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االلمنيوم

ن أخف األلمنيوم نوع من أنواع المعادن شائعة االستخدام ويدخل في صناعات  مختلفة ويعتبر م•
مواد البناء وزنا، 

مادة وهي تعادل ثلث كثافة الحديد والنحاس، ويرجع استخدام األلمنيوم ك3سم/جم2.7وتبلغ كثافته •
بناء إلي وسط القرن التاسع عشر عندما أمكن إنتاجه تجاريا

فويعتبر أحد أهم عناصر التشطيب في المجال المعماري وال غني عنه في أي منشأ بمختل•
شأ منمستوياته وأغراضه، وتتراوح نسبة حجم أعمال األلمنيوم بالنسبة إلجمالي تكلفة المن

.في الوحدات السكنية% 6•

.في الوحدات اإلدارية والمستشفيات والفنادق18%إلى  •



األلمنيوممميزات

3. سم/جم2.7األلمنيومأن كثافة حيثخفة الوزن • 

.للصدأ والتآكل عاليةمقاومة • 

مئويةدرجة 660التي تصل إلى االنصهارارتفاع درجة • 

.للحريقعاليةومقاومة 

.والتصنيعالتشكيلسهولة• 

للخردة الناتجة عنهعاليةقيمة• 



األلمنيوماستخدامات 

واألبوابالشبابيكفي •

الدرابزينات• 

الزجاجيةالواجهات• 

السماويةالقباب • 

اإلنشائيةالهياكلوتغليفاألسقف والجدران • 

الصناعيةمن المنتجات الكثير• 



األلمنيومأنواع 

يحتويهاحسب نقائه بالنسبة للشوائب التي األلمنيوميصنف•
.والزنكالحديدمن 

:أنواعه حسب المصدر والجودة

(كليل )إسرائيلي•

صيني•

.تركي•

(نابكو)فلسطيني •

(نالكو. )أردني•

.يوناني•

سعودي •



األلمنيومدھانات

(:كھرباءدھان)أكسدة دھان•

.أكسدة لتعطي اللون المطلوب وألوانه محدودةلعمليةاأللمنيومتعريضوهو•

:البودرةدھان•

وانه عن بتعدد أليتميز، لأللمنيومطالء عملياتطريقعبارة عن صبغات، وتتم عن وهو•
.األكسدة ولكن األكسدة أفضل

•



:من الخدش والصدأحمايتها(األلمنيوممعالجة أسطح قطاعات •

Anodizing Electro Chemical:بطريقةأكسدة (األنودة: )أوالا •

يارتبهايمرراأللمنيومأكاسيدبهاداخل أحواض متعددة األلمنيومأكسدة قطاعات يتمالطريقةبهذه•
بالميكروند مختلفة تحدبسماكاتاأللمنيومعلى سطح قطاعات األكاسيدترسيبمن خاللها يتمكهربائي

ا لألعمال واألماكن ( مم100/1) :التاليةوتتناسب سمك طبقة األكسدة طبقا

المستخدم في أعمالاأللمنيوملقطاعات ميكرون•

.الداخليالديكور2-5•

.ميكرون ألغراض وسائل النقل8-5•

.عاليةذات كثافة سكانيةميكرون في المجال المعماري للوحدات المستخدمة في  مناطق 15-12•

.المتوسطةالسكانيةميكرون في المناطق ذات الكثافة 18-15•

الساحليةميكرون في المناطق 22-18•



لحمايتهاوبعد أكسدة القطاعات ISO Scope. صغيرةبأجهزةطبقة األكسدة قياسويمكن•
أو بني أو باللون المطلوب فضي أو برونزي فاتح أو غامقتلوينهايتممن الخدوش والتآكل 

.الطريقةهذهاأللوان المتاحة فقط من خالل وهي. أسود

عدم ثبات اللون عيوبهااهمأسطح القطاعات إال أن من لحمايةالطريقةهذهورغم جودة •
.الدرجةفرق في نفسبهايكونأن القطاعات بنفس اللون يالحظحيثالقطاعات لجميع



(Powder Coating)األلیكتروستاتیكالطالء بأسلوب طریقة: ثانیا  •

:الطريقةهذهمميزاتمن •

ودرجاتهاالطبيعيةالحصول على أكبر عدد من األلوان •

.ثبات درجة اللون لكل القطاعات المستخدمة•

(   (Pretreatmentبشرط عمل معالجة سطح القطاعات قبل الطالء وبريقهثبات اللون •

.للخدوش والتآكلعاليةمقاومة •

على اللون تأثيردون أي بسهولةوإزالتهاعدم التصاق مونة البناء •



:یليما یراعىالقطاعات المستخدمة من أي خدش أثناء التداول حمایة•

الثانيةبقة الطدهانوذلك قبل التشطيبالنماذج في مراحل متأخرة من تركيبيتمأن يفضل•
.الخارجيةالدهاناتمن 

على أسطح القطاعات Sponge protective tape))  إسفنجي شريطلصق يفضل•
.من الخدوش أثناء التداولحمايتهالضمان 

