
 حلوق النجارة ثالث انواع
 بلكونات حلوق -حلوق شبابیك  -حلوق ابواب 

 سم للغرف٩٠ -سم للحمامات والمطابخ ٨٠حلوق االبواب تختلف مقاساتھا 
 سم لمدخل الشقة100 -

 
ومطابقة ذلك مع  ویتم استالم ھذه الحلوق اوال من حیث مقاساتھا وعددھا

 جدول الفتحات والشبابیك باللوحة المعماریة
تخانات الخشب فالمتعارف علیھ ان یكون سمك  استالم الحلق من حیث

بعد المسح وتنظیف   مم٤٥سم ممكن یصل الى ٥ بوصھ اى ٢الحلق 
 الخشب بالورشھ اثناء تصنیعھ والمقصود ھنا سمك كل ضلع من اضالع

ثالثة عبارة عن قائمین ورأس واضالع حلق اضالع حلق الباب  > الحلق
اما عرض < البلكونة اربعة عبارة عن قائمین ورأس وجلسة الشباك او

   بوصھ للبلكونات٨ _ ٦سم لالبواب او  ١٥ بوصھ اى ٦ضلع الحلق اما 
 

سم یصل بعد المسح  15 × ٥ بوصھ اى ضلع الحلق ٦× ٢ویقال حلق 
   سم١٤٫٥×٤٫٥والتصنیع بالورشھ الى 

سم یقاس من نھایة الرأس ٢٣٠والبلكونات فھو  ا طول الحلق لالبوابام
 ١٠سم اما ال٢٢٠الظاھر ھو  حتى اخر القایم والمعروف ان طول الحلق
 الحلق سم الباقیة تدخل اسفل بالط االرضیة لتثبیت

 
 اما طول الضلفة یتم مراجعة مقاس طولھا وھى داخل الحلق بحیث یكون

  سم٢٢٠ كعب الضلفھ المقاس من رأس الحلق حتى
اال تحتك بفرش سجادة او   سم العطاء فرصة٢١٨ویفضل ان تكون 
 موكیت باالرضیة

معالجة ذلك بعمل اضافھ لھا من  واال یتم استالمھا اقصر من ذلك واال سیتم
 فنیا وھو غیر مطلوب < رغلھ > اسفل یسمى

 
 

 وقلیلویالحظ ان یكون ضلع الحلق مستقیم غیر ملتوى عند اى جزء منھ 
البزوز خاصة الخبیثة وھى المتحركة والتى عرضھ للسقوط والوقوع من 

  الحلق
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 مالحظة مھمھ جدا وھى عند عمل البؤج واالوتار للحوائط بنعمل حسابنا ان
 سم اى عند عمل البؤج ان ١٤٫٥سمك الحائط الذى بھ حلق باب ان یكون 

 سم ١٤٫٥ذى بھ باب البؤجتین المحددین لسمك الحائط ال تكون المسافھ بین
سم وذلك حتى یتساوى سمك الحائط  11 ھذا فى حالة المبانى نصف طوبة

بجوار الحلق فنستطیع ان  مع سمك الحلق وبالتالى الیتواجد راجع او زاویھ
البلكونات  نركب البر او العصابة او البرواز الخشبى حول الحلق ام حلق

 لى الواجھاتفال نتقید بذلك الننا ال نركب بر او عصابة ع
 
 
 دھان جوانب الحلق المالصقھ للحائط بالبیتومین لحمایتھ من الرطوبھ یتم
 

الحلق اال بعد مرحلة البؤج واالوتار حتى یتم ضبطھ مع منسوب  وال یركب
 الحائط افقیا

الحلق رأسیا باستخدام الشیرب حیث یتم عمل مقاس من رأس  ویضبط
نب قائم الحلق ویتم تالقى او بالقلم على جا  سم ویعلم١٢٠الحلق بطول 

 الشیرب تطابق ھذه العالمة مع خط عالم
 
 

 رد 1 + صد 2 >  كانات٣ویتم تثبیت الحلق بالحائط بالكانات لكل قائم 
 كانة بالقائم من جھة الغرفة من الداخل وكانھ من جھة الحلق ٢بمعنى  <
 على ان الخارج على اعتبار ان الباب یفتح لداخل الغرفة وھو المعتاد من

مثبتھ بجانب الحلق المدھون بالبیتومین وال یظھر جزء منھا  تكون الكانة
  ممكن یركبھا لطش بالحلق الن بعض النجارین

