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 :سريزه
فتونو څخه د آ د انساني ټولنې د مدني كېدو تاريخي پس منظر ته چې گورو، راجوته كيږي چې  د طبيعي 

شو ځان ژغورلو او د هغوى په وړاندې د خپل موجوديت د ساتلو د هلو ځلو په چوكاټ كې انسان دې ته اړ 
د باد، باران، ږلۍ، واورې، سوزونكي سور لمر، او وژنكو سړو د تباه  .چې ځانته د پناه ځاېونه ولټوي

كونكو اغيزو په وړاندې د مقاومت  دپاره لمړني انسانانو دا زده كړل چې ېوازې په سوړو كې پټېدل ېې 
همدا و چې  .اساس ورته تغير وركړي مشكل نه حلوي، په دې سوړو باېد دوى كار وكړي، او دخپلو اړتېاو په

نه د  1ي انسانانو ته داستوگنځېو د جوړلو فكر پېدا شو، د تكامل په لور د بېلو بېلو تاريخي دورولمړن
نه نيولې تر ننۍ ورځې پورې په متداوم ډول د ( د تيږې عصر)تېرېدو په چوكاټ كې  ــ د وحشت د زمانې 

ۍ رامنځ ته شوې، د لو پوهنې په تدريج سره پرمختگونه وكړل؛ د سوړو په ځاى كوټنواستوگنځېو د جوړ
كوټنېوځاى څو كوټه ييز كورونو ونيو، د ټېكنالوژيكي پرمختگونو په رڼا كې تعميرونه راستر شول، او د 

مكني مساحت د محدودوالي د سوال د حل په لور لوړ پوړې ماڼې راسترې ځوگړو د شمېر د زېاتېدو او د 
نړۍ تر ټولو لوړه ماڼۍ د برج خليفه په نامۀ د سمان تخنوي، وېل كيږي، د آ شوې، چې نن ېې د بامونو څوكې

: د مقاېسې دپاره د انټرنېټ الندې پته وگورۍ)دوبى په ښار كې موقعيت لري 
http://www.burjkhalifa.ae/en/TheTower/WorldTallestTowers.aspx 

چې دا ماڼۍ به د مهندسي اساساتو له نظره څومره خارق العاده وي په دې اړه قضاوت د كتاب ښاغلو دا 
 .لوستونكو ته پرېږدم

د كېفيت له نظره د ژوندانه د اسانتېاو د اكمال په لور د نړۍ په پرمختللو هېوادونو كې د پوهنې په هره 
بركت حتى د زلزلو په وړاندې د مقاومو  څانگه كې څېړنې كيږي، او په مهندسۍ كې د دې څېړنو په

 .استوگنځېو سترولو دپاره ، د مثال په توگه په جاپان كې، ستر گامونه پورته كړى شوي دي
د علمي اساساتو په بنسټ په پرمخ تللو هېوادونو كې علمي مؤسسو د حكومت له خوا د ټولنيز عدالت په بنا 

و د جوړونې د پاره خاص اوصول ټاكلي دي ، د دغو اصولو د تصويب شوو مقراراتو په چوكاټ كې  د وداني
 . تعين شوي دي( نورمونه)سره سم د ودانېو هرې برخې تعميراتي موادو څرنگوالي دپاره خاص معېارونه 

كال نه را په دې خوا په ښارونو كې ځاى ځاى په لوى الس د زورواكانو له خوا  ۱۰۰۲زمونږ په هېواد كې د 
ره ېا سوداگريز  فعاليتونو دپاره ودانۍ گانې جوړې شوي او ېا د جوړېدو په حال كې دشخصي استوگنې دپا

دي، او ېا د دولتي مؤسسو له خوا بېلو بېلو تصدي گانو ته د ودانيو د سترولو كار سپارل كيږي، دا چې د 
الصحي  په چوكاټ كې د عامه حفظ( پالنماستر )ودانېو تعميرول باېد د ښارجوړولو د ېو عمومي پالن 

مقراراتو په نظر كې نيولو سره صورت ومومي او په سترولو كې ېې كارول شوى ساختماني مواد د دولت له 
خوا ټاكل شوو كېفي او كمي معېارونو سره مطابقت وكړي، ېو ضروري امر دى،  او د خلكو په خدمت كې ېو 

ه كړي چې د ودانېو په جوړلو كې د سالم حكومت ېې هرچېرته ضرور نظارت وكړي او هېڅ چاته  دا اجازه ورن

                                                 
 

 
۲ 

 

 :د انساني مديت تاريخي دورې او د مهندسۍ تاريخي يون
ages-iron-bronze-overview/stone-humanities.net/history-http://www.essential/

 

.org/wiki/Geschichte_der_Architekturhttp://de.wikipedia  

http://architecture.about.com/cs/historicperiods/a/timeline.htm 
 

http://www.burjkhalifa.ae/en/TheTower/WorldTallestTowers.aspx
http://www.essential-humanities.net/history-overview/stone-bronze-iron-ages/
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Architektur
http://architecture.about.com/cs/historicperiods/a/timeline.htm


افغانستان دولتي مقامات د ښار او كلو جوړلو  چې د په كار دي. ټاكلي قانوني سټنډرډڅخه سرغړونه وكړي
عمومي پالن طرح كولو باندې د هېواد د چاپېرېالي شراېطو په نظر كې ساتلو سره  كار پېل كاندي، په دې په 

او عظيم الشان پالن طرح كول د عامه خدمتونو د هرې څانگې كې شك نه شته چې د داسې ېو پېچلي 
د مهندسانو، دبېلوبېلو څانگو انجېنيرانو او اقتصادپوهانو نه نيولى اېن  د عامه حفظ )متخصصينو

 .د گډې او متواز نې همكارۍ په نتيجه كې ممكن كېدلى شي ( الصحې متخصص ډاكټرانو پورې

 

 چې زه يو علمي کتاب وليکم؟ په کوم علت ماته دا احساس پېدا شو
کابل پوليتخنيک ته بريالي شوم، نو زه د تحصيل په   کله چې زه د سردار محمد داود خان په اخري دوره کې

ژبی وو، او کتابونه هم  يسره مخ شوم، هغه دا چې تدريس په فارس( مشکالتو)اولو کې د ډېرو ستونځو 
ا علت نو همد. نورو پښتنو ورڅخه هيڅ استفاده نه شوه کوالی اکثراً ايراني فارسي وه چې ما او زما په شان

رضأ وه او داسی يو وخت برابر شو نو زه به ( ج)که چېرته د خدای »وکړه چې  وو چې ما د ځان سره دا ژمنه
نو دادی هغه څه چې زه ځان د خپل هيواد پوروړی بولم، . «خپلو هيوادوالو د استفادی د پاره يو څه وليکم

دی راته نور هم دا حمت راکړي چې يو څو نور علمي کتابونه ( ج)ومو ورونو ته ډالۍ کوم، او خدای خپلو مظل
 .خپلو محکومو هيوادوالو ته ډالۍ کړای شم

، د عمومي په نوم ياد کړېدی د ودانېو د جوړولو مهندسي اساساتوما په ډېرو ستونځو سره دغه ټوک چې 
 .جدولونو سره مکمل کړمعلوماتو په حېث د رسمونو، اندازو او 

څومره ګران کار د ېو کتاب ليکل سړي ته ډېره ساده ښکاري، خو کله چې شروع کړي نو بيا معلوميږي چې دا 
ېو . د ېو مضمون ليکلو مشکالت هغه چا ته معلوميږي، چې اقالً ېوکتاب يی ليکلی وي د ېو کتاب حتأ. دی

ي، چې سړي ته هر ډول شرايط مساعد اوسي، د کتاب په هغه وخت کې ښکلی، پاک او بی عېبه کېدی ش
مثال په ډول؛ د کتاب ليکلو د پاره ډېر پام، آرامه عصاب، د فاميل مرسته او د هر څه نه ډېر مهم اقتصادی 

د اقتصادي ستونځې  په وجه ما ونه شو کړای . د بده مرغه د داسی شرايطو څخه زه برخه من نه وم. حالت دی
 .نيسم او خپله ستونځه حل کړمچې الزمي پروګارمونه را

د ساختماني . ما په دی کتاب کې د انجينېرۍ مختلفو کتابونو څخه چې په الماني ژبه دي، استفاده کړې ده
په دی کتابونو کې ډېر تخنيکي لغاتونه دي چې مونږ ورته په پښتو کې خاص نوم نه لرو، نو هغه مې اکثرأ په 

وايي، چې ( stair landing)چې په انګريزي کې ورته (  Podest: )لد مثال په ډو. تشرېحي ډول واضح کړيدي
چې په ( Leibung. )دا د پورتني زينو او ښکتني زينو په منځ کې ساحه ده، او ما د دمې ځاې په نوم ياد کړې

په ( Pfetten. )وايي، دا په دېوال کې د کړکۍ ګانو شاوخواته راوتلی ځای دی( reveal)انګريزي کې ورته 
چې په انګريزي کې ( Sparren. )وايي، ما دا د افقي تيرونو په نوم ياد کړي( roof purlin)ريزي کې ورته انګ

داسې نور ډېر لغاتونه دي چې په شکلونو کې . وايي، دا ما د ميالني تيرونو په نوم ياد کړي( roof rib)ورته 
 .هم ښودل شويدي

رسمونه يې واضح نه وي، او يا په ليکنی کې کومه غلطي که چېرته په دغه کتاب کې کومه نيمګړتيا وي، او 
 .وي، نو ډېره بخښنه غواړم

 ديپلوم انجينېر اسداهلل ملکزی
 

 26.10 2014.المان 
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 څلورم فصل
 (Decken (covers)) پوښښ  چتونود

 .  یخوا دېوالونو په واسطه ټينګ شوېدچې د شا او  یپوښښ د خه مفهوم د ېوې کوټې د سرد چتونو څ
 :دي غوښتنی ډېرې ضرورې الندېد پاره د چتونو

 د باروړلو قوت -  
 د اور اخستنی په مقابل کې مقاومت -  
 د تودوخی ساتنی طبقه -  
 د غږ مخنيونی طبقه -  
 ابېدلرډېر عمر کول او نه خ -  
 اقتصادي ګټه -  

د مختلفو چتونو سيستېم سره مقاېسه کړو، باېد سړې اوله کې د چتونو ساحوې وظيفې د   ددې دپاره چې
 .تعداد او غټوالي له مخې وټاکي 

د کارخانو او ډيپو ګانو چتونه تل د زيات بار او محرکې قوې تر اغيزې الندې وي، دلته د غږمخنيونې او د 
، دفترونو، (روغتونونو)د البرتوارونو، کلينيکونوخو  .ساتنه په نظر نيول کوم غټ رول نه لوبوې یتودوخ

ساتنې طبقو په  یاو داسې نور چتونه باېد د غږ مخنيونې او د تودوخ، استوګنځاېونوتياترونو، سټډېوګانو
 .نظر کې نيولو سره جوړ شي 

 

 او استفادې له مخې دوه ډوله دي  چتونه د ځاې
 هچتون( خارجي)داخلي چتونه او بېروني            

 داخلي چتونه هم څو ډوله دي 
چې د استوګنې ( باالخانې)تر منځ چتونه ، د خونو بېلونکي چتونه ، د ټولو نه پورته د بام ( منزلونو)د پوړېو 

 .دپاره نه وي تېار چتونه او د تاکاوۍ چتونه 

 چتونه هم څو ډوله دي (خارجي)بېروني 
 . او د برنډو چتونه( هوارما ْيل او )د وتلي خالص بام چتونه ، د بام چتونه 

 ماني په لحاظ چتونه دوه ډوله دي ساخت
او کلک  ، (Holzbalkendecken (wood joist ceiling)) چتونه( ګاډر)تير د لرګو څخه           

  (Massivdecken (solid ceilings)) چتونه (پاخه)

 Holzbalkendecken (wood joist)لرونکي چتونه ( ګاډر)د لرګو څخه تير

ceiling)) 
 :لرونکي چتونه په دوه ډوله دي( ګاډر)د لرګو څخه تير
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 .د قدمونو غږ مخنيونی سره چتونه، او غېر د قدمونوغږ مخنيونی چتونه
 

 (Massivdecken (solid ceilings))چتونه ( پاخه)کلک 
 پاخه چتونه هم په دوه ډوله دي

 Balkendecken)لرونکي چتونه ( ګاډر)او تير  (Plattendecken (panel ceilings))هوار تخته يی چتونه 

(beamed ceilings).) 

 

 ډوله دي 7( Plattendecken (panel ceilings))هوار تخته يی پاخه چتونه 
 Stahlbetonvollplatte (Reinforced concrete solid)مکمل د اهن کانکرېټ څخه تخته يی چتونه  -

slab).) 
 (.Stahlsteindecke (Steel stone ceiling))د فوالدو او ډبرو سره چتونه  -

 (.Glasstahlbetondecke (Glass reinforced concrete ceiling))سيم داره شفاف کانکرېټي چتونه  -

 .(Pilzdecke (mushroom blanket)) خرېړي ډوله چتونه -

 Stahlbetonhohldecke (Reinforced concrete)چتونه  د اهن کانکرېټ څخه سوري لرونکي -

hollow ceiling).) 

 Vorgefertigte Plattendecke (prefabricated)مخکې د مخکې نه تېار جوړ شوي تخته يی چتونه  -

panel ceiling).) 

 Spannbeton-hohlplattendecke)د ېو ډول خاص اهن کانکرېټ څخه سوري لرونکي  چتونه  -

(Prestressed concrete hollow plate ceiling).) 

 

څلور ډوله ( Balkenbecken (beamed ceilings))پاخه چتونه  لرونکي( ګاډر)تير 
 دي
 unbewehrte Decken zwischen I- Trägern) ډوله تيرونو تر منځ کانکريټي چتونه Iد دوو  -

(unreinforced ceilings between I-beams).) 
 (.Plattenbalkendecke (Plate beam ceiling))د تير سره هوار تخته يی چتونه  -

 Stahlbetonrippendecken (Reinforced concrete ribbed)ۍ ډوله اهن کانکرېټي چتونه پښت -

floor)). 

 (.Ziegelfertigteildecken (Brick precast ceiling))خښتو سره د ېوې برخې تېار چتونه  -

 

 لرونکي چتونه( ګاډر)د لرګو څخه تير
 (Holzbalkendecken (wood joist ceiling)) 

ېر پام او دقت څخه کار واخلي، چې دلته د هوا او د قدمونو د نو په جوړولو کې باېد سړی د ډچتو د دا ډول
تطابق  ميعار ټاکل شوی دی DIN 4109سره چې په المان کې ورته د ( نورم)غږ مخنيونه د ساختماني ميعار 
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ته او ( ګاډرونو)تيرونو انو غږونه راساً د فرش له الرې څخه په دغه چتونو کې د قدمونو يا د نورو شې. وکړي
 .ته انتقاليږی( پلستر)اخېړ  د هغې له الری

ددې د پاره چې د غږ انتقال مخنيوی وشي، باېد د فرش او تير تر منځ د غږ مخنيونی طبقی څخه چې دا ېو 
 .ډول ساختماني مواد دي استفاده اوشي

 

 (:توجه)پاملرنه 
ېوې ګردچاپېر کلکونکی ته ضرورت دی، چې ددې کله چې د لرګو څخه تير لرونکي چتونه جوړيږي، نو 

او په دې کې  ،پلن اوسي cm 12جګ او  cm 12وظيفه، نښلول او د ودانۍ ټينګول دي چې دا باېد کمترکمه 
 .اوسي Ø 10 2چې کوم فوالد استعمال شوېدې، باېد کمترکمه 

 د لرګو څخه تير لرونکی چت چې تيرونه يی نه ښکاري
 

   
 

 :په پورته شکل کې ورکړل شوی شماری عبارت دي له
 .د خپلی خوښی فرش چې د هرشي نه وي - 1
 .و طبقهدسمټ - 2
 .د پالستيک په واسطه بېلونکی طبقه - 3
 .د غږ مخنيونکی طبقه - 4
 .خه د ډکون طبقهد بعضی ساختماني موادو څ - 5
 .د باروړونکو او کلکو تختو طبقه - 6
 .طبقه( ونوګاډر)د لرګو څخه تيرونو  - 7
 .د تش ځاې طبقه - 8
 .د هوا، لندبل او داسی نورو دتېرېدلو مخنيونکی طبقه - 9
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 .د چت د الندې برخې کلکولو د پاره د تختو طبقه - 10
 .د چت الندينۍ برخه - 11

 ی چت چې الندې تيرونه يی ښکاريد لرګو څخه تير لرونک
 

 
 

 :په پورتنی شکل کې د پاس نه مخ په ښکته په الندې ډول دي
 (.چې د هرڅه نه وي)د فرش طبقه  – 1
 .د غږ مخنيونی اوله طبقه چې د نري اوږدو تخته ګېو په سر ورکړل شوی دي – 2
 .ا وږدی نري تختی – 3
 .ی ساتنی طبقهد اوږدو تختو تر منځ ورکړل شوی د تودوخ – 4
 .د اوږدو تختو الندې د غږ مخنيونی دوهمه طبقه – 5
 .کانکريټی ډبری – 6
 .د پالستيک طبقه چې د لندبل مخنيوی کوی – 7
 (.ګاډرونه)د لرګو څخه تيرونه  – 8

 
 
 
 

 د تودوخی ساتنی طبقه
 کانکرېټي ډبرې

 د غږ مخنيونی اوله طبقه
 د غږ مخنيونی دوهمه طبقه

 د لنده بل مخنيونی طبقه
 د لرګو څخه تيرونه
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 (Massivdecken (solid ceilings))کلک پاخه چتونه 
 چتونه مکمل د اهن کانکرېټ څخه تخته يي

 (Stahlbetonvollplatte (Reinforced concrete solid slab)) 
د المانی معېار . چتونه، د کانکرېټ، فوالدو او د کاڼو څخه جوړيږی مکمل د اهن کانکرېټ څخه تخته يي

اوسي، خو دا د تکېا  cm 7تختو ډبلوالی باېد کمترکمه  له مخی د دغو اهن کانکريټي (DIN 1045)( نورم)
 .اوږودوالی په نظر کې نيول کيږی( الونه چې چتونه په سر يی راځید چت الندې هغه دېو)ګانو 
که چېرته د تکېا . دی cm 13تختی ډبلوالی تقريباً  ددېوي، نو  m 4که د تکېا ګانو تر منځ فاصله : مثالً

او يا ددې څخه زيات په نظر  cm 20څخه تجاوز وکړي، نو د تختو ډبلوالی باېد  m 6ګانو تر منځ فاصله د 
 .ونيول شي، چې دا ډېر غېر اقتصادی تماميږیکې 

 ي، د دغی برخی قوت او د باروړلو طاقتفاصله، کوم چې د چت تخته ورباندې راځ هغه برخود د دېوال 
دېوالونو په سر (  B 5 , B10)خو بېا هم د اصولو له مخی دغه فاصله د خښتو او د کانکرېټ . تړلی دی پورې

کوم چې په دوو دېوالونو  (Einachsige Platten) ېو محوري تختې. کيږینظر کې نيول  په cm 7کمترکمه 
 .ايښودل کيږي، باېد مستطيل ډوله اوسي
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 :په دا ډول تختو کې د فوالدو د استعمال ېو مثال
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 د فوالدو ليست
 وزن
kg 

 وزن

 k g/m 

 مجموعی
 اوږودوالی

قطر  شکل اوږودوالی
Ø 

 ېنمر تعداد

45,01 0,62 72,60 3,63  10 20 1 

 

46,22 0,62 74,55 3,55  
 

10 21 2 

19,75 0,22 89,76 5,28  
 

6 17 3 

 اضافه برش  % 5 5,55

 مجمو عی وزن 116,53

 
 (Zweiachsige Platten (Biaxial plates)) دوه محوري تختې

په فوالدو مجهزيږي چې په اوږدو او په  ېغونددغه تختی په دری او يا څلورو دېوالونو راځي او د صليب 
دی سره وزنونه دواړو الد اچول کيږی، چې ېو ډول اوسي،فو يې ېو رنګه يعنی چې د فوالدو قطر( عرض)برو 

کمل اهن کانکرېټ ددې دپاره چې وخت سپما شی، نو په اوس وختونو کې دا ډول م. خواوو ته تقسيميږی
په واسطه د دېوالونو ( Hebekran)او بېا د کرن  خانو کې جوړيږي د مخکی نه په کار تېار مخکی څخه تختې

 .سره ډکول کيږی( مصالح)د شوتی  سر ايښودل کيږی اود ډډو درزونه يېپه 

 

 د فوالدو او ډبرو يا خښتوڅخه چتونه
 (Stahlsteindecke (Steel stone ceiling)) 

 :د فوالدو او ډبرو څخه چتونه عبارت دي له
هغه خښتی کوم چې په . او اهن کانکرېټ( مصالح)، کانکرېټ يا د سمټو شوته ونکي خښتېې کارېدپه چت ک

هغه . نکرېټونو ته زښت ډېر راټيټويااهن ک نظر بی خال( وزن)چتونو کې استفاده ورڅخه کيږي، د چت بار 
افي نو ځکه اض ،خښتو په واسطه اخستل کيږی ددېکوم چې د چت په سر وارېديږی،  ،وارېديدونکی فشار

په . په کاريږی( مصالح)کمل او يا ېوه برخه د شوتی په دا ډول چتونو کې يا م. کانکرېټ ته ضرورت نه شته
دا ډول چتونه . دغه چتونو کې د فوالدو د استفادی اندازه، د ډبرو يا خښتو پښتېو شکل پورې ارتباط لري

فوالدو محورونو تر منځ فاصله  شويپه دغو چتونو کې د کارول . يږیېو محوري دي او ټول په ېو سمت جوړ
 .اوسي B 15کانکرېټ ګروپ باېد  د درزونو په منځ کې د استفاده شوي. څخه تجاوز ونه کړي cm 25باېد د 

کې په کافي اندازه په اوبو  ل کيږی، باېد دغه ډبرې او يا خښتېکله چې ددغه ډبرو ياخښتو څخه کار اخست
 ه استعماليږی، خپل ټاکل شوی وختچې ددغو ډبرو يا خښتو سره شته شي، ترڅو هغه کانکرېټ يا شوتخي

اېد کانکرېټ شي او د دېوالونو په هغه برخو چې دغه ډبری يا خښتی ورباندې راځی، ب. له السه ورنه کړي
 .شي ېهم د کانکرېټ څخه ډک همدا رنګه څنډې
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 ، فوالدو او کانکرېټ څخه چتونهد ښيښې
 (Glasstahlbetondecke (Glass reinforced concrete ceiling)) 
دپاره چې د روښنايی څخه استفاده  ددې. دا ډول چتونه د کانکرېټ، ښيښه او د اهن کانکرېټ څخه تېاريږی1

ددغو چتونو . اوشي او د بېروني هوا څخه مخنيوی وشي، نو په دغه چتونو کې د ښيښې څخه استفاده کيږی
ېو محوري . څخه زيات نه دی kN/m² 5چې پر دی وارېديږی د  قوت نظر هغه وارېدېدونکي محرکی قوی ته

د دوه محوري کلک باروړونکي . څخه کم نه وي cm 6کلک باروړونکی کانکرېټي پښتۍ جګوالی د 
څخه باېد کم نه اوسي او پورتنۍ برخه چې د فوالدو سره مجهز شوی،  cm 8کانکريټي پښتۍ جګوالی د 

، باېد قطر دغه کانکرېټي پښتېو کې اچول کيږي سيخان يا فوالد چې پهټول .پلن اوسي cm 3باېد کمترکمه 
( ګاډرونه)ن کانکرېټ تيرونه باېد د اه د دغه چتونو ټولې پوښل شوي برخې.څخه کم نه وي mm 6يی د 
د پاره چې دا ډول چت د ودانۍ  ددې. دغه تيرونه کېدی شي چې په داخلي برخو کې هم راشي .ولري

خه وساتل شي، نو د دېوال او چت تر منځ د انبساط او ښوېدو درزونه په نظر کې ونيول وارېديدونکی قوی څ
 .شي

 

 

 
                                                 

1
 په ځای د ښيښی قف څخه استفاده کيږي( جغل)دا هغه ډول د چت تختی دي، چې په دی کې د شګی او کرېړ   

 فوالدي سيخانو سره د چت ډبرينې بالکونه د
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 :په پورتني شکل کې ورکړل شوی عددونه عبارت دي له
 ی برخهڅخه جوړ شوی ښيښ B 16 / B 20 / BG6 / BG10د  – 2
 مواد د ربړ په شان بندونکي – 4
 د ربړ په شان بندونکی پروفيل – 5
 مواد تيکي بندونکيپالس – 6
 انبساطي مواد – 7
 ښوېدونکی برخه – 8
 (فلزي پټۍ) بندونکی پالستيک – 9

 

 (:Pilzdecken (mushroom blanket))خرېړي ډوله چتونه 

. دا ډول چتونه په هغه ځاېونو کې جوړيږی چې ډېره لوېه خونه يا کوټه ولري او هر طرف  ته سړی وليدلی شي
 . څخه کم نه وي، او دا صليب ډوله په فوالدو مجهزيږي cm 15 چتونو ډبلوالی باېد د ددې

 

 
 

 ددېد پاره، لکه د ېو ټکي په شان د ګرد او يا څلورکنجه پاېو څخه کار اخستل کيږي،  د دغه چتونو کلکولي
ندې رانه شي يا کاږه نه شي، نو دا دواړه لکه د ېو مفصل په د کومی قوی تر اغيزی ال د پاره چې چت او پاېې

هغه . جوړيږی( کوم چې د پاېی په سر راځی)دغه چتونه د سر او يا بی د سر . ډول ېو د بل سره تړلي جوړيږي
د چت . ر چت په نوم ياديږيچې د پاېی په سر کوم بل کلکونکی نه وي، نو دا د پاېی نه غېر د ېو هوا

د چت الندې . مجهز شي د ښوېه او ياځيږ فوالدو سره اضافهباېد ( هوار او يا خرېړي لرونکی) کلکونکې برخه
 .په نظر کې نيول کيږي cm 6,5دوو ورکړل شوو پاېو تر منځ فاصله 
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 سوري لرونکي چتونه د اهن کانکرېټ څخه
 (Stahlbetonhohldecken (Reinforced concrete hollow ceiling)) 

 m 6د ( کوم چې دا چت ورباندې دی)چې الندې د دېوالونو تر منځ فاصله  پاره هغه لويې تختې د چتونو د
په ځاې دا ډول چتونو   ددېڅخه زيات وي، نو مکمل ډک چتونه ډېر درانده او غېر اقتصادي تماميږی، نو 

کشش او ته د اهن کانکرېټ څخه سوري لرونکی تختی، چې سوري يی په منځنۍ برخه کې چېرته چې د 
پس د منتاژ نه کله چې . فشار ځاې دی ورکول کيږي چې دې سره د تختی وزن کميږي او اقتصادې تماميږی

ېو محوري تختی لکه د صليب په شان په فوالدو مجهزيږي، او . چت جوړ شو نو بيا دغه سوري نه ليدل کيږي
بل کې کلک او اوبه نه ل په شان سرپوښ څخه چې د اوبو په مقايدغه سوري  دېو ډول کاغذی مستط

 .تېرونکي دي،دواړو خواوو ته بندول کيږی
چې په  و تر منځ فاصلېد دېوالون د هغو کوټو. وزن سپما کوي پورې %40 – 20د  دا ډول چتونو تختېد 

د پاره سوري لرونکي چتونو سيستېم ته نوې انکشاف ورکړل شوی  ددېه د ېوبل څخه واقع دي، زياته انداز
 .و ډول کلک قف لرونکي ساختماني موادو او پروفيل لرونکي اوسپنی تختو څخه جوړيږیدی، چې دا د ې
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 :دي دول کې د سوري لرونکي تختو اندازې ښودل شويج الندېپه 

 cm 23 28 33 38 43 48 53د تختی ډبلوالی په 

 cm  13 15 23 25 33 35 43د سوري قطر په 

 cm  8 8 8 8 8 13 13د سورېو تر منځ  فاصله په 

 cm  18 23 28 33 38 45 53د سورېو تر منځ فاصله په + قطر  د سوري

 
نه په فابريکو  د چتونو هغه تختې چې سطح يې ډېره لوېه وي او مخکې د مخکې

 Decken aus großflächigen vorgefertigten Deckenplatten)کې تېاريږي 

(Ceilings of large prefabricated ceiling panels)) 
 مخکې د مخکې نه تېارې شوي تختې

 (Vorgefertigte Plattendecke (prefabricated panel ceiling)) 
بر  m 2,50او د ( څومره اوږودوالي ته چې ضرورت وي) د دا ډول چتونو تختې په ېو الزمي اوږودوالي

وسپنی تختی په دی کې د سيخانو جالۍ سره ېوه د ا. جوړيږي( برخه الندېېوازی )نيم تېار په اندازه( عرض)
 په فابريکه کې جوړيږي، ډبلوالی يېبرخه ده او تېار  الندېکوم چې ،د دغو تختو. څخه هم کار اخستل کيږي
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4 – 6 cm هم مجهزيږي او ه نور منتاژيږي، نو ددغو تختو مقطع د فوالدو سر کله چې دغه تختې. دی پورې
 .ډبلوالي سره کانکرېټيږی اندازې بيا په الزمي

بيا د منتاژ د پاره  فابريکه کې تېاريږي اوپه ی نه د کانکرېټو کخه تختو ګټی دا دی، چې دا مخکی د مد دغ
نو بيا هغه پورتنۍ برخه کوم چې د  ،کښېنول شوی ځای ته انتقاليږی، کله چې دا تختې خپل ټاکل شوي

 .ږیۍ ښکاري، د کانکرېټ سره کانکرېټيې جالفوالدو پات
ته د اخېړ ضرورت نه شته، ځکه چې دا په کافي اندازه ښوېه جوړيږي، فقط هغه  الندېبله دا چې د دغی چت 

 .سره نيول کيږي چې دا اقتصادي تماميږي (مصالح)، هغه د شوتی وو تختو تر منځ راځيدرزونه کوم چې د د
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 ي خاص اهن کانکرېټي تختېوري لرونکس2
 Spannbeton – Hohlplatten (Prestressed concrete hollow plate) 
ډبل  پورې cm 20او تر  cm 50او يا  cm 33,3( پلنوالی)عناصرو بر  قاعدی له مخی د دغو تختود پوښنکي د

په اوږدو دواړو خواوو  کې او په منځ برخه ويد دغو تختو پورتنۍ برخه نظر الندينۍ برخی ته نرۍ . جوړيږي
د دغو تختو په سر نور اضافي . سره ډکول کيږي( مصالح)ی ته لښتي ورکړل شوي دي، چې دا بېا د شوت

د  ددېډبلوالی، پلنوالی  په المان کې ډول ډول دي، د تختو دغه تختې. انکرېټ ته ضرورت نه شتهک
چې په دی کې د تختی اوږودوالی  ل دیورکړل شوی شک الندې  ل کيږي ، چې ېو ډول يېڅخه ټاک اږودوالي

 يې
 6,50 - 7,00 m; 4,00 - 4,50 m; 4,50 - 5,00 m; 5,00 - 5,50 m; 5,50 - 6,00 m; 6,00 - 6,50 m 

7,00 - 7,50 m; 7,50 - 8,00 m; 8,00 - 9,00 m; 9,00 - 10,00 m; 10,00 - 11,00 m 

11,00 - 12,00 m13,00 - 14,00 m12,00 - 13,00 m  
 او پر F 90، د اور په مقابل کې د مقاومت ګروپ  cm 27يی ( ضخامت)ډبلوالی ،  cm 120نوالی يی او پل

 KN/m²;3,25 KN/m²; 2,75 1,50: دغی تختی وارېديدونکی متحرکی قوی په مقابل کې مقاومت 

KN/m² 2,00 KN/m² ; 3,50 KN/m²; 7,50 KN/m²; 5,00 KN/m² ; 15,00 KN/m²; 10,00 KN/m² 

1,00 KN/m² ټاکل شوی دی. 
  

