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 الباب الثامن

 يةالخشباألعمال 

 مقدمة

تعتبر أعمال التشطیبات من أھم مراحل إنشاء المبنى حیث أنھا توضح الشكل النھ ائي للمبن ى وتب ین م دى         

ف إخفاء اح د  وقد یعمد البعض في المبالغة في إظھار التشطیبات المكلفة واألنیقة بھد  .  جمالھ و دقة تنفیذه   

 .العیوب التي لم یستطع المھندس تجنبھا أثناء التصمیم مثل مواقع األعمدة واألحزمة الساقطة

فم ن المع روف أن الوظیف ة    , وتعتبر األعمال الخشبیة أحد أھم أعمال التشطیبات خاص ة األب واب الخش بیة     

 .على ذلك تكمن أھمیة األبوابو, األساسیة للباب ھي الحمایة و توفیر األمن والخصوصیة لساكني المبنى

 

 :المزایا العامة للخشب 

 .وزنھ خفیف، نظرًا لصغر كثافتھ مقارنًة مع كثافة الماء .1

 .قوي نسبیًا، حیث یستطیع تحمل األحمال المصمم لتحملھا .2

 .سھولة التشكیل، والتشغیل، والقطع، والربط، والتجمیع .3

 .عزلھ للصوت والحرارة جید .4

 . تمت المحافظة علیھ، خصوصًا الخشب الصلبعمره االفتراضي طویل إذا .5

 :العیوب العامة للخشب 

 : و العقدة ھي تفرع غصن من أصل الشجرة، وتنقسم إلى قسمین:العقد .1

یمیل لونھا إلى األسود، وتقل نسبة المواد الصمغیة فیھا، كم ا یس ھل انفص الھا ع ن     : عقد میتة 

 .لھا بقطعة خشبیة مناسبةسطح الخشب، لذا یجب إزالتھا عند االستخدام واستبدا

وتك ون ملتص  قة بش دة بألی اف الخش  ب المحیط ة بھ ا، وعل  ى عك س س ابقتھا، فإنھ  ا        : عق د حی ة  

 .تحتوي على نسبة عالیة من المواد الصمغیة

والجدیر ذكره أنھ إذا زادت العقد الحیة عن حد معین فإنھا تؤدي إلى إضعاف الخشب، وذلك 

أنھ ا تمث ل مص در ق وة ومانع ًا للش روخ ف ي الخش ب ف ي          ألنھا تشكل فواصل بین أجزائ ھ، إال     

 .حالة كونھا صغیرة نظرًا لقوتھا الداخلیة

یجب حرق العقد قب ل ال دھان إلزال ة الم واد الص مغیة الموج ودة ب داخلھا، خصوص ًا إذا ك ان                  

دھان الباب زیتیًا، حیث تكّون العقد في ھذه الحالة بقعًا صفراء على س طح الخش ب ف ي حال ة       

 .ھاعدم حرق
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فإن عملیة الحرق تصبح غی ر مھم ة، نظ رًا لع دم     ) الزور(أما إذا تم استخدام الدھان الشفاف       

 .ظھور أثر المادة الصمغیة للعقد بسبب اللون الشفاف

 . حیث تظھر أحیانًا شقوق في جسم الخشب، إما طولیة أو عرضیة:الشروخ العمیقة والتصدعات .2

 . كسرًا في الخشبیعني) عكس اتجاه األلیاف( الشق العرضي -

 مل م،  0.3 س م، وعرض ھ ع ن    30 الشق الطولي یكون في اتجاه األلیاف، ویمنع أن یزید طولھ عن   -

 ).شروط نخب أول. ( من سمك الخشب المستخدم0.25وعمقھ عن 

ویكث ر التل ویح ف ي خش ب     .  الموض ح بالش كل المرف ق   Z وھو انحناء حول مح ور     ):التلویح(االلتواء   .3

 .ثره إذا تعرض الخشب للرطوبة والحرارة لفترة طویلةالزان، حیث یظھر أ

ویمكن معالجة ھذه المشكلة مباشرًة بعد قص الشجر في المرحلة األولى لتجھیز الخشب، حی ث یج ب         

 .تركھ فترة قبل التصنیع حتى یجف وتقل نسبة الرطوبة فیھ

س فیك ون ح  ول   الموض  ح، أم ا التق  و X واالعوج  اج ھ و انحن  اء ح ول المح ور    :االعوج اج والتق وس   .4

