل 

  .بليط احلديقةمنها بالري وعدم اتساخ ت
  

  ): Split Unit املفصلةحدات نظام الو/ ب
على (وهو نظام يفصل بني جهاز التربيد ومروحة الضخ حيث تثبت وحدة التربيد خارج املرتل 

تنقل اهلواء  بأنابيب االربط بينهموتثبت مروحة الضخ داخل احلجرة ويتم ) الواجهات أوالسطح 
  .لضخمروحة ا إىلالبارد من جهاز التربيد 

شكال وأماكن أيتميز هذا النظام بكفاءة أعلى قليال من نظام الشباك من حيث اهلدوء وتعدد 
تثبيت الوحدات الداخلية اليت تساعد أكثر بديكور احلجرة كما ميكن تثبيته بأي حجرة حىت وإن مل 

ن ولكنه أغلى قليال بالسعر وتكلفة التشغيل ع .منور  أويكن هلا حائط يشرف على اخلارج 
  .وحدات الشباك

  :يد ما يليدلالستعانة ذا النظام جيب حت
  .تقدير قوة اجلهاز املطلوب كما وضحت سابقا+ 
وكيل تسويق جهاز التكييف من حيث سعر اجلهاز مقارنة  كفاءةمسعة الشركة املصنعة ومقدار + 

عر والوقت مبثيله بالشركات األخرى ، توفر قطع الغيار بسعر مناسب ، الصيانة اجليدة بالس
  .وماذا تشمل .املناسب ، وفترة الضمان 

  .للمكان والديكور ومناسبتهشكل ولون ومكان تثبيت اجلهاز الداخلي + 
 أيضاتساعد  أنواع هناكو .ذات الصوت املنخفض أكثر  األجهزةحنرص على اختيار  وأخريا+ 

  .والبكتريا الكريهةعلى تنقية اهلواء من الغبار والروائح 
  

  :التكييف أجهزةاملهم مراعاا بتثبيت هذا النوع من  راألمومن 
عمل التمديدات الالزمة لوصل وحدة التربيد اخلارجية بالوحدة الداخلية قبل صب خرسانة + 

  . األسقف
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قرب بالعة داخل املرتل واليت أ إىلالتكثيف من الوحدات الداخلية  مياهعمل متديدات صرف + 
يتم حتديد مكان تثبيت اجلهاز على احلائط بكل  أنط ، ومن املهم تتم قبل مرحلة اللياسة والتبلي

الوحدات اليت تثبت  يف حالةو .فتحات التمديدات والصرف خلف اجلهاز متاما  إخفاءدقة ليتم 
تكون املسافة بني مركز فتحات  أناستمرارية كورنيشة اجلبس جيب  يف حالةبسقف الغرفة و

  .قطع كورنيشة اجلبسيف سم حىت ال تتسبب ٣٥.٤٠التمديدات والصرف وسقف احلجرة 
وتكون معاكسة هلا باجتاه  .الصرف مواسريوحدات التربيد اخلارجية عن فتحات وية  بعادإ+ 

داخل  إىلوحدات التكييف وبالتايل تصل  إىلالريح لتجنب وصول الروائح املنبعثة من املواسري 
  .املرتل من خالل الوحدات الداخلية

 األقلسم على ١٠تثبيت الوحدات اخلارجية ترفعها عن منسوب البالط مبقدار عمل قواعد ل+ 
يترك  إنوالغسيل ويتم عزل هذه القواعد مع عزل السطح وميكن  األمطارحلمايتها من مياه 
ويف حالة تثبيت الرباغي  .للعوامل اجلوية اموايكون مق نأعزل بشرط دون اجلزء البارز منها 
  .بعازل سائل ومعاجلته جيدا  التمزيقيتم دهان مكان فالعزل  إىل متزيق يؤديلتركيب اجلهاز مما 

التقفيل والعزل جيدا حول متديدات الوحدات اخلارجية واملارة من خالل بالطة السطح + 
  .  اخلرسانية

وهي جلدة متنع وصول الصوت  .يتم تثبيت الوحدات اخلارجية بالقاعدة باستخدام مانع اهتزاز + 
تكون من نوعية جيدة تتحمل العوامل  أنوجيب  .قاعدة اجلهاز  إىلهتزاز اجلهاز الناجم عن ا

  .اجلوية
  

  :أنظمة التكييف املركزية / ج
  : أجزاء إىلبتقطيعه  أوعلى تكييف املرتل بشكل كامل  يعتمدان ناآخرن انظام هناك
حمددة باملرتل  أجنحهم خيد أننظام جيمع بني نظام الوحدات املنفصلة ونظام املركزي وميكنه : لواأل

بالسطح واآلخر  احدمهأويتكون من جهازين  .خل إ....مثل جناح غرف النوم وجناح الضيوف 
دكتات من املعدن يتم  بواسطةاملطبخ وخيرج منه اهلواء البارد  أويوضع بسقف احد احلمامات 

د بكافة احلجرات تصل لفتحة خروج اهلواء البار أن إىلعزهلا حراريا بتغليفها بالصوف الصخري 
 بسقفهمته للفراغ الذي سيثبت ءاليت خيدمها ، ذا النظام جيب مراعاة حجم اجلهاز ومدى مال

 ارتفاعهيكون  أن أوكرب من حجم احلمام أله  ةالالزممع التوصيالت  حجمهيكون  أنحيث ميكن 
ق اجلهاز سم فو٥لفراغ قدرة  األقلعلى  ال يتناسب وارتفاع سقف احلمام حيث أننا حنتاج

سم لتثبيت السقف املستعار ١٠ األقلاجلهاز على  أسفلتستخدم لتثبيت اجلهاز بالسقف وحنتاج 
وللتأكد من عدم تعارض منسوب ارتفاع السقف اجلبسي املستعار حتت اجلهاز  .اجلهاز  أسفل
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 الباب وكورنيشة اجلبس علينا حتديد املسافة بني سقف فتحة الباب وسقف احلمام وطرح وإطار
) الباب وإطارسم فاصل بني الكورنيشة ٢٠+سم كورنيشة جبس١٥+ الباب إلطارسم ١٠(سم ٤٥

الرغبة  يف حالةوتكون املسافة املتبقية هي املتاحة للجهاز مع السقف اجلبسي وفراغ التثبيت ، و
السقف اخلرساين  وأسفل األرضال تقل املسافة بني سطح خرسانة  أنباستخدام هذا النظام جيب 

  :وحنن حنتاج هلذا االرتفاع بسبب االحتياجات التالية .متر ٣.٣٠ابق عن بالط
  .احلجرة أرضيةسم تشطيب ١٠

  .واإلطارسم ارتفاع الباب ٢١٠
  .الباب وإطارسم فاصل بني الكورنيشة ٢٠
  .سم كورنيشة جبسية١٥
  .سم سقف جبسي مستعار١٠
  .سم جهاز التكييف مع فراغ التثبيت٦٥

دكتات التكييف ومسارات اهلواء الراجع للجهاز مبرحلة املباين ليتم عمل كما يلزم حتديد مسارات 
  .اخلشبية ا قبل اللياسة اإلطاراتالفتحات الالزمة هلا وتثبيت 

لتحديد ارتفاع الطابق الالزم ) مرحلة التصميم(لذا من املهم حتديد نوع اجلهاز من مرحلة مبكرة 
  .فتحاا باحلوائط وأماكنات الدكتات التكييف وحتديد مسار أنظمةهلذا النوع من 

شبيها بالنظام  هنظام مركزي شامل يقوم بتكييف كامل املبىن بوقت واحد وطريقة عمل: والثاين
  .السابق
 ويتطلب تنفيذهامن حيث السعر وتكلفة التشغيل ،  اتكلفة من سابقا أكثرن ان النظاماوهذ

  .ةوجود رسومات تفصيلية ومواصفات دقيق
 )٥( كيب نظام التكييف املركزيمراحل تر

  :مرحلة التصميم .١
التكييف  يتم البدء يف تصميم تكييفهللمشروع املراد  بعد االنتهاء من التصميم املعماري واإلنشائي

مراحل التصميم هي حساب األمحال احلرارية للمشروع  هم مرحلة منأل مرحلة وأووتكون 
 ,Hap 2.40) منها علي سبيل املثالوكمبيوتر برامج ال استخدامبويفضل حساب تلك األمحال 

Block load)  املطلوبة للمبين األجهزةاألمحال احلرارية يتم حتديد حجم  وبعد أن يتم حساب.  
يتم البدء يف  املطلوبة للمبىن األجهزةاألمحال احلرارية وحتديد حجم  وعند االنتهاء من حساب

املساحة املراد تربيدها  كمية ىلك ااري علحيث يعتمد حجم ت ( Duct) اهلواء تصميم جماري
  ويالحظ وجود مباين تعاين من مشكلة ، التأكد من تصميم جماري اهلواء بالشكل املناسب وجيب

  
 . مشرف بمنتدى ملتقى المھندسین .المھندس الكویتي) ٥(
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 وكذلك سوء يف توزيع التربيد حيث جتد اختالفا يف ( Duct) صوت مرتفع يف جماري اهلواء 
اهلواء يف  ذلك إىل سوء التصميم وعدم توزيعدرجات احلرارة يف املبين الواحد ويرجع السبب يف 

اريا (Duct ) بالشكل املناسب.  
ى كمخططات جيب مطابقتها مع املخططات األخر وبعد االنتهاء من تصميم خمططات التكييف

 .صورة أحسناملخططات وحىت يتم إجناز املشروع يف  عدم تعارض هذه ناملدين والكهرباء لضما
 

  :مرحلة التنفيذ .٢
  :مرحلة اعتماد املواد .أ
يف مراحل التنفيذ هي مرحلة اعتماد املواد فيجب معرفة مواصفات املواد  ةخطو همأل وأو

ن أسعار هذه الشركات يف التركيبات قبل االتفاق مع أي شركة لتنفيذ التركيبات أل املستخدمة
 ركات التكييفلش امواصفات هذه املواد فكثريا ما جند إعالنات تكون رخيصة نسبي ىعل تعتمد

 ةرخيص املواد وبالتايل جند أن أسعارها إأسومن دها جنمواصفات املواد  عنولكن عند السؤال 
رخيصة نسبيا  ويعتقد كثري من الناس عند تنفيذ أعمال التكييف مبواد ، نسبيا مقارنة مع السوق

بصرف أضعاف  الطريقة سوف يقومون ذه ماملال ولكنهم جيهلون أ بعض يقومون بتوفري أم
للصرف احلاد للكهرباء  املبالغ اليت مت توفريها عن طريق الصيانة املستمرة للتكييف وكذلك نتيجة

كرب من أوبالتايل مببالغ  تكييف باستخدام مواصفات عاليةنظام لو مت تركيب  هأن قد ثبتو
ر أعمال سيوف املشروع ألنه ل هو صاحبواستخدام املواصفات العادية سيكون املستفيد األ

   .(Operating Cost) التشغيليةالصيانة والكلفة 
  :التكييف أعماليف  املستخدمةسنتطرق ملواصفات بعض املواد فيما يلي و

العازل الداخلي والعازل (أنواع من العوازل املستخدمة يف أعمال التكييف  ٣ هناك :العوازل+ 
ستخدم لتغطية الدكت يف األماكن فيجب أن يكون العازل الداخلي امل). وعازل الصوت اخلارجي

 كجم ويكون العازل اخلارجي ٢٤أنش وبكثافة  ١املكيفة وغري املعرضة للشمس بسماكة  غري
 كجم ويكون عازل ٤٨أنش وبكثافة  ٢املستخدم يف تغطية املناطق املعرضة للشمس بسماكة 

ميتد من  زلوهذا العاكجم  ٢٤أنش وبكثافة  ١الصوت املستخدم يف داخل الدكت بسماكة 
  .متر ٦ إىل ٣التكييف إىل داخل املبين مبسافة  ماكينة

نوع هو  أفضل كنولكثرية تستخدم يف صناعة جماري اهلواء  هناك مواد( Duct) : جماري اهلواء+ 
  .الياباين النيبون استيل

اهلواء هو وجود  ما جيب احلرص عليه يف موزعات  ( Grill Diffusers ):موزعات اهلواء+ 
  .بر وهو مفتاح للتحكم يف كمية اهلواءالدا
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والداخلة يف املبين  املكينةتغطية األجزاء اخلارجة من به سيتم الذي  وهو املعدن : قالكالدين+ 
  .ملم ٦. - ٤.بسمك  ويستحسن أن يكون

جماري اهلواء كما هي مصممة  التأكد من جودة نوعية صناديق اخلشب املستخدمة بفتحات
 .باملخطط

يتم وضع هذا  حيث املاكينة والدكت الداخل للمبىن نوعية القماش املستخدم بنيالتأكد من 
  .بني املاكينة والدكت لقماش ليقلل من انتقال االهتزازاتا

  :مرحلة التركيبات .ب
تصنيع جماري اهلواء طبقا لألبعاد املوجودة باملخططات التنفيذية  بعد أن يتم االنتهاء من .١

يتم ) احلريق ، الصحي ، الكهرباء ، واملعماري ، اإلنشائي ( ألخرى األعمال ا وبالتنسيق مع
. باملخططات صناديق اإلطارات اخلشبية بعد دهنها مبادة عازلة للرطوبة يف األماكن احملددة تثبيت

بتركيب وفك  وجيب أن تكون اإلطارات اخلشبية من خشب جيد ونظيف ومن النوع الذي يسمح
اخلرسانة يكون  االنتهاء من صب اخلرسانة املسلحة وبعد فك خشبوعند ،  ةبسهولالرباغي به 

  .( Duct ) املشروع جاهزاً لتركيب جماري اهلواء
محاالت مصنوعة من زوايا حديدية مدهونة مبادة  ىالقطع املصنعة اري اهلواء عل يتم تعليق .٢

  .ماالتفيها السماكة والنوعية واملسافات البينية بني احل ىللصدأ ويراع مانعة
 ىربط بينهما عن طريق رابط وتسمالالت يتم ااحلم ىاالنتهاء من حتميل جماري اهلواء عل بعد .٣

  :وهناك طريقتني يف للجمع مها. الطريقة بعملية اجلمع هذه
  (POCKET JOINT).جوينت طريقة البوكت +
  . (U S JOINT) طريقة اليو اس +

 ةكبري املستخدمة يف عملية مجع جماري اهلواء أحجامإذا كانت األحجام ا ىلووتستخدم الطريقة األ
  .الثانية إذا كانت األحجام املستخدمة صغرية والطريقة

 ىقطع الصاج مع بعضها بوضع معجون حديد عل إحكاماهلواء يتم  بعد االنتهاء من مجع جماري .٤
  .لكي ال يكون هناك تسرب للهواء من جماري اهلواء الربط بني العلب أماكن

املراحل السابقة يتم وضع العازل احلراري حول جماري اهلواء وذلك  بعد االنتهاء من مجيعو .٥
مث يلف العازل احلراري حول جماري اهلواء ويتم وضع  ةالصقاهلواء مبادة  بتثبيته بدهان جماري

 تلفيف أركان جماري اهلواء فوق العازل احلراري حلمايته عند لفه بالسلك الفن وخت زوايا الصاج
  .مساكة هذا العازل وكثافته باختالف طبيعة استخدام املبين
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تكون الكثافة  ثاهلواء اخلارجة من املبين بنوعية خمتلفة من العازل حي جمارييتم تغطية  .٦
إىل أشعة الشمس  لتعرضهمن نوعية العازل املستخدمة يف داخل املبين نظرا  كربأوالسماكة 
  .أنش ٢كجم وبسمك  ٤٨ام عازل بكثافة وينصح باستخد. املناخية والظروف

وبعد ذلك يتم  املعلقتترك أماكن ملداخل وخمارج اهلواء بالسقف  املعلقالسقف  عند تركيب .٧
مداخل  وتثبت مع فتحات املعلقمداخل وخمارج اهلواء باألماكن اليت مت تركها بالسقف  تركيب

تركيب مداخل  يتم مستعاريوجد ا سقف  ماكن اليت الوبالنسبة لأل. وخمارج اهلواء اري الصاج
 .هلذا الغرض احلوائط عن طريق تثبيتها باإلطارات اخلشبية املخصصة ىوخمارج اهلواء عل

واملتصلة مباكينة التكييف  من املبىن بعد أن يتم االنتهاء من أعمال العازل اري اهلواء اخلارجة .٨
  :للتغطية ناوهناك طريقت. يتم تغطيتها للحماية

  .التغطية بواسطة األمسنت+ 
  .األملنيوم التغطية بواسطة ألواح+ 

ييف تكماكينة ال األسطح يتم وضع عازل بني ىالقواعد عل ىوعند وضع املاكينات عل .٩
بالقاعدة وينصح باستخدام  ةاملتصل والقاعدة احملمولة عليها ملنع انتقال االهتزازات إىل األرضيات

  .أنش ٢عازل بسماكة 
مباكينة التكييف بواسطة نوعية خاصة من القماش  اهلواء اخلارجة من املبىن د ربط جماريوبع .١٠

وعدم انتقاهلا إىل جماري اهلواء ويتم تركيب  التكييف االهتزازات اخلارجة من ماكينة لكي يتم عزل
  .املاكينة يف أوسواء كان يف جماري اهلواء  هيف مكان (FILTER) يقاهلواء الن مرشح
داخل  (DUCT HEATERS) يف بعض جماري اهلواء تركيب السخان الكهربائي للهواء يتم .١١

  .السطح للتدفئة يف فصل الشتاء ىجماري اهلواء عل
شكل  ىيتم توصيل الكهرباء الداخلة إىل ماكينة التكييف بوصالت خاصة تكون عل جيب أن .١٢

