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 االبواب
االبواب : تعتبر االبواب من العناصر المهمة في البناية والتي تكون بأشكال وانواع مختلفة وتساهم 

في عملية العزل البصري والفضائي بين الفضاءات اضافة الى العزل الصوتي والحراري وتختلف 

.هذه االبواب على حسب المادة الداخلة في صناعتها اضافة الى شكلها  

 مكونات الباب:  

من اجزاء متعددة وهي يمكن تجميعها لتكون في النهاية الباب المتكامل وهذه االجزاء  يتكون الباب

-:هي  

 1- االطار

والذي يتم . وهو ذلك الجزء الذي يصنع من مواد مختلفة كالخشب بأنواعه والحديد وااللمنيوم

تثبيته مع الجدران او القواطع وبأبعاد تختلف باختالف المادة المستعملة في صناعته 

.واختالف عرض الجدار  

 2- فردة الباب

وهوالجزء الذي يثبت مع االطار ويقوم بعزل الفضاءات عن بعضها البعض وبسمك يتراوح 

ملم بالنسبة الى الخشب حيث يختلف هذا السمك بالنسبة للمواد االخرى كالحديد (04-04)بين 

.وااللمنيوم والزجاج  

 3- القفل 

.االنفتاح والمرور خاللهاوهو الذي يمنع فردة الباب من   

 4- النرمادة

وهي التي تسمح لفردة الباب بالحركة المحورية حيث تثبت مع فردة الباب من جهة ومع 

.االطار من الجهة االخرى  

 5- القبلمة

وهي ذلك الجزء الذي يحيط باطر االبواب والذي يخفي تحته الحد الفاصل بين االطر 

اد االنهاء وقد تكون من الخشب البلوط او غيره من انواع المختلفة في مواد تصنيعها وبين مو

.الخشب االخرى وبسمك وشكل يعتمد على تصميم الباب والفضاء الداخلي  

-:انواع االبواب بالنسبة الى فتحاتها  
 1-االبواب المثبتة جانبيا"

 وهي االبواب التي تتكون من نوعين 

بواب الي يتم تركيبها لتفتح في اتجاه واحد االول االبواب التي تتحرك في اتجاه واحد وهي اال

.كما هو الحال في ابواب الفضاءات االعتيادية  

)اما النوع الثاني فهي االبواب التي تتحرك في االتجاهين المتعاكسين  DOUBLE 

SWING  )  
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مادات خاصة لهذا النوع من االبواب تسمح بفتح الباب في رحيث يتم استعمال اطرون

الحال في ابواب الفضاءات في المداخل والقاعات وذلك لسهولة الحركة االتجاهين كما هو 

".خاللها سوا من الداخل او من الخارج وسهولة غلقها ذاتيا  
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 (2SLIDING DOORS-االبواب المنزلقة )

وهي االبواب التي تستعمل للفصل بين الفضاءات 

في حجومها كالفصل بين صالة الكبيرة والتحكم 

االستقبال وفضاء الطعام مثال في الدور السكنية او 

بين الصاالت المختلفة في حالة استعمالها كقاعات 

منفصلة وعند فتح االبواب تصبح قاعة كبيرة واحدة 

تستعمل لالغراض المختلفة كذلك تستعمل هذه 

اما انواعها .االبواب في مداخل الكراجات والورش

نوعين من هذه االبواب فتوجد  

 

 

 

 

  االبواب المنزلقة التي

 : تتحرك داخل الجدار

وهي االبواب التي تختفي  

اثناء حركتها وفتحها داخل 

الجدران التي تكون من 

نوع الجدران المجوفة 

والتقل المسافة بين 

 (ملم 04)الجدارين عن

حيث يعتمد هذا الفراغ على 

  . سمك الجدار
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  المنزلقة التي تتحرك خارج الجدران االبواب: 

وهي االبواب المنزلقة التي تختلف عن النوع االول وذلك بحركتها خارج الجدران وهذه 

ان هذه االبواب غالبا ما تستعمل لغلق .االبواب اكثر عملية من الناحية التنفيذية والصيانة 

الفتحات الكبيرة كفتحات ابواب الكراجات والورش 

فان المادة التي تصنع منها هذه االبواب  وبصورة عامة

تعتمد على اماكن استعمالها والسبب الذي استعملت 

 .الجله

 

 