 .Yمحور 

 وھو عیب مشھور جدًا في الخشب، وخصوصًا الخشب اللین، حیث یس ھل نخ ره بواس طة       :التسویس .5

 .حشرة السوس، إما بسبب ضعفھ أو سوء معالجتھ الكیمیائیة أثناء التصنیع

 بفع ل البكتیری ا والطحال ب، ویكث ر ھ ذا العی ب ف ي أب واب الحمام ات والمط ابخ نظ رًا للرطوب ة                لتحللا .6

 .العالیة في ھذه األماكن

 .القابلیة لالحتراق .7

 حیث یعرف الخشب بتمدده ب البرودة والرطوب ة وانكماش ھ ب الحرارة، وذل ك بفع ل             :التمدد واالنكماش  .8

 .الماء الذي یتخلل مسامات الخشب فیسبب ھذه الظاھرة

لزیت ي، وم ادة   ولتقلیل التقلصات الحجمیة المتول دة ف ي الب اب یس تخدم دھ ان الزی ت ف ي حال ة ال دھان ا           

 .في حالة دھان الالزور للمحافظة على شفافیتھ) ساندك سلر(
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X

Z

Y

 التواء

 اعوجاج

 تقوس

 
 ششكل یوضح الفرق بین االلتواء والتقوس واالعوجاج في الخشب 

بحی ث یج ب أال تق ل    % 19 – 8 وتتراوح نسبة الرطوب ة المقبول ة ف ي الخش ب م ن        :محتوى الرطوبة . 9

 .، وإال فإن النتائج السلبیة المذكورة تبدأ في الظھور%19 عن وال تزید % 8عن 

     الخشب الطبیعي

  :ینقسم الخشب الطبیعي إلى قسمین أساسیین ھما 

 .الخشب الصلب 

 .الخشب اللین

 

 الخشب الصلب : أوًال 

 :الممیزات العامة 

 .قوي •

 .كثافتھ أعلى من كثافة الخشب  اللین •

 .مقاوم للرطوبة واألحماض •

 .ن الخشب اللینأجمل م •
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 :أنواع الخشب الصلب 

 :خشب الزان : أوًال 

  ).یوجد لون أحمر وأبیض ( خشب لونھ یمیل إلى البني الفاتح  •

 .ألمانیا، رومانیا، یوغسالفیا: أماكن تصنیعھ •

 من مزایاه الواضحة أنھ قوي جدًا وصلب، وذو مظھر جمالي كبیر، وثقیل الوزن، وال •

 .     یحتوي على مسامات

 أثر بالرطوبة والحرارة على الفترات الطویلة مما یجعلھ یتلوح مما یقلل استخدامھیت •

 ) .یمكن استخدامھ في األبواب كقشرة أو عند عمل الكنار (      في صناعة األبواب والشبابیك 

لون ھ أب یض وفی ھ    " ( ب " ، )وھ و مس توي ول یس مل وح       " ( أ  : "الدرجات المتوفرة منھ في غزة     •

 ).ًا من العقد عدد قلیل جد

 .یوجد منھ أنواع ممسوحة ومبردخة وأنواع غیر ممسوحة •

یستخدم في صناعة األثاث الفاخر مثل الطاوالت والكراسي والمطابخ الفاخرة ، كم ا یس تخدم ف ي          •

 .األماكن ذات الضغط الكبیر مثل حلوق األبواب وضلف الخزانات 

 

 :خشب الماھوجني : ثانیًا 

 كلما تعمق في داخل جذع الشجرة( رار خشب لونھ مائل إلى االحم •

 ).      یفتح اللون ویتجھ لألبیض 

  .ویمكن تجمیلھ عن طریق لمعة فقط) طبیعیًا ( لھ عرق ذھبي وعرق بني محمر على الترتیب  •

 .ألمانیا، یوغسالفیا: أماكن تصنیعھ •

 خ الي م  ن  م ن مزای اه الواض حة أن ھ ق وي ج دًا، وعم  ره االفتراض ي طوی ل، وع دم ت أثره بالم اء،            •

 .العقد

 ).قشرة ناعمة ( أ ، ب ، ویوجد منھ ماھوجني سبیلي : الدرجات المتوفرة منھ في غزة  •

 .سعره مرتفع •

 .یستخدم في المطابخ والطاوالت ، واألبواب والشبابیك في المباني الفاخرة  •

 