 منتصريف املاء  مواسريتوصيل  ويتم. لكي ميتص االهتزازات الصادرة مع املاكينة ةمرن ماسورة
 .املاسورة الصرف ملنع انتقال اهتزازات املاكينة إىل وماسورةاملاكينة عن طريق هوز بني املاكينة 

 مفتاح تشغل التكييف االنتهاء من مجيع أعمال تركيب التكييف يتم تركيب وبعد .١٣
(THERMOSTAT)  علية التكييف هو أن فا إن املوضع الصحيح ملنظم احلرارة الذي يزيد من

ضبط  ىويراع (Return Air Diffuser ) يكون بعيداً عن خمارج اهلواء وقريبا من فتحات الراجع
ن يكون أن أمكن وإهواء من املاكينة  بعد مدخلأالدرجة املطلوبة ويكون عند  ىالتكييف عل

   ).مكان النظر(سم عن األرض  ١٥٠ ارتفاعه
ويكون فحص التربيد  تكييف بعد تشغيلها الختبارات الفحصوأخريا يتم جتهيز ماكينات ال .١٤

  .فرباير ١٥ل ديسمرب حىت أو يف الفترة من سبتمرب وفحص التسخني ١٥مايو إىل  ٣٠يف الفترة من 
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  :شفط اهلواء أعمال .٢
بعض الفراغات باملرتل مثل احلمامات واملطابخ وغرف الغسيل لعمل شفط ميكانيكي للهواء يف حنتاج 
ح شفط وارة لذا من املهم باألماكن اليت يثبت ا مرواخر يأيت من فراغات املرتل اآديده واء ليتم جت

باب احلمام تقفل بشبك ال يف مراعاة مصدر تعويض اهلواء املسحوب وباحلمامات مثال نقوم بترك فتحة 
منها اهلواء املسحوب وإذا مل تكن الفراغات اليت يعوض  .فتح الشباك  أولداخل احلمام  ةيسمح بالرؤي

 .وهذا الصفري رمبا يكون مزعجا ألصحاب املرتل ءللهوا اكافية حلجم اهلواء املسحوب سنسمع صفري
  :ويتم ذلك الشفط من خالل طريقتني

ر داخل واحد املنأ إىل أوح شفط تثبت بنفس الفراغ باحلائط اخلارجي واالشفط من خالل مر/ ١- ٢
ومن هذه  . بتجديدهتكون قدرا كافية حلجم اهلواء املرغوب  أنح واهذه املروجيب يف  .املرتل
 أيضاومنها املخفي فوق سقف مستعار وهو  .ح ما هو ظاهر باحلائط من داخل الفراغ وااملر

مروحة تسحب اهلواء من الفراغ احملصور بني السقف املستعار والسقف اخلرساين ويكون 
الفراغ بني السقف  إىلخالهلا دخول اهلواء  بالسقف املستعار فتحة ا غطاء شبكي يتم من

بسبب اخنفاض الضغط به والناتج عن شفط املروحة للهواء املوجود  األصلي املستعار والسقف
  ) .جمرى هواء معدين(ويقوم البعض بوصل املروحة بفتحة السقف املستعار بدكت  .به 

تة على سطح املبىن وترتل من ح شفط مثبواشفط اهلواء من خالل دكتات معدنية تنتهي مبر/ ٢- ٢
  .املستعارة باحلمامات واملطابخ وغرف الغسيل باألسقفتتصل بفتحات  أن إىلر واخالل من

) شيمين( زالبوتاجاتوضع مروحة الشفط فوق  أنحيث ميكن  .باملطابخ قد خيتلف النظام قليال / ٣- ٢
جدار املطبخ ( الواجهة إىليصل  أن إىلواسع قليال  أنبوب أوومن مث تتصل هذه املروحة بدكت 

وميكن وضع صفاية عن فتحة خروج اهلواء بالواجهة متنع من  .اخلارج  إىلوينفذ ) اخلارجي
ولكن هذا النظام قد يشوه الواجهة  بالواجهةوحتسن من مظهر الفتحة  إليهادخول احلشرات 

تتصل  أنانية والطريقة الث .غري لون الواجهة حول فتحة الشفاطبعد فترة من الزمن بسبب ت
للروائح  ةبفتحه جممع زالبوتاجا ىعلأيزود  أنباملطابخ  وأفضل .السطح  إىلمباشرة بدكت 

دكت جممع يتجه  إىلبالسقف املستعار بوسط املطبخ يتصالن بدكتات  أخرىوعمل فتحة شفط 
  .مروحة شفط بالسطح إىل

  

  :املصاعد أعمال .٣
تراعى  أنومن املهم  .حىت رفاهية  أوعاجز  أوريض حيتاج البعض لعمل مصعد باملرتل بسبب وجود م

  :ذلكيف عند الرغبة  األموربعض 
  .التصميم املعماري يف البدءاختيار الشركة املصنعة واملوديل والسعة وطريقة التثبيت قبل + 
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  .وامليكانيكي واإلنشائيباشتراطات الشركة املصنعة لعمل التصميم املعماري  األخذيتم + 
حفرة وبيت وغرفة املصعد العلوية مراعاة العمق واملقاسات واملواصفات احملددة من  تنفيذيف من املهم + 

  .املصنعةقبل الشركة 
  .وعمل العزل املائي املناسب األسقفمن املهم مراعاة حفرة بيت املصعد عند عمل القواعد وصبات + 

  

  :متديدات ري احلديقة أعمال .٤
نظام أفضل وأكثر  هناكولكن  .ي احلديقة يدويا بواسطة خرطوم املياه مبثل هذا النوع من املباين يتم ر

مدفونة بعمق  PVCوهو نظام يعتمد على متديد مواسري  .اقتصادية يف استهالك املياه وهو نظام التقطري 
أكثر حسب عرض حوض الزراعة  أومسارين  أوومتر على طول حوض الزراعة مبسار ) سم١٠(بسيط 

خروج املاء حتت كل شتلة وتقوم حببس املاء  تشجار به وتتصل بصماماف الشتالت واألصفوو
  .وخروجه بشكل نقط بسيطة يضبط الصمام على مقدارها 

ميكن وصل رشاشات مياه مبواسري التزويد باملياه املدفونة ويتم  يلةجالنولري املساحات الواسعة مثل 
  .ية الرشوااا وزالتحكم مبدى تغطيتها ملساحة الري من خالل قوة الضخ ومك
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   :أعمال اللیاسة 
 .سم٢.٢.٥وتبلغ سماكتھا المباني من الداخل والخارج و الخرسانات أعمالالخرسانة التي تغطي  الطبقة من یقصد باللیاسة تلك

 مكنال یأي سوء بتنفیذھا سیتسبب بعیب ظاھر  أنحیث  .على حسن تنفیذ ھذه المرحلة  لىواألوتعتمد فخامة المنزل بالدرجة 
  .المنزل أوالفراغ  بتشویھخارج المنزل مما قد یتسبب  أوداخل  هؤإخفا
جتهيز احلوائط واخلرسانات ، الطرطشة ، البطانة ( متر بأربع مراحل هي  أناللياسة بالشكل السليم جيب  ذفينولت

  :وفيما يلي تفصيل كل مرحلة) الطبقة اخلارجية أو، الظهار 
  :جتهيز احلوائط واخلرسانات .١

 أومن اخلشب  ألواحاخلرسانات مثل  أوأي جسم بارز يلتصق باملباين  إزالةويقصد ا : النظافة / ١- ١
أي خرسانات بارزة  وإزالةحديد بارزة ،  أسياخ أوبلكاش ما زالت ملتصقة باخلرسانات ، األ

  .خبلطة تثبيت املباين أوسم سواء باخلرسانات ١بشكل يزيد عن 
رسانات الناعمة جيب تنقريها جلعل السطح أكثر ببعض اخل: التنقري / ٢- ١

ا ، وحتدث اخلرسانات الناعمة  قخشونة للسماح للياسة بااللتصا
بنجارة صب خرسانة ) الكونتر(بسبب استخدام ألواح البلي وود 

ومن املهم أن نراعي عدم استخدام ألواح البلي وود بصب  .األعمدة والكمرات واألسقف 
  .وم بلياستها الحقا لكي ال تزيد علينا تكلفة التنقرياخلرسانات اليت سنق

ويقصد بالتعشيش تلك الفراغات اليت تظهر باخلرسانات املسلحة باألعمدة : معاجلة التعشيش / ٣- ١
وتتم معاجلتها على  .) بعد أن جتف اخلرسانة(واألسقف والكمرات واليت تظهر بعد فك جنارا 

من شركة فوسام راً تتم معاجلة احلديد بدهانه مبادة خاصة فلو كان احلديد ظاه .حسب احلالة 
ويلي ذلك دهان مادة الصقة للخرسانة من شركة فوسام وعلى كامل مساحة التعشيش  .حلمايته

أما إن كان التعشيش مل  .وتليها تعبئة مكان التعشيش خبلطة إمسنتية خاص من شركة فوسام أيضا 
 .ة يليها فرد خلطة االمسنت اخلاصة وكالمها من فوسام يصل للحديد فيتم دهان املادة الالصق

عدة شركات متخصصة مبواد املعاجلة ولكنين هنا أرشح شركة فوسام ألنين سبق وأن  هناك
  .جيدة اوكانت منتجا اتعاملت معه

ويقصد به تثبيت شبك معدين بني أي فاصل : تدعيم الفواصل واألركان / ٤- ١
حدوث  مةوالتدعيم نقاط االتصال ومق(ين يوجد بني اخلرسانات واملبا

ا
ل
ش
ر
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احلائط الرأسية واألفقية  يةوازلضبط (، وكذلك وضع الزوايا املعدنية بالزوايا ) وخ مستقبال
  ).وزيادة قوة حتملها للصدمات مستقبال ومنع حدوث الشروخ ا

  
  
  

        
  
  
  :الطرطشة .٢

تبدأ مرحلة الطرطشة بعد االنتهاء من مرحلة 
وفائدا تكمن خبلق رابط بني طبقة البطانة  .جهيزالت

 قااللتصاتم لياستها لدعم قوة ياليت س واألسطح
  .ابينه

سم باستخدام خلطة ٠.٥وتتم الطرطشة بسماكة 
امسنت ،  ١: خشنة مبقدار ةورملمكونة من امسنت 

وبعد تنفيذها  .رمل خشن ، وماء عذب  ٣ومقدار 
نضع طبقة البطانة  أنذلك ميكن وبعد  .باملاء  أيام ةترش لثالث

  .عليها
  :البطانة .٣

  :تار وبعمل البطانة يتم عمل البقج واأل البدءقبل 
 لياستههي عنصر بارز تعمل بأركان احلائط املراد : البقج 

باجلبس  ( وتفيد بوزن استقامة اللياسة وتنفذ بطريقتني 
 أويثبت بقمتها قطعة من املوزاييك  إمسنتيةخبلطة  أو .

بقج اجلبس املعجون تنفذ بأبعاد و) ) سم٢×٢(اخلردة 
كان  وإذاركان احلائط ، أسم ب١.٥سم ومساكة ٨×٥

ونبدأ بالبقج  رامتأ ٣يتم عملها كل  احلائط طويال
السفلية ويتم الوزن بني البقج بواسطة ميزان املاء 
للتأكد من استقامة احلائط ويتم وضع امليزان بالشكل 

  .والرأسي األفقي
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بروز وبسماكة  أوالبقج دون وجود ألي ميول  أسطحيتم تنفيذها بشد اخليط بشكل يالمس :  تارواأل

  .سم ، ويفضل حتديد مسارات اخليط بعمل دليل من اخللطة ١.٥
  .تار بواسطة اخللطةول تاليا كيفية حتديد األواوسأتن
ي كما البطانة وه ةمونباخللطة باستخدام نفس  تارواأل ذتنفييتم 
  :يلي 

ويكون شكلها كما هو بالصور  .رمل، وماء ٦ .جري ٣ .امسنت ١
  .على يسارك

  

ويكون  تارواألالفراغ بني  ءوهي اخللطة اليت تعيب .وأخريا نأيت للبطانة 
 اإلمسنتيةل واوسأتن .جبسية  أو إمسنتيةتكون  أن إماوهي  .تار ومع األ االجتاهاتبكل  اسطحها مستوي
  :ب التالية منها وهي بالنس

  .رمل، وماء عذب٦ .جري ٣ .امسنت ١
 فرش املليسليستطيع  اإلمسنتية ةملونا ةلدونعلى  ةساعدتكمن فائدة اجلري خبلطة البطانة والظهار بامل

 الطبقة بيسر وكذلك ملنع التشريخ الذي حيدث نتيجة للشك وتسوية
  .السريع

البطانة من  أقسىن تكو أنالن الطرطشة يفضل وال نستخدم اجلري بالطرطشة 
  .والظهار

لرتيد من قوة  ملم٣بعمق متوسط ا تار يتم ختشينها وعمل شروخ متعرجة وتنفيذ البطانة بني األ وأثناء 
  . األخريةالتصاقها بطبقة الظهار 

  .ةالرطوبحسب درجة احلرارة ومعدل  أيام ٣.٥بعد تنفيذ طبقة البطانة ترش باملاء العذب لفترة 
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  :الطبقة اخلارجية أو . الظهار .٤
 .تار وسم ويتم تنفيذها فوق البطانة واأل٠.٥بسماكة  ولكنهي خلطة خرسانية بنفس مقادير البطانة 

باحلمامات واملطابخ واليت سريكب عليها سرياميك فال يتم  أما .ويراعى بسطحها التنعيم قدر املستطاع 
  .لسرياميك عليها بواسطة الغراءبالبطانة وتثبيت ا االكتفاءتنفيذ هذه املرحلة ويتم 

  .أيام ٣بعد تنفيذ طبقة الظهار ترش باملاء العذب لفترة 
  

- ١.٥تكون مساكة اللياسة  أنبشرط  اوقد يكون ذلك ممكن .يلجأ الكثري لالستغناء عن طبقة البطانة باللياسة 
ن تتم أو . ات متماشية معهن تتم كل اللياساأو واألسقفللحوائط  تاروواألسم على أن يتم العمل بالبقج ٢.٥

حسب  أيام ٥- ٣وفترة رش اللياسة باملاء ذه الطريقة  .مبرحلة الدهان  البدءتطبيل قبل  أومعاجلة أي شروخ 
  .ةالرطوبدرجة احلرارة ومعدل 

وذه  .املمر  أووعند وجود عيب تنفيذ باملباين قد يتسبب بزيادة طبقة اللياسة بسبب الرغبة يف تربيع الغرفة 
لتجف  األقلعلى  اواحد اسم وتترك يوم٢.٣بعمل بطانة على طبقات كل طبقة يف حدود احلالة تتم اللياسة 

  .قبل وضع الطبقة التالية
  

  اللياسة؟ أعمالكيف يتم استالم  .٥
  :استالم مرحلة التأسيس / ١- ٥

 وأسياخمسامري  أوالنايلون  أوبلكاش األاخلرسانات من أي شوائب ا مثل قطع  تنظيفالتأكد من  .أ
العمود الذي سيليس ،  أواحلائط  بأسفلأي خملفات  وإزالةالغرفة  أرضية تنظيفبارزة وكذلك 

سم سواء من ١من  أكثرومعاجلة تعشيش اخلرسانات وكذلك تكسري اخلرسانات البارزة 
الكهربائية  األعمالتثبيت املباين ، وتعبئة كل فجوات متديد  ةمون أواخلرسانات املسلحة 

  .والصحية باخلرسانة بشكل جيد بنفس منسوب سطح املباين
على كل مناطق االتصال بني أي خرسانة ) سم٢٠- ١٥بعرض (التأكد من فرد وتثبيت الشبك  .ب

) سم٢٠-١٥بعرض (وكذلك فرد وتثبيت شبك  .كمرات  أو أعمدةمسلحة واملباين سواء كانت 
ن به الشبك بارزا عن خلطة تعبئة الفجوة التمديدات الكهربائية والصحية بشكل يكو أماكنعلى 

هذه التمديدات ضعيفة بسبب احلركة اليت يسببها  أماكنحيث تعترب  .سم من كل اجتاه ٥مبقدار 
عات اهلواء داخل املواسري ومبجرد فتح احلنفية نشعر ذا اعند وجود فق(ضغط املاء باملواسري 

احلال عند الرغبة بسحب سلك كهربائي  وكذلك هو) أيضااالهتزاز الذي يؤثر على املواسري 
  .قد يتسبب حبركة قد تؤثر باللياسة ريهيوتغ
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الشبابيك  أطرافمثل زوايا ) ية بارزةواز(جيابية بالزوايا اإلالتأكد من تثبيت الزوايا املعدنية  .ج
لضبط ( احلوائط من الداخل  أركانمثل ) زوايا غاطسة(والزوايا السلبية  األخرىوالفتحات 

  ).وزيادة قوة حتملها للصدمات مستقبال ومنع حدوث الشروخ ا واألفقيةة احلائط الرأسية يواز
بواسطة القدة وميزان (بكافة حوائط احلجرة مع السقف للتأكد من اتزاا  تاروواألاستالم البقج  .د

ن كل تكو أن( لتأكد من صحة تربيع الغرفة اوكذلك  . واألفقيبالشكل الرأسي ) يةواوالز املاء
  .يةوامتس املتوازيةحوائط الغرفة  أطوالوتكون ) درجة٩٠ .زوايا حوائط احلجرة قائمة

  :التأكد من جودة املواد اليت ستستخدم باللياسة  .ـه
كائنات  أو أمحاض أو أمالحيكون املاء نظيفا وعذبا وال حيتوي على  أنجيب :  اختبار املاء  .١