ا في وضع رأسي لضمان عدم احتكاك النماذج مع تخزينالـتأكد من • ضهابعالنماذج دائما



الشبابیكأنظمة 

:نظامان مستعمالنهناك•
المياهبتسري، ولكن له مشاكل في متشابهةالشباك منهايتكونالمقاطع التي فيهتكون : النظام العادي

.واألمطار والصوت

مياهعمل فتحات لخروج بهايتم، حديدتتحرك بعجالت على سكة 45زاويةالمقاطع على تجميعيكون•
.  األمطار

.القديمالنظام عيوبتالشي فيهحيث تم 100%اإلحكام يكونالحديثفي النظام : النظام الحدیث•

، والعجل ستيكالبالمن وليساأللمنيومتتحرك على سكة من الضلفةو يتم تجميع المقاطع على زاوية قائمة و •
.سلس الحركةبليةعجل يكونالمتحرك 

عادي إذ على عكس إكسسوار النظام اللتقليدهإمكانيةاإلكسسوار الخاص بالنظام خاص بالشركة ال توجد 
.محليايصنع

.والهواءالمياهتمنع تسرب األلمنيوممقاطع تجميععند كاسكيتيوضع•

التي تدخل داخل هالمياالستيعاب) عمل مصافي داخله فتحاتيتملذلك للمياهاألكثر تعرضا هوالمقطع السفلي •
ءلهواابدخول يسمحوال المياهبخروج يسمحالرداد الذي طريقلخارج الشباك عن خروجهايتمالمقطع ثم 



األلمنيومأنظمة 

(جرار)منزلق وشبابیكأنظمة أبواب . 1•

، الضلفةتنزلق على عجل مثبت أسفلجميعها. أو أكثرضلفأو ثالث أو أربع ضلفتين•
ا تنزلق  ا للمقاسات أفقيا .الضلفد تحدد عدالمعماريةداخل الحلق المثبت بالجدار وطبقا

:مفصليوشبابیكأنظمة أبواب . 2•
ول محور حدورانيةحول مفصالت بحركة الضلف، تتحرك ضلفتينأو ضلفةمن يتكون

للخارج لضلفةلتحدد اتجاه الفتح بينما)+( للداخل بعالمة للضلفةرأسي وتحدد اتجاه الفتح 
.للفتح للداخل والخارج( -)+وتحدد عالمة ( -)بعالمة 

•





:أنظمة شباك قالب. 3•
الضلفةعلى جانبي ذراعينأو أكثر حول محور أفقي بواسطة ضلفةمن يتكون



:أنظمة شباك محوري. 4•
ا لوضع ضلفةمن يتكون المحوري الطرفوتثبيتأو أكثر حول محور أفقي أو رأسي طبقا

:أنظمة الباب المحوري. 5
حول محور رأسييتحركضلفتينأو ضلفةمن يتكون

.الضلفةبنز من أعلى يقابلهامن أسفل ماكينةبواسطة 
ا للمسقط األفقي، ويحدد ا ألبوابيستخدمطبقا دائما

.  المداخل والممرات



:أنظمة باب مدور. 6•
.أو أربعةضلفأو ثالثة ضلفتينمن يتكون

فقط ألبواب مداخلاألفقي،يستخدمطبقا للمسقط يحدد•
.والفنادقاإلداريةالمباني 
خاصةماكينةحول محور رأسي بواسطة يتحرك

من أعلى بنزيقابلهابمركز الباب الضلفاسفل 



:أنظمة باب منطبق. 7•
ا لمقاسات الفراغ ضلفتينمن يتكون ر رأسي حول محووتتحرك.المعماريأو أكثر طبقا

بينجمع تالحلق،ومفصالتمن أسفل داخل مجرى دليلمقابل الضلفوأفقي مثبت بأعلى 
ا للمسقط األفقييحددوالحلق وبعضهاالضلف .طبقا

:ألمنیومحصیرةشیش. 8•
ا مجرتينالمفرغ أو المعزول تنزلق داخل األلمنيوممكون من شرائح  أسفل ألعلى ورأسيا



والشبابيكفي األبواب لأللمنيوماألنظمة الشائعة 

واستخداما شيوعاأكثر األنواع :) فلس1088(شباك•



7000شباك • 



من أغلي األنواعوھو80روم 



55روم 



4500شباك 



الزجاجيةالواجھاتأنظمة 

Curtain wall

حوائط معلقة 

بالمبنى من الخارج وتثبتتحيطورأسيةأفقيةاأللمنيومقوائم من 

مع حساب القوى المؤثرة بالمنطقة. الخرسانيةمع البالطات 

.القوىهذهالمناسبة لمقاومة األلمنيومقطاعات واختيار

واستخدام الحشوات المناسبةالعاليةمع مراعاة درجات اإلحكام 

.أوخالفهالمعزول األلمنيومالمصمتة من 



Structural Galzingزجاجيةحوائط •
Concealed Window:       الزجاجيةالواجهاتأنظمة شباك *