 
 

 پاخه چتونه لرونکي( ګاډر)تير 
 Massivdecken / Balkendecken (Solid slabs  beams) 

 :(Houdisdecke)3 ډوله تيرونو تر منځ تختې چې په فوالدو مجهز شوي نه وي Iد 
ې کانکرېټ کله چ و د منتاژ نه وروسته بېا په سر يېبېدون د فوالدو جوړيږي خ د دغه ډول چتونو تختې

 .کې اچول کيږي cm x 15 cm 15وي، ( Ø 6 mm)اچول کيږي، نو ېوه جالۍ د سيخانو نه چې قطر يی 
دننه د  دغه تختې. اخستل کيږي، هغه سوري لرونکی تختې ديپه دا ډول چتونو کې چې اکثراً کار ورڅخه 

 ;cm; 60 cm; 70 cm; 80 cm; 90 cm; 100 cm 50: د تختو اوږودوالی . وهل کيږي پورېتير په منځ کې 

110 cm 20: پلنوالی . وي cm  25او ېا cm  . 3,5د ( : ضخامت)ډبلوالی cm – 10 cm وي پورې. 
 .په اندازه مېالن ورکول کيږي ◦60ته د ( ر ېا سورپه ب)تختو دواړو ډډو  د دغو

                                                 
2
د تختی په النی برخی کې  تختی په اږدو کې ېوه اضافي قوه په نظر کې نيول کيږي او ددېدا ېو ډول اهن کانکرېټ دی چې   

 .قوي فوالد اچول کيږياضافي 
3
 ، دا ېوه فرانسوی کليمه ده چې دا ډول تختی د خښتو څخه جوړيږي(Houdisplatten)هوديس تختی   
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 : په پورتني شکل کې

lh = 50 cm; 60 cm; 70 cm; 80 cm; 90 cm; 100 cm; 110 cm  د تختی اوږودوالی 
bh = 20 cm – 25 cm  د تختی بر ېا سور 
dh = 3,5 cm – 10 cm  د تختی ډبلوالی ېا ضخامت 

 دی پورې  kg – 45 kg 43تختو وزن د  ددې
ډکيږي او  د کانکرېټو څخه پورېپه تيرونو کی کښېنول شول، نو بيا د تير تر پورتني سطح  کله چې دا تختې

 .ېو پلستر نيول کيږي وبېا د هغه په سر د سمټ

 

 
 

 :په پورته شکل کې 
 د چت تختی – 1
 مارک کانکرېټ B 25د  - 2
 ټو پلسترد سم – 3
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 لري اهن کانکرېټ څخه تختې چې سرتا سره په اږدو سوري
Stahlbeton – Hohldielen (Reinforced concrete - hollow core slabs) 

 پورې m 3تر بايد دغه تختې د قاعدې له مخې. څخه جوړيږیکو کانکرېټو د عادي او سپ دا رنګه تختې
او  په هغو بامونو کې چې د پاکولو. ولري( ضخامت) والیډبل cm 6او کمتر کمه  والیپلن cm 33، اوږدوالی

 .هم اوسي cm 5د تختی ضخامت کېدی شي چې ، يا ترميم د پاره استفاده کيږي
 :ټاکل شوی دی وړلو توان د تختو د اوږودوالي له مخې بارجدولونو کې د دغه تختو وزن او  په الندې

 
 د تختی وزن د بار وړلو توان cmپه     د تختو اندازې

  kgهره دانه په   KN / m² ډبلوالی بر يا سور اوږودوالی
80  

 

 

33,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,3 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

40,50 51 
90 40,50 60 

100 40,50 63 
110 32,20 70 
120 27,00 76 
130 21,70 83 
140 18,70 89 
150 24,00 95 
160 20,70 101 
170 18,00 108 
180 15,60 114 
190 13,50 120 
200 12,00 127 
210 10,50 133 
220 9,30 140 
230 13,90 144 
240 12,40 152 
250 11,20 158 
260 10,20 165 
270 9,10 170 
280 8,20 177 
290 7,50 182 
300 6,50 190 
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 د تختی وزن د بار وړلو توان cmپه     د تختو اندازې
  kgهره دانه په   KN / m² ډبلوالی بر يا سور اوږودوالی

80  

 

 

 

 

 

 

 

33,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

29,2 42 
90 29,2 48 

100 29,2 52 
110 23,2 57 
120 19,5 62 
130 24,0 67 
140 20,2 72 
150 17,2 77 
160 15,0 82 
170 16,5 88 
180 14,2 93 
190 12,4 98 
200 10,9 103 

             

 
 Stahlbeton – Rippendecken)د اهن کانکرېټ نه پښتۍ ډوله چتونه 

(Reinforced concrete ribbed floor) 
څخه کم  cm 70او د پښتېو تر منځ فاصله باېد د  تختې لکه د پښتېو په شان شکل لريد دغه ډول چتونو 

 .په ډول ډول جوړيږي دا تختې .ت ته کوم ضررت نه شتهتختو ستاتيکي ثبو ددې. اوسي
 :د جوړښت ، منتاژ او د ډکون د رقم له مخې په الندې ډول ديچتونه دا 

 :د جوړولو ځای له مخې
 کيږي په همهغه ځای کې جوړولچېرته چې کارول  -  
 نه جوړول مخکې د مخکې -  

 :د ساختمان له مخې
 د ډکون سره -  
 غېر د ډکون سره -  
 

 :د ډکون د رقم له مخې
 د سپک کانکرېټ سره -  
 د پخو خښتو سره کوم چې د چتونو د پاره استفاده کيږي -  
 ون د پاره نورساختماني موادو سرهد ډک -  

 :ځانګړي برخې ېد ستاتيک له مخ
 د ځبېښل شوو تختو سره -  
 غېر د ځبېښل شوو تختو سره -  
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 :د چت جوړولو له مخې
 ېو طبقه يی چت -  
 دوه طبقه يی چت -  
 

، بېدون د ډکون څخه ه چتونو تختېد اهن کانکرېټ څخه پښتۍ ډول
Stahlbeton-Rippendecke aus Ortbeton ohne Füllkörper (Reinforced 

concrete ribbed slab cast in place without packing) 
د ډکون په ځای  دلته د تش ځاېونو. اره چوړيږي ه د مغازو او د دولتي ودانېو د پدا ډول چتونه په زېاته انداز

څخه  ف غټوالی لري او ېا پروفيل لرونکي اوسپنېد پښتۍ داره اهن کانکرېټي تختو څخه چې مختل
ړي چې د دغو پښتېو الندې ښکاره نه شي، نو د پښتۍ الندې برخه کې کله که څوک وغوا. استفاده کيږي

او بېا د مېخونو په واسطه د چت الندې برخه  جوړيږي، ورسره دلرګو نري تختې  هم کانکرېټوي ختېچې دا ت
څرنګه چې . جه سړی دی ته دوه طبقه يی چت وايي، په همدی ود خاصو تختو څخه جوړ شوی ځوړندوي چې

 1/10 څخه زېا ت نه وي، د تختې ډبلوالی يې cm 70ذکر شو، د دوو پښتېو تر منځ فاصله باېد د  پورته هم
کومه  محرکه قوه چې . څخه کم نه اوسي cm 5برخه د دوو پښتېو تر منځ فاصلې سره دی، خو بېا هم باېد د 

تر منځ  cm 40او  cm 16که چېرته د پښتېو جګوالی د . څخه کم اوسي p≤5 KN/mپر دی وارديږي، باېد د 
 .تر منځ دی m 10او  m 5وي، نو بېا اوږودوالی يی د 

 

 
 
 
 

 اهن کانکرېټي پښتۍ ډوله چت
 غېر د ډکونه د ټيمي يا د اوسپنی تختې په سره کانکرېټ اچول کيږي

،د غږ د تخنيک له مخې ښه به وي چې  cm 50کمترکمه 
62,5 cm ونيول شي. 

 اخېړ نيونکی

 فوالدي سيخان
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 جالۍ سرهکلکونکي اهن کانکرېټي چتونه د  پښتۍ لرونکي
 Stahbeton-Rippendecke aus ortbeton mit Gitterträgern 

 (Reinforced concrete ribbed slab cast in place with lattice girders) 
جالۍ دي، چې دا د کږېدو په مقابل کې کلک دي او دا د ېوبل کلکوونکي  ددغو چتونو بار وړونکي برخې

جالۍ  د دغې. منځ راځيد جالېو تر  پوښونکي برخې. ورکول کيږي فاصلې پورې cm – 62,5 cm 50څخه د 
 . ينۍ برخه کلکه شيسره بيا د چت الند ورکول کيږي چې دې د نيونکي الندې برخه کې د لرګو نري تختې

 (ټيپ)د پښتۍ ډوله چتونو رقم 

 شکل فوالدي قالب کسټ په

 دوه محوره د کسټ په شکل د فوالدو څخه پښتۍ ډوله چت

 سر ته رسېدلي کانکرېټي پښتۍپه سر دکسټ ډوله قالب د نظر څخه پناه کېدنه
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وېرڅاليت 4جسم کې د  په سپک پوښونکي. په دېوال راشي cm 11,5باېد کمتر کمه  دا جالۍ نيونکي

(Werzalit )دا چتونه  ډول ډول دي چې ېو . ور څخه وشي په نوم ېو ډول ساختماني مواد دي، باېد استفاده
په دې کې د . دی پورې mm – 300 mm 60چې جګوالی يی د  ،ډول يی په الندې شکل کې ښودل شوی دی

 Ø 8 mm ېو فوالد په اوږدو چې قطر يې په پورتنۍ برخه کې: په څو شکله کار اخستل شوی دی فوالدو څخه

– 16 mm 2 چې قطر يې (وتر)وه دانې په مېالن ، دپورې Ø 6 mm – 8 mm  پورې او دوه دانې الندې چې
  .دي پورې Ø 6 mm – 16 mm 2  قطر يې

  

ډبرو څخه  يکانکرېټ کرېټي د خښتو او يا د سوري لرونکيپښتۍ ډوله اهن کان
 :چې ستاتيکي اغيزه نه لري ،چتونه

ولري، دا چتونه يا د سوري  هبرخه برابر هواره سطح نو کې باېد پام وشي چې د چت الندېپه دا ډول چتو
د زور په مقابل کې  انکرېټي خښتو څخه جوړيږي، دا خښتې يا ډبرېک لرونکي خښتو او يا د سوري لرونکي

د اهن کانکرېټ څخه جوړيږي چې ددغو پښتېو پلنوالی  ي، نو ځکه دلته پښتۍ او تخته يېمقاومت نه لر
تر تختی د جالۍ  اچول کيږي چې دغه( سيخ)فوالد انې نيول کيږي، په هر پښتۍ کې دوه د cm 5کمترکمه 

                                                 
4
 .پوره کوونکی وايی، چې دا اوس نوی بازار ته وتلی، دا مواد تر نيمی پېړۍ پورې دوام کوي( عمر)وېرڅاليت ته د ژوند    
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 چې په دې کې په مساوي فاصلې cm 5( ضخانت)ډبلوالی  همدا رنګه د تختې. پورتنۍ برخې پورې ورسيږي
 فاصله باېد د نه تر بل پښتۍ تر منځه پورېپښتۍ د منځ  ېد ېو. سيخان هم اچول کيږيسره په عرض 

 70 cm د دېوال په سر راشي، ټولې هغه کې چې سوري دي، اجازه نه شته چې  په کوم ځای. څخه زياته نه شي
 .د کانکرېټ څخه اوسي برخې چې په دېوال راځي، باېد بې سوري

 

        
 
 

 
 تېارونه ونو د ېوې برخېکرېټي چتاهن کان د پالن له مخې د پښتۍ لرونکي

په وخت کې قالب نيولو  داده چې د چت جوړونېد دغه چتونو چې ېوه برخه يې مخکې نه تېاريږي، فاېده يې 
 د چتونو پښتۍ د فوالدي. ضرورت دی ته ضرورت نه شته او هم د منتاژ په وخت کې ډېر کم کانکرېټ ته

د دوو پښتېو تر منځ د خښتو . جالۍ څخه جوړيږي چې دا د کږېدو او تاوېدو په مقابل کې پوره مقاومت لري
د پښتېو په الندې برخه کې . ره او يا غېر د ستاتيک د اغيزې نه راځيتختې چې يا خو د ستاتيک اغيزې س

 پښتۍ

 فشاري تخته

 پښتۍ باندېپه عرض 

 کوټبند

په فوالدو اساسي 
 مجهزېدنه

 قالب بندي

 رهپښتۍ ډوله اهن کانکرېټي چتونه د ډکون س
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 اخستل کيږي، دغه پښتۍ کله چې خښتې، د کشش په مقابل کې ور څخه کار چې کوم فوالد ورکړل شوي
 .وی، نو بيا د کانکرېټ څخه ډکيږيکښېنول ش

 
 :توجه اوشيوړولو د پاره باېد الندې الرښوونو ته ډېره د دا ډول چتونو ج

 .اوسي cm 11,5ايښودل کيږي، باېد کمتر کمه  ښتۍ هغه برخه چې په کوم ځای باندېپ ددې -  
قطر  وي، او يا دوه چې Ø 10 mm 1 کمتر کمه ېو فوالدي سيم چې قطر يېد اهن کانکرېټي تير په اخر کې  -  

 .په عرض ورکړل شي باېد Ø 7 mm 2يې 
 .ايښودل کيږي، باېد افقي او هوار اوسي تۍ ورباندېټولې هغه برخې کوم چې دغه پښ -  

ه تر ، چې د ېوې پښتۍ د منځ نه الندې شکل کې ښودل شوي ديوېل شول، او هم پهم و مخکې څه رنګه چې
 .څخه کمه اوسي cm 70بلی پښتۍ تر منځ پورې فاصله باېد د 

 

 کسټ په شکل فوالدي قالب

 
 دوه محوره د کسټ په شکل د فوالدو څخه پښتۍ ډوله چت

 

 سر ته رسېدلي کانکرېټي پښتۍپه سر دکسټ ډوله قالب د نظر څخه پناه کېدنه

 

 د يوې برخې سرته رسېدلي پښتۍ ډوله چتونه، د کانکرېټو څخه ډکون سره

 څخهمکمل کانکرېټي پښتۍ، غېر د باروړونکي ډکون 

 د تيرونو سره چت

 ستاتيکي اغيزې نه غېر د خښتو څخه چتونه
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 تخته يې چتونه د خښتو څخه جوړې شويتېاره 
ږي او بېا دغه د چتونو په شان، اول پښتۍ ډوله اهن کانکرېټي تيرونه جوړي دغه چتونه هم لکه د مخکې

په اندازه کانکرېټ  cm 5په منځ کې ايښودل کيږي، او بېا ددې په سر د  ددې خښتو څخه جوړ شوي تختې
 .اچول کيږي

 

  
 :شکل کې د پورته څخه مخ په ښکته په پورتني

  Bodenplatten in Mörtelbett   (مصالح( )چې د هر څه نه وي) ش تختېد فر -
  Estrichفرش شوی پلستر  د سمټو څخه -

  Trennlageبېلونکی برخه  -

  Dämmungد تودوخۍ د ساتنې او يا د غږ مخنيونې طبقه  -
 چې د منتاژ په وخت کې کانکرېټ ورسره هم اچول کيږي  چت تختې سوري لرونکي د تېاره جوړ شوي -

Fertigteil – Hohlkörperdecken mit Beton ausgegossen 

  Putzالنديدی پلستر  -
ايښودل  و تر منځ هغه فاصله چې دا ورباندېوي، نو د دېوالون cm 25تقريباً ( ضخامت)که د ېو چت ډبلوالی 

 .محدوديږي پورې m 5,5کيږي، تقريباً تر 

 څخه چتونه( ګاډرونو)اهن کانکرېټي تختو او تيرونو 
 Plattenbalkendecken (Plate beam ceilings)  

نه ( ګاډر)او په الندې برخه کې د اهن کانکرېټ څخه تير  ډول چتونه د اهن کانکرېټ څخه پلنې تختېدا 
هغه ځاېونو د پاره  دا چتونه د. غاړه اخلي پخپل وارېديدونکی زور دواړه په ګډه يې ېوځای جوړيږي او

په کوم ځای کې چې کانکرېټ ته  چې د ستاتيک له نظره ،دي، چې غولی يا کوټه ډېره پراخه ساحه ولري
 تيرونه د تختې په هغه ځاېونو کې چې راښکونکي. کانکرېټ سپما کيږيزيات ضرورت نه وي، نو هلته د 

نه په  خکېد م دغه چتونه اکثراً مخکې. نيسيوراښکلو مخه  ، چې د تختېدي، په عرض اچول کيږي
 2,5د پاره چې په اسانه ترانسپورت شي، نو دا د  ېدد. کارخانو کې تېاريږي او بيا منتاژ د پاره انتقاليږي

m په پلنوالی چوړيږي. 
 

 د فرش تختې د شوتې سره

 د سمټو څخه فرش شوی پلستر
 بېلونکی برخه

 د تودوخۍ د ساتنې او يا د غږ مخنيونې طبقه
 تېاره جوړ شوي سوري لرونکي د چت تختې

 النديدی پلستر
 



379 

 

       
 

 

 

 پورې د تير جګوالی الندېد چت 

 ډبلوالی ورېپتر کانکرېټ 
 د کانکرېټ ډبلوالی

 
 اوږودوالی

 وزن
 

 د کانکرېټ جنسيت
 د کانکرېټ پوښښ
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 پنځم فصل
 چې سر يې خالص وي،( بالکون)برنډې  او (پوړکۍ) زينې

 وي خواته خالصې ېوېاو هغه برنډې چې 

Treppen, Balkone und Loggien 

 (Stairs, balconies and loggias)  
جوړه شوی وسيله ده چې سړی ته په مختلفو لوړو ځاېونو ته د ښتو او يا ښکته کېدو  زينه د پوړېو څخه

 .زينه کمتر کمه د درېو پوړکېو څخه جوړيږی. امکانات بې خطره او ارامه برابروي
څخه ګډ  کې د نيولو ميلې او د خطر په وخت ندې ورکړل شوي تير يا تختې، پوړۍ ، کټارېزينه د ال
 .جوړيږي

 :دي کل کې د زينې برخې ښودل شويش الندېپه 

  
 :عددونه عبارت دي له په پورتني شکل کې ورکړل شوي

 Treppenpodest (سپه)د شروع اولنۍ ساحه الندې د زينې مخې ته د زينې - 1  
  Zwieschenpodest (سپه)پوړېو تر منځ د دمی دوهمه ساحه ي پوړېو او پورتنيد ښکتن – 2  
  unterer Treppenlaufۍ کالندينۍ پوړ په زينه کې د ختلو – 3  
  oberer Treppenlaufۍ کپه زينه کې د ختلو پورتنۍ پوړ – 4  
  Treppenlochاو د دېوال په منځ کې تش ځاې  د زينې – 5  
  Treppengeländer und Handlaufکټاره او د خطر په وخت کې د نيولو ميله  د زينې – 6  
ۍ په منځ کې د ليدو د پاره ورکړل شوی وړه فاصله کد پورته پوړۍ او کپوړ د زينې الندې - 7  

Treppenauge  
  Austrittۍ څخه د وتو برخه کپوړ پورته د زينې اخري – 8  
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  Antrittپه زينه کې د قدم ايښودلو اولنی پوړ  – 9  
  Lauflinieليکه  د تګ د پاره نښه شوې – 10  

ږي، نو الندې ورکړل شوي غوښتنې باېد په نظر کې پاره پالنيکله چې ېوه زينه د جوړولو د 
 :ونيول شي

 .ودانۍ د ضرورت په اندازه د زينو ټاکل د ېوې -  
 .د زينو رقم او ډول -  
 .د زينو د اندازو ټاکل -  
 .ېدلو اندازه په نظر کې نيولدرد و -  
 .تد زينو د جوړولو اصول او مقرراد سيمی يا ځای په نظر کې نيولو سره،  -  

 :دوه ټکو ته خاصه پاملرنه وشي د زينې په جوړولو کې باېد الندې
ېو نه د دمی له کد سور يا پراخوالي کمتر کمه اندازه او وروسته د ټاکل شوېو پوړ په ودانۍ کې د زينې – 1

 .(سپه) پاره ېوه ساحه
 .قدم سره د+ د پوړ جګوالی = اندازه  د زينې. يسباېد د تګ له پاره ډېر راحت او زينې – 2
 

 Teile einer Treppe (Parts of a staircase) د زينی برخی
 

  
 

 :په الندې ډول دي په پورته شکل کې ورکړل شوي د زينې برخې
  a – برخه  د پوړکۍ والړه يا عموديSetzstufe (Vertikal)  
  b –  مخکينۍ څنډهVorderkante  
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  c – د قدم ايښودو برخه  په پوړکۍTrittstufe  
  d –  مخکينۍ څنډهVorderkante  
  e –  ( د پوړکۍ تر راوتلي برخې پورې)په پوړکۍ دقدم ايښودولو برخې سورAuftrittsbreite  
  f – تر منځ فاصله  د پوړکۍ د افقي راوتلي برخې او عمودي برخېUntertritt  
  g – اندازه  د پوړکۍ د قدم ايښودلو مکملې برخېStufentiefe  
  h –  پوړکۍ جګوالی تر د پوړکۍ الندې برخې پورېد Steigung (h = j – i)  
  i – ډبلوالی  د پوړکۍ د راوتلي برخېSteigung (i = j –h)  
  j – جګوالی  د پوړکۍSteigungshöhe  
  k – پورتنی قشر د پوړکۍ 
 

 (:پلنوالی)جګوالی او سور  ه ډبرينو او لرګو زينو کې د پوړکۍپ

  
 :کېپه پورته شکل 

  a – ( عرض)سور  په افقي د پوړکۍAuftritt (Stufentiefe)  
  s– جګوالی  د پوړکۍSteigung (Stufenhöhe 

 :دي د جګوالي اندازه په الندې جدول کې ښودل شوي مختلفو ودانېو ته د پوړکۍ
 

 cm 16 – 14 جګوالی  ونو او سرخالصو ځاېونو کې د پوړکۍپه تم ځاې

 cm 17 – 15 جګوالی يو کې د پوړکۍروغتونونو او ښوونځپه 

 cm 18 – 17 جګوالی کورنۍ اوسيږي، د پوړکۍ کې چې ډېرېپه لوېو ودانېو 

 cm 19 – 17 جګوالی کې چې ېوه کورنۍ اوسيږي، د پوړکۍ په وړو ودانېو

 cm 20 – 19 جګوالی تاکاونو او امبارخانو کې د پوړکۍ په

 :دي زې ښودل شويپه الندې جدول کې د زينو مفهوم او اندا
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 اندازه مفهوم
 cm 10او تاو را تاو زينو د پاره  cm 26عادي زينو د پاره کمترکمه  (عرض)سور  د پوړکۍ

 پورې cm 18 16ټاکل کيږي، خو په منځني ډول  د ودانۍ د جګوالي له مخې جګوالی د پوړکۍ
  s/a = 17 19: سور، مثالً  ۍجګوالی پر د پوړک د پوړکۍ تناسب د پوړکۍ

د زينې په منځ کې د 
 (سپه) ځای دمې

ول کيږي چې ددې اوږودوالی د ځای ورک پوړکېو وروسته د دمې 18 – 16د 
 د اوږودوالي سره برابره ده پوړکۍ

په منځ کې تش  د زينې
 (خال)ځای 

تر منځ د ليدو د پاره ېوه تشه فاصله ده چې دا باېد  ې او کښتني زينېد پورتني زين
 ه ويڅخه کم cm 12د 

د خطر په وخت کې 
 ميله او کټاره نيونکې

د تاو راتاو زينو د  m 1جګه د عادي زينو د پاره او  m 0,9دا ميله باېد کمتر کمه 
 پاره

 
 :دي جدول کې ښودل شوي نو د پاره د زينو اندازې په الندېستوګنځاېوا
 

 د زينو اوږودوالی اندازه تعداد او سور د پوړکيو تعداد او جګوالي اندازه پوړکۍ د منزل جګوالی

e  پهm  تعداد(n ) په
cm  

په ( s)جګوالی 
cm 

په ( n)تعداد 
cm 

په ( a)سور 
cm 

 د تاکاو زينه
2,25 m 

12 18,8 11 28 3,08 
13 17,3 12 26 3,12 

 

2,50 m 

 

14 17,9 13 26 3,38 
14 17,9 13 29 3,77 
15 16,7 14 26 3,64 

 

2,75 m 
15 18,3 14 26 3,64 
16 17,2 15 26 3,90 
16 17,2 15 29 4,35 

 
 پالن ډولونهد د زينو 

 Grundrißformen von Treppen (Ground plan of stairs) 
سور  لی، د پوړکۍ جګوالی او د پوړکۍاوږودوا ه کې ډېره اغيزه لري، هغه د پوړکۍکوم شی چې په زين

جګوالی کميږي، هومره  ی او سور ډېريږي او د پوړکۍپه زينه کې چې څومره د پوړکۍ اوږودوال. دی (عرض)
 .وړولو د پاره لوېه ساحه پکاريږيج رت ډېريږي يا په بل عبارت، د زينېد ځای ضرو

 :په شپږ ډوله دي زينی د جوړښت له مخې
 Einläufige Treppe (single staircase)مستقيمه په ېو امتداد پرته زينه  – 1  
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a – مستقيمه 
 b –  تاوه شوې ¼مستقيمه خو په وتو کې 
 c –  (دمی ځای1د )چوتره تاوه او د وتو په کنج کې  ¼مستقيمه خو 
 d –  شوې تاوه ¼مستقيمه خو په شروع کې 
 e –  (دمی ځای1د )چوتره  تاوه او د شروع په کنج کې ¼مستقيمه خو 
 f –  تاوه شوې ¼شروع او اخر کې مستقيمه خو په 
 g –  (دمی ځای1د )چوتره  خو په شروع او اخر کې تاوه شوې ¼مستقيمه 
 h – زينه،  نيمه تاوه شوېi – تاوه شوې ¼په منځ کې  د زينې. 

 (:Zweiläufige Treppe (two flights of stairs))دوه برخه يی زينه  – 2  

                                                 
1
د پاره ما  ددېتخنيکي ساحه کې داسې کليمې شته چې د بده مرغه په پښتو کې د هغه د پاره کومه خاصه معنا نه لري، نو  په  

 .خپل د ځانه دغه کليمو ته معنا ورکړی، ترڅو د محترمو ليکواالنو له خوا نه دی ته کومه معنا پېدا کيږي
 .وايی( Treppenpodest)می ځای ورکړېدی، په الماني کې ورته په پورته ورکړل شوی کليمه چې ما ورته په زينه کې د د
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j – (ځای د دمې) مستقيمه، په منځ کې چوتره 
k – د  تاوه شوېU په شکل زينه 
l –  دU  (ځای د دمې)چوتره په شکل په منځ کې 

m – (ځای د دمې)چوتره  ¼زينه په منځ کې  رونکېکنج ل. 