  :وللتأكد من ذلك يتم اختبار املاء بثالث طرق .مواد دهنية  أوزيوت  أوعضوية دقيقة 
وبعد ذلك يتم النظر ساعة شفاف ويترك لفترة  بإناءحيث يوضع املاء  .من خالل الترسيب +   

  .ال أوكان يوجد أي ترسيب  إذاعما  اإلناءقاع  إىل
  .نقائهشفاف للتأكد من  بإناءمن خالل وضع كمية  .اختبار اللون + 
  .أمحاض أو أمالح أوذوق للتأكد من عدم وجود رائحة اختبار الشم والت+ 
تضعف التماسك بني ) التراب الناعم(مادة الطفل  أنحيث  ) :ءالبطحا(اختبار الرمل  .٢

ويتم التأكد من  .% ١٠نسبة الطفل بالرمل ال تتعدى  أننتأكد من  أنجيب  .االمسنت والرمل
 بإناءذلك بوضع كمية من الرمل 

عندها  .نظيف ماء  هشفاف بداخل
سيطفو على السطح كمية الطفل 

ر نسبة املوجودة بالرمل ويتم تقدي
 .نسبة حجم الرمل  إىلحجمها 
هي املوردة  ءالبطحا أنواع وأفضل

  .من منطقة الرياض
خبصوص املواد املصنعة مثل  أما .٣

ملنتجات فكل ا .جديدة  اتكون مواد أناملهم ا فاالمسنت واجلري واجلبس والشبوك املعدنية 
  .خرآوت بسيط بالسعر بني مصنع واالسعودية موثوق ا رغم وجود تف

  :اتنفيذهمن  أسبوعوالذي يتم بعد  . ةالنهائياستالم املرحلة / ٢- ٥
ت واتف أولطشات  أوتكون خالية من  أية احنناءات  أنيجب فاللياسة  ألسطحاملظهر العام  .أ

  .لدهنيةوخلوها كذلك من البقع ا . أسطحهامبستويات 
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 بإمكانيةطالع املهندس املشرف عليها للحكم إن وجدت جيب إو .التأكد من عدم وجود شروخ  .ب
  .مبواد خاصة من شركة فوسام أوالتنفيذ  وإعادةبالتكسري  إماضرورة معاجلتها  أوقبوهلا 

 هانويعرف مك .وهو فراغ هواء يكون خلف مكان معني باللياسة ( التأكد من عدم وجود تطبيل  .ج
وعند مساع صوت صدى للطرقة يكون خلفها  .احلائط املليس  أجزاءبالطرق اخلفيف على كل 

خطأ بنسب  أومنها  أسفلبسبب عدم وجود طبقة طرطشة جيدة  إماينتج  لالتطبيوهذا ) تطبيل
 وإعادةوجيب عند ظهور التطبيل تكسري املكان املطبل  .وجود طفل زائد برمل اخللطة  أواخللط 
  .كانت املساحة واسعة إناللياسة من جديد مع وضع شبك سلك على احلواف تنفيذ 

) تربيع احلجرة(قائمة  زوايااحلجرة  أركانزوايا أن يتم التأكد من  .د
قياس الزوايا وميكن االستعاضة عنها باستخدام  أداهوذلك بواسطة 

ووضعها بكل  سم٥٠×٥٠أي جسم له زوايا قائمة مثل بالطة رخام 
 نيها املالمسيزوايا الغرفة والتأكد من مطابقة ضلع ية منواز

  .احائط منهم وأي أطرافهاحد أبشكل صحيح وعدم وجود فراغ بني  للحائطني
اللياسات باستخدام القدة وذلك من  أسطحالتأكد من استواء  . ـه

واالجتاهات على احلائط والنظر  األماكنخالل وضعها بالعديد من 
 القدةتأكد من عدم وجود أي فراغ  خلف للخط املالصق للياسة لل
مفيد يف  اإلضاءة أوواستخدام الكشاف  .لدى حتريكها بأي اجتاه 

  .هذا االختبار
احلجرة وان تكون  أرضيةاحلائط ومالمستها خلرسانة  أسفل إىلالتأكد من وصول طبقة اللياسة  .و

  . وصوهلا تأعاقسابقة وجود خملفات خرسانية  أودخول  أوخبط مستقيم ال يشوهها أي بروز 
  .ىلوحالتها األ إىل وإعادااحلجرة من كل خملفات اللياسة  أرضية تنظيفالتأكد من  .ز
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 :الدھان أعمال
اجلدران ، األسقف ، األرضيات ، اخلشب ( تطلى ا األسطح  أوالدهانات هي تلك الطبقة األخرية اليت تكسى 

لف تارة أخرى ، وهي خاصاً على األبنية تارة ولتحمي األسطح من الت لتضفي طابعاً مجالياً و زخرفياً) ، املعادن
لذا من املهم جدا  .بإعادة الدهان  اله إؤوأي عيب ا ال ميكن إخفا .الطبقة النهائية للتشطيب واليت تراها العني 

  .بعملية الدهان حسن اختيار مواد الدهان والصنايعية الذين يقومون
النتائج بدهان احلوائط واألسطح اخلرسانية  أفضلرف على كيفية احلصول على وسأخصص هذا املوضوع للتع

  .من خالل  حسن اختيار املواد والصنايعية وطريقة التنفيذ
  :مواد الدهان .١
وملمسها  بألواانتحكم  أنية سائلة قابلة للدهن على املسطحات ميكن واكيمتتكون الدهانات من مركبات  

وخيدم ديكور ووظيفة ومكان الفراغ ، وتنقسم الدهانات  أذواقنابالشكل الذي يناسب  )ملعتها(ودرجة سطوعها 
  :نوعني إىل
تصنيعها ويتم ختفيفها وقت الرغبة يف وهي اليت يدخل عنصر املاء ) : دهانات البالستيك(دهانات مائية / ١- ١

الدهانات االملشن ، ويتم استخدام هذا النوع من الدهانات  هذه أمثلة، ومن  أيضاباستعماهلا باملاء 
حبوائط احلمامات واملطابخ  استخدامهويتجنب  ةواخلارجيالداخلية  واألسقفلطالء كافة احلوائط 

تؤثر  أناليت ميكن  واألمطاروبسبب العوامل اجلوية  .للماء متهوامقوغرف الغسيل بسبب ضعف 
باين قامت بعض الشركات بتحسني دهانات البالستيك املستخدمة بالدهانات املائية على واجهات امل

) داخلي وخارجي(تت تسمية الدهانات أومن هنا  .ومتها للعوامل اجلوية اخلارجية ابالواجهات لزيادة مق
  .فالداخلي يستخدم داخل املرتل واخلارجي للواجهات

  .مة للماءوابعض الشركات طورت منتجات من الدهانات املائية مق هناك أنكما 
 .تصنيعها ويتم ختفيفها وقت الرغبة باستعماهلا بالتنر يف وهي دهانات يدخل الزيت : دهانات زيتية / ٢- ١ 

فمنها املطفي والنصف ملعة والالمع ، ) اللمعة(تعتمد على درجة السطوع  أنواع ةوذه الدهانات ثالث
 وأماكنالداخلية مبا فيها حوائط احلمامات  ويتم استخدام هذا النوع من الدهانات لطالء كافة احلوائط

وال يفضل استخدامها بالواجهات  .مة الدهانات املائيةواكرب من مقأمتها للماء واوجود املاء بسبب أن مق
الالمع والنصف  وباألخصمن عيوب هذا النوع من الدهان  .متها للعوامل اجلوية اخلارجيةوالضعف مق

  .عجون احلائط حيث تظهر متوجات احلائط بسبب اللمعةأي عيب بلياسة وم إظهارهو  ةملع
 للمساعدة أخرىنقوم باستخدام مواد  أنالزييت جيب  أوولتنفيذ الدهانات سواء املائي 

الستخدام مواد  إضافة، " املعجون"يف حتقيق سطح ناعم قابل للدهان ويطلق عليها 
   ".السيلر أوربامير ال"تساعد الطالء على االلتصاق باحلائط ويطلق عليها  أخرى
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  :الدهانات اتبع اخلطوات التالية أنواعوملعرفة اجليد من 
تأكد من أن منتج الشركة حاصل على شهادة مطابقة املواصفات واملقاييس ووجود عالمة اجلودة على كل  .أ

  .برميل دهان أوعبوة 
لكتروين إتوفر نظام خلط  ن مل يوجد فتأكد منإالدهان املطلوبة و ألوانتأكد من أن لدى الشركة  .ب

احلصول على نفس اللون  خاللهخلط اللون املطلوب مبوجب رقم تسلسلي ميكنك من  خاللهيتم من  .لأللوان
  .مستقبال

ال يكون قد مر على  أنيفضل  .عبوات الدهان جديدة من خالل النظر لتاريخ التصنيع  أنتأكد من  .ج
مكان ختزينها حممي من احلرارة  أنختزين العبوات للتأكد من تتفقد مكان  أنكما يفضل  . أشهر ٦تصنيعها 

  .الشمس املباشرة أشعةالشديدة ومن 
مواصفات الطالء للتأكد من   إىلحجم العبوة باللتر واطلب سعرها باللون املطلوب ومن مث انظر  إىلانظر  .د 

ة بكتيب مواصفات املصنع وال تقبل تكون موثق أنوهذه املعلومة جيب ) = اللتر/٢؟؟م(االنتشار أومعدل الفرد 
هذه املعلومات مقارنة تكلفة املتر املسطح من الدهان مع تكلفة خالل حيث تستطيع من  .شفوية إجابةا 

  .لتحديد تكلفة املتر املنتج من هذا الطالء افالسعر املطلق للعبوة ال يعترب مقياس .أخرىشركة 
 واألمالحللماء والقلويات  اموايكون مق أنغرف الغسيل جيب  أواملطابخ  أوكان الدهان باحلمامات  إذا .ـه

  .هذه املعلومات بكتيب مواصفات املصنع وقارا مبواصفات الشركات األخرى إىلفانظر 
ملعامل االستقرار  إضافة" ـه"تأكد من املعلومات الواردة بالفقرة السابقة ةاخلارجيدهانات الواجهات يف  .و

  .وقارا مبواصفات الشركات األخرى .درجة مئوية٥٠صمود عند حرارة عند التجمد ومقدار ال
اليت حتدد قدرة الطالء على " قوة االلتصاق"تساعد يف حتديد قوة سطح الدهان وهي  أخرىمعايري  هناك .ز

وهذه  .مته لالحتكاكواللتعرف على مدى صالبة سطح الدهان ومق" مة احلكوامق"بالسطح ، و قااللتصا
  .وميكنك مقارنتها مع منتجات الشركات األخرى .موجودة بكتيب مواصفات املصنع املعلومات 

  .وقارا مع الشركات األخرى .تأكد من فترة الضمان اليت ستحصل عليها  .ح
  

  :اختيار الصنايعية .٢
حلسن  ضافةإعملية التنفيذ  إجناحالبداية الصحيحة يف حسن اختيار مواد التنفيذ واليت هلا تأثري كبري جداً يف 

  :اختيار الصنايعية الذين جيب أن تتوفر م املواصفات التالية
 .العمل أثناءالسالمة  أنظمةمن خالل تطبيق  .السالمة الشخصية  إجراءات إتباع .أ 
ما ا نسبة  همأو .معرفتهم وأمانتهم يف تنفيذ الدهان وفق اشتراطات املصنع احملددة بكتيب املواصفات  .ب 

  .هانات املائية والتنر لدهانات الزييتالتخفيف باملاء للد
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من خالل مراعاة درجة حرارة اجلو واحلائط الذي سيدهن  .اجلوية املناسبة للطالء  لظروفبامعرفتهم  .ج 
عدم وجود تيار هواء  . %٧٠ درجة الرطوبة ال تتعدى .درجة مئوية ١٠.٣٥تكون بني  أنواليت جيب 

 .قوي
من خالل تغطيتها بشكل جيد بالنايلون  الفراغ من الطالء املتناثر ءأجزااحلرص على النظافة العامة ومحاية  .د 

 .الورقي الالصق بالشريط اوالورق وتثبته
 .توفر وحسن استخدام معدات الطالء مع احلرص على ترتيبها ونظافتها .ه 
 .العقد أووتعاقد نظامي يضمن حقك وحيميك يف حالة حدوث أي خمالفة للنظام  إقامةلديهم  .و 
  .مبوقع العمل معهتتم املخاطبة " فورمال"صنايعية وجود رئيس لل .ز 

وبكال  .مصنعيات ومواد  أوعقد مصنعيات فقط  إمابعد اختيار الصنايعية والتعاقد معهم فسيكون العقد 
على املهندس املشرف متابعة كميات املواد املستخدمة بالطالء من خالل تقدير  أوجيب عليك  احلالتني

املربعة اليت ستدهن  األمتارلدهان واليت ميكن حتديدها وحصرها من خالل حتديد االحتياج الفعلي لكميات ا
تكون قد انتهت  أنوميكنك احلصول على هذه املعلومة من نتيجة متتري كميات اللياسة اليت جيب  .باملرتل
) اللتر/٢؟؟م(انتشار الدهان احملدد بكتيب مواصفات مصنع الدهان  أومعدل فرد  إىلوبعد ذلك انظر  .اآلن

 وبالتايل سنضاعف نتيجة التمتري نيستدهن وغالبا ستكون وجهاليت  جهواألحيث حتسب الكمية على عدد 
  .وبعدها حتدد كمية الدهان املطلوبة 

لبيعه  الختالس بعض الدهان التخفيفبزيادة نسب  ايقومو أنعقد مصنعيات فقط  يف حالةميكن للصنايعية 
  .لصاحلهم الكميات لتوفريالتخفيف الزائد ب فقد يقومونومواد  عقد مصنعيات يف حالةو .لصاحلهم

  .انتبه لذلك
  

  :طريقة التنفيذ .٣
بالشتاء  أسابيع ةعليها بفترة الصيف وثالث أسبوعنيبعد اكتمال اللياسة ومرور  ىلواألتبدأ مرحلة الدهان 

يكون بعد  أنطالء والذي جيب لل األخري، واملرحلة الثانية تتمثل بالوجه  األبوابوتركيب البالط وحلوق 
 أغطيةيكتمل البالط والشبابيك وال يبقى سوى تركيب  أنحيث جيب  .املرتل املعمارية  أعمالاكتمال معظم 

  .والتكييف  اإلنارةمفاتيح الكهرباء ووحدات 
ة سيئة التوفري مبرحلة الدهان ، ولكون الدهان على لياس يف احسن تنفيذ طبقة اللياسة تساعد كثري أنوحيث 

سأبدأ بشرح كيفية التحضري لتنفيذ الدهانات على اللياسة  .خيتلف بطريقة التنفيذ وباملواد عن اللياسة اجليدة 
  :ويليها الدهان على لياسة جيدة) عدم استواء سطحها وجود تشققات ا ،(ويقصد بالسيئة  .السيئة
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  :التحضري للدهان على لياسة سيئة/ ١- ٣
  :وجود التشققات  .أ 

  :أنواع ةثالث إىلنصنف التشققات باللياسة  أنن ميك
يتم توسيع ) على مقدار انتشارها قبولهويعتمد (إذا قبلها املهندس املشرف : ملم ١قل من أ أوية وامس .١

كثرية  أنواعومن مث تعبئتها مبعجون تعبئة الشقوق ومنه  .ملم ٣.٤ إىلالشقوق بالعرض والعمق 
  ) .ئة الشقوقمعجون تعب(منتج سفونايت  وأرشح

توسع بالعرض ) على مقدار عمقها وانتشارها قبولهويعتمد (إذا قبلها املهندس املشرف : ملم ١.٣من  .٢
منتج سفونايت  وأرشحكثرية  أنواعومن مث تعبئتها مبعجون تعبئة الشقوق ومنه  .ملم ٥.٧ إىلوالعمق 

  ) .معجون تعبئة الشقوق(
  .تنفيذها وإعادةويتم تكسريها  .ترفض اللياسة  أنملم جيب ٣من  أكثر .٣

  :عدم استواء سطح اللياسة  .ب 
وإذا ، أو أقلملم ١ي واوهو يس ةكان عدم االستواء باحلدود املقبول إذاميكن للمهندس املشرف قبوهلا 

 إذا أما  .خيصم تكلفة املعاجلة من قيمة عقد اللياسة  أنملم فيجب على املهندس املشرف ١.٢كان بني 
  .له رفضها زاد عن ذلك حيق

  :ملم بالطريقة التالية٢ستوية بفارق يصل حىت املياسات غري لتعاجل ال
  .صنفرة اللياسة باحلجر جيدا - ١
 .والغبار بالغسل باملاء ساخواألجيدا من  تنظف - ٢
يبدأ فرد طبقة من معجون فيتونايت ) جيف ماء الغسيل متاما أنوقبل (وبعد الغسل بوقت قصري  - ٣

بأكياس األمسنت  ةشبيه بأكياسيأيت ( كان بالواجهات  إنوخارجي كان داخل املرتل  إنداخلي 
وجيب أن تسوى ذا املعجون استوائية سطح ) باملاء هوخلط مزجهومنه داخلي وخارجي يتم 

وباليوم التايل  .ملم ٣تصل طبقة هذا الوجه من املعجون حىت  أنوميكن  . احلائط بوجه واحد
طبقة  مل تكف وإذا .من غبار الصنفرة بفوطة جافة  يفهوتنظبورق صنفرة متوسط  صنفرتهميكن 