 3FOLDING. االبواب المنكسرة المنزلقة 

SLIDING DOORS 

وهي االبواب التي تستعمل للفصل بين الفضاءات 

المختلفة حيث يقسم هذا النوع الى اجزاء يتراوح عرض 

ملم وترتبط مع بعضا (044-044)بين الجزء الواحد منها 

بواسطة النرمادات يعتمد عددها على ثقل الباب وترتبط 

من االعلى بواسطة السكة التي تتحرك داخلها العربة التي 

 ترتبط معها اجزاء الباب

 

 

 

 

 

 4REVOLVING DOORS. االبواب الدائرية 

وهي االبواب التي تتميز عن غيرها من انواع االبواب 

االخرى بحركتها المحورية التي يتم تثبيتها من االعلى 

واالسفل بواسطة انبوب متصل مع عجلة محورية تتحرك 

باالتجاهين في النهايتين العلوية والسفلية حيث يتصل مع هذا 
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ربعة اجزاء او ثالثة اجزاء وكل جزء منها االنبوب اجزاء الباب الد ائرية سواء اكانت متكونة من ا

يكفي لمرور شخص واحد فقط للدخول او للخروج كما هو الحال في االبواب الدائرية المستعملة 

كمداخل للبنوك والمصارف والمحال التجارية واالبنية المشابهة لها اما بالنسبة الى المواد المستعملة 

م والزجاج وقد تصنع من دمج مادتين كالخشب والزجاج في تصنيعها فهي الخشب والحديد وااللمنيو

.مع بعضها او الزجاج والحديد اوالزجاج وااللمنيوم حسب نوع الفضاء واستعماالته  

 

 

 5ROLLAR. االبواب الملتفة 

SHUTTER DOORS 

وهي االبواب التي تتحرك الى االعلى 

لتلتف حول عجلة محورية الحركة 

سكتين  موضوعة بشكل افقي وتنزلق فوق

معدنيتين على شكل مقطع ساقية تثبت من 

ملم من المعادن (04*04)الجانبين بأبعاد

الخفيفة كما هو الحال في ابواب المخازن 

والدكاكين حيث تصنع على عدة اشكال 

.منها المظلعة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :- انواع االبواب بالنسبة الى اشكالها

ان هناك انواع مختلفة من االبواب التي 

:حسب اشكالها الخارجية فمنهاتصنع   

االبواب الصلدة وهي  .1

االبواب التي يتكون الجزء 

المتحرك منها من قطعة 

واحدة مستوية سواء اكانت 
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 من النوع المكبوس اومن النوع الصلد

ابواب تحتوي على فتحات زجاجية يتم عملها باشكال وحجوم مختلفة حسب التصاميم  .2

 عتيادية وكأبواب للحمامات والمرافق الصحيةوهذه االبواب تستعمل في  الغرف اال

النوع االخر من هذه االبواب تحتوي على فتحة في االسفل يوضع في داخلها مشبك  .0

 مفتوح يستفاد منها الغراض انسيابية وتغيير الهواء

االبواب التي تحتوي على سطوح ذات مستويات مختلفة في الجزء المتحرك منها وان  .0

 هذه السطوح تختلف في عددها وحجومها ومساحاتها السطحية حسب التصاميم 

االبواب التي تحتوي فتحتها على اجزاء افقية مفتوحة المسافة بينها لكي تسمح بمرور  .0

 .االبواب في الفضاءات الخاصة بالمبردات الهواء بين الداخل والخارج وتستعمل هذه
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 المواد المستعملة في صناعة االبواب:-

   االبواب الخشبيةWOOD DOORS 

  االبواب الحديديةSTEEL DOORS 

    ابواب االلمنيوم ALUMINIUM DOORS 

 االبواب الزجاجية GLASS DOORS 

 االبواب الخشبية

الخشب المستعمل في صناعة االبواب والذي يختلف ان هناك انواع مختلفة من 

باختالف نوع االشجار التي يستخرج منها اذا كان طبيعيا وعلى انواع االلواح اذا 

:كان صناعيا ومن هذه االنواع هي  

 TEAK WOOD  خشب الصاج .1
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وهو من اجود انواع الخشب واثمنها حيث يمتاز بصالبته وقوة اليافه 