وافذ نلتجميع( زجاجيةواجهات)مكملة للنظام السابق األلمنيوممجموعة من القطاعات هي
من الخارجبهاالخاصة األلمنيوممقاطع تظهرال 





الدربزیناتأنظمة 



(سماویةقباب وأسقف )السماویةاألسقف 

داتاإلجهاللمستخدمة في الحوائط المعلقة ذات المشابهةاأللمنيوممجموعة من القطاعات •
،الجيداإلحكام تأكيدمع الرياحلتحمل القوى المؤثرة بالموقع من سرعة العالية

.داخل الوحداتوالهواءالمياهلضمان عدم دخول 

•



(وأبوابشبابیك)للنماذج األساسیةالفراغات 

بهدفي الحوائط الفتحات المصممة فبأنهاواألبواب للشبابيك( االسمية)األساسيةبالفراغات يقصد•
.بداخلها الشبابيكتركيب

كأفضيلة 100أولى أو مضاعفات الـ كأفضيلةسم 30الفراغات مضاعفات الـ هذهاصطلح أن تكون 
.ثانية

:التشغیلأبعاد •
للنموذج، التي التشغيلأبعاد وليستالمعماري ( الفراغ)أبعاد الفتحات هياالسميةاألساسيةاألبعاد 

.بمعرفة الفني المختصالطبيعةمن رفعهايتم

ويشترطأساسهالى عالتصنيعيتمللوحدة والتي عليهاالمحاسبة يتماألبعاد التي هيالتشغيلوأبعاد •
المحافظة يجبمم وكذلك 1.5-أو + سماحاتللنموذج داخل حدود الخارجيةأن تكون األبعاد 

مم 4األقطار بينالفرق يتجاوزال بحيثاألركان تربيعةعلى 



:المستخدمة لصناعة الباب والشباك والحائطاأللمنیوماختبار كفاءة قطاعات •
قطاعاتتحديدأي ( باب أو شباك)النظام المستخدم لصناعة النموذج تحديديجب• 

ا لمستوى المنشأ المطلوب والغر. واإلكسسوارات الخاصة بهااأللمنيوم ض منها وذلك طبقا
:كفاءة النظام طبقا لقدرته لمقاومةويحدد

.الهواءنفاذيةدرجة 1-
.المياهمنع تسرب 2-

كفاءةلتحديداختباره من خالل معامل متخصصة يتموكالهما
.النظام المستخدم على شباك مصنع بالكامل من النظام المحدد

العزل الصوتي 3-



:يليكفاءة العزل الصوتي للشباك كما تحسينيمكن•

.باستخدام زجاج ذا سماكة أعلى•

.من الزجاجطبقتيناستخدام الزجاج المزدوج المكون من •

الفراغ هومم 20هوطبقتي الزجاج في حالة العزل الحراري بينالبينيرغم أن الفراغ •
باك للعزل الصوتي، لذا فإن الشيكفيالفراغ ال هذااألمثل في العزل الحراري إال أن 

مم إلى200من يكونأن ويفضلمم 150عن يقلبحد أدنى ال بينيالمزدوج المحكم بفراغ 
.الفراغ األمثل للحصول على أعلى عزل صوتيوهومم 300

•



:الوحدات داخل الفراغ المعماريتثبیت•
ا مباشرة على للنموذج سواء المنزلق أو المفصلي في المبنى إماأللمنيومالحلق تثبيتيتم•

ب أو أو الصلب أو الخشاأللمنيوم)أو في الحلق الثانوي المصنع من المعماريةالفتحة 
.المثبت بدوره في المبنى( الرخام

على بعد النموذجمحيطلكل ضلع من أضالع تثبيتاألحوال وجود نقطتي جميعفي يراعى•
لع السفلي ما عدا الضللتثبيتالوحيدتانالنقطتان هماسم من كل كورنر حتى لو كانتا 20

يسمحالذي ال 
.فيهبالتثبيت

تتراوح بحيثبزيادتهماويزيدعلى ارتفاع وعرض النموذج التثبيتعدد نقاط يتوقف•
.  سم بحد أقصى80-100النقطة واألخرى من بينالمسافة 



األلمنيومإرشادات استالم 

:مراجعة تطابق النموذج مع التعاقد المعتمد•
.المعتمدةالتفصيليةالمستخدم للرسومات األلمنيوممطابقة نظام قطاعات 1-
.الموردة المعتمدةاأللمنيوممراجعة سمك قطاعات 2-
.مع الموردة بالتعاقداأللمنيوممطابقة لون قطاعات 3-
مطابقة لون الزجاج أو الحشوات المستخدمة والسمك والنوع بالتعاقد 4-
الحالتينالموردة في أي من األلمنيومأسطح قطاعات حمايةالتأكد من سمك طبقة .5
.المطليةالمؤكسدة أو :
.مطابقة اإلكسسوار المورد بالمعتمد عند التعاقد6-
عاده كذلك مراجعة أب… مراجعة النموذج المورد بالشكل المطلوب منزلق، مفصلي ، قالب7-