 . أخرىاملعجون السابقة مبعاجلة السطح ميكن تكرارها مرة 
 املرحلةنبدأ ذه  أنمبوضوع التشققات قبل  أشرتتعاجل كما  أنكان باحلائط تشققات جيب  إذا - ٤

 .بيوم على األقل
 .باملعجون العادي  وجهت سنستغين عن إذا متت معاجلة احلائط مبعجون فيتوناي :مالحظة مهمة - ٥

 .الذي يتم تنفيذه على وجهني بالعادة
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  :جيدةالتحضري للدهان على لياسة / ٢- ٣
نتبع اخلطوات التالية  .باملوضوع السابق  إليها أشرتعلى اللياسة اجليدة واليت ليس ا العيوب اليت 

  :بالدهان
جيدا من غبار الصنفرة بالغسل  تنظيفهاومن مث  .ءاتنتومن أي  لتنظيفهاصنفرة اللياسة باحلجر جيدا  .أ 

  .باملاء
وهي مادة ) سيلر(من األساس  اواحد ة من الغبار ومن مث دهنها وجهابفوطة جاف تنظيفهاباليوم التايل يتم  .ب 

 .من السيلر وبعد ساعتني يتم دهن وجه ثان . قااللتصاتزيد من قوة 
 عليهتستخدم ما مت النص  أن وأفضل .كثرية أنواع ناكه (معجون واحد  باليوم التايل يتم فرد وجه .ج 

 )ومن املؤكد سيكون من منتجاا .بكتيب مواصفات الشركة اليت تعاقدت معها لتوريد الدهان النهائي
تتم الصنفرة جيدا  .كنت قد عاجلت اللياسة مبعجون فيتونايت فال حتتاج هلذه املرحلة  إن . التايلباليوم  .د 

 .بفوطة جافة ويفرد الوجه الثاين من املعجون التنظيفوبورق صنفرة متوسط 
ومن مث  .بفوطة جافة من غبار الصنفرة  ينظفباليوم التايل يصنفر املعجون بورق صنفرة رقيق ومن مث  .ه 

 .سيلر وبعد ساعتني يكرر دهان وجه ثان .يدهن سيلر 
بالفراغ من  أجزاءحتمى أي  أنجيب شرنا سابقا أوكما  .للطالء  لواأليدهن الوجه  أنباليوم التايل ميكن  .و 

 .تثبيت بشريط الصقالتناثر الطالء بتغطيتها منذ البداية بنايلون وورق مع 
حيث  .املرتل الداخلية ويتم تركيب الشبابيك  أعمالبعد اكتمال كل  الإال تتم املرحلة األخرية للطالء  .ز 

 اإلنارةتيح الكهرباء ووحدات مفا أغطيةيكتمل البالط والشبابيك وال يبقى سوى تركيب  أنجيب 
 .والتكييف

  

  :هلا طرق تنفيذ ختتلف عن الدهانات العادية من حيث املواد وطرق التنفيذ ومنها أخرىدهانات  هناك
  :دهانات ذات ملمس خشن+ 

تة واخشنة بنسب متف أو) ذات حبيبات ( حمببة  اأسطحختلق  أنمتعددة ميكن  بأنواع أخرىدهانات  هناك
كل نوع حسب مواصفات التنفيذ الواردة بكتيب  وجيب تنفيذ .خارج املرتل أوداخل وهي تستخدم 
  .مواصفات املصنع

 لألطفال بإصاباتلكي ال يتسبب  منةآيكون بأماكن  أنمن املهم عند اختيار هذا النوع اخلشن من الدهان 
  .اجلري واالحتكاك ذا السطح أواللعب  أثناء
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  :دهانات التعتيق+ 
له  أنواعهاوبعض  ذالتنفيخاصة على احلائط وقت  بأدوات امبزجهمن لون  أكثرتمد على استخدام وهي تع

  .ويطلق عليها بشكل عام دهانات التعتيق  .ختلق عدم استوائية للسطح أوبطانة خشنة امللمس 
على  نيربوهي حتتاج لصنايعية مد .ويتم تنفيذ هذا النوع من الدهانات من خالل استخدام مواد طالء خاصة

  :هذه الدهانات أمثلةومن  .كيفية استخدامها بالشكل الصحيح

          
ملهارة  إضافةبأيدي صنايعية لديهم حس فين  ولكنباستخدام الدهانات العادية  أنواعهاكما ميكن تنفيذ بعض 

  .خاصة يف التنفيذ
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  :األعمال الخشبیة
لتشكيل اهليكل اخلرساين للمبىن وكدعامات  استخدامهمن  تنفيذ املرتل بدءاً أعمالالعديد من يف اخلشب يدخل 
  .املرتل أثاثكثرية من  أجزاءتصنيع  بأعمال ًءوانتهاة التشطيبات لمرورا مبرح لألسقف
األبواب ، الشبابيك ، القواطع ، تلبيس احلوائط  ، (ل تاليا األعمال اخلشبية املستخدمة بالتشطيب وهي واوسأتن

ولكن قبل ذلك سنتعرف على أنواع اخلشب من حيث صالبتها ، وكذلك  .) لسالملاألرضيات ، األسقف ، ا
  .أهم املعايري اليت جيب احلرص عليها للتأكد من جودة اخلشب والتصنيع

راق عريضة مثل أومن أشجار ذات  )Solid(، نوع صلب نوعني من حيث الصالبة  إىلنقسم اخلشب  أنميكن 
من  )لينة(ونوعية أخرى طرية  ،) البلوط .خشب السنديان  .املاهوقين خشب  .أخشاب اجلوز  .خشب الزان (

والفرق بني النوعني  وخشب األرز ، واخشب الصنوبر السويدي و خشب الشوخ وخشب الوأشجار نباتية مثل 
وهذه األنسجة تساعد على  ، ل على أنسجة وعائية بينما ال حيتوي اآلخر على تلك األنسجةواأل احتواءهو 

  .األخشاب وعدم تفككها مما يعطيها القدرة على التحمل واالستمرارية صالبة
  :درجة جودة عناصر التشطيب املصنعة من اخلشب فتعتمد على املعايري التالية أما
 .%١٢ . ٨ما بني  اتكون نسبة الرطوبة  أنب حيث جي .درجة جتفيف األخشاب  .أ 
 اتشويهل نقاط ضعف بقوة اخلشب وتسبب اليت تشك من العقد املستخدمة بالتصنيع األخشاب خلو .ب 

 .هملظهر
 .احلشراتمن البكتريا و املستخدمة بالتصنيع األخشابعاجلة م .ج 
 .تكون دقيقة أنلعناصر التشطيب جيب املقاسات النهائية  .د 
 .خلو عناصر التشطيب املصنعة من الشروخ ائيا .ه 
 .مال بواقي اخلشب بالتصنيعباستع .خلو عناصر التشطيب املصنعة من الوصالت واللحامات الصغرية .و 
 .نظام التعشيق مع اللصق بالغراء بل يستخدم .عدم استخدام املسامري بالتجميع .ز 
  :األبواب .١

لذا  .اخلشبية تذهب ا  األعمالعناصر املبىن املصنعة من األخشاب ومعظم تكلفة  أهمتعترب األبواب من 
وهي غالبا ما يتم  .املستخدمة بالتصنيع  خشاباأل أنواعستكون هي بداية املوضوع وسيتم ا شرح ألهم 

  :التالية األخشابتصنيعها من 
  :التصنيع أخشاب/ ١- ١
وهو شديد الصالبة ) كرميي( لالصفراروهو خشب فاتح اللون مائل : السنديان  .أ 

 .وجتهيزه همرتفعة بسبب صعوبة تشكيل تكلفتهوتعترب  هومجال بقوتهويتميز 
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 األمحالمته واومق لقوتهنظرا خدم بتسقيف الكعبة املشرفة وهو اخلشب املست: التيك  .ب 
باب الكعبة املشرفة مصنوعة منه  وكذلك بطانة األخرى األخشابفترة بني  ألطول

 .كلغ من الذهب ٢٨٠ومغلفة مبقدار 
 
 

شديد قوي جدا أمحر اللون مييل لونه للبين املائل للسواد وهو خشب : املاهوجين  .ج 
 .متها للرطوبة وقبوهلا للدهانات الشفافةوامقاملاهوجين بشدة  بأبواوتتميز  .الصالبة 

  
  
  

ويعطي ملعة قوية بعد الدهان بسبب  لالصفرارالبين الفاتح املائل  بلونهيتميز : الزان  .د 
بعد  ايسهل تشغيله اليتالصلبة  األخشابالزان من  أخشابتراص أليافه ، تعترب 

 األخشابشب التيك ، وهو من مع خ باألرضياتولصالبته يستخدم ، التبخري
  .املعمرة

 
 

بيض مائل لالصفرار وهو ناعم بسبب الزيوت أخشب الصنوبر ولونه وهو : السويدي .ه 
ونظرا لضعف  .السابقة مثنا  األنواعرخص أوهو  .اليت حيتوي عليها وتكثر به العقد

 .الداخلية باألبواب أكثر شيوعا هللرطوبة واحلرارة جند متهوامق
  
  
 

 :التلبيس وهي أومصنعة تستخدم يف تصنيع احلشوات  أخرى ابأخش هناك
خشب السندويش وهو نوع من األخشاب املصنعة اليت يتم صناعتها  املسمىوهو :  اخلشب املتعاكس

مم وتضغط مع بعضها  ٠٠.٧ز مسكها وابوضع قطع رقيقة جدا من اخلشب ال يتج
لصحائف بطريقة تكون باستخدام املكابس وتلصق باستخدام الغراء وتوضع تلك ا

أليافها متعاكسة يف كل طبقة مع الطبقة اليت أسفلها، ويساعد هذا النوع من 
 إىل األخشاب يف استغالل كل قطع األخشاب وعدم رمي أي قطعة من الشجرة إضافة

  .أنه يتواجد بشكل ألواح كبرية تساعد يف التصنيع
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لى بقايا األخشاب املتكونة بعد التشغيل وهو نوع من اخلشب املصنع الذي يعتمد ع :اخلشب السبيت
واليت تكون على شكل برادة تدعى جنارة وتقوم املصانع خبلط تلك الربادة مع الغراء 
وضغطها باستخدام املكابس لتتكون ألواح بالسماكة واملساحة املرغوب فيهما، 

  . ولتستخدم بعد ذلك تلك األلواح كبديل لألخشاب الطبيعية بثمن رخيص
عبارة عن منوذج حي لربامج إعادة التصنيع وتقوم فكرة تصنيع هذا النوع من  وهو ):MDF(اخلشب 

األخشاب على استغالل قطع الكرتون املستخدم والورق التالف واملستخدم وبقايا 
املناجر من برادة اخلشب وخلطها مجيعا مبواد الصقة وضغطها مبكابس ضخمة لتتكون 

  .واملساحة املرغوب فيهماألواح الكرتون املضغوط بالسماكة 
مم ويتم تصنيعه بنفس طريقة صناعة اخلشب ٦وهو خشب مصنع ال تزيد مساكته عن        :األبلكاش

  .للتلبيساملتعاكس ويستخدم 
ع من أنواع اخلشب املصنع وهو عبارة عن منوذج مقلد لألبلكاج وال تزيد ونهو         : املوزنيت

  ) .M.D.F(ة أقرب لصناعة خشب مم ويتم صناعته بطريق٤مساكته عن 
ألواح ناعمة جدا مصنعة من مواد كيميائية يتم تصنيعها للصقها على األخشاب :      الفورمايكا

  .محاية أكثر ويعطيوخصوصا األثاث لتعطي شكال مجيال يغين عن دهان األخشاب 
الفورمايكا وهلا ألياف  نوع من اخلشب رقيق جدا ويكون عبارة عن قشرة بسماكةهو           :الفورنريا

  .مجيلة تستخدم كأسطح لألبواب 
  :من حيث التصميم األبواب أنواع/٢- ١

  :وهي . ظلفهااليت تعتمد على شكلها وميكانيكية فتح  األنواعلألبواب املرتلية العديد من 
واحدة مبفصالت ، وعادة ما يستخدم بكافة  ةظلفباب من  .أ 

خص واحد وقت احلجرات اخلاصة اليت تستخدم من قبل ش
مثل غرف النوم واملكتب واحلمامات واملطبخ واملخزن  .االستعمال 

املقاس  .مثل باب العائلة الرئيسي  األخرىوبعض الفراغات 
 .سم١١٠-٨٥ للظلفهاملناسب 
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 .واحدة مبفصالت مع ديكور حميط من اجلانبني  ةظلفباب من  .ب 
ئلي وبعض احلجرات ويستخدم هذا النوع باملدخل الرئيسي والعا

 .سم١١٠-٩٠ ةظلفاملقاس املناسب لل .املهمة مثل الطعام واالستقبال
  
  

الكبرية  ةلظلفادة تكون اوع .ونصف مبفصالت  ةظلفباب من  .ج 
 األبوابلزوم وهذا النوع من لمتحركة والصغرية تتحرك وقت ا

ة الرئيسية ظلفاملقاس املناسب لل . يستخدم عادة باملدخل العائلي
 .سم١٠٠-٨٥

  
  

وغالبا ما يستخدم هذا النوع من  .لفتني مبفصالت ظباب من  .د 
الواحدة  ةاملقاس املناسب للظلف .العائلي أوباملدخل الرئيسي  األبواب

 .سم١٠٠- ٨٥
  
  

ويستخدم  .ثابتةجانبية  أنصافلفتني مبفصالت مع ظمن باب  .ه 
 ةظلفاملقاس املناسب لل .باملدخل الرئيسي والصوالني وغرفة املكتب 

 .سم١٠٠- ٨٥املتحركة 
  

  

وهو باب يتكون من شرائح خشبية  .واحدة  ةلفظكارديون بأوباب  .و 
ويفتح باجتاه واحد وتتحرك على سكة  ايكون مغلف أوطولية صغرية 

 .سم٢٠٠- ١٠٠ ظلفهاملقاس املناسب لل .علوية 
  
  
  

وهو باب من شرائح خشبية طولية  .لفتني ظكارديون بأوباب  .ز 
 أووتتحرك على سكة علوية  ويفتح باجتاهني ايكون مغلف أوصغرية 
املقاس املناسب  .وغرفة الطعام  لنيبالصواويستخدم  .مزدوجة

 .سم٢٥٠-١٠٠ ظلفهلل
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باحلائط وتتحرك على سكك  تنيني غاطستاثن أو ةظلفبباب سحاب  .ح 
 . وغرفة الطعام واملكتب واملعيشة لنيويستخدم بالصوا .مزدوجة 

 .واحدة  ةظلفسم ، ومنه نوع من ٢٠٠- ٨٥ ةظلفاملقاس املناسب لل
 .سم٢٠٠-٨٥ ةظلفاملقاس املناسب لل

لف ظاهرة ظ تكون التنياثن أوواحدة  ةظلفمن باب سحاب  .ط 
 .وتتحرك على سكك مزدوجة) غري خمفية(حد االجتاهني أمن 

ويكون الطرفان  . وغرفة الطعام واملكتب لنيويستخدم بالصوا
-٨٥املتحركة  ةظلفاملقاس املناسب لل .بقليل وأكرب ةظلفمن اخلشب وبنفس عرض ال

 .سم١٠٠
وميكن  .ومظهر  أداء أفضللف الواردة سابقا هي مقاييس تقديرية للحصول على ظمقاييس ال: مالحظة

  .تزيد باملقاس األكرب حسب احلاجة أن
  :من حيث التصنيع األبواب أنواع/٢- ١

  :أنواع   ةأربعاخلشبية من حيث طريقة التصنيع  األبواب أنواع
ينفذ بطريقـة   نأميكن  .من اخلشب الطبيعي  ألواح بتصنيعهيستخدم : باب من خشب مصمت  - أ

ينفذ باستخدام الزخرفة باحلفر وهي طريقـة مكلفـة وخصوصـا     أنبسيطة غري مكلفة وميكن 
  :الطريقتني تنين هلاوفيما يلي منوذج .باخلشب الصلب 

  باب خشب مصمت حفر  باب خشب مصمت بسيط

        
 ووه .بلكاش من الوجهني أوهو شاسية من اخلشب املصمت يغطى بلوحني  .باب جتليد خشب  .أ 

 .نوعية رخيصة وضعيفة التحمل
 

) املينا(الوسط  ابينمويتكون من شاسية خارجي من خشب مصمت : باب خشب حشو 
املعقول مع جودة وحسن  لسعرهوهو األكثر انتشارا نظرا  .ونتر اخشب ك

 .همظهر



 

120

 
ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

 
 
 

ونتر من اك بألواحوهو شاسية خشب مصمت يلبس  .ونتر اخشب ك باب .ب 
  .امليالمني  هعلي يلصقالوجهني وغالبا 

  
  

  
  

  :املخفي األبواببرواز / ٣- ١
السابقة هو التأسيس لتركيب  األبواباملهم مراعاا يف تثبيت أي نوع من  األمورمن 

 .)  Sup frame(  من اخلشب اخلفيف املعاجل األساسالباب من خالل عمل برواز 
بصرف النظر ) وتقاس مبيزان املاء(تنفيذها على استقامة الربواز يف حيرص  أنوجيب 

ى سعة فتحة الباب واتتس أنوجيب  .تعاجل باللياسة  أنعن استقامة احلائط اليت ميكن 
  ):مصمت ومفرغ(ن ايز نوعواباألسفل ، والرب األعلىمن 
فإذا  .سم ٢٤و ٢٠سم وعرض ٢ن خشب السويدي املعاجل مساكة م ألواحالربواز املصمت يتكون من  .أ