الحتوائه على نسبة قليلة جدا من االمالح والمواد وتماسكها مع بعضها 

الصمغية والعضوية في اليافه التي تؤثر على قوته لذلك يكون قليل التاثر 

بالرطوبة والحرارة ولهذه االسباب يستعمل هذا النوع من الخشب في الخارج 

معرضا الى العوامل الطبيعية الخارجية كأشعة الشمس والرطوبة واالمطار 

ية طالئه بالدملوك المذاب مع الكحول لتكون طبقة عازلة بين الخشب بعد عمل

.والعوامل الخارجية  

 OAK WOOD خشب البلوط .2

وهو من االخشاب الصلبة التي يتم استخراجها من اشجار البلوط وتكون هذه 

االخشاب متماسكة االلياف خالية من المواد الصمغية والعضوية التي تؤثر 

اما لونها فيكون مائل الى االصفرارعلى قوتها ومتانتها   

 RED WOOD( االحمر)الخشب الجاوي .0

يمتازباليافه القوية الصلبة المتماسكة ومن مساوئه ان له القابلية على 

امتصاص الرطوبة من الجو لذلك يتاثر بالعوامل الطبيعية الخارجية صيفا 

اليافه  وشتاء كما ان هذا النوع من الخشب يحتوي على المواد الدهنية في

لذلك يكون معرضا اكثر من االنواع السابقة اليواء الحشرات وخاصة حشرة 

.االرضة  

 WHITE WOOD الخشب االبيض .0

يمتاز باليافه القوية الغير متماسكة مع بعضها لذلك يمتص الرطوبة من الجو 

شتاء ويجف صيفا لذلك اليمكن استعمال هذا النوع من االخشاب في صناعة 

لتقليل من ( سيلر)ة اال بعد طالئه بمادة صمغية خاصةاالبواب الخارجي

 امتصاص الرطوبة

 PLY WOOD الواح الخشب المعاكس .0

استعمال هذه االلواح يكون في صناعة االبواب الداخلية المكبوسة والتستعمل 

في صناعة االبواب الخارجية لتاثر هذه االلواح والمواد الصمغية بالعوامل 

رة والرطوبةالطبيعية الخارجية كالحرا  

 (الفايبر)الواح االلياف الخشبية  .0

ويقتصر استعمالها على عمل وصناعة االبواب الداخلية غير المعرضة 

.للعوامل الطبيعية والخارجية كذلك تستعمل لعمل القواطع الداخلية ايضا  

 الواح نشارة الخشب  .7

بواب تستعمل بدل الخشب في االقسام الداخلية لالبواب اي الهيكل الداخلي لال

.والقواطع ليتم وضع االلواح الخشبية فوقها سواء للباب او القاطع  
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 انواع االبواب الخشبية

  االبواب الخشبية المكبوسةPLY 

WOOD DOORS 

  االبواب الخشبية المعبأةSOLID 

WOOD DOORS 

االبواب الخشبية المكبوسة : وهي االبواب التي تتكون من 

ذو مقاطع بأبعاد هيكل خشبي من نوع الخشب االبيض 

ملم وبطول مساوي الى عرض الباب يتم تثبيتها ( 04*04)

ملم بين مراكزها بصورة افقية داخل (144)على مسافة تبلغ 

ملم ليطلى بعد ذلك الهيكل (04*04)اطار من الخشب بابعاد 

الخشبي بواسطة مادة صمغية خاصة لتوضع فوقه طبقات من 

ج ومن الجانبين ثم الواح الخشب المعاكس االبيض او الصا

تغطى الحافات الخارجية للباب المكبوسة بواسطة ترايش 

خشبية ومن نفس نوعية الخشب المستعمل في االلواح 

.المكبوسة  

تكون المسافة بين مراكز الهيكل  الخشبي الداخلي التزيد عن 

ملم لزيادة تماسكها مع طبقة المعاكس التي تكبس على  144

. ملم( 0-0)وجوهها حيث تكون بسمك  

 صورة توضح عالقة اطار الباب مع الجدار الجانبي
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صورة تبين العالقة بين االطار الخشبي للباب والرافدة الخرسانية التي تعلوها حيث يستعمل فيه نفس 

ملم وبعرض اقل من عرض االطار الرئيسي ( 20)االطار الخشبي الثانوي والذي سمكه اليقل عن 

ولتغطية واخفاء الشقوق الناتجة عن العزل بين المواد للباب 

 نتيجة الختالف معامالت التمدد الحراري بينها

صورة توضح استعمال االطار الثانوي مع االطار الرئيسي    

 

 

 

 

 

 

 

صورة توضح استعمال 

االطار الثانوي باالضافة 

 الى االطار الرئيسي
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  SOLID DOORSاالبواب الخشبية المعبأة 