 Dreiläufige Treppen (triple-flight stairs)زينه  درې برخه يي – 3  
                                                                                                                                             

  
 

n –  دS  لري پکې( ځای دمې1د )چوتره  ¼په شکل زينه چې د دوو 
 o  اوp –  ځای سره د  دمې ¼دT په شکل زينه 

q – درې برخه يي U  رهس( ځای دمې1د )چوتره  ¼شکله زينه چې د دوو 
 r اوs –  دE  (ځای دمې1د )چوتره  ½په شکل زينه چې. 
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 زينه تاو راتاو او ډېرو برخو لرونکو – 4  
 Gewendelte und Mehrerläufige Treppen (Turn and Multi-barreled stairs) 
 

 
t – ا ليندۍ ډوله په ېو امتداد زينهتاو ي 
 u –  دوګ ډوله زينه2تاو په ېو امتداد 
 v – يدو د پاره تش ځای پرېښودل کيږينه چې په منځ کې د لپه ېو امتداد تاوه زي 
 w –  زينه برخه يي دوه کرته تاوه شوېدوه 
 x – د پاره تش ځاېونه لري ډېرې برخې لرونکې زينه چې په منځنو کې د دمې. 

 چې دی ته برليني زينې هم وايي په شکل زينې Sاو  Yد  – 5  
 Treppe in Y und S Form, Berliner Treppe 

 (Steps in Y and S form, Berlin stairs) 
 

 

                                                 
2
 .وايي( Spindel)دوګ د لرګي هغه آله ده چې وړۍ پری رېشل کيږي او په الماني کې ورته   
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y –  داY  برخه او بيا په دوه برخو بېليږيډوله زينه ده چې په شروع کې ېوه 
 z –  دا هم دY ختميږي روع کيږي او په ېوې برخېپه شکل زينه ده چې د دوو برخو نه ش 
 α - ېوه برخه يې S نجونو کې تاو شوېدیډوله زينه چې په دوو ک 
 ß – برليني زينه. 
χ – ېوه برخه يې S ډوله زينه. 

 هرم ډوله او مخروط ډوله زينې – 6 
 Pyramiden und Kegeltreppen (Pyramids and cones stairs) 
 

 
 

δ – مثبته هرم ډوله زينه 
 هرم ډوله زينه منفي –   
 φ – 8 کنجه مثبت هرم ډوله زينه 
 γ – 8 ه منفي هرم ډوله زينهکنج 
 η – ته مخروط ډوله زينهمثب 
 ι – مخروط ډوله زينه منفي. 
 

ګوری چې په دی کې کمترينې اندازې  په الندې شکلونو کې تاسې مختلفې زينې 
 .دي هدايت شوي اندازې ورکړل شوي او
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 :زينه مستقيمه ېوه برخه يي

 
 :په پورته شکل کې باېد

B = 310 cm;    A = 86 cm 

  cm 23 ≤سور باېد  د پوړکۍ     

  cm 20 ≥جګوالی باېد  د پوړکۍ
 

 :هدايت شوی اندازه

  
 

A = 94 cm  B = 375 cm; 

  cm 26 ≤سور باېد  د پوړکۍ

  cm 19 ≥جګوالی باېد  د پوړکۍ
 

 :تاوه شوی زينه ¼
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A = 86 cm;    B + C = 400 cm;    D = 86 cm 
  cm 23 ≤سور باېد  د پوړکۍ 

  cm 20  ≥جګوالی باېد  د پوړکۍ
 

 :ايت شوی اندازههد

   
 

A = 94 cm;    B + C = 490 cm;    D = 94 cm 

  cm 26 ≤سور باېد  د پوړکۍ

  cm 19 ≥جګوالی باېد  د پوړکۍ
 

 :ځای سره تاوه شوی زينه د دمې ¼
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A = 86 cm ;  B + C = 458 cm D = 86 cm;    

  cm 23 ≤سور باېد  د پوړکۍ 

  cm 20  ≥جګوالی باېد  ۍد پوړک
 

 :اندازهايت شویهد

  
 

A = 94 cm B + C = 536 cm;     D = 94 cm;     
  cm 26 ≤سور باېد  د پوړکۍ

 cm 19 ≥جګوالی باېد  د پوړکۍ
 

 :تاوه شوی زينه ½

  
 

A = 86 cm;   B + D + C = 500 cm;   C ≥ 176 cm;   E = 86 cm 
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  cm 23 ≤سور باېد  د پوړکۍ

 cm 20  ≥جګوالی باېد  وړکۍد پ
 

 :دايت شوی اندازهه

  
 

A = 94 cm;    B + D + C = 600 cm;   C ≥ 192 cm;     = 94 cm 

  cm 26 ≤سور باېد  د پوړکۍ

 cm 19 ≥جګوالی باېد  د پوړکۍ
 

 :ځای سره دمې تاوه شوی زينه د ½
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  = 86 cm;   B + C +   = 630 cm;   C ≥ 172 cm;   E = 86 cm 

  cm 23 ≤سور باېد  د پوړکۍ

 cm 20  ≥جګوالی باېد  د پوړکۍ
 :هدايت شوی اندازه

 
A = 94 cm;   B + C +   ≥ 740 cm;   C ≥ 192 cm;   E = 94 cm 

  cm 26 ≤سور باېد  د پوړکۍ

 cm 19 ≥جګوالی باېد  د پوړکۍ
 

 :تاوه شوی زينه 2/4

 
 

A = 86 cm;   B + C + D = 500 cm;   E = 86 cm 
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  cm 23 ≤سور باېد  د پوړکۍ

  cm 20  ≥جګوالی باېد  د پوړکۍ
 

 :هدايت شوی اندازه

 
 

A = 94 cm;   B + C + D = 600 cm;   E = 94 cm 

  cm 26 ≤سور باېد  د پوړکۍ

 cm 19 ≥جګوالی باېد  د پوړکۍ
 

 (Spindel – Treppen)دوګ ډوله زينه 
کې ښودل شوی دی، ډېره شکل  الندېته، څه رنګه چې په ( A)په دوګ ډوله زينو کې د پوړکۍ اوږودوالی 

 .که څومره د پوړکۍ اوږودوالی زيات وي، هومره زينه نا ارامه او ډېره ساحه نيسی. پاملرنه اوشي

 

 

 د زينې قطر
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A = 88 cm 

  cm 190= قطر 
  cm 23 ≤سور باېد  د پوړکۍ

 cm 20  ≥جګوالی باېد  د پوړکۍ
 

 :هدايت شوی
A = 94 cm 

  cm 210= قطر 
  cm 26 ≤سور باېد  د پوړکۍ

 cm 19 ≥جګوالی باېد  پوړکۍ د
 

 د زينو محاسبه
اوږودوالی په الندې ډول  پوړکۍ سور يا پلنوالی، او د مکملې زينېپه ېوه زينه کې د پوړکۍ جګوالی، د 

 :محاسبه کيږي

 

 د پوړکۍ د سور معلومونه د قدم د اندازې له مخې
، چې دغه قدم د پوندې اخره پورې د قدم اندازه د پښې د پوندې اخري برخې څخه شروع کيږي تر بلې پښې

 63د قدم اندازه  د اينجينېرۍ د محاسبې له مخې. اکل شوی دیټ پورې cm – 65 cm 63په اوروپا کې د 

cm ټاکل کيږي م اندازه د کوچنيانو د قدم له مخېپه وړکتونوکې د قد. په نظر کې نيول کيږي. 
 

 لوميږيفرمول سره مع د ېو پوړکۍ سور په الندې
a + 2s = 63 cm  63د = د پوړکۍ جګوالی  دوه وارې+ يعنی د پوړکۍ سور cm . 

 .د پوړکۍ جګوالی – sد پوړکۍ سور،  – a: په دی فورمول کې  a = 63 cm – 2s: د پورته فورمول له مخې
 :سره نو دلته د پوړکۍ سور مثاوي دی د( s = 17 cm)د ېوې پوړکۍ جګوالی : مثالً

a = 63 cm – (2 x 17 cm) = 29 cm  
 

 ډول ټاکل کيږي اندازه په الندې د پوړکۍ د جګوالي
د پوړکۍ جګوالی تقريبي په نظر کې نيسو،  د پوړکۍ د جګوالي معلومولو د پاره د منزل د جګوالي له مخې

 śد منزل جګوالی او  hد پوړکېو تعداد،  nدلته ( n = h / ś) نږ ته د پوړکېو تعداد په الس راځينه مو ېچې دد
د هغه نه وروسته د پوړکۍ  کله چې د پوړکېو تعداد معلوم شو، نو بيا. دی ړکۍ تقريبي جګوالید پو

 .اصلي اندازه معلوموو دجګوالي
د تناسب له  ددېاوسي، نو  cm 18وي او د پوړکۍ تقريبي جګوالی  cm 275که چېرته د ېو منزل جګوالی 

د پوړکېو تعداد باېد معېن اوسي، نه ( cm / 18 cm = 15,3 275. )مخی د پوړکېو تعداد معلوميږي
 .د پوړکۍ جګوالی معلوموو له مخې ددېنيسواو  15پر ځای  15,3ونکی، نو ځکه مونږ د راعشاريه ل
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s = 275 / n  دلتهn  سره  15د پوړکېو تعداد ښايی چې مثاوي دی د(s = 275 / 15 = 18,33)وړکۍ ، د پ
 .نيول کيږي 18,33مطلق جګوالی 

 .سره باېد اوسي 12= د پوړکۍ جګوالی   –ې سړی په زينه کې راحته اوسي، نو د پوړکۍ سور د پاره چ ددې
a – s = 12  وي 12يعنی د پوړکۍ د سور او د جګوالي تر منځ فرق باېد. 

 s) او د پوړکۍ جګوالی( a = 29 cm)سره، که چېرته د پوړکۍ سور  a + s = 46 cmد راحته تګ د پاره باېد 

= 17 cm )نو دلته اوسي ،(29 cm + 17 cm = 46 cm )کيږي سره. 
 

 ډول محاسبه کيږي اږودوالی په الندې د ېوې زينې
 .د زينو د پوړکېو د تعداد څخه ېو منفي کيږي او د حاصل سره د پوړکۍ د سور اندازه ضربيږي

L = (n – 1). a    دلتهL  ،د زينی اوږودوالیn  د پوړکېو تعداد، اوa ښايی د پوړکۍ عرض. 
 .سره L = (15 – 1). 27,3 cm = 14 x 27,3 cm = 3,82 mوي، نو  a = 27,3 cmاو    n = 15که :  مثالً

 

 د زينو د مېالن زاويه
 .ټاکل کيږي ه مخېد تناسب ل د جګواليور او د پوړکۍ د مېالن زاويه د پوړکۍ د س د زينې

 او جګوالي تر منځ تناسب بايد چې د پوړکۍ د سور. تر منځ ده 37ºاو  30ºزاويه د  دېوې راحتې زينې

 (a = 27 cm; 29 cm ) او(s = 17 cm; 18 cm )اوسي، يعنی :s / a = 17 / 29  او ياs / a = 18 / 27 وي. 
 

 
 

 
 
 

 د لرګو والړه زينه

 ناراحته زينه

 راحته زينه

 بيروني زينې

 مخ په ځوړ

زينه                    
ړه 

ال
 و
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 څخه کمه وي 24ºزينه چې د مېالن زاويه يی د 
ډېر  ې د پوړکېو سور يېده، د هوارو زينو په قطار کې راځي، چڅخه کمه  24ºد  دا ډول زينې چې زاويه يې

او د پوړکېو اوږودوالی هم زيات ځای نه لري  دا رنګه زينه  د دمې. يې ډېر کم ويزيات او د پوړکېو جګوالی 
 .وي

 

 تر منځ وي( 24º - 45º)د  زينه چې د مېالن زاويه يې
ودانېو، روغتونونو دولتي  تر منځ ده، اکثراً په استوګنځاېو، 24º - 45ºد  چې د مېالن زاويه يې زينې داسې

رق وي، دا ف cm 3پوړکۍ تر منځ  د دغه ډول  زينو د النديني پوړکۍ او پورتني. وړيږينورو کې ج او داسې
روغتونو کې دا په وړکتونو او . راوتلی وی په اندازه مخکې cm 3پوړکۍ څنډه د  چې د پورتني په دی معنا

 .ه چې د پښو د بندېدو خطر دیاوسي، ځک ډول پوړکۍ نه جوړول کيږي چې څنډه يې وتلې

 

 :تر منځ وي( 45º - 75º)د  زينه چې د مېالن زاويه يې
 .تر منځ وي، اکثراً صناعتي ودانېو د پاره جوړيږی( 45º - 75º)د  دا رنګه زينې چې د مېالن زاويه يې

 

 :څخه زياته وي 75ºد ه چې د مېالن زاويه يېزين
چې د لرګو او يا د اوسپنی څخه وي،  څخه زياته وي، متحرکه زينې 75ºد  دا ډول زينه چې د مېالن زاويه يې

 .جوړيږي
 

 :د زينو ډولونه

 زينه ( لکه د اس زين)ډوله زين  – 1  
Aufgesattelte Treppe (Stepped staircase) 

 ايښودل باندېتيرونو  باروړونکي( ښي او کيڼ)و خواوو ته دواړ و کې د زينې پوړکۍ د زينېپه زين ډوله زين
د پاره  ددېفقي اره شي، ا تختو د پاره باېد په ټاکلي جګواليتيرونه د پوړکۍ  دغه مېالن لرونکي. کيږي

 . پوړکۍ هواره او افقي راشي چې د زينې
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 پورې cm – 12 cm 6يا پلنوالی  نظره باېد د باروړونکي تيرونو عرضپه اينجينېرۍ کې د ستاتيک له 
 باېد ( ړکۍ تختې د پاره اره شوی ځایدپو)اوسي، د پنجې جګوالی 

10 cm – 25 cm ه دغو زينو کې  پ. تيرونه دی باېد د پوړکۍ د تختو څخه ډبل وي بار وړونکي.  اوسي پورې
دا . اوسپنی څخه تيرونه هم وکارول شي نګ شويتيرونو په ځای، څلورکنجه وېلډې د لرګو څخه جوړشوي

ه خوا په باروړونکي تير راشي او بلی خوا ته يې کلکوونکي چې د پوړکۍ ېو زينی داسی هم جوړېدی شي،
 .ورکړل شي پايې

 

 وهل شوی زينه پورېوړکېو د تختو د پ - 2  
 Eingeschobene Treppe (Inserted stairs) 

د دواړو ډډو باروړونکي تيرونه د پوړکۍ د تختی  د دغې زينې. هم وايي دا ډول زينو ته باړخو ډوله زينې
کم ېو لښتی چې د توتکۍ د لکۍ  cm 2په اندازه ،خو  پوړکۍ د عرض ندازه، او هم د همدغېاډبلوالي په 

، چې زياتره وخت دا تختې داسې کلک راځي. وهل کيږي پورې پکېتختې په شان وي جوړيږي، او بيا دغه 
 .پېچونو ته هم کوم ضرورت نه پېدا کيږي

 

 
 

 ينه دننه زبېښل شوی ز – 3  
Eingestemmte Treppe (Remember pushed stairs) 

کۍ د مخکې پوړ عمودي تخته، کومه چې د پورتني الندېپه دا ډول زينو کې د پوړکۍ تخته او د پوړکۍ 
کې، کوم په اندازه دننه په تير  cm 2په سر راځي، دواړه د  او د النديني پوړکۍ شاتيني برخې الندېبرخې 

ل کيږي او بيا د همدی لرګي په رنګ د لرګو څخه ، ځبېښچې ددغو تختو د پاره لښتي جوړ شوي دي
د پوړکېو د غژغژ د پاره چې  ددې. ځاېونو کې کلکول کيږي ېخونو په واسطه په ټاکلي برمه شويجوړشوي م

راځي، ېوه نرۍ پټۍ  الندې ېپه سر چې د پوړکۍ د تخت يا غږ څخه مخنيوې وشي، نو د عمودي تختې
 .ورکول کيږي
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په ساحه کې کانکرېټي جوړيږي  چې د ساختمانهغه زينی  – 4  
Ortbetontreppen (cast-in-place concrete stairs) 

او په فوالدو مجهز شي، نو بيا کانکرېټ باېد د  ،دا ډول زينی جوړولو د پاره قالبونه ونيول شيد کله چې 
، تر څو ټول ځاېونه د ښکته څخه مخ په پورته واچول شي او په ځبېښلو يا ويبراتور سره دا کېمنډل شي

 .کانکرېټ څخه ډک شي
 

 
 

 په زينه کې د پوړکيو دوام الندينۍ چوتره

 

 سرنۍ چوتره

 پلنوالی

ډبلوالی
 

جګوالی
 

ډبلوالی
 

ډبلوالی
 

 د ډډې په تکيا کې پورې وهلې پوړکۍ                                            پر تير يا کومې تکيا باندې ايښودل شوي پوړکۍ
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  تېار جوړ شوي کانکرېټي زينې – 5  
Beton-Fertigteiltreppen (Precast concrete stairs) 

دلته پوړکۍ  .وړکۍ او تيرونه ېوځای مکمل جوړيږيچې پ تېاره په فابريکه کې جوړ شوي کانکرېټي زينې
بار او  شکل لري چې د زينې Lالندې تير د  د زينې. ه هم ډېره مرسته کويير سرکوم چې په تيرونو دي، د ت

 .تغير خوړونکی بار په مقابل کې باېد پوره مقاومت ولري
په شکل او  Z، د  کنج لرونکي: د مثال په ډول . لري مختلف ډولونه د پوړکېو د شکلونو له مخې دا زينې

 .نور داسې
 

 
 

خصوصيات  الندېلرګي باېد  استعمال شوي د لرګو څخه زينې يا په زينه کې
 ولري

 .اوسي پورې %10 - %8بل باېد ه ـ د لرګو لند    
 .ـ د څېړۍ او ناجو څخه لرګي چې بېروني پوټکی ونه لري    
 .ابي شوی نه اوسي ـ د نښتر څخه لرګي چې پوټکی يې    
 .اوسي mm 800  چې اوږودوالی يې mm 40:  ـ د لرګي ډبلوالی    
                                    55 mm 1200  چې اوږودوالی يې mm اوسي. 
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 خواته خالصه وي ، او هغه برنډې چې ېوېچې سر يې خالص وي( بالکون)برنډې 
 Balkone und Loggien (Balconies and loggias)  

و هدف د پاره د کوټو نه څخه مطلب د اول پوړ نه پورته هغه سرخالصي برخې دي چې د ې( بالکون)د برنډو 
په ) Balkonاو په اوسني ژبه کې ورته  Balchoبرنډه چې په کالسيکه الماني کې ورته . غېر جوړيږي

پېړۍ کې په کار  18دغه لغت په الماني ژبه په . وايي( Balconاو په فرانسوي کې  Balconeاټالياوي کې 
 .وړل شوی دی

او سرپټي برنډې به . څخه کار اخستل کېده( باکون)ره به د برنډی پېړۍ هنري سبک د پا 18او  17د اروپا په 
 .روازه او يا د بيروني دروازی په حېث ورڅخه کار اخستل کېدهماڼيولويه دد لويو 

وايي  laubia=Laubeوي، په کالسيکه الماني کې ورته  ې ېو خوا خالصه او نورې برخې بندېهغه برنډې چ
خوا ته خالصه کوټه ده، چې اکثراً دا د ليندۍ په  وايي، چې دا سرپټی او ېوې loggiaاو په ايتالوي کې ورته 

 . loggia die lanziپه ښار کې ( Florenz)د مثال په ډول د ايټاليا د فلورينس . شکل وي
الص او يا ټولې پټې وي، د استوګنې ډډې کې کوم خپه په اوسني وخت کې دا ډول برنډې چې سر يې پټ او 

د سر خالصي برنډې او د . په حېث ورڅخه کار اخلي او د هوټل د کوټو مخې ته د ناستې کوټېکوټې مخې ته 
، او (تيراس)چوتره : د مثال په ډول )ساختمانونه  په شان د استفادې ددېنورې سر پټي برنډې په خوا کې 

وسم کې د ناستې او اً خلک د ګرمۍ په مد هوار بام څخه زمونږ په هيواد افغانستان کې اکثر. دي( هوار بام
 .استفاده کوي مالستې

 

 څخه استفادې د برنډی ډولونه او د هغې
 Balkonarten und ihr Nutzung (Balcony types and their use)  

په . په لوړ پوړو ودانيو کې د برنډی څخه د باغچی او يا د وړې اقتصادي هوېلۍ په حېث کار اخستل کيږي
په حېث او په  ميلي ودانۍ کې برنډه د ځانګړي نښېپه ېو فا .ښت وسيله دهکې دا ېوه خاصه د جوړمهنډسي 

ودانيو کې برنډه يا په په  د استوګنو. لوړ پوړو يا ډېر فاملي ودانيو کې برنډه د ريتمي قطار په حېث جوړيږي
د  د پخلنځي په مخ کې برنډه ډېره اقتصادي وي، ځکه چې. يډول او يا د ېو پټۍ په شکل جوړيږ ځانګړي

 ددېخو . پخلنځي سامانونه ايښودل کيږي او هم په ژمي کې د موادو ساتلو د پاره ورڅخه کار اخستل کيږي
 .هدف د پاره بايد برنډه تړلې اوسي

چې دلته بايد برنډه د . ه کيږيته برنډو څخه د کالو او بسترو ته د هوا ورکولو استفاد د خوب کوټې مخې
 .هوا جريان ولري خوا څخه خالصه اوسي، ترڅو ښه هرې

ته  خو د ناستی کوټی مخې .د پخلنځي او د خوب کوټو د پاره د برنډی حالت او خوا کومه معنی نه لري
د پاره دا بايد  ددېنو . څخه د تقويې د پاره تفريح او ارامتيا استفاده کيږي ددېدلته . برنډې بل ډول ښکاري

 .لمرينه اوسي
 .، خو بيا هم بايد ېوه اندازه پناهي ولرياوسي د برنډی شاوخوا کېدی شي چې نري

خو بيا . ټاکل کيږي ک له نظره اقتصادي تمامېدو له مخېاو د ستاتي د برنډی اندازه د هغې څخه د استفادې
څخه پلن  m 2,00څخه وړاندی او د  m 1,00بايد د  ،که د کوم هدف د پاره ورڅخه کار نه اخستل کيږيهم دا 
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  وړاندی جوړ شي زيات  څخه  ددېاو يا  m 1,50  ته برنډه کېدی شي چې ېد کوټې مخ د ناستې. نه شي
(≥1,50 m.) 

کله چې د  .چې دا ېوه خاصه معنا لري. ږيپه صنعتي ودانيو کې تل د ودانۍ شاه وخوا ته برنډې جوړي
چې د  په ځينو حاالتو کې کيدی شي. انفجارکوم خطر منځ ته راځي، نو د برنډی څخه د تېښتې استفاده کېږي

د شاه وخوا برنډی بل ښه والی دادی چې د ودانۍ شاه وخوا نما . شاه وخوا برنډو په وجه د زينو تعداد کم شي
سر پټې برنډه ده چې دا فقط د  ،نورې ساختماني برخېد برنډی . او د کړکۍ ګانو ښيښو پاکونه اسانه کيږي

 .خوا نه خالصه وي ېوې
 

 Die konstruktive Ausbildung der Balkoneد برنډو ساختماني ښودنه 
 (The structural design of the balconies)  

 د دېوال په اوږدو کې داخلي جوړښت
 Längswandgefüge (Longitudinal wall structure)  

په اوږدو د دېوال په داخلي جوړښت کې کوم چې چتونه يې ځای په ځای کانکرېټيږي، د برنډی جوړول نسبتاً 
خو دا د تودوخي پول وي، چېرته . په شکل وي وام د دېوال څخه د ېو راوتلي تختېدا د چت په د .اسانه دی

 .چې سوړوالی او تودوخي ژر انتقالوي
ه اندازه درزونه په سرني سطح کې نري د وېښتانو پ ددېراوتلی تخته بايد ډېره لويه نه اوسي، ځکه چې 

کانکرېټ . استعمال شوي فوالدو ته د زنګ وهلو خطر دی داده چې دا په تخته کې دننه معنا ددېجوړيږي، 
اوسي چې اوبه تېر نه  باندېېوه طبقه ور اوبه ورڅخه تېر نه شي، او يا داسېکلک اوسي چې  بايد داسې

 .کړي
دلته بايد ېو درشايي چې د اوبو په . په برنډه کې د ټولو نه مهم او د پام وړ د برنډی څخه کوټی ته تېرېدل دي

 .ې ښه کلک اوسي ورکړل شي چې دا د باران اوبو څخه مخنيوی وکړيمقابل ک
د ودانۍ په اوږدو کې د . ورکړل شي( ناوه)برخه کې د اوبو بهېدو د پاره ېوه پوزه  الندېپه  د برنډی د تختې

 .دېوال داخلي جوړښت کې تياره جوړ شوي برنډو ته د توصيې وړ نه دی
 

 د ودانۍ په عرض د دېوال داخلي جوړښت
 Querwandgefüge (Bulkhead structure)  

دلته د ودانۍ چتونه د عرضاني دېوال سره موازي پراته دي، نو ځکه دلته نه شي کېدی چې د برنډی تخته د 
  .چت سره کلک شي

دلته اسانه دادی چې د برنډی تخته د عرضاني دېوال څخه د مټ په شکل راوتلی اوسي، چېرته چې د 
دا ډول ساختمان د . دا ښه دی چې د برنډی تخته او د چت تخته سره بېل اوسي هرساختماني فزيک له نظ

 .تيارو ساختماني برخو د پاره ښه مناسب دی
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 د دېوال سره يوځای کېدنه او د درشايي جګوالی

Wandanschluss und Schwellenhöhe  
د ښيښه . جګ اوسي cm 15جه تقريباً د دېوال سره يوځای کېدنه بايد د اوبو د الوتلو په و د برنډی د تختې

نو په دی حالت کې د دغی . دا ډول درشايي جګوالی مزاحمت کوي اونا مناسبه دی د پاره د يي دروازو
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دغه کړکۍ ډوله دروازه چې د سپکو فوالدو څخه . اوسي پورې cm – 4 cm 3درشايي جګوالی بايد د 
څخه جوړه شوې درشايي  ودغه د سپک فوالد. وهلو پورېجوړيږي، يا په پورته کولو خالصيږي او يا په 

 .بايد د برنډی د تختی څنډی سره د ېو دوامداره ربړي مصنوعي درز په واسطه کلک شي

 
 :راولي الندې حاالتو کې تر اغيزې الندېدازه په د باران اوبو ان د برنډې په تختې 

ا خالصې کټارې، د ډه يا سر پټه، تړلي يغټوالی او ژوروالی، خوا يا طرف، سرخالصه برن د برنډې د تختې
پورتني حاالت چې څومره نا . خوا نه يا د ډډی نه، د منځ نه تېرېدل او يا د ېو نل په واسطه اوبو وتل د مخکې

وا سره بايد په کاسه کې درشايي د دې د برنډې. ه بايد درشايي جګ جوړ شيمساعده وي، په هومره انداز
 .ته ې څنډېجګه اوسي نظر د برنډې د تخت

 

  Gerippebau (skeleton construction)جوړونه  د پښتۍ په شکل د برنډې
تختې، د ېو راوتلي  وي د برنډېد ودانۍ په عرض د دېوال په داخلي جوړښت کې د اهن کانکرېټ څخه جوړش

لک تختې چې د اوبو په مقابل کې ک د پيالې په شکل د برنډې. ه تکيا ګانو ايښودل کيږيمټ په شکل پ
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 هرهوا پورتنۍ سطح يې بايد داسې. يارې جوړې شوي دي، ډېرې اسانتياوې برابر کړي ديکانکرېټ څخه ت
فوالدی جالۍ يا د  سانه ډول برنډه د مثال په ډول دا. اوسي، چې کومې بلې طبقې ته ضرورت ونه شي هاو بند

کوم چې دا د ودانۍ مخ ته ساختمان د پاره اوسي،  څخه، کېدی شي چې ېوه وسيله فوالديفوالدي تختو 
 .ځوړنديږي او يا ودرول کيږي

 

  Loggien (loggias)هغه برنډې چې ېوه خوا يې خالصه وي 
دېوال يا چت د بيروني  د دغې برنډې. وني دېوال مخې ته جوړيږيدا ډول برنډې د ودانۍ په اوږدو کې د بير

سيستم امکان د ځای په ځای کانکرېټولو  دا ډول ساختماني. دېوال او يا د ودانۍ د چت سره کلکول کيږي
 .او يا تيار جوړ شوو چتونو سره ډېر وي

دپاره  دی، ځکه چې ددېحل لږ څه مغلق  ددېدننه په ودانۍ کې ورکړل شي،  ه برنډهخوا خالص هکه يو
په پرابلم حل د ځای  ددې. و دېوالونو برخو ته ضرورت دیباروړنک باندېتيرونو، تکيا ګانو او يا په عرض 

د دېوالونو  په عرض باندې. هم امکان لري او هم تيار جوړ شوو چتونو له الرېځای د چتونوکانکرېټولو 
 .دا کېدی شي چې د چت سره موازي کلک شي. سيستم د دا ډول ساختمان د پاره ښه واردار دی

 

 د ساختمان فزيکي غوښتنې
 Bauphysikalische Anforderungen (Building physics requirements)  