استخدام برواز بعرض  فيجب سم وكانت استقامة مباين احلوائط جيدة٢٠كان عرض حوائط املباين 
سم من كل اجتاه لتقفل لياسة ٢سم حىت نستغل فرق ٢٤

وجد اختالف يف  إذا أما .احلائط على خشب الربواز
نستخدم فسم ٠.٥من  أكثرلباب املباين عند منطقة ا ةعمودي
ويراعى باملباين  .باللياسة ونغطيهسم ٢٠بعرض  ابرواز

فتحة  بأكتاف أماكن ٣.٤مصمت  إمسنيتاستخدام طوب 
حيث  . ")١"انظر الشكل (الباب ليتم تثبيت الربواز باملسامري ا 

ويتم تثبيت  .بالبلك املفرغ ضعيف املسامريتثبيت  أن
البيضاء بشكل جيد من اجلانبني الربواز مبسامري الصلب 

 اوهذباللياسة،  البدءواألعلى وذلك بعد انتهاء املباين وقبل 
 األقل حتت منسوب البالط على نيوتغطس قاعدة الطرفني اجلانبي .يكون من األعلى واجلانبني  اإلطار
  .سم ٥مبقدار 

) ناعمة  إمسنتية روبهدام مثل استخ(إذا كان التبليط النهائي حتت الباب ال حيتوي على بالط صلب 
 مس ٢ملم مساكة ١.٨قطاع  األملنيومدعم الربواز من قاعدته بتركيب دعامة من  زيادةسيكون من املهم 

 ملم٢صايف املسافة بني وجهي جانيب الربواز من الداخل مع زيادة (سم وبطول فتحة الباب ٦وعرض 
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تكون ملتصقة  أناملباين على  باجتاه امدعم جانيب الربواز من الداخل وضغطهلالبالط حتت ) للحشر
مع  الربوازجبانيب ) براغي(يعبأ حتتها جيدا باخللطة وتثبت ميكانيكيا  أوخبرسانة السقف األسفل منها 

البعض يستبدهلا خبشب واخلشب ال يتحمل الدفن مع احتمالية  .مراعاة مساحة كافية فوقها للتبليط 
  .وصول املاء له بسبب الغسيل

عرض (از املفرغ وهو هيكل خشيب مصنوع من قطع خشبية صغرية من خشب السويدي املعاجل الربو .ب
 اباألطراف وتصل بينهم تانن طولياوتكون بكل جانب قطعت) سم وأطوال حسب احلاجة٢سم ومساكة ٤

زرع أسالك تثبيت باملباين إىل يز حنتاج للتثبيت واهذا النوع من الربيف  .سم ٥٠قطع أفقية صغرية كل 
 أو) وهي قطع معدنية خاصة تفيد يف تثبيت الربواز بشكل جيد بأكتاف املباين( أثناء تنفيذ أعمال املباين 

داخل ) بني القطع العمودية واألفقية(يف واإتباع طريقة التثبيت بالربواز املصمت، ومن مث تعبئة التج
  .الربواز جيدا خبلطة لياسة

  :قطاع كتف الباب/ ٤- ١
 األبواب أكتافمنوذج قطاع بأحد  سنتعرف على واآلن

 .تثبيتهللتعرف على مكونات كتف الباب وطريقة ومقاسات 
  ." )٢"انظر الشكل (

 تفصيلتهختتلف  أنوهذا القطاع للتعريف بشكل عام وميكن 
  .من باب آلخر مقاساتهو 
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  :املفصالت والكوالني/ ٥- ١
الباب وبرواز التثبيت باملقدار  ةبظلف ان مكان تثبيتها حمفورمراعاا باملفصالت أن يكومن األمور املهم 

ويعتمد عددها بالباب على وزن  .نقصان  أوغطس به قاعدة املفصلة بشكل كامل دون زيادة تالذي 
سم بكل باب ومصنوعة من ١٤ولكن يفضل أن تكون على األقل ثالثة مقاس  .الباب وقدرة محل املفصلة 

وميكن  ةحناسيمبادة  يا بينما هي حديد مطليكون مظهرها اخلارجي حناسالنحاس ، بعض املفصالت ي
  .ومن املهم اختيار نوعية جيدة هلا مسعتها بالسوق  .معرفتها باستخدام املغناطيس

ولكن بشكل عام اختر شركة ذات مسعة جيدة  .وختتلف الكوالني من حيث الشكل وميكانيكية العمل 
حيث أن اختالف ميكانيكية  .ن بالباب الذي سيتم التركيب به بالسوق مع مراعاة نوعية كل كيلو

فمن  .وبرواز الباب بالشكل الذي يتماشى معها  ةستلزم بعض التجهيزات بظلفيوشكل الكوالني قد 
  .املهم حتديد الكوالني واملقابض قبل تصنيع األبواب

  :ببواألايف والسالمة  األمن/ ٦- ١
  .بشكل سريع األبواب إغالقهم تركيب جهاز هايدرولك مينع األبواب ثقيلة الوزن من امليف  .أ

 ااهر مشطوفالباب وطرف إغالقه بالربواز الظ ةظلفيكون طرف  أنباألبواب ذات املفصالت يفضل  .ب
  .الباب على اليد إغالقثر أللتخفيف من  .سم ٠.٥بشكل ربع دائرة نصف قطرها 

سم ٠.٥من  أكثرالباب مبقدار  ةظلف بأسفلاغ باألبواب ذات املفصالت حيرص على عدم وجود فر .ج
  .وجد بذلك إنمساكة املوكيت  ىويراع .فوق القدم  ةلظلفالعدم السماح مبرور 

وميكن  .جهاز قفل  أوتكون الكوالني بدون مفاتيح  أنسنوات يفضل  ١٠قل من أبغرف نوم األطفال  .د
ن مت استخدام كوالني إمن اخلارج ، وتكون كوالني محامام تقفل بزر كبس من الداخل ومفتاح  أن

بدخول يد  هيتم وضع شباك زجاجي بالباب يسمح وقت كسرفمحامام  أومبفاتيح بغرف نومهم 
  .البالغ وفتح الباب من الداخل
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  :الشبابيك. ٢
هذه  وسأنتهز .اليب يف سي  أوستعيض عنه باألملنيوم اكبري وبوقتنا الراهن قل استخدام اخلشب بالشبابيك بشكل 

ولتوضيح ذلك سأقوم بشرح لعناصر  .الفرصة لتوضيح سبب أفضلية اخلشب بالشبابيك عن املواد األخرى 
معمارية تراثية اندثر استعماهلا بوقتنا الراهن ولكن كان لوجودها التأثري الكبري يف حتسني قدرة منازلنا للتكيف مع 

  :العوامل اجلوية ، ومن أهم هذه العناصر
جسم بارز عن املبىن وحييط بفتحة الشباك ويتكون من هو : الروشان 

رقيقة وصغرية مت دجمها مع بعضها بشكل هندسي مجيل  أخشابقطع 
حجما  كربأومت تدعيم محلها بواسطة كوابيل وهيكل عام من خشب 

  .وأكثر صالبة 
قضية بيئية والثانية  ىلواأل .كان استخدام الروشان قدميا خيدم قضيتني 

 تتعلق بتوفري اخلصوصية الالزمة للنساء داخل املرتل ، اجتماعية واليت
  .ل تاليا الغرض البيئي هلا واوسأتن

كثر انتشار الرواشني باملناطق اجلافة والرطبة على حد سواء ومثال على ذلك منطقة جدة واملدينة املنورة،  
يف و .صوصية املرتل خلذلك أن الروشان يسمح بفتح فتحات كبرية باملباين خلفه دون جرح يف والسبب 

املناطق الرطبة يتميز اخلشب بامتصاص الرطوبة من اجلو وعند مرور اهلواء من خالل الروشان إىل داخل 
املرتل يربد بفعل حركة تيار اهلواء اليت جترب الرطوبة باخلشب على التبخر ولذلك تقوم باكتساب احلرارة 

ن اخلشب أالنقطة الثانية  .اهلواء الداخل للمرتل  من اهلواء املار مما يساعد على ختفيض درجة حرارة
الطني وتكسية معظم الواجهات به تساعد على ختفيض مقدار  أوعنصر ال حيتفظ باحلرارة مثل احلجر 

الهلا على ظوالنقطة األخرية بكون الرواشني تلقي ب .احلرارة املنتقلة من اخلارج للداخل بواسطة احلوائط 
محاية تلك احلوائط من أشعة الشمس املباشرة اليت تقوم بتسخني  علىأيضا  حوائط املبىن مما يساعد

  .احلوائط
وقد مت وضع املشربيات ا لتربيد مياهها وكذلك  أيضااملناطق اجلافة مثل املدينة كنا جند الرواشني يف و

شب بدل املباين باخل الواجهةالل وتغطية ظلل إضافة .للمرتل  دخولهاهلواء املار عليها يربد ويلطف قبل 
  .للتقليل من معدل االنتقال احلراري بواسطة احلوائط

غالل مميزات الرواشني القدمية العديد من املنازل بوقتنا احلاضر يتضح منها الرغبة الستيف توجه  هناكو
  .عصري  بأسلوبكن ول
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 افيعترب اخلشب ضعيف . أيضاضح عيوا أوس .يزات الستخدام اخلشب بالشبابيكمللمتطرقنا  أنناوحيث 

 .هوقوام شكلهللمحافظة على  الرطبةمرة باملناطق تلتحمل الرطوبة على املدى الطويل وحيتاج ملعاجلة مس
  .لتكلفته املرتفعة قليال بالتنفيذ والصيانة على املدى الطويل إضافة

 شكلهوبعضهم  األملنيوم أويب يف سي  .وبسبب ذلك جند بعض املشاريع قامت بتصنيع الرواشني من ال
وكان غرضهم من ذلك االستفادة من مجال  .باملباين لتقليل مصاريف الصيانة 

على توفري اخلصوصية العالية  قدرتههذا العنصر من الداخل والواجهات وبسبب 
  .ألهل املرتل

يدعى املشربية بالعمارة التراثية وهو مكمل الستخدام الروشان  خرآعنصر  هناك
 قلألعمل فتحة صغرية  خرآأي جدار  أوسيط بالروشان من حيث توفري بروز ب

  .فخامة من الروشان توضع ا شراب املاء

  

    

  
بفتحة الشباك إذا مت تنفيذ الشباك من اخلشب وذلك بعمل برواز  أيضاويستخدم الربواز اخلشب 

وعتبة وقاعدة  أكتافوختتلف الشبابيك عن األبواب بربوازها بضرورة تلييس  .التأسيس مثل األبواب 
من اخلارج  املياهأي فراغ يسمح بدخول  يتخللهالشباك قبل تثبيت الربواز لضمان االلتصاق بشكل ال 

املادة اليت تستخدم لتثبيت ( بالسليكونويتم القفل من اخلارج بني الربواز واللياسة ) األمطار مياه(للداخل 
كان الفراغ  وإذا) قط ألن الدهان ال يلتصق ازجاج السيارات وخيتار منها الشفافة وبالقدر الالزم ف

ويسوى مع  .خروجهبعلب املبيد احلشري وينتفخ فور  ةيأيت بعلب شبيه(يستخدم الفوم البخاخ ف اواسع
كما خيتلف الربواز اخلشيب بالشباك بوجود قاعدة له وبذلك هو حييط  .)سطع الربواز ويزال الزائد

  .للشباك األربعباجلهات 
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فيمكن االستغناء عن الربواز اخلشيب ائيا واالعتماد يف   .يب يف سي .ال أو األملنيومشباك قطاع اليف  أما 
لياسة الشباك من الداخل واخلارج  أطرافالتثبيت على اللياسة اجليدة مع استخدام زوايا املعدن يف 

  .من الرخام بقاعدة الشباك  أرضيةويفضل تثبيت بالطة 
والذي يتم بتسليط  .بابيك يتم اختبار عدم تسرب مياه من اخلارج للداخلبعد تثبيت أي نوع من الش

نه أالتثبيت للتأكد  إمتامالشباك بعد  أطرافياه على كل املمياه بواسطة خرطوم متصل مباطور مياه يضخ 
  .ومينع نفوذها للداخل األمطارم بشكل جيد ملياه وامق

  :األرضيات اخلشبية .٣
 تزايداً على ل اخلمس سنوات املاضيةالسعودية خال ت السوقشهد

على الرغم  )الباركيه(وباألخص الصناعية منها  يةطلب األرضيات اخلشب
 وقد كان ذلك نتيجة ما تتمتع به هذه األرضيات من، من حداثتها حملياً

ومن األسباب األخرى اليت وسعر مناسب، عالية ودة جواصفات وم
 مته صحيا ملنءت مالهذا النوع من األرضيا مشجعت على استخدا
وحساسية الصدر واليت يف الغالب تثريها األتربة  يعانون من مرض الربو

حيتاج إىل شركات  سهولة تنظيفه وكونه ال، إضافة لخبيوط املوكيت والسجاد والبكترييا غري املرئية العالقة
،  باملوكيت كما هو حاصل سنوات ٤ أو ٣متخصصة يف ذلك كما أنه ال حيتاج إىل تبديل دوري كل 

املرتل وخصوصاً يف  يف معظم أرجاء استخدامهمع الكثري من أنواع الديكورات، وميكن الباركيه  ىيتماشو
  .والصاالت الواسعة حجرات النوم والسفرة

خشب السنديان األمحر و ، من األملس أوالصلب  الطبيعي األرضيات اخلشبية من اخلشب تتكون
ولكل نوع من أنواع اخلشب جمموعة معينة من  ، األرضيات يف تركيب استخداماواألبيض أكثر األنواع 

طابع حتديد ساهم هذه اخلصائص كلها يف ، وت عن تركيبته وكثافته األلوان والنقوش احملببة فضالً
  .األرضية

اخلشبية وتعترب القطع  القطع الطويلة الضيقة والكتل وتتوافر األرضيات اخلشبية الصلبة يف أنواع منها
 .شبية الطويلة والضيقة النوع األكثر شيوعاً اخل
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 ، املصنوع من اخلشب اآلرو ملرونته ه، ويفضل استخدام الباركي وزان ،روآ: نوعانالطبيعي  هوالباركي
وطريقة التركيب يف املسمار أفضل من اللصق  .مسمار ، ولصق: نوعان أيضاً هالباركي وطريقة تركيب

عالية فيظل ثابتاً  درجات حرارة أوإذا ما تعرض للمياه  أوالً للعوامل اجلوية أكثر حتم هجتعل الباركي حيث
  .الشديدة للحرارة أومبكانه عكس اللصق الذي يتلف فوراً إذا ما تعرض للمياه 

 

واخلشب املركب من عناصر  هبالباركي واليت تعرف أيضااملصنعة أما األرضية ذات األلواح اخلشبية  
تكون على هيئة وميكن للكتل أن  مستطيلة ، أو مربعة يأيت يف أشكالركيب خشيب خمتلفة فهي مبثابة ت

  :بعض األحيان منيف مواد صناعية تتألف  أو قطع خشبية صغرية رقائق مصفحة مت مجعها بواسطة
  
  .والتحمل مةوامرئية شديدة املق خارجية غريصقل طبقة  . ١
  .ةبأشكال متعددة وألوان خمتلف Laminateطبقة  . ٢
  .معاجلة ضد احلرارة والرطوبة H.D.Fطبقة  . ٣
  .طبقة سفلية عازلة للرطوبة . ٤

  
  
  

خيارات جديدة كالنقوش  ىة علصقل األرضيات اخلشبيطبقة شتمل ت كما ميكن أن
  .وتقنيات خاصة بالطالء) طبقة رقيقة من املعدن( نلساباإلستوالتخطيط  الزخرفيه

          
  

أن يسبق تركيبها ضبط استقامة وميول السطح الذي ) الباركيه(ت اخلشبية تركيب األرضيايف يفضل 
وأفضل حل لذلك تركيب بالط رخيص الثمن مثل التريازو ، وبعد تركيب األرضية  . هستركب علي

من مادة وشكل تتماشى مع األرضية اخلشبية ولون ) إطار احلائط السفلي(اخلشبية يفضل استخدام سكلو 
  .احلائط

  
  :العتناء باألرضيات اخلشبكيفية ا

 طبقة احلمايةوهي تعمل مبثابة الصنفرة اليت تزيل ، األتربة واحلبيبات الرملية أعداء األرضيات اخلشبية +
ناعمة  سانالكنس اليومي لألرضيات مبك لذا ينبغيبه ، وحتدث خدوشاً  الباركيهعلى سطح  املوجودة
  .استخدام ممسحة قطنية للتنظيفو غري حادة
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ن ياه والسوائل تراكمها على اخلشب يؤدي إىل ختللها للطبقات الداخلية مث تآكل اخلشب وتكوامل +
  .فالبد من جتفيف األرضية سريعاً عند انسكاب أية سوائل عليها، احلشرات به

  .ة العلوية اليت حتمي سطح اخلشباملنظفات املركزة ينبغي االبتعاد عنها ألا تضر بالطبق +
غي محله عند نقله من مكان على األرض يؤدي إىل حدوث اخلدوش باخلشب لذا ينباألثاث وجره  +

  .آلخر
فالستائر هنا تكون باحلل املثايل ملنع دخول األشعة ، الشمس وأشعتها املباشرة تغري من لون األرضيات +

  .فوق البنفسجية للشمس بشكل مركز
  

  :اخلشبية األسقف .٤
ليتعدى الغرض  استخدامهتسقيف وتطور استخدم اخلشب منذ القدم بأعمال ال

كعنصر ديكور مع وظيفة احلمل  استغالله إىل) هوما عليمحل ثقل السقف (الوظيفي 
  .بدوا  أو