 :خشب البلوط : ثالثًا 

 .االسم التجاري لھ ھو خشب األلون  •

 .خشب لونھ أحمر مع أبیض  •
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 .أوروبا بشكل عام وألمانیا بشكل خاص : أماكن تصنیعھ  •

 .من مزایاه الواضحة أنھ صلب، ویشبھ كثیرًا خشب الزان •

 .من عیوبھ أنھ تتخللھ مسامات، وسعره مرتفع •

 .یستخدم في صناعة األثاث المنزلي بشتى أشكالھ  •

 

 :خشب المیبل : رابعُا 

 ).أحمر داكن ( خشب لونھ أغمق من خشب الزان  •

 ).أوروبا بشكل عام ( أسبانیا، یوغسالفیا، ألمانیا : كن تصنیعھأما •

 .یشبھ إلى حد كبیر خشب الزان لكن عروقھ بیضاء •

 .قلیل االستخدام في غزة ، ألنھ غالي الثمن لذلك فھو غیر مرغوب فیھ  •

 

 :الخشب الروسي: خامسًا

 .خشب لونھ أحمر فاتح  •

 .روسیا:أماكن تصنیعھ •

 .وال یوجد بھ عقد، وھو أرخص ثمنًا من خشب الزاننادر الوجود في القطاع،  •

 ).التخوت ( یستخدم في صناعة األسّرة  •

 

 الخشب اللین : ثانیًا 

 :أنواع الخشب اللین

 :الخشب األبیض : أوًال 

  .خشب لونھ یمیل جدًا إلى اللون األبیض •

 .أشھر أنواع الخشب اللین وأرخصھا  •

 .بالرطوبة تكثر فیھ العقد وھو ضعیف ، ویتأثر جدًا  •

االس  تخدام األساس  ي ل  ھ ھ  و ف  ي أعم  ال الطوب  ار ، وال یس  تخدم ف  ي ص  ناعة األب  واب والش  بابیك       •

 .لضعفھ
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 :خشب السوید : ثانیًا 

  .خشب  لونھ أبیض یمیل إلى االصفرار •

 ). الدول االسكندینافیة ( السوید : أماكن التصنیع  •

   ، وھي تقسم تبعًا5 إلى 1من : تتوفر منھ حمس درجات  •

 . أكثرھا عقدًا5 أقل األنواع في وجود العقد ، بینما نمرة 1     لكثرة العقد فیھا ، حیث نمرة 

 .یستخدم في صناعة األبواب والشبابیك ، ویستخدم بكثرة في صناعة حلوق األبواب •

 

 :الخشب األمریكي : ثالثًا 

 .یشبھ خشب السوید في جمیع خصائصھ ، إّال أنھ خالي من العقد  •

 .في أمریكا یصنع  •

 .لھ عروق متراصة بجانب بعضھا البعض •

 .یستخدم في صناعة األبواب وضلف أبواب المطابخ •

 

 :خشب الفینو :رابعُا 

 .رومانیا: أماكن التصنیع  •

 .أخف من الخشب األبیض •

 .یستخدم في صناعة الكنب وأحیانًا صناعة األبواب •

 الخشب الصناعي 

 :أنواع الخشب الصناعي 

 :بلكاج خشب األ: أوًال 

خشب لونھ على أحمر ، أو حسب الوجھ الملبس مثل الفورومایكا بشتى ألوانھ ا ، أو مل بس قش رة          •

 .زان أو سوید أو ألون أو ماھوجني 

 .م ل م8 ، 6 ، 4، 3 : سماكاتتوجد منھ  عدة  •

 .الصین ، ایطالیا : أماكن التصنیع  •

 .خرى ، لذلك فھو سھل الكسر متوفر بكثرة ، وسعره متوسط ، وھو خفیف مقارنة باألخشاب األ •

یصنع من بقایا الخشب الطبیعي عن طریق الك بس والض غط ، یص نع م ن ورق     : طریقة تصنیعھ    •

 ) .وجھ + غراء + كلوف + وجھ ( یسمى كلوف 
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یستخدم  في ظھور الخزانات ، وفي أرضیة الدروج ، وفي أبواب الكبس، وقد یستخدم في أعمال  •

 .لوبة كاألقواس الطوبار لتكوین األشكال المط

 