هره ساختماني برخه، کوم چې د دننه خوا نه بيرون خوا ته ورکړل شوي وي، ساختمان د خاصو فزيکي 
 .اغيزې ډېر رول لوبوي( نم)بل ه چې دلته د تودوخي او لند. راځي الندېشرايطو 

دېوالونه د په خالصو او هم ېو خوا نه خالصو برنډو کې باروړونکي تيرونه او د منځ څخه تېر شوي عرضاني 
( cm 30 <)د ډبلو باروړونکو تيرونو او ډبلو دېوالونو چې ډبلوالی . ګرمي او يخني د انتقال وظيفه اجرأ کوي

د مخنيونې د پاره د تودوخي ساتونکي  ددې. نتقال کومه مانا نه لريڅخه زيات وي، نو د ګرمي او يخني ا
يع د کمولو او يا ورو ورو د چت څنډو تورېدو ورکول مغلق دی او هيڅ ډول نيمګړتياد تودوخي د ضا طبقې

تختو ليکې هم ورکړل شوي وي، خو بيا هم د چت  که په چت کي د تودوتخي ساتنې. لريسره کوم نسبت نه 
 .ليکه خپل رنګ بدلوي

ي د پاره چې د تودوخي ضايع په باروړونکو عرضاني دېوالونوکې وژغورل شي، نو په اهن کانکريټ ددې
د هغو دېوالونو د پاره چې د خښتو څخه . سره بايد دېوالونه بېل شي وخي ساتونکي ليکېدېوالونو د تود

هغه دا چې د  .ه ورکول کېږيدننه حفاظتي تخته د ېو هدف دپار پورې cm 60څخه تر  cm 50جوړيږي، د 
انتقال خني د د تودوخي او ي. دېوال رنګ او يا د دېوال د ښکال کاغذونه د رنګ بدلولو څخه مخنيوی کوي

تخته  سړی کوی شي چې د برنډې. ستفاده دهار جوړ شوو برخو څخه ا، د تېيقيني رقم ېاو يا د کوم مخنيونې
وړونکي دېوالونه کېدی شي چې د عرضاني بار. د چت څخه جدا کړي او د تودوخي حفاظتي ليکه ورکړل شي

 .سره پورته دوام ورکړل شي ېوې برخې
غه ساختمان په د. څخه زيات نه شي m 5چت د تختو د اوږودوالي تغير د د تودوخي د تغير په وجه بايد د 

که نه نو . ساختمان کې ټول درزونه د پالستيکي ګلګل سره ونيول شي کې د ټولو نه مهم دادې چې په دې
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 درزونو او د باروړونکي دېوالونو تر منځ بايد درزونه ښويهد د تختو . اوبه د دېوالونو او چتونو دننه ننوځي
 .اغيزه محدوده ده ددېخو . شي

د درز پلنوالي اټکلولو د پاره ېوه قاعده وجود لري، کوم چې د درزونو د ګلګل اجازه ورکړل شوي  د ډډې
شي  لېپه عمومي ډول سړی وې. ی انتقاليږيله الر و په اهن کانکرېټ کې د تودوخي حالتانبساط غوښتنې ا

درزونو ) m:100تيارو جوړشوو برخو د اوږودوالي سره په ضرب د  3د درزونو پلنوالی مساوي دی د : چې
 5mد پاره چې اوږودوالی يې  د ېوې تختې(. m:100د تيارو جوړشوو برخو اوږودوالي سره په  x 3= پلنوالی 

ه جدايي د چت څخه په عېن وخت کې د لند د برنډې د تختې. ضرور دی 15mmپلنوالی تقريباً  نووي، د درزو
 .مخنيوی کوي تېرېدلو( نم)بل 

 

 د استوګنو کوټې  الندېد ېو خوا خالصو برنډو په سر او يا 
Wohnräume über bzw. unter Loggien 

 (Living spaces above or below loggias)  
کوټه وجود ولري، نو په دی صورت کې د تودوخي  که د ېوې خوا خالصې برنډې په سر يا الندې د استوګنې

د اوبو په  دلته يواځې. د پاره هم دی( بالکون) دا پرابلم د تخت بام. مات ضرور ديحفاظت او بندولو اقدا
ساتنی طبقه، د بخار مساوي  دوخي دتخته بايد ېوه مناسبه د تو. مقابل کې کلک کانکرېټ کفايت نه کوي

 .طبقه ولري ونکېرنګه د حفاظتي ليکه او د مزاحمت مخني همدااو فشار 
 

  Balkonentwässerung (Balcony Drains)( ابرو)اوبو وتل څخه د د برنډې
خو فقط هغه برنډې چې ډېر . اوبه د ودانۍ د نما څخه بهر ويستل کيږيځای او د ګرځېدو  اساساً د برنډې

خوا ته ورکول  د باران ورېدوکې د باران اوبو د بهېدو د پاره ناوې او د باران نلونه  په هغېنو دننه وي، 
 .کيږي

 :د مثال په ډول
څخه  ʺ2 - ʺ1,5د باران اوبو د بهېدلو نل په واسطه چې د مصنوعي موادو څخه جوړ شوی وي او قطر يې د 

 .ويستل کيږي پورې لرې m 3نه تر  m 2وي، د ودانۍ د نما څخه اوبه د ( ʺØ>1,5ʺ - 2)زيات 
 

 و او د ېوې خوا نه خالصو برنډو کټارې يا پناهي د بند
Balkon- und Loggiengeländer oder –Brüstungen 

 (Balcony and porch railings or parapets)   
پناهي  کۍ الندېجګوالی لکه د کړ ددې. حفاظتي وظيفه لري غوندېناهي پ دا هم لکه د کړکۍ ګانو الندې

څخه پورته د سر  m 22د لوړپوړو ودانيو د پاره  د . څخه زيات دیcm (> 90 cm ) 90جګوالي په اندازه د 
جګوالي د خو بيا هم د دغو کټارو . څخه زيات اوسيm (> 1,20 m ) 1,20په وجه بايد دا جګوالی د  ګرځېدو

 .دي يود پاره خاص اصول او مقررات ورکړل ش
په لوړپوړو ودانيو په کټاروکې بايد د افقي تختو څخه ډډه وشي، ځکه چې کېدی شي ماشومان وخيږي او 

 .ښکته ولويږي
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قم وي او د شاه د پاره ېو ر برنډو ته مختلف دي، چې دا د تېښتې برنډېپناهي نظر  د برنډو د پاره کټارې او
کټارې کېدی شي چې  ددې. د پاره کوم چې صنعتي او يا دفتري ودانۍ دي بل ډول دي وخوا ګرځېدو برنډې

کټاری نه لته دنيولو په عمومي ډول دلته فقط بالغه انسانان استفاده کوالی شي، د. هوا داره او پلنې اوسي
برخه کې بايد په افقي ېوه تخته هم په نظر کې ونيول شي، ترڅو د ښپی ښوييدو خطر څخه  غېر په الندې
 .وژغورل شي

کلک پناهي . وړيږيجپه اوسني وخت کې اکثراً کټارې د فوالدو او د پروفيل او همدا رنګه د ميلو څخه 
خالصې خواوې . وو برخو نه کنج شکله جوړ شيکېدی شي چې د ځای په ځای کانکرېټو او يا د تيارو جوړ ش

د پاره چې هوا ښه جريان وکړي، خوصوصاً د خوب  ددې)کېدی شي د مثال په ډول د لرګو يا ميلو څخه کټاره 
دا ډول کټاره سړی . وتړل شي( د پخلنځيو د پاره)او يا د اسبېست سمټو يا د سيم لرونکو ښيښو ( کوټو د پاره

نډې چې کلکې په شکل بر Uد ځای په ځای کانکرېټو څخه د . و پناهيو سره کلکويد دېوالونو او يا د کلک
 .او يا سپکه پناهي ولري مخکې برخه کېدی شي چې جالۍ. ډډې لري جوړيږي

نه نيول کيږي، بلکه ېو فوالدی کټاره کمترکمه د  m 1,20پوره  ودانيو کې اکثراً د پناهي جګوالی په لوړپوړو
د تياره جوړ شوو برخو د پاره دا په فابريکو کې په نظر کې نيول . اخستل کيږي ېوې ډکی ميلې څخه کار

د کلکو پناهيو په ځای کېدی شي چې ېوه پرده ورکړل شي چې څوک ښکاره نه شي د مثال په ډول . کيږي
دا ډول د خو (. يا د لرګي پروفيل يا سيم لرونکی ښيښه ېست سمټ، مصنوعي مواد، څپه لرونکياسب)

 50 <)د بايد افقي وزن ( ښيښه هم) وډکونکي موادد . پاره ېو چوکاټ د فوالد و څخه ضرور دی کټاری د

kg/lfdm )څخه  اهي ډکون د برنډې د تختېدلته بايد سړی فکر وکړي چې دا د پن. اوسي څخه زيات کافي
څخه ښکته  ېبايد مکمل او يا ېوه برخه د برنډې د تختښ ښد پناهي پو. پورته ورکړل شي cm 10تقريباً 

 .ونيول شي
 

 Konstruktion und Befestigung des Geländersد کټارو جوړښت او کلکونه 

(Construction and mounting of the balustrade)  
په سر ېوه طبقه د عايق ورکړل  ی کلکول د برنډې د تختې سرني برخې سره کوم چې د تختېد لرګي يا د ميل

دلته سړی کوی شي چې د . کلک شي وي چې دا د برنډې د تختې مخکېښه به دا . لق دیشوې ده، مغ
فوالدي تختې کېښودل شي، ( د ځای په ځای کانکرېټ او يا تياره جوړ شوي برخو)کانکرېټولو په وخت کې 

په  دلته بايد ډېر پام وشي چې د کټارې. تختو سره ويلډېنګ شي د پاره چې وروسته کټاره د فوالدي ددې
 .کرېټ ته کوم تاوان ونه رسيږيکلکولو کې کان
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 شږم فصل
 Dächer (roofs)بامونه 

 .دغه ودانۍ د باد، باران، واوری، ګرمۍ او ېخنۍ څخه ساتیچې د بامونو وظيفه په ېوې ودانۍ کې دا ده، 
باېد د جوړښت  ددېلري، خوصوصاً  ېوې ودانۍ کې خاصې اغيزېپه  بامونه د شکل او مېالن له مخې

اينجينېرۍ اصولو بامونه دی د . او ښارونو ودانېو په نظرکې نيولو سره جوړ شي ېو او يا د سيمېګاونډ ودان
لرګي، بوس او )کې به  بامونه ډېر په ساده ډول او عادي موادو څخه   وپه پخوا وختون. په مطابق جوړ شي

ښت او د ساختماني د بام شکل جوړ او اقليمي شراېطو له مخېجوړېدل، خو د وخت په تېرېدو سره ( خټو
 .ډېر پرمختګ وکړ موادو استعمال

 

 :ډوله ديڅلور بامونه په 
  (.geneigtes Dach (pitched roof)) ونهبام مېالن لرونکي – 1    
 (.Flachdächer (flat roofs))هوار بامونه  – 2    
 (.Pultdach (lean-to roof))د وېنا مېز په ډول بامونه  – 3    
  (.Bogendach (arched roof) )ډوله بامونه ليندۍ  – 4    

 

 :ډوله دي 12 مېالن لرونکي بامونه د شکل له مخې
 (Berliner Dach (Berliner roof))برليني بامونه     
 (Faltdächer (folding roofs))قات قاتي بامونه     
 (Grabendächer (grave roofs))بامونه  کنده يي    
 (Kegeldächer (cone roofs))مخروط ډوله بامونه     
 (Walmdach (hipped roof))مېالني بام چې د ودانۍ دواړو سرونو کې بام دری کنجه مېالن ولري     
 (Satteldächer (gabled roofs))بامونه ( لکه د اس زين)زين ډوله     
 (Pyramidendächer (pyramid roofs))هرم ډوله بامونه     
 (Rhombendächer (rhombuses roofs)) معين ډوله بامونه    
 (Schleppdach (pent roof))راښکل شوی بام     
 (Schmetterlingsdach (butterfly roof))پتنګ يا اورپښت ډوله بام     
 (Scheddach (shed roof))او يا ( Sheddach)اره ډوله بام     
 (Zeltdach (tent roof))کيږدۍ يا خېمه ډوله بام     

 

 ډوله دي 4ندۍ ډوله بامونه د شکل له مخی لي
 Tonnendach (barrel roof)بېلر ډوله بام     
 Glockendach (bells roof)ګينګړی يا زنګ ډوله بام     
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 Zollingerdach (Zollinger roof)څولينګېر بام 1    
 Zwiebelturm (onion dome)پياز ډوله منار    
 

 Berlinerdach (Berliner roof)بام  برليني
ته د  بلې خوااو  ،مېالن لري زهپه اند 60ºته تقريباً د  تناظر بام دی، چې دا د حوېلۍ لوريبرلينی بام ېو غېرم

45º په اندازه مېالن لري. 
 

  
 

 Faltdach (folding roofs)قات قاتي بام  
ېوال په اخر کې دری کنجه او د د، دا ډول بامونه د څو ېوبل سره نښتي مستطيل ډوله ودانېو په سر جوړيږي

 .شکل لري
 

 

                                                 
1
 .دا د ېو اينجينېر نوم دی چې هغه دا رنګه بام په شلمه پېړۍ کې پالن کړېدی   
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 Grabendach (grave roofs)بام  کنده يي 
 بامونو  د دغو. لري مداوم ډول مساوي لوړې او ژورېد بام سطح په  ددېدا د ېو ډول بامونو څخه دی چې 

او  16مونه  په دا با .دا بامونه د پتنګ ډوله بام او اره ډوله بام سره شباهت لري. اوږودوالی خپل په خوښه دي
په اوس وخت کې هم دا ډول . ډېره پراخه وه، جوړېدل ې د لوېو ودانېو د پاره چې د کوټې سطح يېپېړۍ ک 17

ځکه چې . ډېره پراخه وي جوړيږي اسې نورو ځاېونو د پاره چې د کوټې سطح يېبامونه  د لوېو صالونونو او د
 .دا بامونه ښه قوي وي

بل په مقابل کې ه دا باېد په کافي اندازه مېالن ولري او د لند. د ډېره توجه وشيبرخی ته باې ې بام الندېدغ د
بل د بام الندې برخو ته ښکته ه ښه پوره عاېق شوی اوسي، که نه نو کېدی شي چې د اورښت په وخت کې لند

 .شي او ودانۍ ته ضرر ورسوي

  
 Kegeldächer (cone roofs)مونه مخروط ډوله با

دا . د مستقيم داېرو څخه جوړيږي د سر نوک څخه نيولی تر ښکته پورې ونه هغه دي چېمخروط ډوله بام
دا بامونه کېدی شي چې داسی ېو . بامونه اکثراً منارونو، برجونو،کال ګانو يا قلعه ګانود پاره جوړيږي

 .ل کښېنول شيأ کړي او يا د ا ېوازی د بام په شکل پر دېواجوړښت ولري چې د دېوال او هم د بام وظيفه اجر
ډبرينه تختو څخه جوړېدل، او د پاخه ډبرو  غوندېدا بامونه به پخوا د لرګي د تير او د نري لکه د صلېټ 

 .خو په اوس وختو کې دا پاخه د اهن کانکرېټ څخه هم جوړيږي. څخه به  ډېر کم جوړېدل
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 لريونو کې بام دری کنجه مېالن ومېالني بام چې د ودانۍ دواړو سر
 Walmdach (hipped roof) 

او شاته هم بام  ، بلکه د ودانۍ مخېپه شان دواړو خواوو ته لکه د زين ډوله بام د دغه بامونو مېالن نه ېواځې
بام څلورو خواوو ته مېالن ورکړل شوی دی او په منځ کې په اوږدو په افقي ېو  ددې. مثلث ډوله  مېالن لري
بامونو د مېالن سطح د باد قوه  ددې. او د کېږدۍ ډوله بامونو څخه فرق لري هرم ډولهتير لري، نو ځکه دا د 

 .په ودانۍ کموي
 

                    
 

 Satteldächer (gabled roofs)بامونه ( لکه د اس زين)زين ډوله 
ي، شکل لري، دا بامونه په هغه ځاېونو کې چې اقليم ډېر سوړ و غوندېدا رنګه بامونه لکه د اس زين 

مېالني تيرونه په پورتنۍ برخه کې چې په افقي ېو تير  ددېدا بام دواړو خواوو ته مېالن لري، . جوړيږي
ي تيرونو او د مېالن( Pfetten, purlins)دا بامونه د افقي تيرونو  .، سره نښلول کيږيورکړل شوی دی

( rafte Sparren, ) جوړيږيولو سره د بام جګوالی او د مېالن د زاويې په نظر کې نيڅخه. 
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 Pyramidendächer (pyramid roofs)هرم ډوله بامونه 
ېوبل ته متقابل واقع  ۍ جوړيږي چې څلور خواوې لري او هر دوه خواوېدا ډول بام چې پر مربع ډوله ودان

ه برجونو په دا بامونه  د اکثر .کې سره قطع کوي ن د ودانۍ په منځ پورتني ېوی نقطېخواوو مېال ددې. وي
 .سر هم جوړيږي

 

  

 
 Rhombendächer (rhombuses roofs)معين ډوله بامونه 

دا څلور معينه دي چې د بام په څلورواړو . دا هغه بامونه دي چې اکثراً د منارونو او برجونو په سر جوړيږي
م اکثراً د مربع ډوله ا بامونه هد. خواوو ته په مساوي ډول جوړيږي او دا د دېوال په سر څلور کنجه جوړوي

 .ودانېو په سر جوړيږي
که چېرته د ودانۍ پالن مستطيل ډوله وي، نو جوړشوی معين ېو د بل سره فرق لري او ېوبل ته مقابل پراته 

پاس په سر کې په ېوه نقطه  څلور ضلعزاويه جوړوي، 45ºدا معينونه چې ېوبل سره . معين سره ېو رنګ دي
 .پر دېوال راځي نديني ضلعې، او نور الکې سره قطع کوي
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 Schleppdach (pent roof)راښکل شوی بام 
تاريخي او يا  اکثراً ددا بامونه  .ته نور امتداد ورکړل شوی وي برخې دا هغه ډول بام دی چې د اصلي بام ېوې

 .شيدا راښکل شوی بام کېدی شي چې د اصلي بام سره ېوځای هم جوړ . تفريحي ودانېو په سر ليدل کيږي
څخه چې ناوه په کې جوړيږي امتداد ورکول کيږي، خو کېدی شي  راښکل شوی بام د اصلي بام د هغې برخې

وبه  د اصلي بام څخه پر راښکل شوي بام د باران ا. چې د ناوی په سر اصلي بام ته هم امتداد ورکړل شي
جوړ شي،  صلي بام په شان داسېام هم لکه د اراښکل شوی ب .په ځمکه تويږي تويږي او بيا د ناوې له الرې

بامونو جوړول په  په اوسني وخت کې د راښکل شوي. لريچې د باد او باران په مقابل کې ښه مقاومت و
 .دا بامونه د ګراجونو، چوترو او داسی نورو په سر جوړيږي. استوګنځاېونو کې ډېر مروج دي

 

  
 

 Schmetterlingsdach (butterfly roof)پتنګ يا اورپښت ډوله بام 
ه شکل دا بام د زين ډوله بام چپ. شکل جوړوي Vدا هغه بام دی چې دوه بامونه چې د ېوبل سره نښتي دي، د 

په اوږدو ورکول د ودانۍ دوه تيرونه  کې، چېرته چې د کنج برخه ده، نږدېبرخه  بام په الندې ددې. لري
جوړ شي چې اوبه ورڅخه تېر نه شي  باېد داسېپاره ناوه جوړيږي چې دا کيږي، او په کنج کې دباران اوبو د 

دا بامونه د استوګنی بامونو د پاره ډېر کم استفاده کيږي، دا ځکه چې ساختماني  .او لږ څه مېالن ولري
ېو ځای د پاره چې دسخت  باران په وخت کې اوبه د بام څخه وبهيږی، نو دا په  ددې، مشکالت منځ ته راوړي

د واوری ورېدو په وخت کې هم ډېر مشکالت  .چې دا بيا ودانۍ ته ضرر رسوي يکې بنديږي او اوبه ډنډيږ
 .دا ډول بامونه اکثراً په تم ځاېونو کې جوړيږي. منځ ته راوړي

 

  

 



414 

 

 Scheddach (shed roof)او يا ( Sheddach)اره ډوله بام 
ه دا ده چې ودانۍ په کافي ې بام ګټدد. ودانۍ جوړيږي لوېو ودانېو په سر لکه د فابريکې دا ډول بامونه د
 د بام ېوه ډډه يې. وي دا بام داسی ښودل شوی لکه چې ېو اس ځغلونکی په اس سپور.  لري اندازه روښنايي

. په کار وړل کيږي ې پايېکم ېښه والی دادی چې د ډېر ددېي، عمودي ولږ څه يی  ډهمېالن لري او بله ډ
انتقالونکي ساختماني موادو  او يا د کوم بل روښنايي خه د ښيښیبام مېالني برخه او يا عمودي بر ددې

ېد داسی جوړ دا بام با. ورسيږي ډول روښناييته په مساوي  ساحې څخه جوړيږي، چې د ودانۍ دننه ټولې
 ددېی شي چې کېد. رڼا مخنيوی وکړي او د شمالي خوا رڼا څخه استفاده اوشي شي چې د لمر مستتقيمې

د پاره چې د دغی پرابلم مخه ونيول شي،  ددېاو باران په وجه متاثره شي، نو  د باد بامونو عايق شوي برخې
دي، د ېو ډول پروفيل لرونکي تختو  چې د باد او باران تر اغيزی الندې ه برخېکې د بام هغ 1991نو په کال د 

 .څخه چې د اوسپنی پروفيل سره کلکول کيږي، جوړيږي

  

 Zeltdach (tent roof)کيږدۍ يا خېمه ډوله بام 
پاس د  ېو مېالن لرونکو برخو څخه چې ټولې برخېدې، چې د ډېرو او يا کمترکمه در ونوېو ډول د بام دا هم

دا بامونه د برجونو په سر او هم د استوګنی ودانېو په سر چېرته چې ډډی . سر په نوک کې سره ېوځای کيږي
په سر  ددېربع ډوله دي، هغه ودانۍ چې م. يسره مساوي او دری يا د درېو څخه زيات کنجونه ولري، جوړيږ

 .د هرم سره مقاېسه کيږي بامونه يې
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 Tonnendach (barrel roof)بېلر ډوله بام 
بام د کشش قوه  ددېد ستاتيک له نظره . شکل لري نيم شوي بېلر شکل لري او مقطع يې د نيم داېرې دا بام د

چې تاريخی بڼه لري، خو  ددېدا بامونه سره  .ورکړل شويدي( عرض)ر يرونه په غاړه اخلي، کوم چې په بهغه ت
دا بامونه د فابريکو، کارخانو او لوېو سطحه لرونکو ودانېو په سر . بيا هم په ساختمانۍ کې ډېر لږ مروج دي

عبادت )د بودا مذهبو اکثراً دا بامونه . کېدی شي چې دا بامونه بېضوي او يا پارابول شکل ولري. جوړيږي
بام پښتۍ د  ددې. ، چې دا ال تر اوسه د هيندوانو عبادت ګاه ګانو د پاره مروج ديپه سر جوړيږي (وځاېون

 m 30عرض او  m 4د تقريباً  .درمو يا کړکو څخه جوړيږي الي، ېوبل سره کلک شويدوواوږپه  m 6تقريباً 
ې په ځمکه کې خښ ه اخلي، کوم چپه غاړ يږي چې د هغه د کشش قوه هغه دورمېاوږود بام، داسی جوړ

 وا جوړ شويپه بعضو ودانېو ډېر پخ ( دمشق، قاهره او د ايران )ا بامونه د منځني او وليديځ اسياد .ديشوي
 .دي

  
 

 (Glockendach)ګينګړی يا زنګ ډوله بام 
 .ېو اضافي پوښ ورکړل شوی دی باندېبام په سر  ددېدا بامونه لکه د پياز ډوله بامونو په شان دي، خو 

 .بامونه اکثراً د منارونو او برجونو په سر جوړيږيدا 
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 Zollingerdach (Zollinger roof)څولينګېر بام 
 ددې. یېدر په نوم په شلمه پېړۍ کې پالن شودا هغه ډول بامونه دي، چې د ېو انجينېر له خوانه  د څولينګې

پورې، او د پورتني  60º - 72ºد  ه يېاو د مېالني بام چې د ښکتنۍ سطحې د زاوې درج بېلري بامبام شکل د 
 .اکثراً د استوګنی ودانېو په سر جوړيږيدا بامونه  .لري، دی پورې 30º - 36ºد  سطحې د زاوې درجه يې

  
 

 Zwiebelturm (onion dome)پياز ډوله منار 
راځي او ، داسې جوړشوی چې الندينۍ برخه يې په دېوال د پياز په شکل دې دا ډول منارونه چې بام يې

کې سره  جي ډول پورته څوکه کې په ېوې نقطېپه شان وتلې ده او په تدري منځنۍ برخه يې لکه د خېټې
دا . بامونو په څنګ کې کنج ډوله بامونه چې د پياز شکل لري هم جوړيږي( ښوېه)دا بامونه د ګرد. نښلي

 .ږيکليسا منار جوړيکې د کرېملېن په بامونه اکثراً د منارونو په سر لکه 
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 بامونو پالن او جوړښت د مېالن لرونکي
 .مېالن لرونکي بامونو پالن او جوړښت، د زاويې  د درجې له مخې په دوه ډوله دي

 

 وي ≤ 45º يې درجه يېبام چې د زاو مېالن لرونکی – 1
 ډوله ديپه څلور دا 
    a –  بام او ېو چوکاټ لرونکیپه سر کې په افقي ېو تير (Pfettendach mit einfach stehendem Stuhl

36.) 
    b – بام لرونکی ه او دوه چوکاټتيرون دواړو ډډو ته په افقي ورکړل شوي 

(Pfettendach mit doppeltem stehendem Stuhl.) 
    c – بام لرونکی ه او دری چوکاټتيرون و دواړو ډډو ته په افقي ورکړل شويد سر په کنج ا 

(Pfettendach mit dreifach stehendem Stuhl.) 
    d –  درې کنجه مېالن ولري  و کې بامسرون ودواړد ودانۍ په دا هغه بامونه دي چې

(Pfettenwalmdächer.) 
 

 :وي ≥ 35º يې درجه يېمېالن لرونکی بام چې د زاو – 2
  :په دری ډوله ديدا 

 a –  ساده مېالن لرونکی(einfaches Sparrendach.) 
b –  ل کيږيکلکو په واسطه وتيرونافقي  ورکړل شوي( عرض)ر په ب ني تيرونه يېمېالهغه بام چې 
(Kehlbalkendach.) 
c – چوکاټه ولريېو او يا دوه  ،افقي (عرض)رپه ب ه چې تيرونه يېهغه بامون 
(Kehlbalkendach mit einfach oder doppelt stehendem Stuhl.) 
 