احلجرة من حيث  أووذلك نظرا ملا يتمتع به اخلشب من خصائص ختدم الفراغ 
صيته وقدرته على توفري الراحة البدنية من خالل خا والفخامة ءبالدف إحساستوفري 

النجارين املسلمني خالل العقود  إبداعذلك  إىل أضف .بعزل الصوت واحلرارة 
  .حتف فنية إىلقطع األخشاب   حتويل ااستطاعواملاضية الذين 

      
كما انتشر مؤخرا استخدام أسقف خشبية أكثر بساطة من تلك اليت انتشرت بعمارتنا التراثية واليت كانت تم 

اصيل الدقيقة حيث أصبحت تنفذ اآلن بأشكال وتصاميم تعتمد على البساطة قدر اإلمكان كثريا بالنقوش والتف
  .مع وجود بعض التفاصيل والتشكيالت اليت تعتمد على كتل ومساحات كبرية
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 أوللطابع العام وديكورات الفراغ  متهءمالطراز تصميم السقف اخلشيب  باختياربكال الطرازين من املهم 
  . احلجرة

  :اخلشبية األسقف أنظمة/ ١- ٤
حبيث يكون هيكل السقف اخلشيب هو احلامل  .اإلنشائينظام السقف اخلشيب  .أ 

مع ديكور الفراغ حبيث  بدجمهويتم معاجلة اخلشب من الداخل  يعلوهللسقف الذي 
  .مت تنفيذه لغرض مجايلقد يبدو وكأنه 

السقف اخلرساين فراغ وبني  هوهو سقف مستعار بين .نظام السقف اخلشيب الساقط  .ب 
بتمديدات  يعلوهالديكور ويتم استغالل الفراغ الذي  ألغراضعادة  استعمالهويتم 

 .عيوب السقف اخلرساين إلخفاءمثل التكييف وكذلك  امليكانيكا
فراغ  ال يوجد(وهو املثبت بالسقف اخلرساين مباشرة  .نظام التلبيس بسقف خشيب  .ج 

 .عيوب السقف اخلرساين إخفاءساعد على ، وهو لغرض مجايل فقط وي) ابينهم
) البلكونات(التراسات  أووعادة تنفذ باحلدائق  .نظام مظلة من سقف خشيب  .د 

العديد  هناكذا النوع  .وكذلك لغرض مجايل  الل على الفراغظبعض ال إلضفاء

استخدام القش  أوالتسقيف اخلشيب اليت تعتمد على اخلشب املصمت  أنواعمن 
  .وأشكاله أنواعهالذي تتعدد 

  :معايري مهمة باألسقف اخلشبية/٢- ٤
الرطبة مثل احلمامات واملطابخ  باألماكن استخدامهلذا ال يفضل  .اخلشب يتضرر من املياه والرطوبة  .أ 

 .وغرف الغسيل
 .نار مثل املطابخ واملدايفء الدر االقريبة من مص باألماكن استخدامهقابلية اخلشب لالشتعال حتتم عدم  .ب 

 أسالك، ويتم عزل عليه نتجنب تثبيت مصابيح تصدر حرارة عالية مثل الكشافات  أنضل كما يف
 .بشكل جيد من خالل مواسري تتحمل حرارة أي التماس قد يقع هالكهرباء املارة قرب

 البويل وريثنيباستعمال دهان من نوعيات صلبة مت معاجلتها وجتفيفها جيدا ، ودهاا  أخشاباستخدام  .ج 
 .تتم صيانتها دوريا أنعد التركيب جيب وب . الشفاف

ويستخدم لذلك نظم  األخشاببتثبيت ) جماري تثبيت أو أسالك أومسامري (جتنب استخدام احلديد  .د 
 أوالكروم  أوتثبيت تعتمد على التعشيق والغراء وعند احلاجة ميكن استعمال عناصر معدنية من النحاس 

 .األملنيوم
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تعطينا نفس مظهر اخلشب ولديها ميزات عن اخلشب مبوضوع حتمل  أنمواد بديلة للخشب ميكن  هناك .ه 
تلك املصنعة من مادة  أمثلتهاومن  .بسعرها ومصاريف الصيانة  األقلاحلريق والتكلفة  مةواومقالرطوبة 
UPVC  ومادةMDF. 

  
  :جتليد احلوائط باخلشب .٤

عد من الكالسيكية على الفراغ كما يسا ااحلوائط باخلشب يضفي جوجتليد 
يستخدم  هلذا جند .احلجرة  أوكرب من الفراغ أبشكل  األصواتعلى امتصاص 

والتصميم الكالسيكي مثل حجرة  اهلدوءمن  االفراغات اليت تتطلب مزيديف 
  .املرتل يفالعديد من الفراغات األخرى يف البعض  ويستخدمهاملكتب ، 

ويتم عمل التجليد اخلشيب عليها بالتصميم  نيومأمل أوتنفذ بالكامل كقواطع من هيكل خشيب  أنميكن للحوائط 
  .تنفذ احلوائط من املباين العادية وبعد ذلك جتلد باخلشب أناملطلوب ، كما ميكن 

  .اخلشبية األسقفينطبق على احلوائط اخلشبية تلك املعايري املذكورة مبوضوع و
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  :األعمال المعدنیة
وحدات محاية ، النوافذ و األبواب( كلة الستخدامها باملرتل وهي املعادن املش أعمالاملعدنية كافة  األعمالتشمل 
  ):وحديد أملنيوم( ان لتصنيعهان رئيسيامعدن هناكو، ) القواطع ، السلم والدرابزين ،  للنوافذ

   :نيومملاأل .١
الصدأ،  ةمواالتصنيع، مق إعادة ة، قابلياملتانة، اليت جعلته معدنا مثينا هي خفة الوزن األملنيومخصائص  أهممن 

 استخدامتعددت جماالت  املتنوعةه اخلصائص ذونتيجة هل ،سهوله التعامل، قابليته للتشكيل والتوصيل الكهربائي
  .يف حياتنا وصار استخدامه ضروريا األملنيوم

 أعمال، وتعتمد جودة  األملنيوموكامل النوافذ من  األبوابهذا النوع من املباين عادة ما يتم تصنيع بعض يف 
  :على عدة عناصر األملنيوم

بالنوافذ يكون  استخدامهملم ، واملقاس املقبول ٣.٢ إىل ١.٣ح بني واوهي تتر :املستخدم األملنيوممساكة / ١- ١
  .ملم٣.٢- .٢األبواب  أماملم ،  ٢ - ١.٦بني 

  .ريب ولكن الصناعة اخلليجية بشكل عام جيدةواأل األملنيوماشتهر :  األملنيومبلد تصنيع / ٢- ١
وأهم ما نراعيه بالقطاع قدرته على ) باب أونافذة (ويقصد به تفصيلة قطاع إطار الوحدة  :القطاع/ ٣- ١

حتقيق ميكانيكية الفتح واإلغالق من حيث قوة التحمل وسالسة احلركة مع مراعاة العزل الصويت 
طار والغبار األم م مياهواواحلراري ومنع املياه والغبار من الدخول ، لذا جيب أن يصمم بشكل يق

 أوالباب كقطعة واحدة ال يوجد ا مسامات يستطيع الغبار  أووالصوت حيث يصبح إطار النافذة  
وزيادة  جزاء املتحركة بالنوافذ واألبوابوإلحكام غلق اإلطارات واأل .املاء النفوذ منها إىل الداخل

 لحام والوصل مع استخدامقطاعات مدعمة مقفلة املسامات متاما بأماكن ال فعالية عزهلا تستخدم
وتوفري جمرى بالقطاع لتصريف املياه اليت تنفذ إىل داخل  وفرشاة عالية اجلودة جيدةجوانات من مادة 

  .القطاع عرب فتحه صغرية إىل اخلارج 
عدة  هناكباختالف مساكة وطبقات الزجاج املستخدم به ، و اتالقطاع وأبعادتصميم  تلفخيكما 
  : هاأشهرللزجاج ومن  أنظمة

  .ملم ١٢ - ١٠ - ٨  - ٦زجاج مفرد ب أملنيومقطاع  .أ 
  ) ٦+٦+٦=  ملم ١٨ ( زجاج مزدوجب أملنيومقطاع  يأيت احلراري والصويت العزل رضلغ  . ب 

  مساكة الزجاج   واألخري لواألحيث ميثل الرقم ) ٦+١٢+٦،  ٨+٨+٨= م لم ٢٤( أو         
  .حملصور بني طبقيت الزجاج الفراغ اوالرقم الوسطي مساكة          

حد كبري  إىلوهو فعال  .العزل احلراري والصويت علىقدرة الزجاج  الفراغ يف زيادةويفيد وجود هذا  
تساعد على العزل احلراري مثل لون الزجاج وكلما كان الزجاج عاكساً  أخرى عوامل هناكولكن 



 

131

 
ك  وبناء المسكنالالمرشد المتب كتا محمد حلواني. م: اعداد    

فاعلية للعزل احلراري  أكثر أخرى طرق هناكو .اخلارج  إىلكلما زادت قدرته على عكس احلرارة 
  :للزجاج نفسه لزيادة قدرته على العزل احلراري مثل  ةحمسنوهي تعتمد على مواد 

تدعى  شفافة مادةمت طالء الوجه الداخلي له بطبقة رقيقة من  عادي وهو زجاج: زجاج الكي اليت + 
K.LIGHT  يت تلتصق بالزجاج بسبب هذه املادة البذرات  مليء فرن خاصالزجاج ب إدخالبواسطة

  .للزجاج األمريكيوهو متوفر لدى املصنع السعودي  .فرق الشحنة الكهربية 
رقيقه توضع بني طبقتني من  شفافةوهو عبارة عن شرحية  . HEAT MIRORالزجاج احلراري + 

  .الزجاج وهي متوفرة لدى مصنع الزامل للزجاج
النافذة فمنها ما يعمل مبفصالت ومنها ما يرتلق على  أوباب ويقصد ا طريقة فتح ال .ميكانيكية الفتح/ ٤- ١

  .من طريقة فتح أكثربه  ما يكونمسارات بواسطة عجالت ومنها 
  :بالنوافذ املرتليةميكانيكية الفتح  أمثلةمن +  

 .الشاقة للخدمةوهي األفضل النوافذ املفصلية  .أ 
 .النوافذ املرتلقة أفقياً .ب 
 . )البق( للداخل نوافذ تفتح مائلة  .ج 
 .نوافذ تفتح على حمور أفقي باملنتصف .د 
  . )قالبمفصلية مع ( نوافذ فتح مزدوج  .ه 
  . )بالقمرتلقة مع  ( نوافذ فتح مزدوج . و
  ).Carton wall، Structure glassing(الواجهات الزجاجية الثابتة مثل نظام  .ز 

  :باألبواب املرتليةميكانيكية الفتح  أمثلةمن + 
 . )مرتلقة أفقياً( أبواب سحاب  .أ

  .الشاقة للخدمةوهي األفضل فصلية مأبواب  .ب
 

  :وهي  األملنيوملدهان  يقتانطر هناك:  األملنيومدهان / ٥.- ١
وهي تعتمد على خلق فرق بالشحنة الكهربية بني  : Anodized Colorsطريقة االنودايز / ١- ٥- ١

تكون ، وهذا النوع  باألملنيوم قااللتصا علىان مما جيرب جزيئات الده واألملنيومالطالء 
  .حمدودة فيه األلوانخيارات 

ويكون  Polyester Powder Coating  بودرة البوليستراستخدام بوهو  :البودر كوتيد/ ٢- ٥- ١
،  Electrostatic Guns  توماتيكياً مبرشات إليكتروستاتيكيةأوبودرة البوليستر  رش

، وتساعد هذه  )لون ١٠٠٠أكثر من (ت ألوان عديدة جداً خيارا دهان البودرةويوجد ب
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  مقارنة بألوان األنودايز للون واللمعة على قطاع األملنيومثبات االطريقة من الدهان على 
(Anodized Colors) ،نيومملاأل احلماية من تآكلو.  

ال تقل  أن ذوالنواف باألبوابملم ويفضل ٣.١٢ح بني واالزجاج وهي تتر أللواحعدة مساكات  هناك/ ٦- ١
  :ووظيفته  هتعتمد على مظهر اأنواعللزجاج  نأكما  .ملم ٦مساكة الزجاج املستخدم عن 

مثل  ةليأومواد من خالله ومصنع من  ةوهو زجاج نقي يسمح بالرؤي: الزجاج املسطح الشفاف  .أ
رخص أنواع أ منيعترب هذا النوع  . الصودا واملغنيسيومأكسيد ، الكالسيوم، السيلكونالصودا،

األماكن اليت حتتاج إىل كشف بصري مثل يف ويكثر استخدامه  .الزجاج املستخدم بقطاعات األملنيوم
  .واجهات احملالت التجارية

 إكسابهجل أمن  أصباغمكوناته  عن زجاج مسطح شفاف يدخل يف عبارةهو : الزجاج املظلل  .ب
 ةأشعاختراق  معدل يقلل من الزجاجا النوع من ذهو ، الشمس ةأشعخواص التظليل وامتصاص 

  .لزجاجلالشمس 
 ثر الشمسألتقليل  من املعادن ةرقيق ةعن زجاج مسطح مغطى بطبق عبارةهو الزجاج العاكس  .ج

من جهة  الشفافيةعدم  خاصيةيعطي الزجاج  دناملع طبقة استخدامو ، إشعاعاابعكس بعض من 
  .لألشعةخالل النهار بسبب عكس الزجاج  جاجيرى من خالل الز أنللشخص  ميكن الحيث  الطبقة

هما للتغلب على خاصية الشفافية كلي أو سطوحهحد أهو زجاج عادي مت ختشني : الزجاج اخلشن  .د
  :للزجاج ويتم ذلك بطريقتني

احملبب واملدعم  أواملبزر (  أمثلتهاالزجاج خشنة بفعل طريقة التصنيع ومن  أسطحتكون  أن+ 
  ).بالسلك

غري  وجعلهبالبخ بالرمل مما يتسبب بنحت السطح  أوشني سطح الزجاج باجلك يتم خت أن+ 
اليت  األجزاءغطية هذه الطريقة بعمل رسومات على الزجاج من خالل ت لاستغالوميكن  .شفاف
  .األخرى األجزاءرش الرمل على  ويتم شفافةتبقى  أنيراد 

ا ذه جهأو أحد .ةباحلراراملقوى  أو نوع من الزجاج املسخن هو): سيكوريت(الزجاج املقوى  .ـه
ا ذي يلعبه هذال املتانةلدور  باإلضافة ، املعادن أنواع أحد بواسطةالنوع من الزجاج يكون مغطى 

  .أيضا يف العزل احلراري وبالتايل يساعد املارة للداخل ، الشمس أشعه يقلل منالنوع من الزجاج فانه 
 أهممن  ، بإحكاممغلقه  فارغة من الزجاج بينهما منطقه عن طبقتني عبارةهو : الزجاج املزدوج  .و

من خالل عمل الفراغ بني طبقيت الزجاج  الفقد احلراري و تقليل الشفافيةتوفري  املزدوجفوائد الزجاج 
ملم ٦ ايكون الزجاج الداخلي شفاف أنهذا النوع من القطاعات يف ويفضل  . كعازل حراري

 مساكتهقل تال  اإلغالقفراغ حمكم  املم بينهم٨شفاف  أول مظل أوعاكس  أوواخلارجي سيكوريت 
 .ملم٨عن 
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الواجهات ميكن استعماله يف  ، خاصة ةبطريقعن زجاج عادي مقوس  عبارة هو: الزجاج املقوس  .ز
 .وللعلم أن هذا النوع من الزجاج تكون تكلفته مرتفعة . الدائرية أواخلارجية املقوسة 

 تشكيالت من توجد حيثمتاما  ملساءغري  أسطحهتكون  من الزجاج وعا النذه: الزجاج املعشق  .ح
قل من الزجاج الشفاف أا النوع مبرور الضوء حبجم ذيسمح ه . سطحه على نافرة قليال رسومات
 .وبعض النوافذ الثابتة مثل القباب خليالداالديكور  يف ، وهو يستخدم كثريا العادي

لنجاح القطاع مبرحلة  ارئيسي اسبب) األملنيومالباب  أوالنافذة (حدة الو إكسسواراتيعترب حسن اختيار / ٧- ١
مبيكانيكية الفتح ووزن  لدرايتهيتم اختيارها بناء على توصية مصنع الوحدة  أنوجيب  .التشغيل 

  .ربية بذلكوالصناعة األ اشتهرتوبشكل عام  .الوحدة ودرجة اللون بالقطاع 
ملعدنية اليت تثبت بالشباك من اخلارج وميكن وهو الستارة ا: الرولينج شتر / ٨- ١

وتعتمد جودة الرولينج  .منه  أنواععدة  هناكوالضوء و ةالرؤيقفلها حلجب 
  :شتر على عدة عناصر هي

وهنا يكون املفرغ من الداخل  . األملنيوممساكة وتصميم شرحية / ١- ٨- ١
ع ويوجد مصنعان بالسعودية يصنعان هذا النو األفضلهو ) اكستروتد(

  .متقارب اوكالمها جيد وسعرمه
حيث  .طريقة تثبيت شرائح الشتر بقضيب السحب املتحرك / ٢- ٨- ١

استخدام  األفضلومن  . تللتثبيمن البالستيك  اتستخدم بعض املصانع قطع
  .شناكل معدنية غري قابلة للصدأ 

ومفي حيث يعترب ماطور شركة س .ماطور السحب الكهربائي / ٣- ٨- ١
واألفضل من حيث قدرته على التحمل وجودة  شهراألالفرنسي هو 