 :خشب الساندوتش : ثانیًا 

 .خشب لونھ أحمر أو أصفر ، أو حسب لون القشرة أو الفورومایكا  •

 ) .فلسطین ( األجنبي من الصین وتایون ، والمحلي في غزة : أما كن التصنیع  •

 .م ل م28 ، 22 ، 17: توجد منھ عدة خماالت  •

 ).مقاوم للرطوبة ( قوي ال یتشقق وال یمتص الماء  •

( غ راء ث م الك بس بمك ابس ض خمة      + رقائق خشبیة م ن بقای ا الخش ب الطبیع ي        : طریقة تصنیعھ    •

 .كلما زادت فترة الكبس زادت جودة و قوة تالصق الخشب 

 .یستخدم في صناعة األثاث المنزلي مثل غرف النوم  •

 

 :خشب البانیل : ثالثًا 

 .ھ أحمر خشب لون •

 .الصین ، غزة : أماكن التصنیع  •

 .، خفیف ، یستخدم بكثرة في األعمال الخشبیة ) غیر ملوح ( من أنواع الخشب المستقیم  •

وغی ره م ن   ( وجھ ین أبلك اج   + م  ل   م18 س مك ش رائح خش ب طبیع ي مكب وس       : طریقة التصنیع    •

 ) .أنواع القشر 

 .والكراسيیستخدم في صناعة ضلف الخزانات ، وغرف النوم ،   •

     

 :خشب السبیت : رابعًا  

 .یمكن الحصول على لون الخشب حسب الطلب  •

 .الصین ، إیطالیا : أماكن التصنیع  •

 .ردئ جدًا وال یستخدم كثیرًا ألنھ یمتص الماء بكثرة  •

من بقایا الخشب الطبیعي والخشب الصناعي ، ویكون عبارة عن قط ع ص غیرة   : طریقة التصنیع   •

 .ء وال یكبس متماسكة بالغرا

 .یستخدم أحیانًا في أوجھ المكاتب و األثاث المنزلي  •
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  :MDFخشب : خامسًا 

 .یوجد لھذا النوع من الخشب عدة ألوان  •

یلبس جمیع أنواع القش ر وال ورق بجمی ع    ( وأنواع بقشرة  ) مشلح ( تتوفر منھ أنواع بدون قشرة      •

 ) .األلوان 

 مل م30 ، 28 ، 22 ، 17 ، 16 ، 12 ، 10 ، 8 ، 6 : سماكاتتتوفر منھ  •

 .البرازیل ، ألمانیا ، إیطالیا : أماكن التصنیع  •

 .الشمس والماء تأثربثقیل الوزن ، ی •

 .ویلصق علیھ الورق أو القشرة ) بالغراء ( یصنع من ورق الكرتون المغرى : طریقة التصنیع  •

 .یستخدم في شتى أنواع األثاث المنزلي  •

 

 :خشب المزونیت : سادسًا 

 .فر من ھذا الخشب ألوان منھا األبیض والبنيتتو •

 .، البرتغال ) األفضل ( البرازیل : أماكن التصنیع  •

 .م مل4وسمكھ )  سم 244*  سم 84( و )  سم 44 سم ،122: ( مقاساتھ  •

 . یستخدم في ظھور األعمال الخشبیة مثل الخزانات واألدراج  •

  األعمال الخشبیة

 : األبواب 

 :م في صناعة األبواب أنواع الخشب المستخد

 ) .األكثر استخدامًا وسیأتي تفصیل لھ ( خشب السوید  .1

 .خشب الماھوجني  .2

 ).األلون ( البلوط  .3

 ) .كارولین ( األمریكي  .4

 ).األبواب الفاخرة ( الزان  .5

 :أشكال األبواب 

 .أقل سم ف92ویتم صناعتھ إذا كان عرض الباب من : الباب ضلفة واحدة  .1

 .سم 180سم إلى 115 ویتم صناعتھ إذا كان عرض الباب من :الباب ضلفتین اثنتین  .2
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س  م فم  ا أكث  ر ، ویك  ون ف  ي فواص  ل الغ  رف م  ع الص  الونات أو     180 م  ن :الب  اب ث  الث ض  لف   .3

 .البرندات 

 ، وال  والشبابیك وتستخدم الدخال التھویة ومنع الرؤی ة  األبواب خلف وھي تكون    :أبواب أبجور    .4

 .ان األلومنیوم علیھ یتم صناعتھا ھذه األیام وذلك لطغی

 ) المنزلقة(أبواب السحاب  .5

 ) .كلمة مصریة (  في األقواس واألرابیسك :أبواب الدیكور  .6

 
 :أنواع األبواب

 ویختلف في المظھر من باب آلخر، وغالبًا م ا یس تخدم كب اب خ ارجي، أو كم دخل         :باب الحشوة  .1