 وي ≤ 45º درجه يې يېمېالن لرونکی بام چې د زاو – 1
، د دا ډول خوازی په ډول جوړيږی لرګو څخه د، د وي ≤ 45º بامونه چې د زاويې درجه يې مېالن لرونکي

دلته عمودي  بامونو جوړښت  د پاره د افقي او مېالني تيرونو او هم عمودي پاېو څخه استفاده کيږي، چې
افقي تيرونه په  .رونو وزن په غاړه اخليد افقي تيرونو وزن په غاړه اخلي او افقي تيرونه د مېالني تي پايې

، دوهم يې په کې، کوم چې د مېالني تيرونو پورتنۍ برخه دهڅوکه د بام په سر ) دری برخو کې ورکول کيږي 
بايد دومره ( خوازه)دا چوکاټ  . ، چې دا ټول د ېوبل سره موازي دي(برخه کې منځ کې او درېم يې په النديني
، د خۍ او يخنۍ په مقابل کې ورکړل شوي طبقېد خښتو، اهن چادر، د تودو غښتلی اوسي، چې خپل بار،

 .واوری او د باد وزنونو په مقابل کې مقاومت وکړی شي

                                                 
36

  - Stuhl په واسطه د بام افقي تير  ددېانا لري، خو دلته ما د چوکاټ په صفت استعمال کړې چې په الماني کې د چوکۍ م
 .کلکول کيږي
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کلک  سرپه د بام چوکاټ د دېوال  دپاره چې باد او توفان په بام ناوړه اغيزه ونه کړي، نو الزمه ده چې ددې
يا د اوسپنی  ګاډرونو سره په مېخونو او پورته ورکړل شوي او الندېد افقي  شي، نو ځکه مېالني ګاډرونه

ه وخت کې مېخونه افقي ګاډر د دېوال سره کوم چې د کانکرېټ پ برخې الندې. يپټېو په واسطه کلکول کيږ
 .دي، کلک کړی شي يا د اوسپنی تختې ورکړل شوي

 دي برخې ډېرې مهمې الندېمېالني بامونو د پاره  د
 Dachneigung (roof pitch) زاويهد بام د مېالن      
 Dachstühle (roof frameworks) د لرګو څخه جوړشوی چوکاټ     
برخه کې، په منځ کې او په څوکه  الندې)افقي تيرونه  ورکړل شوي الندېد مېالني تيرونو      

 Pfetten (roof purlins) (کې
  Pfosten (framing column) (پاېه)د بام ستن      
 Bug (angle brace) (شانه) ئه پاېه کې ورکړل شوی ولپ     
 Zangen (bunding piece) کلکونکي برخېامبور ډوله      
 Sparren (roof rib) مېالني تيرونهد بام      

 Dachneigung (roof pitch) د بام د مېالن زاويه
 .ټاکل کيږي وادو د استعمال له مخېبام کې د م اقليم، د بام د استفادی او په د بام د مېالن زاويه د سيمې

 .معموالً د بام د مېالن زاويه په دری ډوله دي
 .دی پورې 0º - 5ºد  درجه يې هوار بام چې د زاويې – 1
 .دی پورې 5º - 40ºد  درجه يې زاويېکم مېالن لرونکی بام چې د  – 2
 .څخه زيات دی 40ºد  درجه يې ن لرونکی بام چې د زاويېډېر مېال – 3
 

 Dachstühle (roof framework) لرګي څخه جوړشوی چوکاټ د
موادو  ددې، کړکو او خښتو څخه استفاده کېده، مونو کې د بوس، پروړېڅه رنګه چې پخوا به په با

 ځکه چې دا تيرونه د .ضرور ديورکول کيږي  ږدو تختو او د تيرونو څخه چې افقيټينګېدو د پاره د نري او
 . وزنونه نيسي ديدونکو برخووارې و او نور وغی موادد

اوسي او  ≤ cm 80ودرېدی وشي، د ستاتيک له نظره باېد  دغو تختو فاصله کوم چې ېو سړی پرېمعموالً د 
د دېوال په سر په اوږدو چې  برخې څخه الندې، کوم چې د مېالني تير دا د مېالني تيرونو له مخی ټاکل کيږي

 دغه مېالني تيرونه نظر د تيرونو. غځېدلی دی پورېورتني څوکي ، او د تير تر پتير سره نښتی  ورکړل شوي
 .کې د افقي تيرونو په واسطه کلکول کيږي اوږودوالي ته ېو او يا څو ځاېو

 :دا چوکاټ دوه ډوله جوړښت لري
 تيرونو څخه  ځان ته د مېالني – 1 
 د مېالني او افقي تيرونو سره – 2 
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 تيرونو څخه استفاده کيږي چې ددغې الی کم وي، د ځانته مېالنيکور د پاره چې جګو ي وړوکيد ېو فاميل
په اوږدو و بل افقي تير پورته په څوکه کې په اږدو اتيرونو کلکولو د پاره ېو افقي تير الندې د دېوال په سر

د څو چوکاټونو  بامونه کوم چې ودانۍ د ډېرو فاميلونو د پاره او لوړپوړي دي،هغو ودانېو  د .ورکول کيږي
په څوکه کې، په منځ کې، په ) الندېيرونو افقي تيرونه په اوږدو، د مېالني تچې په دی کې  ،جوړيږي څخه

 .په واسطه ټينګول کيږي( پاېو)ورکول کيږي او دا ټول بيا د ډاګو ( برخه کې الندې
 

ه کې، په منځ کې او برخ الندې)افقي تيرونه  ورکړل شوي الندېد مېالني تيرونو 
 Pfetten (roof purlins) (په څوکه کې

عمودي  باندېبرخه کې په اوږدو ورکول کيږي، په بام  الندېدا افقي تيرونه چې د بام څوکه، منځ او 
 .ېوه برخه پخپل غاړه اخلي وارېديدونکی قوو

ام د ب ه ېواځی دوه افقي تيرونه چې ېو يې د دېوال په سر په اوږدو او بل يېودانۍ  بام د پار د ېو ساده وړوکي
ورکړل شوی،  د دوو ودانېو تر منځ چې کومه امنيتي فاصله. په څوکه کې په اوږدو ورکول کيږي کافي دی

يان زودانۍ ته  دا ځکه چې که ېوه ودانۍ اور واخلي، نو بلې. نه شيفاصلی څخه تېر  باېد دا تيرونه د دغې
 . ونه رسيږي

د پاره  ددېباندې راځي، نو ( پاېو)پر دېوال او ډاګو  ټول مېالني تيرونه پر افقي تيرونو راځي او افقي تيرونه
د بام دواړو خواو ته مېالني تيرونه ېوبل سره .  مېالني تيرونه د ستاتيک له نظره کوم خاص ارزښت نه لري

افقي تيرونو تر منځ فاصله زياته  کې چې د دېوالونو پر سر ورکړل شويپه هغو بامونو . کوم خاص تړاو نه لري
ته باېد هغه افقي تيرونه کوم چې په منځ او پورته برخه کې ورکړل شوي، د نورو اضافي پاېو په وي، نو دل

 .واسطه باېد تقويه شي
. اوسي پورې m – 4,5 m 3,5د پاره چې ېو بام اقتصادي تمام شي، نو باېد د افقي تيرونو اږودوالی د  ددې

رونو که چېرته د دغو تي. ر کې نيول شوی دهمدا اندازه په نظاو همدارنګه د مېالني تيرونو د پاره ه
څخه تجاوز وکړي، نو دلته بېا اضافي لرګو ته ضرورت دی، دا ځکه  اندازې اوږودوالی د پورته ورکړل شوي

 cm 80او  cm 70د مېالني تيرونو تر منځ فاصله  .کږېدو مومېنت دوه برابره کيږيچې د ستاتيک له نظره د 
څخه فاصله زياته ورکړو، نو مجبور يو چې د  د پورتني ورکړل شوی اندازېمونږه  که چېرته. نيول کيږي

نري تختو ډبلوالی زيات په نظر کې ونيسوچې دا غېر اقتصادي تيرونوډبلوالی او همدا رنګه د تيرونو په سر 
 .تماميږي

 

 اندازې (وغړ)برخو د  د بام د چوکۍ يا چوکاټ غوښتنې او د هغې
پر جسم چوکاټ  يکۍ يا چوکاټ داسی ترتيب کيږي، چې په عرض د ساختماند ستاتيک له نظره د بام چو

 .راځي دي، په اوږدو افقي تيرونه کوم چې د هغه په سر مېالني تيرونه باندې او پر دېوال
بېروني او داخلي دېوالونو له  د باروړونکي( ی وزن او د باد فشارخپل وزن، د واور) د بام مجموعي وزن 

  .ځيلېارې پر بنسټ را
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 :ډول دی د پاره د قوی جريان په الندې  ځانګړي وزنونو حالتد 
ېو  .په مساوي ډول تقسيم شوی عمودي وزن د پاره ېواځی د مېالني تيرونو کږېدل په نظر کې نيول کيږي

 بېروني دېوال او بيا ي تيرونو او نورو تيرونو له الرېوارېديدونکي عمودي وزنونه د افق باندېخوا نه پر دې 
پر پاېو او بېا پر چت يا د چت تير په  رته په سرکې د سر افقي تير له الرېپو پر بنسټ راځي، او د بلی خوا نه 

خوا کې عمودي وزن  که د بام په ېوې. د باروړونکي داخلي دېوالونو له الرې په بنسټ  راځيسر او بيا 
کتني افقي تير او پورتني افقي تير په ېواځی  د ښاوسي، لکه د واوری وزن، نو دلته شکل تغير خوري او  

 .صفت اضافي وزن وارېديږي
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په مجموع کې د باد . د بام ساختمان د باد فشار په وجه هم متاثره کيږي چې دا ېو نوی حالت منځ ته راولي
ل د باد د سرعت زياتېد. عمودي اغيزه کوي باندېاو د باد وزن  د بام په سطح . طوفان په افقي ډول وارېديږي

د باد جريان ته واقع د  .، د ودانۍ د لوړوالي له مخی څېړل کيږياو هم د هوا کثافت او په ودانۍ لګېدل
 40ºد ودانېو دېوالونه او بام چې د . ته د باد فشار مختلف دی( جګوالي)نظر د ودانۍ جوړښت ودانۍ جسم 

همدا ې د باد جريان سره موازي دي او کوم دېوالونه چ. څخه مېالن يی زيات وي، د باد د فشار اغيزه ډېره وي
کله چې باد په . څخه کمه وي، نو پر دی  ېوه برخه د باد فشار اغيزه کوي 40ºد  رنګه د بام د مېالن زاويه يې

 ددېودانۍ لګيږي نو کېدې شي چې باد خپل جريان ته تغير ورکړي او افقي جريان په عمودي بدل شي، نو 
 .څخه حساب شي 20ºن زاويه د دپاره ضرور دی چې د بام دمېال

کې د باد د جريان کوم تش ځای نه يا بام په دېوال يعنی  يی ېو تخته دیيا بام چې دېوال بله خوا ودانۍ  د
 پورې m 20ېوه ودانۍ چې جګوالی تر : د مثال په ډول . اوسي، نو د دغو ودانېو د پاره د باد قوت ثابت دی

 .دی kN/m² (-32 kp/m²) 0,32 -  قوت د انعکاس  دی، د باد
 

 برخه کې پر دېوال په اوږدو ورکړل شوی افقي تير  په الندې د بام
Fußpfetten (eaves purlin) 

او  12cm / 10cm، چې مقطع يی يورکړل شواو يا مکمل په ېو پوخ چت  ېاوږد m 0,8دا تيرونه چې يا خو 
په  که چېرته .څخه وساتل شي( ه کېدلوچپ)دي، باېد داسی کلک شي چې تير د اوړېدلو  14cm / 12cmيا 

شکلونو کې  الندېه چې په لکه څنګوي، نو د افقي تيرونو د کلکولو د پاره  يتيرونه ورکړل شو باندېعرض 
ورکړل شوو تيرونو د سر په برخه کې د لرګو څخه مېخونه چې د ماشين په  باندېباېد په عرض ،يښودل شو

ژور سوري    افقي تيرونوکې د مېخونو د قطر او په ټاکلي اندازی  واسطه جوړيږي، ورکول کيږي او بيا په
 .کيږي چې دا تيرونه کلک کړی شي
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سپنی خنجک ډوله مېخونو وکه دا افقي تيرونه په دېوال او يا په پوخ چت ورکړل شي، نو باېد دا تيرونه د ا
نيوی د لرګو د خرابېدو څخه مخ د پاره چې ددې. کې د دېوال او يا د چت سره کلک شي m 2په واسطه په هر 

او د دېوال يا چت په سر د کاغذ څخه عايق چې خاص د بامونو دپاره جوړيږي،  ېوشي، نو باېد د تيرونو الند
 .ورکړل شي

 

 افقي تيرونه  يسر په څوکه کې په اوږدو ورکړل شود بام د
Firstpfette (ridge purlin) 

پراته دېوالونو په سر راځي او  باندېانۍ دواړو ډډو ته په عرض د ود ېد تيرونو سرونه يدا ډول تيرونه چې 
څه رنګه چې په دی تيرونو عمودي قوه اغيزه لري، نو بايد د . په سر بيا مېالني تيرونه ورکول کيږي ددې

دا چې په دی باندې پراته  وي،تر منځ  cm 14/22او  cm 12/16مقطع اندازه نظر د بام حالت ته د تيرونو د 
ېونو کې د کلکولو ادا باېد کم تر کمه په دوه ځاېونو، که ښه وي نو په دری ځ نوتيرونه ښه کلک اوسي، افقي 

د افقي  . په مرسته کلکول کيږي( پايې)د ډاګی  دا د ېو کوټبند ډوله چوکاټ سره،او . ساحه ورکړل شي
 .اوسي فشار او کشش په مقابل کې ښه ټينګ تيرونو سرونه باېد د

 

 Pfosten (framing column)( پاېه)د بام ستن 
لري، د بام د سر په څوکه کې په اوږدو ورکړل ( چوکاټ)په عادي بامونو کې چې ېوه چوکۍ ( پاېه)د بام ستن 

، نو ههم د فشار تر اغيزی الندې د( اېهپ)څه رنګه چې ستن . شوی افقي تيرونو د کلکولو دپاره ورکول کيږي
د نښترو د دوهم درجه ( ېپاي) ېدغه ستن. اتېدو په مقابل کې محاسبه شيقوه هم د قاتېدو يا د م ددېباېد 

په . وشي ېد فشار توان ولري، استفاده ورځن پورې MN/m² (85kp/cm²) 8,5باکېفيته لرګو څخه چې تر 
برخو کې دفشار اندازه کمه په نظر کې نيول کيږي، چې د مستطيل  الندېپه سر او  ېپايکې د  حاالتو ېبعض

 .نيول کيږي MN/m² (20 kp/cm²) 2,0د پاره ( پاېو)تنو ډوله س
او  څو سانتي مترو په اندازه تراشول برخه د الندېدا رنګه سر او هم(  ېپاې)کې به دستن  په پخوا وختونو

 کلکه پکېتراش شوی برخه  ېکول چې د پاي سوري ېکې په ټاکلي اندازافقي تېرونو په ېنګه به يهمدا ر
مقاومت د قاتېدو او ماتېدو په مقابل کې  ېلري، هغه دا چې د پاي ېڅه نيمګړتياو دغه طريقه لږ. کړي

او تيرونه خپل  ېد پاره چې داپاي ددې. کمزوری کوي او همدارنګه د افقي تيرونو مقاومت هم کموي
په تيرونو کې  پورې cm – 2 cm 1,5تراش نه شي او د ( ېپاي) ېمت د السه ورنه کړي، نو باېد ستنمقاو

د عايق کاغذ  الندې ېپه سر د پايد پاخه چتونو . رکړل شي اوبيا د اوسپنی پټۍ سره پاېه او تير کلک شيو
 .څخه ېوه پارچه ورکړل شي ترڅو د ستن سرونه د خرابېدو څخه وژغورل شي

 فاېت کوي، او د لوېو بامونو د پارهيک cm/12 cm 12مقطع ( ېپاي)او وړو بامونو د پاره د ستن د عادي 
16 cm/16 cm ېو ډول اوسي( عرض)ر تمام شي، نو د پاېو او تيرونو ب دا چې ښه ګټور. ښه اندازه ده. 

ټول وارېديدونکي وزنونه د دېوال له الری پر بنسټ اچول  ېړونکي دېوال په سر وي، نو په پايکه پاېه د بارو
د  ېد تقوي ددېعادي چت وي،  ي، نو کهکه پاېه د باروړونکي دېوال په سر نه وي، او د چت په سر و. کيږي

( سيخ ګل)فوالدي سيخانو  يوي، نو په چت کې د استعمال شوپاره باېد تير ورکړل شي، او که چت پوخ 
 .اضافي سيخان ورکړل شي ربرسېره نو
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Bug (angle brace) (شانه) ئپه پاېه کې ورکړل شوی ول
37 

اوږدو پراته تيرونه تقويه کوي او هم د پاېو تر  باندې په( پاېه)په ستن ، (شانه)په پاېه کې ورکړل شوی ولئ 
 .منځ د فاصلی سپما کيږي

 
د دغی لرګي  .کفايت کوي پورې cm/10 cm – 10 cm/12 cm 10مقطع د ( شانه)په عمومي ډول د ولي 

سره لکه  ددېکوم چې د تراشولو او سوري کولو طريقه وه، چې  ېد تير او ستن سره دپخوا په طريق کلکول
چې دا د ستاتيک له نظره  مقاومت کميږي،( ېشان)کلي د ستن، تير او هم د ولي هم لي ې مخکی مې څنګه چ

په  cm 2,5کې د ( پاېه)وي، په ستن  cm/12 cm 12مقطع ( شانی)خو زياتره وخت چې د ولي . دی غېر مناسب
 .کيږياندازه ژور کلکولی شو چې دا بيا د مېخونو او يا د پيچي مېخونو په واسطه کلکول 

                                                 
37

  Bug  ته وايی، دا د ستن ېو يا دواړو خواوو ته د تير د کلکولو د پاره ورکول کيږي،چې ( شانی)په الماني کې د ېو حېوان ولي
 .دلته ما هم د ولي په صفت راوستی دی
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خپل مقاومت د السه ورنه کړي، نو د ( شانی)ولي  ياو ورکړل شو( ېپاي) ېد پاره چې تيرونه، ستن ددې
 .انجينېرانو له نظره باېد دا د ېوبل سره د اوسپنی پټېو په واسطه کلک شي

 .شکلونو کې ديتاېلونه  ښودل شوي دي الندېپه 

 
 Zangen (bunding piece) کلکونکي برخېامبور ډوله 

په اندازه کافي  cm/12 cm 4د افقي تير چې په لنډ ځای کې کلک شي، ېوه تخته ګۍ د  ېبرخ يد بام د پورتن
. وي پکار دي ″1/2چې ( نټ او بورټ)د کلکولو د پاره پيچي مېخونه ( ېپاي)د تير او ستن . چې ورکړل شي ده

د پاره چې د تيرونو کمزوري ېو  ددې. پخوا به د اوسپنې مېخونو په ځای د لرګو مېخونو څخه استفاده کوله
. طرفه شي، نو په مختلف ډبلوالي د توتکۍ د لکۍ په ډول کلکونکي د تيرونو او ستنو تر منځ ورکول کېدل

 .ت کوييکفا( نټ او بورټ)ځی پيچي مېخونه خو په اوس وختونو کې ېوا
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 Sparren (roof rib)مېالني تيرونه د بام 
هغه تيرونه دي، چې د مېالني بام د پورته څوکي  څخهلرګو (صنوبر)او غونځې  سبرد بام مېالني تيرونه د

څه رنګه چې پر دغو تيرونو په ځانګړي ډول او يا . په مختلفو زاوېو سره پراته دي پورېڅخه تر ډډی دېوال 
او  kg/m² - 100 kg/m² 70، تقريباً د يونه ددايمي وزن دي او د دغو خښتو وزن چې  ېې پرتډبل د بام خښت

يولو سره د تيرونو د مقطع اندازه او د نه مؤقتي وزن چې د واوری او باد وزن دی، په نظر کې ن ددېغېر 
د تيرونو تر منځ فاصله د ېو تير محور څخه تر بل تير  ېد اصولو له مخ. صله ډېره مهمه دهتيرونو تر منځ فا

تر منځ نيول  cm 80او  cm 65اکثراً د  خو په اوسني وخت کې دغه فاصله ،ده 50cm–100 cm پورېمحوره 
 10او  6cm/12 cmد تيرونو مقطع  د ستاتيک اينجينېرانو له  نظره د  ېاصلو له مخددغو تيرونو د ف. کيږي

cm/20 cm  8/10معموالً د ېو فاميلي ودانۍ د پاره د مېالني تيرونو مقطع  .ټاکل شویتر منځ cm  8/20او 

cm  په نظر کې  ېطبق ېدغه مقطع د تودوخۍ د ساتن ېستاتيک له مخبيا هم د په نظر کې نيول کيږي، خو
 .نيولو سره تغير خوري

 پورې m 4تر ستندوېه تير څخه رد شلمی پېړۍ د شروع نه وروسته  د مېالني تيرونو اوږودوالی غېر د م
ۍ د ساتلو طبقه ودانۍ چې د بام منزل څخه استفاده کيږي، نو هغی د پاره د تودوخ ېد کوم .هداېت شوېدی

ډبلوالی باېد  ېد تودوخۍ ساتلو طبق. ورکول کيږيډېره مهمه ده، چې دغه طبقه د مېالني تيرونو تر منځ 
ونيول  cm/20 cm 10د پاره ضرور دی چې د مېالني تيرونو مقطع  ددېاوسي، نو  cm 20سړو ځاېونو کې 

 .شي
 .وی دیښودل ش او منتاژشکل کې د مېالني تيرونو ترتيب  الندېپه 

 
 

 

 مېالني تيرونو ته تغير ورکول ېپه بام کې بعض
 وه ځای کې  دمېالني تيرونو د فاصلد بام په کومه ساحه کې چې کړکۍ او يا روزان ته ضرورت وي، نو په هغ

دا تيرونه د کړکۍ او يا د روزان په ټاکلي اندازی سره آره . کموالي له مخی باېد تيرونو ته تغير ورکړل شي
کړکۍ يا روزان د ټاکلي اندازی د افقي ا چې آره شوی تير خپل مقاومت د السه ورنه کړي، نو دا د د. کيږي
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، چې دلته د کړکۍ يا روزان پورتنی تير او ښکتنی تير په بام وارېديدونکی وزن تيرونو سره کلکول کيږي
 .تقسيموي

کړکۍ يا  يې، يعنی دا چې ډېری لوآره نه شي د ستاتيک له نظره باېد دغه مېالني تيرونه د دوو څخه زيات
 .روزانونه جوړ نه شي

و تر منځ د په بام کې د کړکۍ موقعت تعينيږي او بيا د ګاډرونو او د لرګی پټېکړکۍ د کلکولو د پاره  ېويد 
 .کلکول کيږي پکېي، چې کله د بام ساختمان سر ته ورسېد، نو بيا کړکۍ کړکۍ پروفيل کلکول کيږ

 

 
 

ېو  يا او ونهپه افقي تير ېدو د ودانۍ دواړو ډډو ته په دېوال باناپه سر کې د بام 
 Pfettendach mit einfach stehenden Stuhl  چوکاټ لرونکی بام

 (Purlin roof with simple stationary chair) 
نځ کې د بام په ماو  تير افقي د ودانۍ دواړو ډډو ته په دېوال ، ېالند دا ډول بام چې د مېالني ګاډرونو 

په ( پاېه)ډاګه وارېديږي ، بام  په کوم چې  څخه جوړيږي، ټول وزن( پايی)او د ډاګې  په څوکه کې تيرپورته 
 د ډاګې الندې. باندې اچوي( پايی)پل وزن دبام په ډاګی مطلب دا چې د بام مېالني ګاډرونه خ. غاړه اخلي

بار وړلو توان په دقت سره په نظر د ېد د چت د پاره با ددېنو . چت سره کلکول کيږي يبرخه د اهن کانکرېټ
 .کې ونيول شي

وي او د مېالن  پورې m – 8 m 6د ( عرض)، چې د بام بر  بامونو جوړول هغه وخت اقتصادي  ديد دا ډول 
 .جوړولود پاره مناسب نه دی بام ساحه د کوټې ددې. وي پورې 25º - 45ºد  زاويه يې
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او د بام په څوکه  ، د بام دواړو ډډو ته په منځ کېدېوال دواړو ډډو ته پهد ودانۍ 
 لرونکی بام دوه چوکاټ يا تيرونه او افقي ورکړل شوي کې

 Pfettendach mit doppeltem stehendem Stuhl 
 (Purlin roof with double upright chair) 

ي اوږود ګاډر فقپه منځ کې، ا ي ګاډرونو الندېند دا ډول بام په جوړونه کې د بام دواړو خواو ته د مېال
ې هم ذکر شو، د وړاند لکه څنګه چې . په واسطه کلکول کيږي( پايی )ورکول کيږي او هغه هر ېو د ډاګی 

بار وړلو توان په دقت د د پاره باېد د چت  ددېنو . چت سره کلکول کيږي يرېټبرخه د اهن کانک ډاګې الندې
د کوم  پالن لري او هم لوېه ساحه لري، بېدا بامونه په هغه ځاېونو کې چې مغلقه . سره په نظر کې ونيول شي

 .ويڅخه زيات  m 4د غو بامونو د مېالني تيرونو اوږودوالی د د  .پرابلم څخه جوړيږي
 25º - 45ºد بام مېالن د . هتر منځ د m – 12 m 8ډېره ښه او مناسبه اندازه د ( عرض)امونو د بر ب د داسې

کوم  خونه کېپرا  يپه ساختمان ددېيعنې . کړو په دی کې کوی شو چې نورې کوټې هم جوړې. دی پورې
 .ه  بعضو حاالتو کې باېد د مېالن اندازه زياته شيخو پ. ممانيعت نه شته

 m 4څخه زيات دی، نو دبام  د ال کلکوالي د پاره وروسته د هر  30ºد  ېمونه چې د بام مېالن يټول هغه با
بور ډوله کلکونکي باېد دومره جګ ورکړل ما. څخه مېالني تيرونه د افقي تيرونو سره باېد ښه کلک شي

 .تر منځ ده cm 6/16او  cm 4/14د دغو کلکونکو د مقطع اندازه د  .سړی ودرېدلی شي الندېشي، چې 
، عمودي پر داخلي دوو باروړونکو دېوالونو په ېپاي يورکړل شو ېتيرونو الند يکې د افق که چېرته په بام

عمودي نه بلکه په  ېجود وي، نو په دی صورت کې دا پايېواځی ېو باروړونکی دېوال مو سر نه وي، او يا 
ۍ ناو الندي ېدپورتنی سر د افقي تير الن( ېپاي)داسی ورکول کيږي، چې د ډاګی ټاکلي اندازی مېالن سره 

 .يد يدا په وروسته شکلونو کې ښودل شو ، چېبرخه د باروړونکي دېوال په سر راشي
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ورکړل ( عرض)په بر تيرونه او  شويپه کنج او دواړو ډډو ته په افقي ورکړل  د سر
 Pfettendach mit dreifach  لرونکی بام دری چوکاټتيرونه يا يشو

stehendem Stuhl (Purlin roof with triple upright chair) 
 د مېالني تيرونو الندې چې دوه يیڅخه جوړيږي،  دا هغه بامونه دي چې څو افقي ېوبل ته موازي تيرونو

بر په د بام په وسط کې ، چې بيا ېو څو تيرونه  ې، دوه د مېالني تيرونو الندته د دېوال په سر ډډو دواړو
ورکول کيږي او ېو تير د مېالني تيرونو الندې په څوکه کې ورکول  ېالندافقي تيرونو منځني د  (عرض)

 .کيږي
او همدا رنګه څو ډاګې ورکول کيږي  ورکړل شوي تيرونو الندېد مېالني تيرونو الندې ( پايې)څو ډاګې 

افقي  يرونو الندې په څوکه کې ورکړل شويتيرونو په سر چې د مېالني ت ورکړل شوي باندېپه عرض ( پاېې)
 .ورکول کيږي لو د پارهتير کلکو

او د بام مېالن د .يڅخه زيات و m 12د ( عرض)دا ډول چوکاټ په هغه بامونو کې ورکول کيږي، چې د بام بر 
25º - 45º کړي، خو پورتنۍ  جوړې ېکوټ الندې برخه کې سړی کوی شي چې نورېبام په  ددې. وي پورې

 .د کوټو د پاره مناسبه نه ده يې برخه
 

 

 د سر څوکي افقي تير د دری چوکاټونو سره افقي تير لرونکی بام

 ميالني تيرونه

 (پايې)ډاګې 

 منځنی افقي تير کلکوونکي ميلې

 د سر پټۍ

 (پايې)ډاګې 

 ټينګوونکي

 د باد د پاره ميله

 د چت تير الندينې افقي تير
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 مېالني بامد ودانۍ په دواړو سرونو کې درې کنجه 
  Pfettenwalmdächer (hipped roof purlins) 

بام په  ددې .مېالن لري( د بام په بر او هم په اږدو) ېډډ ېونو څخه مطلب دادی، چې د بام ټولد دا ډول بام
الني تيرونه چې د مقطعی دوه مې جوړښت کې لکه څنګه چې د شکل څخه ښکاري، د بام دواړو ډډو ته دوه

 پورېد بام څوکې  د دېوال د کنج نه تر ېبرخ ې، د بام النديد ېکه د نورو مېالني تيرونو غوندل ېاندازه ي
تيرونو پورتني سرونه د سر افقي تير سره  ددې. ورکول کيږي يد پورې m 4,5او  m 4د  ېچې اوږودوالی ي

 . ه کلکول کيږيکلکول کيږي چې دا بيا د پاېو په واسط
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شکلونو کې  ېپه الند يېو د بل سره کلکونی طريق د مېالني بامونو د تيرونو
 دي يښودل شو
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ړښت کې د پاس نه مخ په ښکته ، د بام په جوديتاېل کې ښودل شوي الندېڅه رنګه چې په 
 :موادو څخه کار اخستل کيږي الندې

 .د پوښښ خښتې يا تختې     
 .(mm / 48 mm 24)پر کلکول کيږي  ري پټۍ، کوم چې د بام خښتېلرګو ن د     
 .په ډبلوالي د لرګو څخه پلنه تخته mm 19د      
 .(mm / 60 mm 40)پټۍ  په مېالني ګاډر باندې کلک شوي د لرګو نري     
  پورېر محوره ډبل او د ېو ګاډر د محور نه تر بل ګاډر ت cm 22مېالني ګاډر چې د ستاتيک له نظره باېد      

 .اوسي پورې cm 100تر   cm 70دفاصله باېد 
 . mm 180مينرالي وړېو نه ايزولېشن      
 .په ډبلوالي د بخار مخنيونی طبقه mm 0,2د      
 .(mm / 48 mm 24)د لرګو څخه پټۍ      
 .په ډبلوالی د ګج څخه تختې mm 12,5د      

                                                                                                    

  

 ستندرد د بام جوړوونه

 د پوښښ خښتې يا تختې
 

 استر الندېد پوښښ د خښتې 
  mm / 60 mm 40پر ميالني ګاډر د لرګي پټۍ 

 
  mm / 48 mm 24د لرګو نري پټۍ 

  cm 22مېالني تير چې د ستاتيک له نظره 
  mm 180مينرالي وړيو څخه ايزولېشن 

 
 په ډبلوالي د بخار مخنيونی طبقه mm 0,2د 

  mm / 48 mm 24د لرګو څخه پټۍ 
 په ډبلوالي د ګج څخه تختې mm 12,5د 

 

 د بام ايزولېشن

 د پوښښ خښتې يا تختې
 

 استر الندېد پوښښ د خښتې 
  mm / 60 mm 40پر ميالني ګاډر د لرګي پټۍ 

 
  mm / 48 mm 24د لرګو نري پټۍ 

  cm 22مېالني تير چې د ستاتيک له نظره 
  mm 180مينرالي وړيو څخه ايزولېشن 

 
 په ډبلوالي د بخار مخنيونی طبقه mm 0,2د 

  mm / 48 mm 24د لرګو څخه پټۍ 
 ايزولېشن mm 40مينرالي وړيو څخه 

 
 په ډبلوالي د ګج څخه تختې mm 12,5د 
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 Flachdächer (flat roof) هوار بامونه
 .ري او يا که ولري نو ډېر کمهوار بامونه هغه بامونه دي، چې يا خو هيڅ مېالن نه ل

 :د هوار بامونو مېالن په دوه ګروپونو وېشل کيږي
 (.% 5,2)وي  پورې 3ºتر  ېچې د مېالن زاويه ي – 1
 (.% 8,8 - % 5,2)وي  پورې 5ºنه تر  3ºد  ېچې د مېالن زاويه ي – 2

نظر  ېالوو له کم والي له مخرزونو يا خدا بامونه د د. هر ډول ودانېو کې ېو شان معلوميږي پههوار بامونه 
 :لري ېګټ ېالندمېالني بامونو ته 

 د بام وزن کم وي          
بام چمن، په بام کې پارکينګ، د بام برنډه، د )د مثال په ډول . هم کيږي ېاستفاد ېد بام څخه نور          
ه په اسانۍ سره تګ او او هم تخنيکي له لحاظه د ترميم د پار ېشېانو ايښودلو د پاره اسانتياو ېبعض

 (راتګ کول
 امکانات يني کوټو ته د روښنايمنځ          
 جوړولو امکانات( منزلونو)د نورو پوړونو  ېپه سر ي          

 

 ېهوار بامونه د جوړښت له مخ
اهن )په لوړ پوړو ودانېو کې د پورتني پوړ چت د ودانۍ د بام برخه ده، چې دا د فوالد لرونکي کانکرېټ 

په هغه ودانېو کې چې . ړيږيتختو، پروفيلي تختو او د اهن کانکرېټ تير لرونکي تختو څخه جو( نکرېټکا
د لرګو څخه جوړيږي او کم مېالن لري،نو د هوار بام د جوړولوامکانات هم شته،په دی شرط چې د بام  ېبام ي

 .وشياو د بام ساختمان ته په پالن کې په واحد نظر سره توجه  ېبرخ يکنبار وړو

 ، د بام خښتې 8
 ، خښته نيونکي نري تختې 7
 (mm x 40 mm 60)، د نري تختو الندې تختې  6
5  ،18 mm  ډبل د تخار او منده بل په مقابل کې تختې(STEICO) 
4  ،100 mm د يخنۍ او ګرمۍ په مقابل کې يوه طبقه يې تختې 
 (STEICO fix)دوه طبقه يې تختې  mm 80 يا
 ، د بخار مخنيونکی پالستيک 3
2  ،19 mm ډبل د نښتر لرګي څخه تختې 
 په فاصله ميالني تيرونه mm 1000، د  1
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 ډوله دي دریهوار بامونه په 
     a – بام يا تود بام  و طبقه يېې(einschaliges Dach oder Warmdach (single skin roof or warm 

roof).) 
    b – بام يا سوړ بام  دوه طبقه يې(zweischaliges Dach oder Kaltdach (double-shell roof or cold 

roof).) 
    c – بام شين (Gründach (Green Roof).) 