فردة )وهي االبواب التي تكون اجزائها المتحركة 

مصنوعة من الكتل الخشبية وبدون وجود ( الباب

فراغات بينها كما هو الحال في صناعة الهيكل 

الخشبي لالبواب المكبوسة  ان هذه الكتل تكون في 

وضع افقي او عمودي محصورة بين اطار يتكون 

ن جوانبها االربعة من اربعة اجزاء يحيط بالباب م

وقد يكون مساويا الى سمك الباب حيث يتم تداخل 

هذه الكتل مع بعضها البعض وذلك بعمل اجزاء 

بارزة من احد جوانبها وشقوق على شكل سلقية في 

الجانب االخر ليتم التداخل بين االجزاء البارزة والشقوق 

امااالطار الرئيسي . مع استعمال مادة الصمغ الخاص بالخشب

لباب فيجب ان يكون بأبعاد بحيث تكفي لحمل هذه االبواب التي ل

تكون اثقل من االبواب المكبوسة والذي يتراوح سمكه بين 

ملم ( 044-284-104)ملم وعرضه يتراوح بين ( 70-104)

 وحسب سمك الجدران

عادة يتم استخدام هذا النوع من االبواب في المداخل واالماكن 

في صناعتها حيث تكون من قطعة للصالدة " الخارجية نظرا

.واحدة من الخشب وعادة يتم استخدام  الخشب الصلد  
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 تفاصيل الجزء العلوي للباب المعبأة الصلدة وعالقتها مع الرافدة الخرسانيةوماد االنهاء

 

 
الباب المعبأ الصلدة وعالقتها مع  تفاصيل

 االرضيات

 
 

 

الجامعة 
 التكنولوجية

قسم 
الهندسة 
 المعمارية
المرحلة   الثانية
تركيب   المباني
الفصل   الثاني

المحاضرة  األبواب : الثانية 
2- 
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   STEEL DOORSاالبواب الحديدية 

ان الحديد هو احد المواد المستخدمة في صناعة وعمل االبوا ب المختلفة بعد عملية تصنيعه على 

منها فتتراوح بين المقاطع الخفيفة االعتيادية شكل مقاطع مختلفة حسب نوعية االبواب اللتي تصنع 

.وبين المقاطع المعقدة   

ليتها على تحمل ومقاومة بان استعمال هذا النوع من االبواب غالبا ما يكون كابواب خارجية لقا

 يذعليها من التأكسد ال ظفاتي تحغ الدهنية الاالعومل والمؤثرات الخارجية بعد عملية طالئها باالصب

الى ادامة وصيانة  مادة الحديد تحتاج تعرضه الى الرطوبة لذلك فانالحديد من خالل يتعرض له 

تي يتميز بها الحديد وقد يتم وشكله ، وهذه من اهم السلبيات الة على قوته ومتانته ظمستمرة للمحاف

صناعته بصورة خاصة ذو سطوح مغلونة ال تحتاج الى عمليات الصبغ والمحافظة عليه من العوامل 

.خارجية بعد عملية تعرضه الى ظروف تصنيعية خاصة بهال  

 انواع االبواب الحديدية 

ة مختلفة يلتي يتكون هيكلها من مقاطع حديدوهي االبواب ا:  االبواب الحديدية المكبوسة .1

تي تختلف في هيكلها وطريقة كون هناك نوعين من هذه االبوب الباختالف نوع الباب حيث ي

 كبسها 

النوع االول : وهو الذي يعتبر من ابسط انواع االبواب الحديدية المكبوسة حيث يتم كبس 

الحديدي للباب والذي  لملم فوق الهيك2تي اليقل سمكها عن طبقة واحدة من الواح الحديد ال

ك  ثم الجزء يسي للباب الذي يشبه في مقطعه المقاطع الحديدية للشبابيئيتكون من اطار ر

يتكون هيكله الحديدي من اطار ذو مقطع من ابسط المقاطع  لذيالمتحرك من الباب وا

ة ثم يضاف اليها مقطعين من حديد الزاوية يتصالن مع الزوايا االربعة للباب لتقوية يالحديد

.لذي يتم تثبيته بواسطة اللحام وح الحديدي المكبوس فوق الباب واالل   
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 صور البواب حديدية مكبوسة
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النوع الثاني : وهو النوع االكثر تطورا من النوع االول 