  .من خالل قضيب داخلي وإنزالهكما ميكن تركيب الشتر مبحرك يدوي يقوم برفع الشتر  .الضمان
حيث ميكن قفل الشتر من  . أمانبعض الشركات مثل آفال توفر رولينج شتر مبفتاح / ٤- ٨- ١

  .املسكن ألصحاب األمانمن  ايعال امن اخلارج مما يوفر قدر هالداخل بشكل يصعب فتح
  

 أفقيامرتلقة  أو ثابتة بظلفوميكن تركيبه دخول احلشرات يستخدم سلك الشباك ملنع : سلك الشباك/ ٩- ١
تزود مبحرك  أنمرتلق رأسياً من خالل بكرة علوية يلتف عليها السلك واليت ميكن  أوعلى عجالت 

  :من سلك الشباك  أنواععدة  هناكو . أيضاكهربائي 
الرديء منه ميكن التعرف عليه عند فرك السلك بقوة  .النوع املعدين ويأيت منه نوعان جيد ورديء / ١- ٩- ١

  .األصابععدة مرات حيث تظهر صبغة سوداء على ) والسبابة اإلام( اإلصبعنيبني 
  .ياألمريك أفضلها أنواعمنه عده  من املعدين ويوجد أفضلوهو ) شبيه بالبالستيك(الفيرب / ١.٩.٢
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عدم توفر مقاسات  أيضاولكنه نادر وغايل الثمن ويعيبه  األنواع أفضلوهو  . تيلس اإلستانلس/ ٣- ٩- ١
  م١.٢للشبابيك اليت يزيد عرضها عن ) عرض(كبرية 

  

  :هي أسبابخر لعدة من مصنع آل) باب أونافذة  ( األملنيومأسعار وحدات ت يف وايرجع التف/ ١٠- ١
  ).املصنع(مصدر التوريد  أوطريقة الدهان  أواملستخدم بالتصنيع  نيوماألملوجود اختالف بسماكة  .أ

  .كمالياته من جوانات وفرش وطرق جتميع أواختالف بشكل ونوعية القطاع  .ب
  .اختالف مبواصفات الزجاج من حيث النوع والسماكة ومصدر التوريد .ج
  .والكماليات اإلكسسوارات مواصفات أوف بنوعية اختال .د
  .وأدق أفضلويعترب اآليل ) آيل  أويدوي ( ف بطريقة التجميع اختال .ه
  .اختالف بدرجة اجلودة بالتصنيع والتركيب .و
  .سعر أفضلتسعى ليكون سبب حصولك على  أنوهو البند الذي جيب  .املنافسة على املشروع  .ز

أنك ستحصل على أفضل منتج قل سعر قبل التأكد واالقتناع بأنصح بأعمال األملنيوم عدم االنسياق وراء ألذا 
من خالل تطبيق املعايري الواردة بالبند السابق مع  ىخرأوذلك مبقارنة مواصفات هذا العرض مع عروض مصانع 

 أوبالسوق  عمال املصنع والتأكد من مصداقيته بالسؤال عنهبالسؤال عن سابقة أ امراعاة درجة اخلربة لكل منه
  .كرب منهأ أوملشروعك  وٍاجم مسحب أعماال مهل العمالء الذين نفذ حدأ

  

  :احلديد .٢
،  والدرابزيناألبواب اخلارجية بالسور ، السالمل (  أمههاالعديد من عناصر املرتل واليت من يف يستخدم احلديد 

  )بالطابق األرضي ، سلم اخلزان ، وباب السطح  وحدات محاية للشبابيك، و) البلكونات(هاندريل التراسات 
حبيث تتوفر به مواصفات السالمة  ملالستخدا امنآىل ويكون بالدرجة األ أنعمل حديدي باملرتل أي يف وينبغي 
  :التالية

ذلك بعض تصاميم الدرابزونات  أمثلةومن  .تؤذينا وأطفالنا  أنحادة ميكن  أطرافكون به يال  أن .أ 
  .البارزة واحلادة األطرافواألبواب ذات 

سم مما يسمح للطفل ٢٠من  أكثر) البلكونات(اندريل التراسات هيف ال تكون املسافة بني القوائم  أن .ب 
 .الصغري البنية من املرور خالهلا

قائمة حادة تفصل بني أجزاء  رؤوسذات  بأسوار) داخل احلديقة(البعض يلجأ لقواطع داخلية  .ج 
 .على األطفال ااحلديقة مما يشكل خطر

 .ب منها أي متديدات كهربائيةمير بالقر أنحديدية باملرتل  أعمالمن املهم جتنيب أي  .د 
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  :احلديدية باألعمالمواصفات اجلودة 
  .ذات السماكة املناسبة األنبوبية أو ةاملسمطاستخدام القطاعات احلديدية  .أ 
 .اللحامات الكهربية املربودة جيدا وال يوجد هلا أي أثر أوالتجميع بالرباغي  .ب 
 .متاثل جزيئات التصميم بكافة األعمال .ج 
قدرة حتمل األعمال  ةمراعامع  .جماري وعجالت تتحمل وزن الباب أو استخدام مفصالت .د 

 .وصحة التثبيت ا احلاملة هلا ةاخلراساني
 .استخدام حليات من نوعية جيدة ال يتغري لوا .ه 
مة الرطوبة والصدأ واخلدش وااستر ملقيستعمل نظام الطالء االلكتروستاتيك باستخدام مادة البويل  .و 

 .درجة مئوية ٢٠٠ال تقل عن  رن درجة حرارتهمع إدخال الباب يف ف
تربشم مسامري بلحام كهريب بعد تثبيتها وتدهن  أنجيب  .بالطابق األرضي  لشبابيكاوحدات محاية  .ز 

 .كاعازل ومن مث تطلى بنفس لون الشبب
اخلارجية قبل التصنيع ليتم مراعاة ذلك بتفصيل  األبوابمن املهم حتديد كوالني ونظام فتح وقفل  .ح 

  ).ترباس مع كيلون(األقفال املزدوجة  أواليت تفتح بالتحكم من بعد  األبوابمثال لذلك  .اب الب
إمكانية التأثر بسبب  فاحلديد غري مفضل ا أما بالسالمل والدرابزين .ط 

 .الناجتة من حدة األطراف وتوصيل الكهرباء  بالرطوبة وخطورا
يلجأ البعض لعمل  .بسالمل حمدودة االستعمال فقط  وميكن استعماهلا

ة من وعمل الكوبست هأطراف ةقاعدة للدرابزين من احلديد املأمون
هذه احلالة نتجنب خماطر حدة احلديد ولكن لن يف و اخلشب،

لذا أفضل أن يتم  .نتجنب صدأ احلديد من األسفل بسبب الغسيل 
اخلرسانة على طرف السالمل بارتفاع  أومن املباين  ةعمل نعل
 أوعليها الدرابزين وذلك لرفع الدرابزين اخلشيب سم ويثبت ١٠.٢٠

  .احلديدي عن بالطة السلم مما حيميه من مياه الغسيل
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  )٦(: التكسیات  أعمال
ل التكسيات للحوائط واألرضيات اليت يستخدم اعمأكامل يقصد بأعمال التكسيات 

  :التكسيات  عاوأن أشهرالطبيعية ، ونستعرض تاليا  أوا البالطات سواء املصنعة 

  
  :البالط أنواع .١

  الشكل  االستخدام  الوصف  النوع  
النوع األكثر شهرة يأيت بلون االمسنت   إمسنيتبالط   أ

وهو متعدد املقاسات ويصنع من خليط 
  .امسنت ورمل

بربادة  مدعمة أنواعكما يوجد منه 
ادة سائلة مب أو تسليح حديد أو احلديد

  )النحت( مة الربىواملقتزيد من صالبته 

 .رضي أخارجي و
باألرصفة واملمرات 

  .احلديقة وأرضية
  

  

  

  أطوالهسم وتأيت ٢.٣ مساكتهبالط مربع   بالط املوزايكو  ب
، وهو يتكون  ٣٠+٢٥+٢٠مبقاسات  

  :من وجه وظهر
بودرة رخام = ون منيتكو: الوجه  .أ

+ حصوات الرخام + أمسنت أبيض + 
 .أكسيد باللون املطلوب

 =وتتكون من :  ظهرالطبقة  .ب
  .رمل+  سودأأمسنت 

 .رضي أداخلي و
  بالغرف واملمرات 

  

  
  

  

  أطوالهسم وتأيت ٢.٣ مساكتهبالط مربع   بالط املوزاييك  ج
، وهو يتكون  ٣٠+٢٥+٢٠مبقاسات  

+ أمسنت أبيض + بودرة رخام من 
  بيضأرمل +  حصوات الرخام

 .رضي أداخلي و
  بالغرف واملمرات 

  
 .رضي أخارجي و  مقوى بربادة احلديد إمسنيتوهو بالط   كريت بالط األستيل  د

باألرصفة واملمرات 
  .احلديقة وأرضية

  

 . المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المھني.  بعض محتویات الموضوع مقتبسة من كتیب التبلیط ) ٦(
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البالط من امسنت وبودرة  يتكون وجه  بالط اسكاليوال  ه
زاهية  بألوانالرخام على شكل عروق 

  .ويشبه الرخام الطبيعي

 .رضي أداخلي و
    باحلمامات واملطابخ

االمسنت والرمل  صناعتهيف  يدخل  بالط سرياموكريت  و
   ٢×١٥×١٥ومقاساته  . ىخرأومواد 

 .رضي أداخلي و
باحلمامات واملطابخ 

  يةواواملعامل الكيم

  

 إضافةيصنع من االمسنت والرمل مع   بالط انترلوك  ز
 وأشكالمبقاسات  ويأيتخاصة  ألوان
  .متعددة وألوان

 .رضي أخارجي و
باألرصفة واملمرات 

  .احلديقة وأرضية
  

  
السرياميك ويصنع  أنواعهو نوع من   بالط تراكوتا  ح

من الفخار ويأيت مبقاسات وتصاميم 
  .متعددة

 .رضي أخارجي و
باألرصفة واملمرات 

    .احلديقة وأرضية
وهو نوع من التبليط يتم باستخدام   ستامب كونكريت  ط

 بألوانخلطة خرسانية مسلحة تلون 
 إلعطاءخاصة وتصب وتشكل باملوقع 

  .ومظهر مجيل أشكال

 .رضي أخارجي و
باألرصفة واملمرات 

  .احلديقة وأرضية
  

  
منها  . وألوان وأنواع أشكالبعدة  يأيت  بالط احلجر الطبيعي  ي

هندسية ومنها  بأشكالاملشكل 
  .الطبيعي

رضي أ(خارجي 
باألرصفة  .)وحوائط

 وأرضيةواملمرات 
  احلديقة والواجهات

  

 ويأيت وصقله هم قصهو حجر طبيعي يت  بالط الرخام  ك
  . متعددة وألوان وأشكالمبقاسات 

داخلي وخارجي 
 .) رضي وحوائطأ(

باخلارج يتغري  هولكن
مع الزمن بسبب  لونه

  للماء تشربه
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 ويأيت وصقله ههو حجر طبيعي يتم قص  بالط اجلرانيت  ل
  .متعددة وألوان وأشكالمبقاسات 

داخلي وخارجي 
 .) رضي وحوائطأ(

ام من الرخ أفضلوهو 
منه  وأقوىباخلارج 

  .من ناحية الصالبة

  

وبودرة  األبيضوهو خليط من االمسنت   بالط رخام صناعي  و
 تعطيهكاسيد اليت الرخام وبعض األ

  .اللون املطلوب

 .داخلي وأرضي 
  .للمطابخ واحلمامات

  

 أنواعالتبليط ومنه  أنواع أشهروهو   بالط السرياميك  ن
 ةإضاف .متعددة  وأشكالومقاسات 
  .الديكور املتوفرة به تإلكسسوارا

بكافة  .داخلي 
  .واحلوائط األرضيات

  
 .صالبة من السرياميك  أكثروهو بالط   بالط البورسلني  س

  .وتصاميم وألوانويأيت بعدة مقاسات 
بكافة  .داخلي 

  .واحلوائط األرضيات

  
 أووهو بالط من اخلشب الطبيعي   بالط الباركيه  ع

 وأشكال نواعأويأيت بعدة  .مصنع 
  .وتصاميم 

 .داخلي وأرضي 
ما  األرضياتبكافة 

عدا احلمامات 
  .واملطابخ

  

  

للماء،  نفوذهعبارة عن أرضية مسامية   الروستك أرضيات  ف
متجانسة من البحص الطبيعي تفرش 
باملوقع بدون فواصل وذلك باستخدام 

  .الصق قوي شفاف

داخلي وخارجي 
  .رضي أ

تستخدم بشكل 
ناطق رئیسي في الم

التي تتعرض لحركة 
مشاة كثیرة وتتمیز 

  بعدم ظھور آثار األقدام 

  
  

  
جتليد بواجهات   ص

  موزايكو
البياض و يتم عمله  أنواعهو نوع من 

 ويتم .على كاملها  أو احلوائط بأسفل
 تارواألو جقبعد الطرطشة االبتدائية والب

  :و يتكون من طبقتني
 سم ٢.٥مسكها ) :بطانة( ىلواألالطبقة 

كجم ٤٠٠مكونة من  ةمون و تعمل من

    للواجهات .خارجي 
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السطح  ىويسو  رمل ٣م/ امسنت 
خربشة  جيدا بدرعه بالقدة مث يتم

 .لتخشينهالسطح 
و تعمل ): هارةظال( الطبقة الثانية 

: مكونة من  ةمونمن  مم٦بسمك 
بيض مير من أجزء من كسر رخام ٣

بودرة  جزء ٢+ مم ٤مهزة سعة عيوا 
ع بيض مأجزء امسنت  ٢+ رخام 
  كاسيد اللون املطلوبأ إضافة

مكعبات الفسيفساء   ع
  )موزاييك(

وهي قطع بالط صغرية يطلق عليها 
وتأيت مبقاسات خمتلفة ) خردة(اسم  أيضا

جممع  أوسم وتكون متفرقة ٣-٢-١
بعضها باللصق على شبك لتشكيل 

وميكن  .كرب أبالطات بأبعاد 
  .اريهجداستخدامها لعمل لوحات 

داخلي وخارجي 
تعترب جيدة بأرضيات .

احلمامات واملسابح 
لكوا مانعة لالنزالق  

 أيضاوتستخدم 
باحلوائط الداخلية 

  .واملسابح

  
  

  
  

  
  
  :البالط طرق تركيب - ٢

  :األرضيات/ ١- ٢
بكافة البالطات الرقيقة ذات الفواصل الواضحة مثل / ١- ١- ٢

على فرشة من  التركيبم السرياميك والبورسلني والتركوتا يت
يعلوها  لضبط املنسوب وامليول ، )سم ٥-٣( الرمال بسمك 

كما  .. )سم ٣-٢( بسمك  )لرم+ أمسنت أمسر (  ةاملون
بألوان ) مادة تعبئة الفراغات بني البالط(ةيفضل استخدام روب
مة واكما يفضل أن تكون من نوعية مق .مناسبة للون البالط

ما التبليط اخلارجي أت وغرف الغسيل، للماء باملطابخ واحلماما
 أوتساعد على متدد وانكماش البالط دون أن ينكسر ) ايبوكسي(بالستيكية  ةترويب فيفضل به

باألماكن ) سم يعبأ مبادة مطاطية متتص متدد البالط٢-١فاصل بعرض ( استخدام فواصل التمدد 
بعد تركيب  ةيتم تعبئة الروب وينبغي أن .)حسب املساحة والتصميم(اليت حيددها االستشاري 
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تركيب البالط يف البالط بيوم واحد مع التنظيف اجليد للفواصل قبل الترويب ، كما يراعى 
 ةاألربع(بزوايا كل بالطة ) صليب بالستيك بعدة مقاسات(استخدام الفواصل البالستيكية 

ن االمسنت ، وميكن التركيب بالغراء بعد جتهيز األرض وضبط ميوهلا خبلطة م) أركان
بدوا ومن مث ختشني سطح لياسة  أو  )سم ٥-٣( بسمك  على طبقة رمل )سم٢.٣(بسمك

اختيار حالة اللصق ينبغي يف اخلردة ، و ألرضيات األفضلهي ) اللصق(األرض ، والطريق الثانية 
خمطط طريقة توزيع البالط حسب ( خمطط ورشة  إعدادغراء لصق جيد ، ومن املهم جدا 

للتأكد من مطابقته لديكور ) احلجرة والبالط والفواصل أبعاد(دقيق مبقاساته ) طلوب التصميم امل
تتم هذه اخلطوة قبل شراء البالط للتأكد من  أنالتنفيذ ، ويفضل  وإمكانيةاملطلوب  األرض

ويتم االستالم النهائي مبطابقة  .) أمكن أنوبدون غاليق (مقاس البالطة اليت حتقق التصميم 
  .خطط الورشةالتنفيذ مل

  :التالية األموراجليدة ينبغي مراعاة  طالبالولتحديد مواصفات 
 أكثرذلك تؤخذ عينات عشوائية من  والختبار .بكامل كمية البالط  األضالعاستواء طول + 

  .وقياس أبعاد البالطات ومقارنتها ةكرتونمن 
  .ةكرتونباختبار عدة عينات من أكثر من  .خلو البالطات من التقوس + 
  .ةكرتونباختبار عدة عينات من أكثر من  .سالمة احلواف من أي كسر + 
باختبار عدة عينات من أكثر من  .) ألواحللبالطات ذات اللون ( األلوانعدم اختالف + 