 

a – تود بام يا بام يې طبقه ېو 
 einschaliges Dach oder Warmdach (single skin roof) 

جريان نه لري، چې دا د اهن کانکرېټ، د لرګو او د  پکېاساساً د ا هغه بار وړونکي بامونه دي چې هوا 
 . ه هم ورکول کيږيلو طبقد تودوخۍ ساتاو دی سره . ذوذنقه ډوله پروفيلونو څخه جوړيږي

 .لري ې، نو دا ډول بام اساساً دری طبق که په دقت سره شکل ته وګورو
 د بام پورتنۍ طبقه          
 ساتلو طبقه يد تودوخ          
 بار وړونکی طبقه          

کيږي، خو په د پاره استفاده  ېڅخه د لمر د تېزو وړانګو مخنيون (جغل)د بام په پورتنۍ طبقه کې د کرېړ 
دباران يا د اوبو د نه تېرېدو د پاره د اېزوګام څخه استفاده .کې د کرېړ مود له منځه تللی دیوخت اوسني 

طبقه  ييونې برخه ده، چې د بام په پورتند بخار د فشار تقسيمولو برخه او په اخره کې د بخار د مخن. کيږي
 .کې استفاده کيږي

وړېو څخه منځ ته  يشو ېالي مواد دي چې دډبرواو يا د ښيښو څخه جوړساتلو طبقه، دا هغه منر يد تودوخ
د فشار د  يلکه د پورته ذکر شو ېنه الند ددې. تودوخۍ د تېرېدو مخنيوی کوي دا دېخنۍ او هم د. راځي

سره بام ته لږ څه مېالن ورکول  (مصالح) یاو بيا دمېالن برخه ده چې د شوت تقسيمولو برخه، ېو نری پلستر
 .کيږي

يا تيرونو، د لرګو تيرونو او هم د اهن  بار وړونکی طبقه، چې دا د اهن کانکرېټو تختو، د اوسپنی پروفيلو
 ياو هم خپل وزن  دا د بار وړونک ونهوزن يټول واريدېدونک باندېپه بام .  يکانکرېټي تيرونو څخه جوړيږ

  .طبقه په خپل غاړه اخلي
 ېه غوښتند پار يمخنيو ددېډنډېدو خطر زياتيږي او اوبو د څومره چې د بام مېالن کميږي، هومره د 

همدا علت دی چې باېد په هوار بامونو کې د اوبو د تګ او همدا رنګه د درزونو او سوريو ښه . زياتيږي
ته لږ څه مېالن ورکړي، خو دا په  ېبرخ يړی کوی شي چې د اوله نه باروړونکس. بندولو ته ډېره پاملرنه وکړو

ودانېو کې امکان نه لري، دا ډول مېالن ېوازی هغه ودانېو ته ورکول کيږي، چې پراخه ساحه  اکثرو لوړو
 .لکه صالونونه، ډيپو ګانې او داسې نور. لري

کله چې سړی هوار بامونه پالنوي، نو باېد د بام حرکت يا تغير خوړل د مختلف اقليم او لندبل په وجه په دقت 
ه وجه همدا رنګه د لنده بل په وجه ټول جسمونه پهوا د سړېدو او تودېدو ځکه چې د . سره په نظر کې ونيسي

 .په وجه ډېر لوی تاوانونه منځ ته راتلی شي ددېکوي، چې ( انبساط او انقباس)لويدل او وړوکی کېدل 
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K 353درجه په اوړي کې تقريباً تر  يد هوار بامونو د پاره د تودوخ

38
 ( 80º C ) ، ًتر او په ژمي کې تقريبا 

253 K ( - 20º C ) 100د پورته او ښکته تللو درجه يی تقريباً  ددېپه نظر کې نيول کيږي، چې  پورېº 
 .کيږي
ته، او دټولو موادو انبساط او انقباس  ېژر تغير کوي نظر د بام الندې برختودوخي ډېر  ېبرخ يپورتند د بام 

 .نظر کې ونيول شيځانګړي ډول په  ېو ډول نه دی، نو ځکه هره ماده باېد په
 
 
 

                                                 
38

له خوانه په  ددېنوميږي ، د تودوخۍ درجه  Lord Kelvinدا عالم چې  . دی( Kelvin) څخه مطلب کېلوين  kشوی  پورته ورکړل  
 .اول ځل ټاکل شوېده
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b – بام يا سوړ بام  وه طبقه يېد 
zweischaliges Dach oder Kaltdach (double-shell roof or cold roof) 

تش ځای  ېتر منځ ېوه خال يعن ېبرخ يه دي، چې د بام پورتني او الندينيا سوړ بامونه هغه بامون ېدوه طبقه ي
 .ن څخه هوا جريان کويد منځ نه د بېرو ېپرېښودل کيږي، چې د هغ

په سوړ بام کې نه شته، دا خکه چې  پورېهغه کوم نيمګړتياوی چې په تود بام کې دي، هغه تر ېوې اندازې 
بل چې منځ ته راځي، هغه د باد د جريان سره ه کوم د اوبو بخار يا لند.  په سوړ بام کې دننه هوا جريان لري

زيات مېالن ورکړل شي، چې دا بيا د آس زين بامونو په جمله کې  څخه 5ºخو دا ډول بامونو ته باېد د . وچيږی
 .دی پورې 3º C- 2تر منځ تفاوت د  ياو داخلي تودوخ يه دا چې تجروبو ښودلی چې د بېرونبل. راځي

 .ساتلو رول لوبوي ييوی کوي او الندينۍ برخه د تودوخپه دغه بامونو کې پورتنۍ برخه د ورښت مخن
خال کې د بېرون څخه د  يډېر تېز لمر لګيږي، په ورکړل شو په ډېرو ګرمو ورځو کې چېساړه بامونه د اوړي 

د دا ډول بامونو جوړول . هوا جريان په واسطه دا سړيږي او نه پريږدي چې تودوخي دننه کوټو ته انتقال شي
 .نظر تودو بامونو ته په هغه مناطقو کې ډېر ضرور دي، کوم چې د تودوخۍ درجه ډېره لوړه ده

، د ېکوم بنديځ موجود نه اوسي لکه ون د پاره چې هوا ښه جريان وکړي، نو د دغې خال په مخ کې باېد ددې
 .بام تيرونه او يا د تودوخۍ د ساتلو د پاره مواد او داسی نور

 :طبقو څخه جوړيږي څلوروکې ښکاري، دا بامونه اساساً د شکلونو الندېڅرنګه چې په 
 بقهد بام پورتنۍ ط          
 د هوا د جريان طبقه          
 د تودوخۍ ساتلو طبقه          
 بار وړونکی طبقه          

څخه د لمر د تېزو وړانګو  (جغل)هم ذکر شوېدی، د کرېړ  ېپورتنۍ طبقه کې لکه څنګه چې مخک د بام په
دباران يا د اوبو د نه .کې د کرېړ مود له منځه تللی دیوخت د پاره استفاده کيږي، خو په اوسني  يمخنيون

بيا ورپسی د . ښڅخه پوښ ېد دی نه وروسته دلرګي د تخت. يږيتېرېدو د پاره د اېزوګام څخه استفاده ک
د تودوخۍ د ساتلوطبقه او بيا د  الندېددنه  ,دهوا د جريان د پاره تشه طبقه ده الندېګو تيرونه او ددې نه رل

 .راځي بار وړونکی چت الندېاېق او د ټولو نه امکان په صورت کې دبخار دمخنيونی د پاره ع
او د  پورې %40 – 35کوټو د هوا رطوبت تقريباً د د ګنی وهغه ودانۍ چې عمومي مرکزګرمي لري، د است

په وجه د تودوخۍ د  ددېده، نو  پورې %85 – 80او تشنابونو د هوا رطوبت تقريباً د ( اشپز خانه)ي  ځپخلن
 .د تودوخۍ د ساتلو توان کميږي چې بيا نور تاوانونه منځ ته راځينمجنه کيږي او  ېساتلو طبق

په اوس وختونو کې هغه ودانۍ چې پاخه چتونه لري، د سړو بامونو څخه کمه استفاده کيږي نظر تودو 
 .دا ځکه چې ساړه بامونه نظر تودو بامونو ته غېر اقتصادي دي. بامونو ته
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c –  شين بامGründach (Green Roof) 
شين بام نه پرېږدي چې په ډېره سخته تودوخۍ کې د بېرون . د شين بام په جوړولود طبيعت ښکال زياتيږي

بل ښه . هواکې د داخل څخه توده هوا بهر ته انتقال کړي ډېرې يخهقال کړي او همدا رنګه په تودوخي دننه انت
 .مخنيوی کوي (اواز)والی دادی چې د باد او غږ 

کې د په شنه بامونو . بام جوړښت نظر نورو هوار بامونو ته فرق لري ددېاضح ده چې د ساختمان له لحاظه و
دا بام د الندې ورکړل شوو طبقو څخه . دي ېډېرې ضرور ېطبق ېېره نورعادي هوار بامونو د طبقو برس

 :جوړيږي
 (واښه)شينلۍ           
 خاوره          
 فلتر          
 و برخهداضافي اوبو د بهېد          
 بېلونکی او ساتونکی برخه          

 ورڅخه تېر نه شي يښه اېزوګام شوی طبقه چې ريښ          
 د تودوخۍ ساتلو طبقه          
 (پوخ چت)د باروړلو طبقه           

 .هوېلۍ د پاره شراېط مساعد نه وي، جوړيږي الندېدا بامونه اکثراً په ښارونو کې چې 
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 اوم فصل
 (اب رو)و د اوبو تللو لښتي د بامون

 Dachentwässerung (roof drainage) 
په بامونو کې د اوبو تللو لښتي يا ناوئ د بامونوتخنيکي سيستم ېوه برخه ده چې د بام نه د باران اوبه په 

 :په عمومي ډول سره د بامونو لښتي په دوه ډوله دي. منظم او غېر د کوم تاوان څخه وبهيږي
 ئونو لښتي يا ناوريب          

 ئداخلي لښتي يا ناو          
بېروني لښتي بېروني . او د ناوو نلونو څخه  دي ېبرخ ېمربوط پورې، د ناوو  (ېناو يرونيب)بېروني لښتي 

څخه ساتي او همدا رنګه د اوبو د شيندل کېدو او يا د څڅېدو ( نم)بل ه دېوالونه او د تاکاوۍ دېوالونه د لند
 .مخنيوی کوي

 . اخلي لښتي د اوبو ننوتلو سوړي او د اوبو د تللو نل څخه جوړيږيد
ډېر په دقت سره په نظر کې  پورېد ېوی ودانۍ په پالنولو کې باېد د بام د اوبو تللو لښتي، ناوئ تر کانال 

 . ونيول شي
ته او يا به بېرون به يا خو دننه حوېلۍ خوا ېا ناويوبو تللو لښتي په پخوا وختونو کې د ودانېو د بامونو د ا

دا سيستم همدا اوس زمونږ په هېواد کې مروج دی، چې اکثراً ناوئ د . ېيا کوڅې خواته ورکول کېد سړک
لرګو څخه جوړوي او بيا لښتي يی حوېلۍ يا کوڅی ته اوباسي او د باران اوبه د بامونو څخه ښکته تويږي او 

 .په وجه ډېر تاوانونه منځ ته راتلی شي ددې
پېړۍ کې د المان دولت کانال  سيستم جوړ کړ چې د  19او  18ګړتياوو په نظر کې نيولو سره، په ددغو نيم

 .بام اوبه د لښتېو له الرې ناوو ته او بېا به کانال ته وبهېږي
 :ټاکلي دي( نورمونه)و د پاره په المان کې الندې معيارونه ېد بام لښت

          DIN EN 12056-3  ،پالنول او اندازه ددېد ودانۍ لښتي. 
          DIN 1986- 100 د ودانۍ او د حوېلۍ لښتي. 
          DIN 612 او نلونه د اسپنی څخه ېناو ېځوړند. 
          DIN EN 1462 د ناوو ټينګونکي او د هغی کنترول. 
          VDI 3806 د اوبو تلل د فشار سره 

 

 Dachrinnen (rainwater gutters)ې يا ناو يد بام لښت
 .يدا به بيا وروسته برخو کې واضح شمختلفو بامونو ته مختلف سيستم لري چې  ېيا ناو د بام لښتي

د تېرې پېړۍ په اوږدو کې د ناوئ د پاره دجستو څخه . د ډول ډول موادو څخه جوړيږي ېدا لښتي يا ناو
 ېامکانات يدا ځکه چې د خرابېدو ، دولتي ودانېو د پاره اکثراً د مسو څخه استفاده کيږي. استفاده کېده

د المونيم څخه  ېځی په هغه ودانېو کې چې بامونه يد المونيم څخه ډېره کمه استفاده کيږي، ېوا .کم وي
هم د المونيم څخه جوړوي، د المونيم څخه استفاده ځکه کمه کيږي، چې په ناوه کې د  ېي ې، ناويشو ېجوړ
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په .د کار د پاره اضافي وخت غواړيشي، چې دا ( وېلډېنګ)ول باېد د ېوبل سره ونښلې ټوټ ېوړ ېاستفاد
 .اوسني عصر کې اکثراً د مصنوعي موادو څخه استفاده کيږي

 

 Blechrinnen (plate roof gutter) ېم يا فلزي تختی څخه لښتي يا ناود ټي

د  .هناو ځوړند شوی او صندوق ډوله ېنيم ګرد، مخک. درې  ډوله جوړيږي په ېد فلزي تختو څخه ناو
ناوئ په مقايسه، کوم چې ساده، ښه او په هر وخت کې جوړيږي، د صندق ډوله ناوه ډېره مغلقه،  ېځوړند

 .ځکه چې کېدی شي دا د ودانۍ بېروني دېوالونو ته ضرر ورسوي. غېر اقتصادي او ډېر کم جوړيږي
د  m² 1نو کېدی شي چې د . ياو د ناوو تر منځ فاصلو له مخی ټاکل کيږ د ودانۍ د بام سطح ،د ناوئ مقطع

 .يونيول شپه نظر کې  پورې cm² 1 – 0,8پاره د ناوئ مقطع د 
د پاره  ددېونيسو، نو  cm ⅓33د ېوی معمولي ودانۍ ته ( برش)که مونږ د ېوی ناوئ غوڅه شوی برخه 

ته ې دلکيږي چ ېپات cm ⅓24، د نيم ګرداړي د پاره  cm 3 ې، د شا درز ي cm 6 ېبرخه ي يغونډار ېمخک
 .کيږي cm² 117 ېاو د مقطع مساحت ي cm 15,5  ېقطر ي
د  هناو هځوړند ېمخک. ډوله ناوو څخه بېل اوسي( انکم)باېد د ليندۍ  ېځوړند او صندق ډوله ناو ېمخک

25cm  30نه تر cm 4پلن، د  پورې mm  5نه تر mm 40ډبل او  پورې cm, 44 cm  48او يا cm اوږده وي .
، او همدا رنګه اوسي ييږي، باېد د اور په واسطه جست شوليندۍ د کلکولو د پاره پکارهغه مېخونه چې د 
او کلکونکي  د پاره باېد سړی د هر مېالني تير ته ېوه دانه ليندۍ په نظر کې ونيسي،  ېدهر راوتلي اوسپن

 .کيږي پورې cm – 80 cm 70چې دا تقريباً د 
د  ېمخک هناو. ۍ کې خوشی پريږديپه ليند هپه اوله کې ناوکار وکړی شي، نو  د پاره چې سړی ازاده ددې
چې په ورکشاپ کې  ېناو ېهغه اوږد(. وېلډېنګ) نښلوي  پورې m – 5 m 4نه په ورکشاپ کې د  ېمخک

او کوم چې په خپله د کار ځای کې نښلول . ، پوښل کيږييو cm 3نښلول شوي، د ېو سر پوښ سره چې 
د اوږدو ناوو د پاره هر دوه نلونو تر منځ ېو دانه سرپوښ . پوښل کيږي پورې cm – 5 cm 4کيږي، هغه د 

 .پکار دی
قلعي څخه استفاده  ېبرخ 3سرپ او  ېبرخ 5د ناوو د سرونو نښلولو د پاره مالېم وېلډېنګ پکار دی چې 

 .وشي
وو د د مسو څخه نا. برخه په اوبو کې ونيول شي ېمسو څخه جوړيږي باېد وېلډېنګ شو چې د ېناو ېکوم

 .پاره باېد د ناوئ ليندۍ او مېخونه هم د مسو څخه اوسي او که نه نو اقالً باېد د مسو وپوښل شي
په فاصله د  1,5cmاو د  په اندازه مېخيږي، cm 3د  ېد سر پوښ ي ددېالمونيم څخه دي،  چې د ېهغه ناو

ښ د پلنوالي په اندازه ېو په هغه ځاېونو کې چې دا کلکول کيږي، باېد د سر پو. مېخ په واسطه کلک شي
 .غوړ کاغذ هم ورکړل شي

ډوله ځاېونو کې ېو اضافي ټيم يا فلزي تخته باېد ورکړل شي، چې دا د هوار بامونو ( طاخچه)په تړلي صندق 
خته حتمي ده چې دغه فلزي ت پورې cm – 15 cm 10، او مېالني بامونو ته د پورې cm – 20 cm 15ته د 

 .په اوږودوالي سره د درزونو شاته ورکول کيږي او د بام سره مېخول کيږي m 1د  ېدا تخت. ورکړل شي
سره کلک ونه  ېباېد د ناوئ د تخت ېد بدلون په وجه دغه فلزي تخت( رتحرا)تودوخۍ  ېشديد ېد ډېر

درزونو په د پاره چې د فلزي تختو تر منځ  ددې. په اندازه په جستو کلک شي cm 30نښلول شي، بلکه دا د 
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سره سوړ ( Bitumen)د قير  ېمنځ ته رانه شي، نو دا فلزي تخت بل او د اوبو بخار په وجهه د لندتورکی کې 
 .يږيډېر پورېکلونو  10رنګ شي چې دی سره د ناوئ عمر تر 
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 Gefälle der Dachrinnen (Slope of the gutters)د ناوو مېالن 

ېو اضافي  واو د لرګوتخت وختفلزي تد بامونو ناوو ته  ددېوتلي وي، نو  ېکوم بامونه چې مېالني تيرونه ي
، نظر د ناوئ شاتني د درزي يپه اندازه ټيټه و cm 1د دا ډول بامونو د ناوئ مخکينۍ څنډه د . مصرف دی

 .دا ځکه چې کله د باران اوبه په ناوئ کې توييږي، د دېوال د لمدېدو څخه مخنيوی وشي. څنډی ته
کوم بامونه چې . په اندازه مېالن ورکول کيږي mm 3اږدو کې  تقريباً د  m 1په هر  د بام ناوئ د ېو مزي سره

ږدو لښتيو ته ضرورت وي، نو د ناوئ  مېالن باېد محدوده اوسي او د لښتي قطر باېد وډېر لوی دي او ډېر ا
 .په نظر کې ونيول شي

شي، چې  ېجوړ ېد دا لښتي دا ساکولو د پاره باېپډوله لښتيو ( صندق)د باره دقوطۍ د عمودي بامونو 
ې په ډول د لرګي تخته د تاخچد پاره د ناوئ الندې  ددېپه اسانۍ سره وګرځېدلی شي، نو  ېاندسړی ورب

 .په ډول د افقي تير سره کلکول کيږي ېنري تخت ېپه ډول او يا د اوږد ېتخت ېچې دا خو يا د پلن
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 Sägedchrinne (Saw gutter) ېاره لښتي يا ناود آره ډوله بامونو د پ
د دغه  څه رنګه چې. د آره ډوله بامونو لښتي دي ېډوله ناوو د ډولونو څخه ېو ډول ي( صندق)د قوطۍ 

سره باېد ښه په کافي اندازه  ېد پاره د ځاېدو د انداز ددې، نو امبار جوړيږي ېبامونوپه لښتيو کې د واور
، يته چې د لرګو څخه جوړ شو ا نه ېوازی هغه بامونود. مېالن هم ولري، چې اوبه ښه په سرعت سره وبهيږي

د دغو لښتيو په اخر سر کې باېد په  .چې د فلزي تختو څخه جوړ شي بلکه د پاخه بامونو د پاره هم ضرور دی
ناوه ورکړل شي چې د نل د بندېدو په وخت کې اوبه د دغه ناوئ له  ېتني برخه کې ېوه د اوبو تويئدونکپور

د  .پورتۍ څنډه هيڅ غونډه نه وي، بلکی دواړو ډډو ته يی درزونه لري يوبامونو لښت ددې. ری بهر وبهيږيال
 .په دغه لښتيو کې باېد ورکړل شي ،د پاره ېو مخصوص کاغذ چې د بامونو د پاره دي يابو د بخار د مخنيون

 

 
 Grabendachrinne (Grave gutter)د کنده يا قبر ډوله بامونو لښتي 

او هم ېو بل ته متقابل پراته د وېنا مېز ډوله  ,چې سره نښتي وی, بامونه( د آس زين)زين  ډوله د دوو ګاونډو
کوم بامونه چې پاخه چتونه لري، ددې بامونو . جوړيږي غوندې( صندق)بامونو د پاره لښتي لکه د قوطۍ 

څخه ( مقوه)اغذ هغه بامونه چې د ډبل ک. لښتي د کانکرېټ سره په کافي اندازه باېد مېالن ورکړل شي
او همدا رنګه کوم بامونه . مېالن ورکول کيږيد فلزي تختو سره  وي، کړل شويلرګي ور دېاو النجوړشوي، 
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 ېالند ددېاو  د فلزي تختو سره ورکول کيږيهم د لښتيو مېالن  ددېچې د بام مخصوصو ښختو څخه دي، 
 .باېد مخصوص کاغذ ورکړل شي
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دلی شي، چې دا د ېو وګرځې ېوخت کې ورباند جوړ شي، چې سړی د کار پهددغو بامونو لښتي باېد داسی 
ودانېو د پاره، په منځ ( دواوږ)د لوېو . اوسي جوړ شي mm 1,25باېد  ېڅخه چې ډبلوالی ي ېډبل فلزي تخت

 .اوسي پورې cm 50د لښتيو مجموعي جګوالی باېد تر . اضافي ناوئ ته ضرورت دی ېکې ېو

 

 Holzrinnen (wooden gutters)تي د لرګو څخه د بام لښ
دېوالونه  ددېچې  ،ويشکل جوړ ┘└د  ېاو بل ي Vد  ېدوه ډوله شکلونه لري، چې ېو ي يد لرګي څخه لښت

په دی کې . بيا د بام د پاره مخصوص کاغذ ورکول کيږي الندې ددېسره مېخول کيږي، چې  ېبرخ ېاو الند
 .ټول درزونه باېد ښه په دقت سره ونيول شي. کيږي ه کلکولکنجونه د دری کنجه چوفتي په واسطټول 

 
 

 څخه د بام لښتي ټومـېد اسبېست س
 Dachrinnen aus Asbestzement (Gutters of asbestos cement) 

( Eternit, Fulgurit, Toschi, Vossit)څخه لښتي چې په المان کې په مختلفو نومونو  ټود اسبېست سېم
په اوږودوالي جوړيږي، په کومو ځاېونو کې  mm 2500چې دا د . جوړيږي ېد مخک ېياديږي، تېار مخک

 .شي ورکړل چې سر نه خوري، دغو ځاېونو د پاره باېد فرماېش
د ځان ته ټوټو ېوځای کولو د پاره د . په اندازه وپوښل شي mm 60راځي، باېد د  ېچې په سر ي ېتخت ېکوم

ه نظر کيڼ پد منتاژ په وخت کې باېد ښي او  ددې. يږيتېاره جوړشوی ېوځای کونکي ټوټی څخه استفاده ک
دنښلولو په وخت کې . په اندازه ډبل اوسي mm 5ربړي واشل باېد د  ېټوټ يد دغی نښلونک. کې ونيول شي

 .څخه کار اخستل کيږي لډبل مخصوص ګلګ پورې mm – 7 mm 6 اوله د
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 د مصنوعي موادو څخه لښتي
 Dachrinnen aus Kunstoff (Gutters made of plastic) 

PVC)په وروستېو کلونو کې د مصنوعي موادو 
څخه لښتيو يا ناووجوړول د مروجو جستي تختو څخه ( 39

اول دا چې دغه  .علتونه لري چې دا دوه اساسي ،دانېوکې ځاې نيولی دیهم د نوي ودانېو او هم په زړو و
 .تاژ په وخت کې تر ډېره حده کار اسانه کوينوی ماده زيات عمر دوام کوي، او بله دا چې د ناوو د من

 
چې ډېر سخت، د لوېدو په وخت کې مقاوم او  ،اغيزه کيمياوي ماده ده یېوه ب( PVC)دغه مصنوعي ماده 

 1,4دا ډېر کم وزن لري چې د ېو ديسي متر مکعب وزن . ښوېه سطح لري چې هيڅ ګرد پرې نه پاتې کيږي
لکه آره کول، سرېښول او  .اخستل کيږي ېار ورځنه په ډېره اسانه ک، نو ځک(kg/dm³ 1,4)کيلوګرامه دی 

خو بی تغيره پاتی کيږي،  پورېتودوخی  K ( - 20º C ) 253مادی داخلي ساختمان تر  ددې. وېلډېنګول
د  څخهد نورو موادو او ناوو  څخه دد مصنوعي موادو . پورته پستيږي نهتودوخی  K (80º C) 353د تقريباً 

 . باېد د تودوخۍ د تغير په وخت کې انبساط او انقباس  ته ډېره پاملرنه وشي کې وولتعمالاسګډناوو 

                                                 
39

  PVC  دPolyvinychlorid مخخف دی، چې دا ېوه التينی کليمه ده 
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        :ښودل شويدي ېدرج ورکړل شوو اندازو کې د موادو د انبساط او انقباس  الندېپه 
   ˉ0,000080 – 0,000100 grd                   (           PVC)مصنوعي مواد           
   ˉgrd 0,000029جست                                                                      

   ˉgrd 0,000024                                                        المونيم           
   ˉgrd 0,000016                                                              مس            
   ˉgrd 0,000012اوسپنه                                                                    

 
برخو ېوځای کولو اوږودوالي ته خاص اقدامات په نظر کې د پورته ورکړل شوو اندازو له مخې باېد د ناوو د 

او د اوبو  ېوساتل شي، نو ناو رېپويو حده والي د تغير سرحد تر د پاره چې د اوږود ددې. ونيول شي
 .بهېدلو نلونه  په خړ رنګ رنګول کيږي
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ده، او د فلزي تختو څخه د ناوو نيونکو فاصله  <cm 70فاصله  ینېونک ېد مصنوعي موادو نه د ناو

80cm> ده. 