واكثر تعقيدا حيث تتكون من هيكل حديدي من مقاطع 

على شكل ساقية او مقطع زاوية او على شكل مقطع 

انبين طبقتين من الواح لتكبس عليه من الج( ┴)حرف 

ملم وسمك الباب يبلغ 2تي اليقل سمكها عن الحديد ال

ي الفراغ الداخلي طبقات من احدى ملم وقد وضع ف04

المواد العازلة للحرارة لزيادة العزل الحراري للباب اما 

لذي استعمل في ار فيكون اقوى وامتن من االطار ااالط

.النوع االول  

ان هذه االبواب تستعمل الغراض مختلفة وخاصة في 

المناطق المعرضة للعوامل الطبيعية الخارجية كالحرارة 
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.افة الى عزلها الحراري الجيدضمقاومتها العالية لهذه العوامل اك لوالرطوبة وذل  

 

 

 

 

 

 

 

 

االبواب 

الحديدية 

المغلونة : 

تصنع هذه 

االبواب من 

صفائح من 

الحديد المغلون 

غير القابل 

للصدأ وبالوان 

مختلفة 

واستعمالها 

يكون في داخل 

االبنية 

وخارجها 

حيث يتم كبس 

هذه الصفائح فوق طبقة من المواد العازلة 

للحرارة والصوت اما وزنها فهي اخف وزنا من 

ها االبواب الحديدية السابقة الذكر اضافة الى جمال

وقبولها من الناحية المعمارية وعدم حاجتها الى 

 صيانة وادامة باستمرار 

، 820،  720)ان هذا النوع من االبواب الحديدية يصنع بثالثة ابعاد قياسية من حيث العرض 

اما استعمالها فيختلف باختالف عرض الباب فاالبواب ملم  2.07ملم وبارتفاع قياسي يبلغ ( 320

ملم فانها تستعمل كأبواب للحمامات والمرافق الصحية اما االبواب (820-720)التي تكون بعرض

.ملم فانها تستعمل كابواب للغرف والفضاءات االعتيادية( 320)التي تصنع بعرض  
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صورة توضح العالقة بين فتحة الباب 

 واالطار من الجانبين

 

 

 

 

 

 ان من اهم المميزات التي تتميز بها هذه االبواب الحديدية

اضافة الى جمال منظرها والوانها الجذابة وعدم حاجتها الى 

الصيانة المستمرة هو عدم استعمال طريقة اللحام في تركيب 

اجزائها وخاصة االطار الخارجي الذي يتم تجميع اجزاءه 

.بواسطة اللوالب  
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 انواع االبواب الحديدية المغلونة نسبة الى مظهرها

وهي االبواب  : االبواب الحديدية الصلدة .1

الخالية من الزجاج او اي فتحة اخرى في 

جزئها المتحرك وقد يتم عملها من جزء واحد 

 1800او جزئين بعرض كلي يبلغ (فردة واحدة)

 ملم لكل جزء منها 320ملم اي بعرض 
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 :زجاجية االبواب الحديدية الحاوية على فتحات  .2

وهي االبواب التي تحتوي على جزء من مساحة اجزائها المتحركة السطحية على 

الزجاج كجزء من فعالية الفضاء الداخلي وشكلها الخاجي لكي يناسب ما هو موجود في 

.التصميم الداخلي لتلك الفضاءات  
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مفتوح  االبواب الحديدية الحاوية على مشبك .3

االبواب التي تحتوي على فتحات وهي :

مشبكة في االعلى او في االسفل وقد تكون 

فتحة واحدة او فتحتين وتستعمل هذه االبواب 

في الفضاءات التي تعتمد في تبريدها وتدفئتها 

على اجهزة التكييف المركزية للسماح الى 

 .الهواء بالدوران داخل الفضاءات

 

 Aluminum Doorsابواب االلمنيوم 

ان مادة االلمنيوم هي مادة حديثة الصنع حيث تنتج هذه المادة بالوان مختلفة منها 

الفضي واالصفر واالسود اضافة الى اختالف مقاطعه في حجومها واشكالها 

وحسب مناطق استعمالها ومسافة الفتحات التي يتطلب غلقها ان مادة االلمنيوم 

: تمتاز عن الحديد بعدة نقاط ايجابيةومنها  

دة تقاوم العوامل والمؤثرات الخارجية والتتاكسد مع الظروف ما .1

المتغيرة للمناخ كما هو الحال في المقاطع الحديدية اال اذا عرض االلمنيوم الى 

 .البخار المشبع باالمالح

التحتاج مادة االلمنيوم الى ادامة وصيانة باستمراروبهذا يمتاز  .2

ويا باعادة صبغه لتاكسده نتيجة عن الحديد الذي يحتاج الى ادامة وصيانة  سن

 لتعرضه الى الرطوبة الخارجية 

 له منظر اكثر جاذبية ورونقا من الحديد .0

 اليحتاج الى االصباغ المختلفة الدهنية والمستحلبة النهائه .0

 مقاطعه اخف وزنا من المقاطع الحديدية  .0

ة العتماده على اسرع واسهل تركيبا الجزاءه من الحديد عند استعماله في االبنية المختلف .0