  .ةكرتون
باختبار  .) تركيز للون أو انتشارعدم  أوثابتة باللون  ساخأو(عدم وجود لطخات بالبالطات + 

  .ةكرتونر من عدة عينات من أكث
مة واتكون مق أنفمثال ينبغي  .صفات البالط لالستخدام املطلوباالتأكد من مطابقة مو+ 

كبرية ينبغي التأكد من قوة حتمل  ازانأووباألماكن اليت تتحمل  .املرتلية  واملنظفات لألمحاض
يكون  أنواليت أيضا جيب ) مثل أرضيات مواقف السيارات(زان الواقعة عليها والبالطة لأل

  .السيارة من زيت وعالمات العجالت ساخأوالبالط املستخدم ا ال تلتصق به 
لذا من املهم ) حف وجه البالط بواسطة مكنة اجللي(هذه النوعية من البالط غري قابلة للجلي + 

  . األرضاستواء سطح كامل بالطات  إتقانتركيبها يف 
  

( على فرشة من الرمال بسمك  التركيبيتم  : البالطات السميكة مثل الرخام واجلرانيت/ ٢- ١- ٢
،  )سم ٣-٢( بسمك  )لرم+ أمسنت أمسر (  ةاملونيعلوها  لضبط املنسوب وامليول ، )سم ٥-٣

ويف حالة املساحات ) بالطات متالصقة(الرخام واجلرانيت بدون فواصل  أرضياتوتركب 
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الكسر نتيجة  أوطات من التقشع الكبرية اخلارجية يستخدم فاصل متدد للمساعدة يف محاية البال
  .التمدد واالنكماش بالبالط بفعل اختالف درجة احلرارة

لذا يعامل كالسرياميك يف إتقان  .قابل للجلي نظرا لشدة صالبتهاليعترب اجلرانيت من البالط غري 
  .استواء سطح كامل بالطات األرض وقت التركيب

وذلك بسبب اختالف خواص  .بشكل متصل يدمج استخدام الرخام مع اجلرانيت  أنوال يفضل 
الرخام  أنحيث .اليت تساعد على تغري لون احلجر  املياهاحلجرين يف الصالبة ومعدل تشرب 

 هوال ميكن جلي .وتانه  سطحهبسبب تغري لون  هجلي إعادة إىل استخدامهسيحتاج بعد فترة من 
  .باجلرانيت اتصاله يف حالة

  :التالية األمورجيد ينبغي مراعاة  والختيار احلجر والتركيب بشكل
  .العروق الشديدة والسوداء  جتنب الرخام ذو +
  .هوجود خمطط ورشة يتم التنفيذ واالستالم مبوجب +
   .التركيب يف رخص عمالة أعدم اختيار + 
  . للونالفاحتة ا األلواحمع  جافةجيب العمل خبلطة + 
  .الكبرية لواحاألتركيب  أثناءمقابض شفط الرخام  إحضار جيب +
  .مع عدم وجود فواصل .بني خطوط التركيب  واستمرارية يكون هناك تواصل أنجيب + 
  .يكون هناك فرز كامل للرخام قبل التركيب  أنجيب + 

  
بفرد طبقة من الرمل حىت  هاالنترلوك يتم تركيب/ ٣- ١- ٢

الوصول للمنسوب املطلوب ورشه جيدا باملاء وبعد ذلك 
ومن  .لوك مع ضبط امليول واملنسوب ترص بالطات االنتر

مث تعبأ الفراغات بني البالطات بالرمل وتنظف مبكنسة 
  .باملاء أخرىومن مث ترش مرة 

  
االستامب كونكريت هي خلطة خرسانية يستخدم / ٤- ١- ٢

ويتم  .خاصة  وألوانبيض أمع رمل  األبيضا االمسنت 
صب خرسانة االستامب كونكريت على طبقة رمل مت 

ومن مث  .املنسوب ا  طها ورشها جيدا باملاء وضبفرش
شبك حديد  هيتم وضع طبقة من نايلون مسيك يفرد علي

اخلرسانة من املرور  لتتمكن( ه مبقدار كافالتسليح مع رفع
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يدويا ،  أوخاصة  ةنقش يذوقبل اجلفاف يتم تشكيل سطح اخلرسانة بقالب  .) احلديد أسفل
يسبق الدهان  أنكما ميكن  .رسانة بدهان شفاف حلمايتهاجيف يتم دهان سطح اخل أنوبعد 

  .األرضيةالشفاف عمل دهان تعتيق يزيد من مجال وطبيعية 
  
  .اخلشبية باألعمال شرحهمت  . الباركيه /٥- ١- ٢
  
ويتم لصقها ) خرسانة مسلحة(طبقة من البحص يتم فردها على فرشة  .الروستك / ٦- ١- ٢

  .متعددة بألوان يتويأ .باخلرسانة مبواد لصق خاصة 
 .وتركيب اكسسورات الصحي والكهرباء) األخريالوجه (مرحلة البالط تكون سابقة ملرحلة دهان  أنحيث 

سم بني اللفات املفرودة وتثبت ٢٠ بتراكب) ماكرو١٢٠-١٠٠(ينبغي محاية البالط بفرد لفات نايلون مسيكة 
سم ٢-١غطى النايلون بطبقة من اجلبس بسماكة وي بإحكاماللفات بالسكلو بواسطة الشريط الورقي الالصق 

سقالة  أوحتت أي سلم  ونتراالكخشب  ألواححلماية البالط ، كما ينبغي استخدام  نالنايلوفوق لفات 
  .داخلية تنصب فوق اجلبس احلامي للبالط

  
  :احلوائط/ ٢- ٢

سلني والتركوتا كافة البالطات الرقيقة ذات الفواصل الواضحة مثل السرياميك والبوريف / ١- ٢- ٢
  :بطريقتني يتم التركيب

من االمسنت  ةمونوهي تثبيت البالطات باستخدام  :طريقة اخللطة  .أ
املباين اليت مت جتهيزها بتخشينها من  أسطحوهي تتم على  .والرمل 
  ) .كتلك املستخدمة لبطانة اللياسة( شتهاطخالل طر

  
احلائط قد مت لياستة مع وذه الطريقة يكون  :طريقة اللصق بالغراء  .ب

يتم وزن احلائط ( سطحهختشني 
ومن مث يتم لصق البالطات ) باللياسة

 أفضلبغراء خاص ، هذه الطريقة 
عيوب التنفيذ  أنلوزن احلوائط كما 

 أسرعوهي  قلأا تكون ) التطبيل(
  .بالتنفيذ 
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  :بطريقتني التركيبيتم  .البالطات السميكة مثل الرخام واجلرانيت / ٢- ٢- ٢
  كما هو الوضع مع السرياميك :اخللطة  .أ

يوجد ا عدة (وهي تتمثل بوضع عناصر معدنية  .وهي طريقة مفضلة   :ميكانيكيا مع اخللطة  .ب
  .تزيد من قوة تثبيت البالطات الثقيلة على املباين بالواجهة) أنظمة

البياض و يتم  واعأنهو نوع من  Mosaic Plaster : املوزايكو: واجهات املوزاييك/ ٣- ٢- ٢
  :ويتكون من طبقتني تارواألج وقبعد الطرطشة االبتدائية والب احلوائط إلكساءعمله 

  رمل ٣م/ كجم امسنت ٤٠٠مكونة من  ةسم وتعمل من مون ٥-٢مسكها ) :بطانة ىلواألالطبقة 
  .املشط أوالسطح جيدا بدرعه بالقدة مث يتم خربشة السطح باملنجافريا ى و يسو

 بيض ميرأجزء من كسر رخام ٣: مكونة من  ةمونمم من ٦وتعمل بسمك ): هارةظال( ثانية ال الطبقة
اللون  كاسيدأ إضافةبيض مع أجزء امسنت  ٢+ جزء بودرة رخام  ٢+ مم ٤من مهزة سعة عيوا 

  : هارة ظطريقة عمل طبقة ال جرانيت أوجزء كسر بازلت ١+ املطلوب
  .املسطرين بقوة بواسطة ارةظهال ةمون قذف*     
   .سطح مستوٍ ىللحصول عل تسوية السطح باحملارة مع الدرع بالقدة*     
   .الرخام نظهر كسر حىتحجر الكاربوراندم  ةبواسطيتم اجللي و الصقل  *     
  ببلورات حامض االكساليك أويتم التلميع بالشمع *     
  :Artificial Stone Plaster الصناعي بياض احلجر *     
 تني بعد عمل الطرطشة االبتدائيةيعمل من طبقو املباين داخل أويستخدم هذا البياض خارج *     

 جقالبمث نعمل  أيام ٣لطرطشة مبللة ملدة اوتترك  رمل ٣م/ كجم امسنت ٤٥٠اليت تتكون من 
رمل مع  ٣م/ كحم امسنت ٤٥٠سم مكونة من  ١.٥بسمك ) البطانة: ( ىلواأل الطبقة، تارواألو

 حتسوية السطمة النفاذية للماء وبعد واالسلفوسيت لزيادة الصالبة ومق أوالسيكا  ةماد إضافة
  .سم٢مم خبطوط تبعد عن بعضها حوايل ٣يتم متشيط البطانة بعمق  جيدا

 جريي مير من مهزة سعة عيوا حصىجزاء أ ٤مكونة من ةمونوتتكون من ) هارةظال :لطبقة الثانيةا 
 جريي جزء بودرة حجر٢ +  مم٢مير من مهزة سعة عيوا  جزء جمروش حجر جريي ١.٥+ مم٣
مرطبا باملياه  أيام ٧البياض ملدة  ىيبق أن بجي و ةاملطلوب األلوانكاسيد أ+ جزء امسنت  ٢ +

شكل  إىلبالبوشاردة مث يقسم  الدق أو بالشاحطةعملية النحت  تبدأومعرضا للهواء والشمس مث 
  .سم٠.٥رض سم و ع ١بعراميس غاطسة بعمق  أحجار

  
  

  :األعمال الجبسیة
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كربيتات الكالسيوم املائية  ملح ، ويتكون من )اجلفاف والتماسك(مادة بيضاء المحة سريعة الشك اجلبس 
)CaSO4 .2H2O ( الشعر قبل  بإضافة، وهو مادة ضعيفة لذا جند بديكورات اجلبس يتم تدعيم اخللطة اجلبسية

  .اجلبسيالصب لزيادة قوة التماسك بداخل القالب 
من وجود ديكورات جبسية يف خمتلف الغرف  مرتل يكاد ال خيلوأصبح اجلبس مادة أساسية بالديكور حيث 

  .والزوايا وغريها واملمرات
  :الديكورات اجلبسية أنواع -١

  :قوالب مسبقة الصب/ ٢- ١
 يم ثابتةتصامذات قوالب ب يتم صبهاحيث ) الشعر( باألليافتصنع من اجلبس املدعم وهي قطع جبسية 

وتعتمد جودة هذا النوع على جودة قوالب الصب اليت  . ةاملشجر أو ةاهلندسي أو ةمتنوعة مثل الكالسيكيو
دقيقة التشكيل والتصنيع ليتم احلصول على حلية ) مواد االيبوكسي ىحدإ(كون من مادة مطاطية ت أنجيب 

القوالب يلجأ كثري من مصانع اجلبس  التفاصيل وناعمة السطح ، ونظرا الرتفاع تكلفة هذه ةجبسية دقيق
قل ولكن املنتج النهائي أالصغرية الستبداهلا بقوالب صب مصنوعة من اجلبس وبالتايل تكون تكلفة التصنيع 

  :هذا النوع  أمثلةلن يكون باجلودة املطلوبة ، ومن 
كب بشكل رتصب بقوالب طولية وتوهي حليات جبسية :  املستمرة الوحدات الطولية .أ

  ) .،تاج الفتحات،العقودأكتافالبانوهات اجلدارية، إطاراتالكرانيش،(مثل  متتالٍ

  
 واألعمدة) الصرر(وهي حليات جبسية تصب بقوالب مفردة مثل  البانوهات : الوحدات املستقلة  .ب

  .والتيجان والعديد من احلليات والتحف املفردة

  
ات يتم صبها مبعامل خاصة على شكل مربعات ويتم تركيبها وهي وحد :وحدات بالط السقف  .ج

  .تثبيت معدنية خاصة وأدواتميكانيكيا بواسطة جماري 

    
 :النقش على اجلبس/ ٢-١
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شاع استخدام الزخارف اجلبسية باملباين التراثية ببالد املغرب 
ى عل وتثبيته هيتم باحلفر على اجلبس بعد فرد وهو فن راقٍ .واألندلس

 أو ةمتنوعة مثل الكالسيكي تصاميمالسقف خللق زخارف ب أواحلائط 
وقتنا احلاضر اشتهرت العمالة املغربية ذا يف ة ، واملشجر أو ةاهلندسي

  .اجلبسية األعمالالنوع من 
  

  :اختيار ديكور اجلبس املناسب كيفية -٢
  :على عدة عوامل يعتمد جناح اختيارنا لنوع وتصميم الديكور اجلبسي املناسب للفراغ 

 .مع حجم الفراغ وارتفاع السقف هأبعادتناسب مدى  -
 .األثاث لشكل وحجم وتصميم وتصميمه نوعهمالئمة مدى  -
  .نتائج عكسية إىلقد تؤدي  عدم املبالغة بالزخارف واحلجم فزيادا -
 .عيوبه وإخفاءالناحية اجلمالية للفراغ  إبرازوالتصميم واحلجم على  النوعيف التركيز  -

  

  :حماذير احلليات اجلبسية - ٣
 :نراعيها وهي  أنعدة عوامل ينبغي  أمامتعترب احلليات اجلبسية ضعيفة 

 األثاثاملعرضة للصدمات مثل احلوائط خلف  باألماكنيفضل عدم استخدامها  :الصدمات -
 .لالصطدامركان احلوائط املعرضة أبواملتحرك 

أسقف احلمامات يف و .ر الرطوبة واملياهيفضل استخدامها بعيدا عن مصاد: واملياهالرطوبة  -
 .مة للماءواجبسية مق ألواحواملطابخ ميكن استخدام 

مة العوامل اجلوية يفضل عدم استخدام احلليات وابسبب ضعف اجلبس ملق: العوامل اجلوية -
 ).GRC(الزجاجية  فباألليا اجلبسية بالواجهات ويفضل استبداهلا باخلرسانة املدعمة

وينبغي دراسة احلمل الواقع عليها  زانواأليات اجلبسية ضعيفة القدرة على محل احلل: قوة احلمل -
 .حبرص شديد حىت ال تتحطم

 
  :جودة التركيب والتدقيق باالستالم - ٤
  :والبانوهات واإلطاراتالكرانيش  /١- ٤

ح اجلبس حىت ألوا أواخلرسانة  أوالتركيب سواء باللياسة  يةواوزينبغي أن يسبق تركيبها تنقري أسطح  
وبعد ) سم٥يتم النقر بواسطة الشاكوش نقرة كل (بشكل جيد ) باحلائط والسقف(اليت تثبت عليها 

اكتمال التنقري تنظف بفوطة جافة من الغبار ومن مث ترش باملاء وبالكرانيش وقبل أن جتف تثبت على 
بكل لوح حوامل على األقل ٣(سم ٣٥- ٢٥طول مكان التركيب حوامل من شعر ليفي باجلبس كل 
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تطابق القمة والقاعدة (تركيب الكرانيش أن تكون األلواح باستقامة واحدة يف ويراعى ، ) جبسي
وجود نقوش بالكرانيش جيب أن يتم  يف حالةو .ثر ألماكن اللحاماتأمع عدم وجود أي ) والرمسة

للنقش  الوصل بني كل لوحني بدون وجود اختالف باستمرارية النقش مبكان اللحام ويكون مكمالً
وبنفس مساحته وشكله ، من املهم التأكد من الزوايا واألركان اليت جيب أن ينطبق  هوبعد هاملوجود قبل

عليها تطابق القمة والقاعدة والرمسة ، وباإلطارات يراعى باحلوائط والسقف استقامتها وعدم مالحظة 
حيث الشكل وعدم وجود بروز  أماكن اللحام ، أما البانوهات فينبغي أن تكون أطرافها متماثلة من

  .خرألحد أطرافها عن اآل
  :املستعارة  األسقف ألواح / ٢- ٤

ذه احلالة يف هو) الوسط(األسقف الساقطة نستخدم األلواح اجلبس باحمليط العريض ومنطقة املينا  يف 
ل مربوط بالسقف من خال) أملنيوم(ينبغي استخدام نظام ميكانيكي للحمل باستخدام هيكل معدين 

املثبتة بالسقف ) متر١حسب ارتفاع السقف وقد يصل طوهلا إىل أكثر من (قضبان من الصواميل الطويلة 
متر بني كل قضيبني ، وعدم استخدام ١.٢على مسافة ال تتعدى 

السلك املعدين أبدا للتثبيت بالسقف نظرا لقابليته لالرختاء بعد فترة 
بس باهليكل املعدين كما ينبغي ربط ألواح اجل .حىت لو مت مضاعفته 
ويتم اللحام بني  .سم على األقل ٥٠كل  ظووبواسطة مسامري قال

ألواح اجلبس بشريط اللحام الالصق اخلاص بإخفاء حلامات ألواح 
وبعد ذلك يتم الفتح باأللواح اجلبسية بأماكن فتحات ) شرطنة كل حلامات األلواح اجلبسية(اجلبس 
 .لواألوجه بالوتليه معجنة السقف وجتهيزه للدهان   .الصيانة  والتكييف والتهوية وفتحات ةاإلنار
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