 Regenfallrohre (Downpipes)ته د باران اوبو د بهېدلو نلونه ښک
اوبه په نلونو کې ښکته کانال ته او يا که د چا ودانۍ د کانال سره تړلی نه وي،  ېد بام د لښتيو يا ناوو له الر

نلونو سره نه  ېاً ښکته په کانال کې د پاخه ښټيندغه نلونه مستقيم. نو شخصي کندل شوي کندی ته توئيږي
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څخه (  چودن) ېدی دپاره ېو بل نل چې دکلکی اسپننښلول کيږي، دا ځکه چې د خرابېدو خطر لري، نو 
بېرون  پورې m 1,80تر  خواته وي، ېکه چېرته سړک يا کوڅ څخه ېوړيږي استفاده کيږي، چې دا د ځمکج

د دغو نلونو تعداد او فاصله د . ، او که حوېلۍ خواته وي، نو دا اندازه کېدی شي چې ټيټه شيراښکل کيږي
د کانال څخه  ېي په موسم کې الند، د ژميهغه نلونه چې د کانال سره تړل شو. اړه لري پورېودانۍ ساختمان 

ېوډول ګاز په وجه بيا پورته  ددېپورته کيږي چې نلونه د کنګلېدلو څخه ژغوري نو  ېواد نلونو له الرتوده ه
 .نه اوسي يباېد د اوبو بهېدلو نل نيږدد بام کوټو ته  ارامونکی بوي لري، نو همدا علت دی چېاوځي چې ن

 .څخه پوره استفاده وشي، باېد نل عودي اوسي( ريسو)د پاره چې د نل د روزان  ددې
 

 
 خه د باران اوبو د بهېدلو نلونهد ټيم څ

 Regenfallrohre aus Blech (Downpipes made of sheet metal) 
د تيوري له لحاظه د نلونو د مقطع مساحت کم کفايت کوي، خو عمالً د ونو دپاڼو، کاغذونو او هم د کنګل د 

 . نيول کيږي cm² 1د بام مساحت ته  m² 1,5نيولو سره د نل د مقطع مساحت دهر  ټوټوپه نظر کې
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د نلونو قطر د  ,د هغو لوېوبامونو  د پاره لکه سالونونه. د نل مقطع د بام د ناوئ د مقطع سره باېد سر وخوري

120 mm  125نه ترmm ېاو قطرونه ي يسره ورکړل شو ېهغه نلونه چې د ځمک. ې نيول کيږيپه نظر ک پورې 
 ددېسره سر وخوري، يا خو  نلونو ياېد دا د بام نه ښکته شوڅخه پورته وي، ب 75mm,100mm,125mmد 

دننه شي او په اندازه  cm 6هر نل باېد په بل نل کې تقريباً د . څخه لږ څه کم ددېقطر هم همدومره اوسي او يا 
ه اوسي، ځکه چې د لېم د منځه تللو په وخت کې د او دغه لېم شوی ځاې باېد د دېوال خواته ن. بېا لېم شي
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په فاصله کې د نل د کلکونکي کړۍ  m – 2,00 m 1,5دغه نلونه د هر . اوبو څاڅکي دېوال ته ضرر ونه رسوي
 ېسره جفتيږي، او برامدګي ځاېونه يد مسو څخه نلونه نه لېميږي بلکه دا  .په واسطه د دېوال سره کلک شي

څومره چې امکان ولري باېد بامونه د ونو څخه د پاڼو رژېدلوپه وجه لرې . کول کيږيد ژېړو مېخونو سره کل
 .د پاڼو د مخنيونی د پاره جالۍ ورکول کيږيهم  ددېاوسي، خو سره 

و ېوځای کول د نلونو نلون ددې. د اسبېست سمېټو څخه نلونه په مختلف اوږودوالي او لوېوالي پېداکيږی
په واسطه ېوځای ( مصالح)ی وايی او د سمټو شوت Muffeاني کې ورته سره چې په الم يېوځای کوونک

 .کيږي
 

 بهېدلو نلونه د مصنوعي موادو څخه د باران اوبو د
 Regenfallrohre aus Kunststoff (Downpipes made of plastic) 

ېوځای نلونو  د د پاره ننويستلو د نلونو داوبو باران کې د  پری شوي ځایمصنوعي نلونو په موجوده د 
ه کوونکي مادی په مرسته ېو په بل کې تر معينی اندازی يڅخه استفاده کيږي، چې دا دېو ښوئکوونکي 

په اندازه بېرته راښکل کيږي،  cm 1,5ستل شوی نل د ږي او بيا په اخره کې بېرته ننويننويستل کي پورې
 ,بېروني نلونو او وړو برخو د پاره. س کويد تغير په وخت کې انبساط او انقبا ید هوا تودوخد پاره چې  ددې

کوم نلونه چې دننه په ودانۍ کې تيريږي، باېد ښه مکمل په واشلونو مجهز . د واشل څخه استفاده نه کيږي
 .چې اوبه ورڅخه ونه وځي ,شي

 

 په هوار بامونو کې داوبو د بهېدلو لښتي يا ناوی  

خو ډېر کم مېالن لري او يا خو هيڅ مېالن نه لري، نو په  څه رنګه چې وړاندې هم ذکر شو چې هوار بامونه يا
ره ډېر ضرور دی د پا ددېدا ډول بامونو کې اوبه په ډېر کراره بهيږي، حتا واوره خو ځای په ځای پرته وي، 

که  ې،ټولو هوار بامونو کې لښتي يا ناوپه  .شا او خوا ښه کلک او پوره عاېق اوسي وچې د لښتو يا ناو
د . اصولو په مطابق موادو څخه استفاده وشيد ( نورمونو)، باېد د معيارونو يخوځېدونکكه يا کلک وي او 

 45ºکنجونو ته باېد . په صفت کار واخستل شي  ئناو( متحرکه)اېد تل د خوځېدونکي اوسپنی ناوو څخه ب
دو مخه مېالن ورکړل شي، ځکه چې په عمودي کنج کې کېدی شي چې کوم شی بند شي او د اوبو د بهې

 پورېپه کومو ځاېونو کې چې دېوال دی، هلته باېد د عاېق طبقه او د فشار د تقسيم برخه ښه پورته . ونيسي
هدف د پاره خاص پروفيل دي، چې يا خو د کانکرېټ اچولو په وخت کې دا هم ورکول  ددېونيول شي، چې 

د ته، پروفيل نظر د هر بام ساختمان  دا .کلکول کيږيپه دېوال کې کيږي او يا وروسته د پيچي مېخونو سره 
کوم چې د  ,د بام پورتنۍ برخه. پورته ونيول شي پورې cm 25 – 18کمه باېد څخه کمتر ېچت د پورتني برخ
که ښه وي نو د سپين مصنوعي . څخه وساتل شي ېوړانګ ېمستقيمد لمر ، باېد د هدېوال سره واقع د

د تغير په وخت کې ېو  (حرارت)ی و خواص د تودوخمواد ولټو د څه رنګه چې. تيک څخه استفاده وشيپالس
د بدلېدو په وخت کې ( حرارت) یورکړل شي چې د تودوخ ېړي ډول داس، نو دا هر ېو باېد په ځانګيډول نه د

 .د باد فشار په مقابل کې باېد ښه مقاومت وکړي ېناو ېټول .بې د کوم ممانيعت انبساط او انقباس وکړي
 :دي يې برخې ښودل شوکې د هوار بامونو دلښتېو يا ناوو بعضشکلونو  ېپه الند
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غوښتنې پوره کړی  ېپاره په کار وړل کيږي، باېد الندد  ېټول هغه مواد چې د لښتي يا ناو
 شي

 د موادو کلکوالی          
 يتفد انبساط او انقباس ضر          
 د کيمياوي اغيزی په مقابل کې مقاومت          

 د مختلفی هوا په مقابل کې مقاومت          
 ېتغير ورکولو کې د کار اسانتياو          

  اقتصاد          
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 اتم فصل
 Dachziegeln (roofing tiles) ېد بام خښت

ګ څه رنګه چې په پخواني مصر کې د خټو څخه په تخنيک کې استفاده شروع شو، نو دا ېو ډېر ښه پرمخت
 .وو چې په اوسني وخت کې هم په ټوله نړۍ کې ورڅخه استفاده کيږي

ړه موادو څخه ترکيب او خاص پلن شکل ورکول وغ ېو، خورځنو خټو او ېوه اندازه د بد خټ ېد بام خښت
په المان کې دغو خښتو . باېد هيڅ کوم درز ونه لري ېدبام خښت .چې دا بيا په داشونو کې پخول کيږي ،کيږي

نه غېر ( مصالح)ی چې د شوت ېخښت ېکوم. دې، ورکړل شوی( DIN 456)چې ( نورم)خاص ميعار د پاره 
چې د  ېهغه خښت. څخه زيات تجاوز ونه کړي mm 4نه د  ۍکنج باېد د هواری بخ یاستفاده کيږي، د خښت

رې نه خښتو څخه باېد اوبه تېد د بام . کېدی شي چې فرق وکړي پورې mm 6سره راځي، تر ( مصالح)ی شوت
باېد طبعي رنګ ولري او دا سی ښوېه  ېد بام خښت. وکړی شيشي او هم د کنګل په مقابل کې ښه مقاومت 

 ېمعيار له مخ يډېر روښانه سور رنګ ته د ټاکل شو. اوسي لکه د ښيښی په شان ېو شي ته انعکاس ورکړي
 .اجازه نه شته چې استفاده وشي

 :په دری ډوله دي ېد بام خښت
 Plattenziegel (flat clay roof tile) ېخښت ېخته يت          
 Hohlziegel (hollow tile) ېونکي خښتخلأ لر          
 Falzenziegel (interloking tile) ېدرز لرونکي خښت          
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 ښودل شوي دي ېشکلونه او اندازمختلف د خښتوجدول کې د بام  الندېپه 
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 Biberschwanzziegel (Plain tile) ېوله د بام خښتکۍ ډد اوبو سپي ل
د چې په پورته برخه کې  ېتخت ېهوارې دا د ېو .د ډېرو ساده خښتو څخه شمېرل کيږيد بام  ېدا ډول خښت

او  ېپه دوه ډوله دي، نري تخت ېدا خښت. تاوه شوی ده ېينۍ برخه يپه شان وتلی ځای لري، او الند ېپوز
 .ېتخت ېپلن

لري، د شلمی  kg/m² 85په پخوا وختونو کې ډېر مروج وو، خو د ډېر وزن لرلو په وجه چې  ېدا ډول خښت
 .دی، ونيوه kg/ m² 50 ېدرز لرونکو خښتو چې وزن يد ځاې ورو ورو  ددېپېړۍ نه وروسته  

 :خښتو ېو بام په دری ډوله پوښل کيږي وپه دغ
Spließdeckung (slip cover)) ساده پوښښ          

40) 

 (Doppeldeckung (double cover)) ډبل پوښښدوه واري يا          
 (Kronendeckung (crown cover)) تاج ډوله پوښښ          

شروع کيږي، چې د بام  ېڅخه داس ېبرخ ېره د لرګو څخه چفتي د بام د الندپه بام کې د خښتو د کلکولو د پا
 ېم پورته څوکه کې د لرګي چفتي داسبيا د با. وبهيږي ېه او اوبه بی د بندېزه په ناوئ کخښته ډېره ښوې

کله  .شي ېشوو خښتو تر منځ ېوه کمه خلأ پاتد بام په پورتنۍ دواړوبرخو کې د ورکړل ورکول کيږي، چې 
سی دا ېاو په سر د چفتيو د بام خښت ېنداو پورته چفتي ورکړل شو، نو بيا د کنترول د پاره په ال ېچې د الند

چفتي په  ېکه دا سم وو نو نور .په دغو چفتيو کې بنديږي( پوزه)ه برخ ېراوتل ېې د خښتايښودل کيږي، چ
په  ېي ېپه ټول بام کې مېخيږي او بيا خښتله فاص ټاکليقم په نظر کې نيولو په منظم ډول سره د خښتو د ر

 .سر ځوړنديږي

 Spließdeckung (slip cover) ساده پوښښ
 ارزښت کم ددېخه ساده پوښښ ډېر قېمته وو، خو په مرور د وخت سره په پخوا وختونو کې د دغو خښتو څ

پټۍ او يا د ټيم په واسطه  ياوږودوالي په اندازه د لرګ cm 28درزونه د  ېپه ساده پوښښ کې د بام الند. شو
درزونه پېدا کوي، نو حتمي ده چې دا لرګي وخت په څه رنګه چې د لرګي پټۍ د لندبل په وجه . بندول کيږي

 .خت بدل شيو
 45ºد . راځي، د دا ډول پوښښ هم لکه د نورو پوښښونو په شان دی ېخښت ېبل رد خښتو هغه برخه چې پ

 ېپه اندازه يعن ېد خښت ېدی، چې دلته د دوو چفتيو لرېوال cm 16اندازه  ېبام دپاره د خښت يمېالن لرونک
16 cm 45که د بام مېالن د . دیº  دلته سړی کوی شي . راغلې اندازه کميږي ېو پر بل داڅخه زيات وي، نو

 .د بام مېالن په نظر کې نيولو سره ورکړل شوی اندازه کمه او يا زياته کړي % 2چې 

 :الونو کې دا په ښه ډول واضح شویدوه مث الندېپه 
 :ډول حسابيږي ېغه ېوپر بل راغلی اندازه په الندمېالن لرونکي بام د پاره د 40ºد 

16 cm + (5 x 2% 16 cm) = 16 cm + 1,6 cm = 17,6 cm  
 سره cm 17,6اوږودوالی منفي  ېمساوي دی د مکمل خښت ید چفتيو لرېوال

 :ډول حسابيږي الندېېالن لرونکي بام د پاره دغه ېوپر بل راغلی اندازه په م 50ºد 
16 cm - (5 x 2% 16 cm) = 16 cm – 1,6 cm = 14,4 cm  

                                                 
40

که د پړي نغښتل معنی ورکوي، خو ما نه اخستل شوی، چې په پښتو کې ل Spleißپه الماني کې د  Spließپه پورته لغت کې   
 .ورته  دلته دساده نوم ورکړېدی
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 .سره cm 14,4اوږودوالی منفي  ېخښت الی مساوي دی د مکملد چفتيو لرېو
 ورکړل شويدي ېجدول کې انداز الندېپه 

 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º د بام مېالن

 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 9,6 10,4 ېو پر بل راغلی اندازه

 16,0 15,6 15,2 14,8 14,4 14,0 13,6 د چفتي لرېوالی

/ m² 34 35 36 37 38 39 40 تعداد 

 kg / m² 85بام سطح کږه وي                 چې د  وزن

 
 Doppeldekung (double cover) ډبل پوښښيا  ېدوه وار

 ېخښت ېي، چې اوله خښته په اوږدو د دوهمايښودل کيږ ېداس ېه دا ډول پوښښ کې د اول کتار خښتپ
ه ترتيب سره پ ېه وړانداو همدا رنګ ېالند ېېمر، او همدا رنګه دوهمه د دېپور يالندې په اوږدو تر نيماي

کيږي، چې خښته د لومړي کتار ايښودل  ېهمدا رنګه په ترتيب سره داس ېخښت دوهم کتارد . ايښودل کيږي
تر اخره . ځ کې په اوږدو راشيپه من وار د خښتو درز د دوهم کتار د خښتاو يا سر کې، چې د لومړی کت ېالند
 .هر کتار په ترتيب سره ايښودل کيږي ېهمداس ېپور
 :راغلی اندازه ښودل شوی ېجدول کې د خښتو ېوپر بل باند الندېپه 

 mmورکړل شوي پلنوالي سره دېوپر بل راغلي خښتو اندازه  په  الندېپه  د بام مېالن
155 mm 180 mm 

30º - 35º 100 95 
35º - 40º 100 80 
40º - 45º 90 70 
45º - 50º 80 60 
50º - 55º 70 60 
55º - 60º 60 60 

 50 60 نه پورته 60ºد 
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 Kronendeckung (crown cover) تاج ډوله پوښښ

دوو  ېړول کيږي، چې پورتنۍ خښته د الندځ ېکتاره د خښتو په ېو چفتي کې داس په دا ډول پوښښ کې دوه
د چفتيو لرېوالی د . دغه ډبل ايښودل شوي خښتې په افقي ډول ېو ډېر مهم رول لوبوي .خښتو درز پټ کړي

 .ټاکل کيږي cm 7اوږودوالی منفي  ېبام د پاره د خښت يمېالن لرونک 45ºېوبل نه د 
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 د اوبو د سپي لکۍ په شان دخښتو بام چې په ډډه کې دېوال وي
Wandanschlüsse im Biberschwanzziegeldach 

 (Wall connections in plain tile roof) 
ته ېوځايي کلک درز  ېدپاره ساختماني برخ يبام کلکون وکړي چې د دېوال سره ددلته باېد سړی پرېکړه 

 .ډول د ټيټېدو او يا د کښېناستلو تغيرات په خپله غاړه واخلي يکړل شي، او يا هره برخه په ځانګړور
بام دموسم دتغير په وخت کې په دېوال که چېرته بام د دېوال سره بېدون د درزه کلک ونښلول شي، نو دلته 

نو باېد د دېوال د جوړولو . پورته جګيږي ېغوند( چپه ګردن)ره د کميس دغاړی دېوال س کې نيول کيږي او د
 .په وخت کې د بام د پاره ېو درز په نظر کې ونيول شي

مېخ شي ( چپه ګردن)اوږودوالي سره ېو د کميس د غاړی  cm 20د دېوال په خوا کې د بام چفتي په سر باېد د 
پوښښ د پاره ضرور دی د اوبو د سپي لکۍ په شان د خښتو . شي ېخه لرې په مرسته اوبه د دېوال څچې دد

 .څخه کار واخستل شي (مصالح) ید شوتچې داهکو
په اندازه د بام نه په  cm 10هغه ځاېونه چې تغير خوړونکي دي، هلته دټيم څخه کار اخستل کيږي، چې دا د 

 .دېوال کې پورته کيږي
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 Schornsteineindeckung (chimney cover)په شااو خوا کې پوښښ د روزان 
( متحرک)د داډول خښتو پوښښ د روزان  سره کېدی شي چې يا خو کلک ونښلول شي او ياتغير خوړونکی 

د کلک نښلولو د پاره شرط دادی چې د روزان دېوال سره کوم چې د بام څخه پورته اوځي، . ونښلول شي
 ېد بام خښت ېالند ېتقويه شوي برخ د دغه .اندازه تقويه  شي په ېد دېوال دخښت ½او که ښه وي نو  ¼باېدد 

د روزان د سر شاته پانه د ټيم په . سره نيول کيږي( مصالح)ی شوتهغه د اهکو  ،کوم درز چې دی. يږينښلول ک
که روزان  د نورمال پلنوالي سره د مېالني تير ته ډېر نږدی يا تقريباًنښتی وي، نو . واسطه پوښل کيږي

 .ويکې د اوبو فشار دومره زيات نه  د ټيم په واسطه پوښل کفاېت کوي، ځکه چې په دغه برخهېواځی 
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 ښښود بام د کړکۍ شاوخوا ته د خښتو پ
 Ligende Dachfenster (Overhead skylight) 

ر کړکۍ د سد . چې دا د بام چفتي سره کلک مېخول کيږي. د بام د کړکۍ چوکاټ باېد په کافي اندازه بر ولري
ته شونډک  څنډیراځي، د چوکاټ  ېکومه برخه چې د بام خښتو الند ،هچوکاټ ډډد ه او دواړو خواوو تهبرخ

او چوکاټ تر منځ فاصله اوسي، ځکه  ېتر لوړوالي په اندازه باېد د خښتورکول کيږي،خو د ېو سانتي م( لبه)
که ښه وي نو د بام . و په سر راځيد کړکۍ د چوکاټ الندينۍ برخه د بام د خښت.چې اوبه ښه جريان وکړی شي

دپاره چې کړکۍ ښه  ددې. د جوړولو سره سم د بام کړکۍ جوړول هم ورسره ېوځای په نظر کې ونيول شي
ټينګ په بام کې کښېنول شي، نوپه کړکۍ کې ورکړل شوی مېخ د ېو جست شوي سيم په واسطه د بام چفتي 

 .سره ښه کلک شي
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 Leiterhaken (ladder Hook)د نيولو چنګک  ېند زي
د . بنده کړی شيزينه  پکېدپاره  دی چې دضرورت په وخت کې سړی د کار کولو د پاره  ددېدغه چنګک 

دغه چنګک د خښتو  .مساحت ته ېودانه چنګک ضرور دی m² 10بام د پاره د هر  يخښتو څخه پوښل شو
کم شي نو د موجوده چفتي خوا  دپاره چې خطر ددې. چفتي کې د پيچي مېخونو سره کلکول کيږي په ېالند

 .رانه ولي او مات نه شي ېيږي، چې د بام خښته تر فشار الندک ته ېوه بله چفتي داسې ورکول 
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 Schneefanggitter (Snow hampers)نيولو جالۍ  ېپه بام کې د واور
يا د کنګل د  ېاورباېد ورکړل شي، چې هلته د وپه هغه ځاېونو کې  ېنيولو جالۍ د قانون له مخ ېد واور

دا جالۍ اکثراً د سړکونو خوا ته، لوړ پوړو ودانېوپه سر چې مخکې . لوېدو په وجه انسانانو ته خطر وي
نيولو جالۍ په نظر  ېده رو په سر کې باېد حتمي د واورد پېا. کول کيږيور ېلۍ خوا تهوباغچه نه وي او د ح

 .کې ونيول شي

 

 خښتو څخه پوښښ لرونکی د بام د کړايی په شان خلأ 
 Hohlpfannen (pantiles) 

په دغه خښتو . ید cm x 23 cm 36 ېسره جوړيږي، خو نورمال غټوالی ي په مختلف غټوالي ېدا ډول خښت
د دغو خښتو څخه د کار  .لرونکي سره فرق کوالی شي ېاو د ډبل څنډ ي، کيڼ کړاييکې سړی د ښي کړاي

مېالني تير اوږودوالی باېد څو مرتبه  .ه ډېر پام کول پکار دیت ېوخت کې د خښتو د پوښښ الند اخستلو په
ورکړل شي، چې اوبه بی د  ېبرخه کې چفتي باېد داس ېد بام په الند. الي سره سر وخوريد چفتي دلرېو

د بام په پورتنۍ برخه کې د بام چفتي باېد داسی ورکړل شي، چې . مشکله په اسانۍ سره په ناوه کې وبهيږي



472 

 

 ېد ناوئ خواته د چفتي پورتني څنډ د بام .ټ کړی شيپخښته ښه  ېخښته د ا خلأ لرونک هخاص يدبام دڅوک
چې دغه د چفتيو تر  ،فاصله په مساوي ډول تقسيميږي پورې ېڅنډ يد چفتي پورتن يتر د بام د سر څوکنه 

 ېد خښت. وي cm 23 ېاو بر ي cm 36اوږودوالی  ېخښت يپه شان خلأ لرونک يايد کړ. دی cm 26منځ فاصله 
 ېبرخ يښکارېدونک ېد خښت ېراځي، يعن cm 3او په بر  cm 10په اوږدو  ېالند ېخښت ېېوه برخه د بل
او د  ،دیkg  (70 kg /m² ) 70ددغو خښتو وزن د هر متر مربع د پاره . دی cm 20 ېاو بر ي cm 26اوږودوالی 

څخه  35ºه پوښښ د پاره باېد د بام مېالن د د دغو خښتو ن. دي ېپکار ېخښت 20هر متر مربع د پاره تقريباً 
سره ډک شي، چې د الوتونکو او ( مصالح)ی شوتخښتو الندې تش ځاېونه باېد د د ناوئ خواته د. يزياته اوس

 . حشراتو څخه وژغورل شي
دا  ېېو ډول ي: وله دیدي، ددغو خښتو نه پوښښ په دوه ډيې په الندې شکلونو کې هم ښودل شوڅه رنګه چ

 ېد ېوبل په سر دری طبق ېدل کيږي، چې په منځني کنج کې خښتېوبل مخ ته په اوږدو ايښو ېتچې خښ
. ښکاري ېغوند يلکه د کړاي ې، ډډی ينيول کيږي cm 7 پلنوالید دا ډول پوښښ سره د چفتېو . جوړوي

بام څخه کم وي او د  m 6پوښښ په هغه وخت کې امکان لري، چې د مېالني تيرونو اوږودوالی د  ېداس
 .څخه زيات وي 40ºمېالن د 

 
هغه درزونه چې د خښتو د ېوبل سره ېوځای کېدو کې منځ ته . لري ېدا ډول پوښښ ډېرې نيمګړتياو

 .سره پټ شي( مصالح)ی شوته پوښل کيږي نو حتمي ده چې د راځي،په ډېر عادي ډول سر
 پورې 35º - 40ºې د بام مېالن تر د ېوبل په سر راځي چې دلته د چفتيو تر منځ فاصله چ ېدوهم دا چې خښت

 m 6دا ډول پوښښ په هغه وخت کې امکان لري چې د مېالني تيرونو اوږودوالی د . نيول کيږي cm 10وي،
 .نه راځي ېهوار په ېوبل باند ېنظر مخکني ته دا دی، چې دلته خښتددغې پوښښ ښه والی . څخه ډېر وي
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  mmد پوښښ اندازه  په  د بام مېالن په درجی
 ېوبل په مخ کې ايښودل شوی ېو پر بل راغلی برخه

 اجازه ورته نه شته 100 پورې 40ºنه تر  35ºد 
 70 90 پورې 45ºنه تر  40ºد 

 70 80 څخه پورته 45ºد 

 

 د بام خښتو څخه پوښښ ېغوند ېد راهب او راهب
 Mönch-Nonnen-Deckung (Monk – Nuns - cover) 

څخه استفاده نه کيږي،  ددېې خوا وختونو کې مروج وو، په اوس وخت کد دا ډول خښتو نه پوښښ په پ
د بامونو ترميم د پاره په اوس وخت  ددې ،ودانۍ  دي يدي،او تاريخ يهغه ودانۍ چې پخوا جوړشو ېېواځ

 .کې استفاده کيږي
 .نظر سر ته برخه پلنه ده ېمعکوساً الندته، خو د راهب خښته  ېخښته په سر کې پلنه ده نظر الند ېد راهب

او د  cm 14دی، خو پلنوالی د دواړو ېوبل نه فرق کوي، د راهب  cm 42خښتو اوږودوالی  ېد راهب او راهب
 ېپور cm-24 cm 22او پلنوالی د  ېپور cm-34 cm 32اوږودوالی د  ېد پوښښ برخ. دی cm 20 ېراهب
همدا علت هم کېدی شي چې د ډېر  دی،kg (105 kg/m² ) 105د دغو خښتو وزن د هر متر مربع د پاره . دی

 ېخښت 16د هر متر مربع د پاره تقريباً . وزن په وجه د دغو خښتو څخه په اوس وخت کې استفاده نه کيږي
 .اوسي ≥ 35ºاو د بام مېالن باېد . ده ېپور cm-34 cm 32د چفتيو تر منځ فاصله د  .دي ېپکار
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 Falzziegel Deckungونکي د بام خښتو څخه پوښښ لر( جري)درز 
 ددې. ېد بام خښت ياو دوه درز لرونک ،چې ېو درز لري يساده درز لرونک: ډوله درزونه لريدوه  ېدغه خښت

شي، نو د باران د پاره دا ډېرې  ګټورې دي، بله  ېوبه دننه بام ته  والړخښتو درزونه نه پرېږدي چې د باران ا
د خښتو . دی چې ددغو خښتو څخه ډېره استفاده کيږي دا چې ددغو خښتو وزن هم ډېر کم دی، نو همدا علت

 ېد خښت. دی cm 24 ېاو بر ي cm 41د خښتو اوږودوالی . دیkg (58 kg/m² ) 58وزن د هر متر مربع د پاره 
د  ېد خښت. يراځ ېالند ېد سرني خښت( cm 7,5) ېبرخه ي ېچې پات cm 33,5اوږودوالی  ېد پوښښ برخ

د چفتيو تر منځ فاصله . راځي ېالند  ېد سرني خښت (cm 4) په ډډه کې ېي برخه ېچې پات cm 20پوښښ بر 
33,5 cm پکاريږي ېخښت 15د هر متر مربع د پاره تقريباً . دی. 