 ویتم التحبیش علیھا بالمونھ لتثبیتھا بالحائط
 
 

 استالم الحلق افقیا مع اوتار البیاض ورأسیا مع الشیرب ویتم
  بمیزان الخیط مراجعة رأسیة كل قائم

الزاویھ قائمة  اجعة افقیة الرأس بمیزان المیاه او بأستعمال الزاویھ لتكونمر
 بین الرأس وضلع القائم

من اعلى ان یكون نفس  مراجعة التعریض اى مراجعة مقاس عرض الحلق
 المقاس من اسفل

تفتح للداخل ام تم عكسھا  مراجعة مكان وجود الضلفة بالحلق وھل ھى فعال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 للخارج وھذا خطأ طبعاوبالتالى الباب سیفتح 
وجود بابین متجاورین یتم مراجعة افقیة الخط الواصل بین رأسین  فى حالة
  الحلقین

 
 

 ملحوظة مھمة
الشقة وھو  بالنسبة لحلق باب الشقة قد نضطر لتركیب حلق زفر لباب

عبارة عن حلق بدون فصم للضلفة یتم تركیبھ كما سبق ذكره وبنفس 
حلق الباب االصلى ھذا فى حالة ان الباب من ویأتى بعده تركیب  الخطوات
وفى ھذه الحالھ یتم تركیب الحلق  < ماھوجنى _ ارو > خشب قیم

مسامیر القالووظ او الفیشر ونلجأ  االصلى على الحلق الزفر عن طریق
لطرطشة البیاض او  لذلك حتى نحافظ على الحلق االصلى دون ان یتعرض

  دھانات الحوائط
 
 
 

  وھو وجود جلسھ للحلق نھ بھ اختالف وحیداما حلق البلكو
 یتعداھا یجب ان یكون منسوب البالط واصل لمنتصف سمك الجلسھ وال

یجب حشو اسفل الجلسھ بالطوب والنعتمد على الرمل فقط وذلك حتى ال 
 < تلب > الجلسھ السفل عند الدوس علیھا تتحرك

 
 

منسوب تشطیب متر من ١الحلق تكون مرتفعة  اما حلوق الشبابیك فجلسة
 سم ١٢٠لى اساس ان ارتفاع الشبك االرضیة ع

مالم یكن ھناك مواصفات اخرى فمثال حلق شباك الحمام او المطبخ جلستھ 
 طبقا لمقاس الشباك تختلف

 
 

الخرسانھ بطول  للمعلومات الشیرب مقاس افتراضى یتم اخذه من االرضیة
  متر١ضیة  سم على ان یكون مقاس الشیرب من اعلى تشطیب االر١١٠
الشیرب عباره عن عالمھ یتم نقلھا بمیزان الخرطوم لجمیع انحاء  وھذا

مناسیب االعمال من اعتاب لالبواب وحلوق النجارة او  موقع العمل لضبط
االرضیات او مخارج السباكھ فى الحمامات  بواطات الكھرباء او منسوب
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دأ أخذ معین ودائما بنب والمطابخ وكل عنصر فى العمل یتطلب منسوب
  سم من االرضیة الخرسانة من صدفة السلم١١٠مقاس الشیرب وھو 

الخارجیة بجوار السلم او االسانسیر ونعلمھ على الحائط او على جانب 
یكون ھذا العالم ھو الشیرب الرئیسى او المأخذ  عمود على اساس ان

من الشقق او الوحدات كل وحدة  الرئیسى للشیرب حتى اذا كان ھناك عدد
منسوب  قة تستعمل نفس منسوب الشیرب الرئیسى حتى الیختلفاوش

شیرب عن اخر داخل كل شقة الن منسوب االرضیة الخرسانیة التى یؤخذ 
  قد تختلف من مكان الخر منھا الشیرب

 
 

  ١الصورة رقم 
 توضح قطاع فى الحلق

 2 صورة رقم
 سم یقاس من اعلى ٢١٨توضح الفرق فى طول الضلفة المفروض طولھا 

 بداخلھ الحلق والضلفھ

 ٣الصورة رقم 
 لة الضلفة من اسفل وھو من العیوب فى التنفیذالرغلة او تكم توضح

 وعالقة الجلسة ومنسوب البالط  للبلكونة٤الصورة رقم 

 اسفلھا  توضح جلسة البلكونة التى المفروض حشو الطوب٥الصورة رقم 
 
 
 
 

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
  mco.gmail@1410architecture/ ایمیل 

  
  

  باالسفلتابع الصور
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