 .للشقق، وقد یكون مسطحًا ویستخدم كباب داخلي

الص  یانة والتنظی  ف، كم  ا تظھ  ر ب  ین أجزائ  ھ فراغ  ات تن  تج ع  ن ال  دمج الس  یئ          م  ن عیوب  ھ ص  عوبة  

 .لألجزاء

طريقة اتصال األجزاء ببعضها تعتبر أمراً مهماً في صناعة األبواب، حيث يجب أن يتم االتصـال                

، وهي ترك فراغات في جزء من الباب تقابلها نتـوءات فـي             )التعشيق(بواسطة ما يسمى بطريقة     

وبناء على ذلك يمنـع اسـتخدام       .  وتوصل النتوءات بالفراغات لينتج الكل المتماسك      الجزء اآلخر، 

 .المسامير في التجميع

 ویكون كال سطحیھ في وض ع أفق ي، إال أن ھ ی تم تركی ب ش رائح م ن الخش ب بش كل             :باب الكبس    .2

رفق ویجب أال تقل أبعاد باب الكبس عن األبعاد الموضحة في الشكل الم. متقطع على طول الباب 

 ):األبعاد بالسنتیمتر(
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 شكل يوضح األبعاد المفضلة لباب الكبس

 یص ل إل ى    بع رض  سم في المعدل، كم ا یت رك ف راغ ب ین ش رائح الخش ب      3.5ویكون سمك خشب التعبئة    

ی  رات  س م بغ  رض حف ظ الب  اب م ن التق  وس، حی ث تس  مح الفراغ ات بحری  ة الحرك ة الناتج  ة ع ن التغ       2.5

 .الحراریة ألجزاء الباب، مما یحفظھ من التقوس

 :يمكن إيجاز التشابهات والفروقات األخرى بين باب الحشوة وباب الكبس فيما يلي: مالحظة

 .السعر متقارب -

 .باب الحشوة أقوى من باب الكبس -

 .باب الكبس أسهل في التنظيف والصيانة من باب الحشوة -

 .خدم كباب خارجي للشققوبسبب ضعف باب الكبس فإنه ال يست

 :فحص األبواب

 :تتم عملیة فحص األبواب بالعین المجردة، حیث یتم التأكد من مطابقة الباب للمواصفات في

 .حجم العقد ونسبتھا وأقطارھا -

 .الشقوق والفراغات -

 .االلتواء واالعوجاج والتقوس -

 .الشكل العام والتجمیع بین األجزاء -
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 :تركیب األبواب 

 :لصحيحة لتركيب األبواب كما يليتتم العملية ا

وذلـك  ) سم2+ عرض الجدار   ( سم، وعرض يساوي     2وهو حلق بسمك    : تركيب الحلق اإلبتدائي   .1

ويثبـت الحلـق اإلبتـداني    . الحتواء طبقة القصارة، وقد تزداد القيمة المضافة تبعاً لسمك التكسـية   

ار وتثبـت فيـه بالمونـة       معدنية تدق من خلفه، وتوضع في حفر في جسم الجـد          ) كانات(بواسطة  

 .األسمنتية

ويثبـت فـي الحلـق      . ويتم ذلك بعد إنهاء معظم أعمال البناء والقصـارة        : تركيب الحلق الرئيسي   .2

 .االبتدائي بواسطة مسامير مقطوعة الرأس

 .بعد تركيب الحلق الرئيسي مباشرةً: تركيب األبواب .3

 غزة ؟؟ما الهدف من هذه الخطوات ولماذا ال يتم اتباعها في : سؤال

الهدف الرئيسي من تركيب الحلق الرئيسي مسبوقاً بحلق ابتدائي هو الحفاظ على الحلق الرئيسي أثنـاء                

عملية التنفيذ، وذلك بجعل الحلق اإلبتدائي هو المستقبل األول لألخطاء غيـر المقصـودة والصـدمات                

 .سي وإطارات البابالناتجة عن التنفيذ، ثم يتم إخفاؤه بمشاكله إن وجدت بواسطة الحلق الرئي

وال تستخدم هذه الطريقة في غزة إال في حالة كون األبواب مصـنوعة مـن خشـب مرتفـع الـثمن                     

كالماهوجني، أما في األبواب العادية فيتم تركيب الحلق الرئيسي مباشرةً لتقليل التكلفـة الناتجـة عـن                 