 اللوالب لربط اجزاءه في حين يستعمل اللحام لربط اجزاء االبواب الحديدية 

مقاطعه تمتاز عن المقاطع الحديدية باستعال شرائط من مادة المطاط مما يجعلها ذات  .7

 اغالق محكم الينفذ خاللها الهواء والتنفذ منها االتربة والحشرات من الخارج الى الداخل

لحام في عملية تركيب مقاطعه مع بعضها وذلك لذوبانه بالحرارة وعليه فان اليستعمل ال .8

 اجزاؤه يتم تجميعها مع بعضها بواسطة اللوالب الخاصة الغير  قابلة للصدأ

يتاثر باالمالح التي تحتويها المواد البنائية المختلفة لذلك يفضل تركيبه في الفتحات  .3

 هاء سواء داخليا او خارجياالمخصصة له بعد االنتهاء من عمليات االن

 انواع ابواب االلمنيوم: 
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تتكون ابواب االلمنيوم المكبوسة من هيكل داخلي من مقاطع االلمنيزم مسدسة : بواب المكبوسة اال

الشكل مثال توضع الواحدة بجانب االخرى لتصبح طبقة واحدة من هذه المقاطع والتي يتكون منها 

اوقد توضع داخلها مقاطع على شكل زاوية او ساقية وبعد . المكبوسةالهيكل الداخلي لباب االلمنيوم 

االنتهاء من تركيب الهيكل الداخلي للباب يكبس عليه من الجانبين الواح من االلمنيوم والتي د تختلف 

.في مظهرها الخارجي فقد تكون صقيلة السطح او ذات سطوح مخططة وبالوان مختلفة  

 

اللمنيوم على صورة توضح طريقة كبس الواح ا

الجانبين فوق الهيكل الداخلي وعالقة هذا الجزء مع 

االطار الخارجي للباب اضافة الى استعمال اطار من 

.الخشب يحيط بالفتحة التي يدخل فيها الباب  

 

 

 

 

 

 

صورة توضح طريقة الربط بين االطار الرئيسي 

لباب االلمنيوم والجدار الجانبي واستعمال اطار 

االبيض ثانوي من الخشب  

 

 

 

 

  

صورة توضح طريقة الربط واالتصال بين اطار 

الباب المصنوع من االلمنيوم واالطار الثانوي 
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اضافة الى بيان طريقة ربط الواح االلمنيوم فوق الهيكل الثانوي للباب وعالقته مع . الخشبي

.االطار الذي يحيط بالجزء المتحرك من الباب  

 

 

 

 

 

 

 

 

االبواب المركبة :- ويقصد بها 

االبواب التي تصنع من مادتين 

أو    -:اكثر وأهمها ما يلي 

أبواب بأطار معدني من الحديد  - 

وااللمنيوم والفردة من الخشب 

. 
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ابواب بأطار معدني  من االلمنيوم مثال مع فردة زجاجية متأرجحة بأتجاه واحد أوبأتجاهين  - 

غييرها وتحصر بمقاطع معدنية في االركان مع قطعة والفردة الزجاجية تصنع بأبعاد ثابتة ال يمكن ت

  .معدنية في موقع المفتاح 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

أنواع  خاصة 

 من االبواب :- وتشمل أنواع متعددة من االبواب تستعمل الغراض خاصة منها:-

 

)) أبواب محصنة  -ا shielded doors  0وتحتوي على طبقة رصاصية وبسمك ال يزيد عن  -(( :

وتستعمل في الغرف التي تحتوي على مصادر أشعاعية كاالشعة السينية وتصنع هذه االبواب ملم 

طن لكل متر مكعب لكي تصد  0 -0بسمك أكثر من االبواب االعتيادية وأثقل وزنا بمقدار بين 

.التاثيرات االشعاعية   

طبقات  ابواب بحشو خشبي مشبك اوحشو خلوي من الورق السميك أو االسبست وغيرها من -ب

وتكون هذه االبواب متينة وذات مقاومة عالية للعزل الحراري , كبس من المعاكس واالكساء المعدني 

.والحريق   

تطبيق عملي على أنواع األبواب: المحاضرة الثالثة   
 