 .وة أكبر للبابطريقة الحلق اإلبتدائي، كما أن تركيب الحلق الرئيسي مباشرةً يعطي ق

الخالصة أن الخطوات المذكورة أعاله هي الخطوات الصحيحة لتركيـب األبـواب، إال أن اسـتخدام                

الطريقة المتبعة في غزة ال يعتبر خاطئاً بشرط المحافظة على الحلق من مخاطر الكسر والخـدش فـي     

 .الموقع أثناء التنفيذ

 :دھان األبواب 

 ) :لون ( دھان الباب بالدھان الزیتي  .1

 .یجب تنظیف الباب بواسطة عملیة البردخة أوًال §

 .یتم حرق العقد وإخراج المواد الصمغیة منھا  §

 .یؤسس الباب بالزیت وذلك بغمره فیھ غمرًا كامًال  §

 .تتم معجنة الباب بمادة الملتینة لتعبئة الفراغات  §

 ) .بردخة المعجنة ( تتم صنفرة أو بردخة الباب  §

 . الزیت للحصول على اللون المطلوب ثم یدھن الباب بوجھین من §
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 : دھان الباب بالدھان بالالزور .   2            

 .تتم بردخة الباب •

 ).ساندك سلر ( یؤسس الباب بمادة  •

 .تتم بردخة الباب مرة أخرى  •

 .یدھن الباب بوجھین من الالزور بأحد درجاتھ  •

مق ، م ن الل ون األص فر الف اتح     م ن الف اتح إل ى الغ ا    ) 5.4.3.2.1( درجات من ال الزور    5یوجد   •

 .إلى البني الغامق 

يتم معرفة نوع األساس المستخدم في باب مؤسس من خالل ملمـس البـاب، حيـث يـؤدي                  : مالحظة

 .في التأسيس إلى تخشين الملمس) ساندك سلر(استخدام مادة 

 

 

 :دھان األبواب یتم بثالث طرق . 3                 

 .الرش •

 .الفرشاة •

 ).صب ال( الغمر  •

یمكن القول أن أفضل الطرق للدھان ھي طریقة الصب ، وتتم بمد الباب في وضع أفق ي ، ث م ص ب م ادة           

 .الدھان فوقھ وتوزیعھا بین األجزاء

م  ن ممی  زات ھ  ذه الطریق  ة أنھ  ا تض  من وص  ول م  ادة ال  دھان إل  ى ك  ل أج  زاء الب  اب ، مم  ا یعط  ي س  طحًا   

 .تبر مكلفة أكثر من سابقتیھا متجانسًا ومشبعًا بمادة الدھان ، إال أنھا تع

 : ملحقات األبواب 

ویجب أن تكون قویة قادرة على تحمل األوزان المعرضة لھ ا ، ویج ب      ) : الرزات  ( المفصالت   •

أن تتواج  د مفص  لتان عل  ى األق  ل ف  ي الج  زء العل  وي بمس  افة قریب  ة بینھم  ا ، وواح  دة ف  ي الج  زء      

 .السفلي 

الت ، فمنھ   ا المفص   الت اإلیطالی   ة ، والص   ینیة ،    تكث   ر أن   واع  المفص     : أن   واع المفص   الت  * 

 .التي تعطي منظرًا جمالیًا أفضل إال أنھا صعبة التركیب والفك ) السحاب ( والقصیرة 

 .توجد المفصالت بألوان مختلفة ، فمنھا الفضي والبرونزي والذھبي : ألوان المفصالت * 

 ) .ین ھناك طقة وطقت( ألبواب الخزانات والجواریر : الزرافیل •
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األكر یجب أن یتم وصفھا بشكل جید عند وضع مواصفات الب اب ، وتحدی د    ) : اُألكر  ( المقابض   •

 .نوعیتھا بدقة ، وذلك لتفاوت أسعارھا بشكل كبیر 

 ).حدید مجلفن ( البراغي  •

 : الشروط التي یجب أن تتوافر في األبواب 

 وذل ك   البیض اء او أي م ادة عازل ة   ةتقریبًا بالزفت  "  سم 15" یجب أن یدھن حلق الباب من أسفل       •

 .حمایة للحلق من الماء والرطوبة 

 . سم 4.5یجب أن تتوفر فیھ القوة والمتانة وال یقل سمك الضلفة عن  •

  . في المستشفیات تستخدم في أبواب غرف األشعة ألواح من الرصاص:مالحظة 
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