 

 
 ډوله هوار خښتو څخه د بام پوښښ  يکړاي

Flachdachpfannen (Flat clay roofing tiles) 
د باد په  أ، چې د باران اوبه  حتياندازه جګ جوړشوته په کافي ددغو خښتو درزونه نظر درز لرونکو خښتو 

د  ېچې د بام په الندينۍ برخه کې يعنکومه خښته . وبهيږي ېم ونه شي کړی چې د درزونو له الروخت کې ه
ددغو . چې تورکی، واوره او الوتونکي ونه شي کړی چې ځای ونيسي يشو ېجوړ ېناوئ خوا ته راځي، داس

 ېپور  15º تر د کمو مېالن لرونکو بامونو د پاره چې د مېالن زاويه يیخښتو ښه والی بل دادې چې 
 55د هر متر مربع د پاره  ېچې ددغو خښتو وزن هم کم  دی، يعنبله دا  .وي،ددغو خښتو څخه استفاده کيږي

kg (55 kg/m² )دی. 
 cm 6 ېچې پات cm 34اوږودوالی  ېوښښ د برخد پ. دی cm 24,5 ېاو بر ي cm 40د دغو خښتو اوږودوالی 

د . راځي ېالند ېخښت ېپه ډډو کې د بل cm 4,5 ېچې پات cm 20 ېراځي، د پوښښ بر ي ېالند ېخښت ېد بل
 .پکاريږي ېخښت 15دی، او د هر متر مربع د پاره تقريباً  cm 34چفتيو تر منځ فاصله 

انو په شاوخوا کې د دغو خښتو څخه د دېوالونوپه ډډو، د روزانونو په شااو خواکې او هم د کړکۍ ګ
په تېر و برخو کې واضح کوم چې د پاره جالۍ،  ېاو د واور ينيونک ېاو همدا رنګه د زين .کيږي استفاده

 .کيږي ه ډول ښودلپشکلونه او ديتاېلونه د مثال  ېاځدلته ېو .هم استفاده کيږي شوي دي
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 شکل لري ېغوند ېکه د پاند بام هغه برخه چې په سر کې ل

 Kehlen im Flachdachpfannendach (Throats in pantile roof) 
دلته د داسې خښتو څخه استفاده کيږي، . يد ېدبام خښتو غوند يپوښښ هم لکه د خلأ لرونک ېبرخ ېد دغ

غاښ  ېخښت ېدادی چې د راهب او راهب ېي دي، خو فرقيخښتو څخه مرکب جوړشو ېهب او راهبچې د را
 .څپه لرونکي دي ېلرونکي دي، او دا خښت
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 Strangfalzziegel (Extruded interlocking tile) ېډوله درزي خښت ۍرس
خښتو په ډډو کې درزونه  دا دی چې ددغو ېلکۍ د خښتو په شان دي، خو فرق ي لکه د اوبوسپي ېدا خښت

 . دي يورکړل شو

 
 د دغو خښتو څخه. رکړل شوی دیو cm 12په نظر کې نيولو سره د چفتي پلنوالی  يد دغو خښتو د اوږودوال

پاره د  دا ډول خښتو د. استفادی د پاره په هغه بامونو کې هداېت ورکړل شوی، چې ډېر زښت مېالن ولري
 .دی cm 8د اوږودوالي په نظر کې نيولو سره  ېچفتي ګانو پلنوالی د خښت

 

 Krempziegel (flap tile)لرونکی خښته ( لبه)شونډه 
نو  ،د مخروط په شکل دی ېوتلی موړه لري، او کيڼه خوا ته يڅنډه را ېښي ډډ ېښتچې د خ دا ډول خښتود 
 .که ورته شونډه لرونکی خښته واييځ
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چې  ېخلأ ګان ېکوم  ېباېد ډېره پاملرنه وشي، هغه الند ېه هم لکه د خلأ لرونکي خښتو غونددغو خښتو ت
اوسي، او د  40ºبام کمترين مېالن باېد  د دغو خښتو د پاره د. سره پټ شي( مصالح)ی شوتدي، باېد د 

 .وي cm 8د اوږودوالي په نظر کې نيولو سره د چفتي پلنوالی باېد  ېخښت
 

 يښو ډبرينه خښتو څخه د بام پوښښ د ښ
Glasdachstein-Deckung (Glass roof stone cover) 

. څخه خښته هم جوړيږي ېد همدی خښتو په رقم د ښيښ د خښتو کومو ډولونو څخه چې ېو بام پوښل کيږي،
د باد او باران په  ېدا خښت. ورسيږي يام کوټو ته رڼايله خوانه د ب ېد پاره دي، چې دورځ ددې ېدا خښت

برخو ته  وې ډېره پاملرنه وشي چې د بام نورد استعمال په وخت ک ېقابل کې ډېر مقاومت لري، خو ېواځم
 .زيان ونه رسيږي

 

  د کانکريټي ډبرو څخه د بام پوښښ
Beton-Dachstein-Deckung (Concrete roofing tile cover) 

 :شکلونو سره جوړيږي ېځان ته ميعارونه لري، او په الند ېدا خښت
 .، چې واړه او لوی شکلونه لريېشان خښتپه  ۍد اوبو د سپي د لک          
 .نه ددې، د سر نښلونکي سره او غېر ېدرز لرونکي خښت          
 .، د درز سره او غېر د درزونوېيي ډوله خښتکړ          

لکه د  ېدا خښت. د سکرو د رنګ په شان وي او( نصواري)د دغو خښتو رنګ په عادي ډول، سور، غنم رنګه 
د پاره ضرور  ددېبل انتقال کړي، ه سوري نه لري، نو ځکه نه شي کوالی چې لند ېغوندبام نورو پخو خښتو

 .ري لرونکي خښتو څخه هم استفاده وشيدی چې د هوا د جريان د پاره سو
ږي او يا د فابريکو خواته دي، نو د دا ډول خښتو د درزونو ييمو کې چې ډېر طوفان او واوره ورپه هغو س

 استفاده څخهد پاره درزونه د ېو ډول کلک قف  ددې .کلکولو او پاکولو د پاره خاص اقدامات پکار دي
ځکه چې که په کوم وخت کې اوبه په کوم ځای کې پاتې شي، نو قف څخه هوا هم تېريږي، دا  ددې. کيږي

په اندازه  m 1,50چې د   ېتخت ېسره د پوښښ د خښتو او د الند ددې. ددغی هوا د جريان په واسطه وچيږي
د پاره  m² 100دلته د هر . ه اندازه پوښښ لري، د هوا جريان دپاره تش ځای ورکول کيږيپ cm 10پلن او د 

د پاره نور  ېڅخه کم وي، نو دد 22ºکه د بام مېالن د . په نظر کې نيسي ېلرونکي خښتسوري  8سړی 
د پاره مکمل تړلی پوښ پکار دی، چې  ې، دديو ېپور 16º - 10º ېهغه بام چې مېالن ي. مات پکار دياقدا

 . دا د قير څخه د دوه طبقو پوښښ دی
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 ېالند ېخښت ېولو سره د خښتو هغه برخه چې د بلني جدولونو کې د بامونو د مېالن په نظر کې ېپه الند
 اندازه ښودل کيږي ،راغلی ده

 
 mmاندازه په  ېد خښتی پټه شوی برخ د بام مېالن

  105 ېپور 25ºتر  22ºد 

  90 ېپور 30ºتر  25ºد 

  80 ېپور 45ºتر  30ºد 

 70 څخه پورته 45ºد 

 mmاندازه په  ېشوی برخپټه  ېد خښت د بام مېالن

  105 ېپور 30ºتر  25ºد 

  90 ېپور 35ºتر  30ºد 

  80 ېپور 40ºتر  35ºد 

 70 څخه پورته 40ºد 
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 Schieferdeckung (slate cover)څخه پوښښ ( سلېټ)ېو ډبرينو تختو د نر
و عناصرو باېد د زيان رسونکو مرکب ېدا تخت .څخه مرکب دي ېخاور ېد سيليک اسيد او د خټين ېدا تخت

ه او په سرنۍ سطح باېد ښوې ددې. طبعي سلفروڅخه وساتل شي ېه د کربنيک اسيدو اهک او د اوسپنلک
په  ېدا تخت. ابي،شين او سور وي ، خړتور: د دغو تختو رنګونه. ولري ېمساوي برخو وېشل شوي دان

لرونکو بامونو،  امونولکه د خاص شکلو بټوالي سره جوړيږي، ځکه چې په مغلقمختلفو شکلونو او غ
 25ºهغه بامونه چې مېالن يی تر . څخه ښه استفاده کېدې شي ېنورو  کې دد ېداسپه او  برجونو، منارونو
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څخه کم مېالن لرونکو بامونو ته مناسب نه دي، ځکه چې د باران د  ددېوي، استفاده ورځنی کيږي،  پورې
 .اوبو تېرېدلو خطر دی

 
 Steinplattendeckung (Stone slabs cover)و تختو څخه پوښښ يند ډبر

ه تختو څخه پ ېدد. کيږي ېم د پوښښ د پاره هم استفاده ورځنچې د ډبرو څخه جوړيږي، د با ېتخت ېدا پلن
چې  اخستل کيږي، ځکه چې د ډېر وزن په وجه باېد د بام چت ښه قوي جوړ شي اوس وختونو کې ډېر کم کار

 .وي 30ºد هغه بامونو دپاره مناسب دي، چې مېالن يی  ېدډبرو دا تخت. ر اقتصادي تماميږيدا غې
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 د کانکريټي تختو څخه پوښښ 
Betonplattendeckung (Concrete slab cover) 

 .د فوالدو سره ګډ کانکريټي تختو څخه پوښښ اکثراً د لوېو کوټو، تاالرونو او صنعتي ودانېو د پاره کيږي
 ېلرونکو کانکرېټ څخه چې درزونه ي کو کانکرېټ او کاڼيچې سوري لرونکي دي، د کرېړ لرون ېدا تخت

په او  ،ېاهن کانکرېټي تخت ېلرونکي ښښه ي درزهغه هم شته چې  ېغېر ددنه نورې تخت. وي،جوړيږي يلتړ
 .دي تختې واړه سوري لرونکي کانکريټيسيخانو مجهز شوي 

دا ځکه ، ډېره کمه استفاده کيږي اهن کانکرېټي تختو څخهجوړ شوي څخه  وکانکرېټ د درنوسوري لرونکي  
 .چې دا تختې زښت ډېر وزن لري
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 .يد يونه ښودل شواو وزن ېجدول کې د دغو تختو انداز الندې په
 

 خالص وزن اوږودوالی پلنوالی ډبلوالی
6 cm 50 cm  1,60تقريباً تر m 55تقريباً  ېپور kg/m²  
7 cm 50 cm  2,00تقريباً تر m 64تقريباً  ېپور kg/m² 

7,5 cm 50 cm  2,20تقريباً تر m 68تقريباً  ېپور kg/m² 
8 cm 50 cm  2,40تقريباً تر m 70تقريباً  ېپور kg/m² 

8,5 cm 50 cm  2,55تقريباً تر m 75تقريباً  ېپور kg/m² 
9 cm 33 cm  2,70تقريباً تر m 80تقريباً  ېپور kg/m² 

10 cm 33 cm  3,05تقريباً تر m 85قريباً ت ېپور kg/m² 
11 cm 33 cm  3,40تقريباً تر m 90تقريباً  ېپور kg/m² 
12 cm 33 cm  3,55تقريباً تر m 95تقريباً  ېپور kg/m² 
16 cm 25 cm  6,00تقريباً تر m 150تقريباً  ېپور kg/m² 

 
 ېپه شان تخت، د کست ېنري تخت. په دری ډوله دي ېتختڅه رنګه چې په تېر شکل کې هم ښودل شوی، دا 

 .ېاو د کست په شان خو نري تخت

 ېنري تخت
 ېنو دد. ي ساتي، اغيزه يي زياتيږيپه وجه هغه طبقه چې تودوخ ېددچې په منځ کې خلأ لري،  ېدا تخت

 .کيږي ېپه نظر کې نيولو له مخ ېطبق ېتختو استعمال د تودوخي د ساتن

 ېن تختد کست په شا
ه کيږي، چې د ليد مخ ې، په هغه ځاېونو کې استفاده ورځنښکاري ېچې د ټېپ د کسټ غوند ېدا ډول تخت

 .د مهنډس په نظر ښه راشي( نما)

 ېد کست په شان خو نري تخت
د  ېد طبق يښکاري، ېو خوانه د تودوخ ېلکه د کست غوند ېي ېچې په اوږدو کې خلأ لري او الند ېدا تخت

په اوږودوالي او د   cm 300د  ېختدا ت. استعماليږيظر کې نيولو سره نما په ن ېاو بل د الند ېله مخ ېاغيز
5-12 cm چې د ډبرو د قف څخه جوړيږي، د مېخ ټک وهلو امکانات هم شته  ېدغه تخت. ډبل جوړيږي ېپور

طبقه کمه وي  يهمدارنګه که د تودوخ .داور په مقابل کې هم مقاومت لري او د خوسا کېدو، کنګل وهلواو
په څنډو والړ وساتل شي او همدا  ېتختو د ساتلو د پاره باېد دا تخت ېدد. رينه لکومه خاصه اغيزه  ,يا ډېره

 .رنګه د ترانسپورت په وخت کې هم
کې  ېه د افقي تيرونو په سر د منځ برخسرون د تختو. ناوئ څخه شروع کيږي ېالندتختو منتاژ د بام د  د دغو
باېد د د دغو تختو د کلکولو په وخت کې . اوسي، باېد تل پورته يد يځاېونه چې پورته نښه شو هغه. راځي

نمجنه او  ېو درزونه يد منتاژ نه وروسته د بام سطح پوره پاک شي ا. ښوېدو او يا د جګېدو څخه وساتل شي
د درېو نه تر څلورو ورځو . ښوېه ونيول شي ,يو 1:1سره چې د ترکيب تناسب يی ( مصالح)ی شوتد سمټو 
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د  يپه اخره کې د بام د پوټک. ډه وشيد ګرځېدو څخه ډ ېنه ، باېد په سر ي درزونو نيولو وروسته د ېپور
 .ټيم څخه استفاده وشيساتلو د پاره د بام کاغذ او يا د 

ې که په د پاره چ ېقف څخه هم کار واخستل شي، دا دد د دغو تختو په ترکيب کې کېدی شي چې د ښيښو د
 .ته ضرورت وي يکومو ځاېونو کې د روښناي

 

 
 سبېست سمټو تختو څخه د بام پوښښ اد 

Asbestzemntplattendeckung (Asbestos cement board cover) 
چې د اهن کانکرېټ او فوالدو منرالي تارونه دي  الي ډبرو څخه جوړيږي، په منځ کېچې د منر ېدا تخت

ابل کې، د کنګل په د باد او باران په مق ېدا تخت. دو او د کږېدو وظيفه لريد شکېدو، راښکل کې ېغوند
د انتقال  ياو د تودوخ ،رياو د کيمياوي اغيزو په مقابل کې ډېر مقاومت ل مقابل کې، د اور په مقابل کې

که د  .لکه د لرګي په شان آره او برمه کېدی شي ېدا تخت. دی  λ = 0,46W/m˚k (0,4kcal/mh˚C) ېدرجه ي
نه مات  ود څنډ ېه شي ليکه وکاږي او بيا يتېر وي، سړی کوی شي چې په ېپور mm 6,5ډبلوالی تر  ېتخت
 ېپه مختلفو غټواليو سره او څپه ي ېدا تخت. بيا شکول يا پرېکول کيږيڅخه ډبل وي، نو  ددېاو که . کړي

او د بادو  پکېس ېڅه رنګه چې دا تخت .د دغو تختو ښه والی دادی چې کم درزونه لري. جوړيږي( موجي)
 ېدد. د پاره ورڅخه کار اخستل کيږيدي، نو اکثراً د صنعتي ودانېو بامونو باران په مقابل کې ډېر کلک 

 .رنګ خړ او توربښن وي
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 :معلومات يتخنيک
  mm 177                    د څپو پلنوالی           

  mm 51د څپو جګوالی                              
  mm 6,5ډبلوالی                            ېد تخت

  MIN/m²(65 kp/cm²) 6,5د کږېدو کلکوالی                       
  cm³/m 85قوی مقاومت            ېد محرک

 

 
 نورود  ېپه اوږدو کې چې کومې تخت ېبامونو غوند ˚10، لکه د ید ˚7کمتر کمه  ېهغه بامونه چې مېالن ي

د  m/m 1,25ضرورت په وخت کې تقريباً د . راځي، ېوه اضافي پالستيک ډوله عاېق پکار دی ېالند تختو
 .برابر بر سره د ېتخت

 

 
 
 
 

 پورې ېنه تر د بام څوک ېلوړترينه فاصله د ناوئ د برخ د بام کمترين مېالن
7˚ 10 m 
8˚ 20 m 

10˚ 30 m 
 څخه پورته m 30د  ˚12
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 .دي ˚10کمتر کمه  ېهغه بامونه چې مېالن ي
 

لوېوالی  ېد تخت
(bxh) 

mm            mm 

        m² 

 وزن
 تخته

kg/ 

د پوښل 
شوی 
برخی 

 اوږودوالی
 mmپه  

 ېد استفاد ېد تخت
 لوېوالی ېبرخ

(bxh) 
mm             mm     

         m² 

په هر 
m²  کې

 ېد تخت
 ضرورت

د ستاتيک له 
د باروړلو  ېمخ

 قوت
Kg/m²(kN/m²) 

د تختو 
لوړترينه 

 فاصله
 mmپه 

920    x    2500  

=  2,30 
32,0  

 

200    

873      x      2300  

  =    2,01 
0,498  

20,0 (2,0)  
1150 

920    x    2000  

=  1,84 
25,5 873      x      1800  

  =    1,57 
0,634 900 

920    x    1600  

=  1,47 
20,5 873      x      1400  

  =    1,22 
0,820 700 

920    x    1250  

=  1,15 
16,0 873      x      1050  

  =    0,92 
1,087 1050 

 
 .دي ˚20کمتر کمه  ېهغه بامونه چې مېالن ي

 
لوېوالی  ېد تخت

(bxh) 
mm            mm 

        m² 

 وزن
تخته 

kg/ 

د پوښل 
 يشو
 ېبرخ

 اوږودوالی
 mmپه  

ې د استفاد ېد تخت
 لوېوالی ېبرخ

(bxh) 
mm             mm     

         m² 

په هر 
m²  کې

 ېد تخت
 ضرورت

د ستاتيک له 
د باروړلو  ېمخ

 قوت
Kg/m²(kN/m²) 

د تختو 
لوړترينه 

 فاصله
 mmپه 

920    x    2500  

=  2,30 
32,0  

150    

873      x      2350  

  =    2,05 
0,488  

20,0 (2,0)  
1175 

920    x    2000  

=  1,84 
25,5 873      x      1850  

  =    1,62 
0,617 925 

920    x    1600  

=  1,47 
20,5 873      x      1450  

  =    1,27 
0,787 1450 

920    x    1250  

=  1,15 
16,0 873      x      1100  

  =    0,96 
1,042 1100 

 

 :معلومات يتخنيک
  mm 1130د څپو پلنوالی                               

  mm 30الی                              د څپو جګو
  mm 6,0ډبلوالی                            ېد تخت

  MIN/m²(65 kp/cm²) 6,5د کږېدو کلکوالی                       
  cm³/m 42قوی مقاومت            ېد محرک
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ې د بل ېږدو کې چې کومې تختپه او ېبامونو غوند ˚10دي، لکه د  ˚7کمتر کمه  ېهغه بامونه چې مېالن ي
د  m/m 1,25د ضرورت په وخت کې تقريباً . راځي، ېوه اضافي پالستيک ډوله عاېق پکار دی ېالند ېتخت
 .په بر سره ېتخت

 

 

 

 

 

 

 
 .دي ˚10کمتر کمه  ېهغه بامونه چې مېالن ي

لوېوالی  ېد تخت
(bxh) 

mm            mm 

        m² 

 وزن
تخته 

kg/ 

د پوښل 
 يشو
 ېبرخ

 اوږودوالی
 mmپه  

 ېد استفاد ېد تخت
 لوېوالی ېبرخ

(bxh) 
mm             mm     

         m² 

په هر 
m²  کې

 ېد تخت
 ضرورت

د ستاتيک له 
وړلو د بار ېمخ

 قوت
Kg/m²(kN/m²) 

د تختو 
لوړترينه 

 فاصله
 mmپه 

1000    x    2500 

 =  2,50 
31,5  

200    
910      x      2300  

  =    2,09 
0,478  

20,0 (2,0)  
1150 

1000    x    2000 

 =  2,00 
25,2 910      x      1800  

  =    1,64 
0,610 900 

1000    x    1600 

 =  1,60 
20,2 910      x      1400  

  =    1,27 
0,787 700 

1000    x    1250 

 =  1,25 
15,8 910      x      1050  

  =    0,96 
1,042 1050 

 

 .دي ˚20کمتر کمه  ېهغه بامونه چې مېالن ي
لوېوالی  ېد تخت

(bxh) 
mm            mm 

        m² 

 وزن
تخته 

kg/ 

د پوښل 
 يشو
 ېبرخ

 والیاوږود
 mmپه  

 ېد استفاد ېد تخت
 لوېوالی ېبرخ

(bxh) 
mm             mm     

         m² 

په هر 
m²  کې

 ېد تخت
 ضرورت

د ستاتيک له 
د باروړلو  ېمخ

 قوت
Kg/m²(kN/m²) 

د تختو 
لوړترينه 

 فاصله
 mmپه 

1000    x    2500 

 =  2,50 
31,5  

150    

910      x      2350  

  =    2,14 
0,467  

20,0 (2,0)  
1175 

1000    x    2000 

 =  2,00 
25,2 910      x      1850  

  =    1,68 
0,595 925 

1000    x    1600 

 =  1,60 
20,2 910      x      1450  

  =    1,32 
0,758 725 

1000    x    1250 

 =  1,25 
15,8 910      x      1100  

  =    1,00 
1,000 1100 

 پورې ېنه تر د بام څوک ېلوړترينه فاصله د ناوئ د برخ د بام کمترين مېالن
7˚ 10 m 
8˚ 20 m 

10˚ 30 m 
 څخه پورته m 30د  ˚12
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 .دي يورکړل شو ېانداز ېالند ېميعار د پاره نور DIN 274تختو د  ېپه المان کې دد
  kg/m³ 2000 – 1500د ځای وزن                                           

  ≤ % 27د اوبو د جذبېدو اندازه                
  ≤ MN/m² (1700 kp/cm²) 170په عمودي د کږېدو قوت              

 :مقاومت( مومنت)قوی  ېد محرک
W  ,177/51د غټو څپو لرونکو تختو              

41
X = 85 cm³/m  

  Wx = 42 cm³/m   ,130/30د وړو څپو لرونکو تختو               

 

 راځي ېالند ېتخت ېبل ېيوه برخه چې د هغ ېد تخت
سره  يچې دا د ناوئ يا د بام لښت, دو پټېدنهاوږ ېوه په. راځي ېالند ېتخت ېه ېوه تخته د بلدوه رقمدلته 

 .عمود راځي باندې يو پټېدنه ده چې دا د ناوئ يا لښتموازي راځي، بله د ډډ
 يوي،نو پټه شو ېپور ˚20 - 7د بام مېالن که د : تړلی ېپټېدنی اندازه د بام مېالن پور ېپه اوږدو باند

وي،نو دغه پټه شوی برخه باېد د ېوې اضافي  ېورپ ˚10 - 3ده، که د بام مېالن د  cm 20اندازه  ېبرخ
 ېکافي ده چې ېوه تخته د بل cm 15، نو څخه زيات وي ˚20که د بام مېالن د . مصنوعي موادو سره عاېق شي

                                                 
41

د وړو څپو د پاره استعمال شوی  Wxد غټو څپو او  WXسمبول دی، چې ( Wellen)په الماني کې د څپو  Wپورته ورکړل شوی   
 .دی
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د ا واحد کوم چې د  که چېرته. ېد مساوي اوسيسطح با ېبرخ يپټه شو ېلټود په اوږدو . راشي ېالند ېتخت
کې تغير راشي، نوسړی کوی شي  ېفاصل ېپور ي، د ناوئ څخه تر بام څوکئوکړل شته ور ېبرخ يپټی شو

 ېتخت ېد ېو ېوو نو کوالی شو چ يکه دا غېر اقتصاد. و مساوي وويشيچې دغه اضافي اندازه په ټولو برخ
ه کې اوږده تخته او د بام په څوکه کې لنډ ېبرخد ناوئ په  ېډه او يا اوږده تخته وکاروو، يعنپه ځای بله لن

 .تخته وکارول شي
 .اړه لري ې، د دواړو تختو دڅپو پلنوالي پورله خوا نه پټېدنه ېد ډډ

نه باېد ونکو تختو کنجورنو د دوو څپو لنه ورکوي،  ېڅلور طبق ياوږدو او ډډو پټونو سره د کنج ټککه په 
 mm 10 – 5له د وي چې د دواړو تختو د کنجونو تر منځ فاص ېاسبرخه باېد د يدا د کنج پرې شو. لنډ شي

 .اوسي ېپور

 
 ډېر کم مېالن لرونکو بامونود پاره خاص پوښښ

 Sondereindeckungen: Flachgeneigte Dächer 
 (Special Invitations: Flat Sloped roofs) 

و اقداماتو نور کم مېالن لرونکي مېالني بامونو، کېدی شي چې په خاص ˚7تختو سره غېر د  ېد همدغ
 .وي، هم و پوښل شي ېپور ˚7 - 5او د  ېپور ˚6 - 3د  ېن يبامونه چې مېال

 مېالن لرونکو بامونو پوښښ ˚6او  ˚3د 
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  ˚3د بام کمترين مېالن 

 .کي عاېق سره ونيول شيالستپپه شکل خاص  Zپټيږي، باېد لکه د  ېد تختو هغه برخه چې د ېوبل الند
 ېتخت ېد هرراځي، چې  ېخاصو کاغذونو او عاېق الندبام د دا د . دی m 1,30: الزمي پلنوالی  ېتخت ېد هر

 .دی mm 50اوږودوالی منفي  ېد تخت: الزمي اندازه 
 

 
 اوږودوالی 

 mmپه  

 يد پټ شو ۍد پوښښ خول                              تخته                                         
 ېبرخ

اوږودوالی په 
mm 

پلنوالی په  
mm 

 ههر،      وزن
 /kgتخته

پلنوالی په  
mm 

 ههر ،   وزن 
 /kgۍخول

2500  

 

     880         

29,0  

 

120          

4,5  

 

200          
2000 23,0 3,5 
1600 18,5 3,0 
1250 14,5 2,5 

 ېپور ينه تر د بام څوک ېلوړترينه فاصله د ناوئ د برخ د بام کمترين مېالن
3˚ 10 m 
4˚ 12 m 
5˚ 15 m 
6˚ 20 m 
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لوېوالی، کوم چې  ېد تخت
 (bxh)استفاده ورځنی کيږي 
mm                 mm                 

 m²   

 ېد تخت
 ضرورت

 m² /تخته 

د  ېد ستاتيک له مخ
 باروړلو قوت

Kg/m²(kN/m²) 

 د تختو لوړترينه فاصله
 mmپه 

885      X      2300       =      

2,04 
0,490  

 

20,0 (2,0)            

1150 

885      X      1800       =      

1,59 
0,629 900 

885      X      1400       =      

1,24 
0,806 700 

885      X      1050       =      

0,93 
1,075 1050 

  
 :تخنيکي معلومات

  mm 625                                             :                      اوږودوالی
  mm 1097                                             :                            پلنوالی
  mm 5,4                                            :                             ډبلوالی

  mm 125                      :               ږودوالیاو ېبرخ يد پټ شو
  mm 47                                         :  پلنوالی ېبرخ يد پټ شو
  mm 1050                                  :         پلنوالی ېبرخ ېد استفاد
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  mm 500                                    :  اوږودوالی ېبرخ ېد استفاد
  m² 0,525:       د پاره  ېتخت ېاحت دهرمس ېبرخ ېد استفاد

  kg 7,8                                      :                      وزن ېتخت ېد هر
 

 Kurzwellplatten (Short-well plates) ېتخت يلرونک هڅپ لنډ
او شپږ  ېپنځه څپه يوي، د پروفيل سره  ˚10 ېو بامونو د پاره چې مېالن يد هغ ېلرونکي تخت ېڅپ ېدا لنډ
وبو د مخنيونی د د ا. د دغو تختو څخه فقط د استوګنی ودانېو د پاره استفاده کيږي. ايښودل کيږي ېڅپه ي

 دی ته باېد هم پاملرنه وشي، چې هغه. په خاصو موادو عاېق شيو کې ډپه اوږدو او په ډ ېپاره باېددا تخت
موادو څخه کار واخستل  وپه اندازه ډبل د خاص mm 10 راځي، د ېالند ېبرخه کوم چې په اوږدو د بلې تخت

  .شي

 د تختو ايښودنه او کلکونه
 Verlegung und Befestigung (Laying and fixing) 

په منظم ډول  ېرپو يڅخه شروع تر سر څوک ېبرخ ېالنددناوئ د ، د تختو ايښودل باېد د باد د جريان مقابل 
شکل لري، د تختو  Zچې د  اېق په اندازه دګلګل ع mm 20الندې د د برمه شوېو سوريو . دوام ورکړل شي

نه  ېدد. بی د بنديزه وبهېدلی شيدواړو څپو کې په کافي اندازه مېالن  سره ورکړل شي چې د باران اوبه 
 .تختو په سوريو کې ورکول کيږي ېاو پنځه څپه ي ېوروسته مېخونه د دوه څپه ي

څخه چې د طوفان  ېتخت( typ)تيپ  Oکې د  ېبرخپه او د بام دسر څوکی  برخی کې په د ناوئ يا د بام لښتي
په مقابل کې کلک اوسي، د دری ګينګړی ډوله مېخونو سره د دوه، څلور او شپږو څپو لرونکو سرونو کې 

 .مېخول کيږي

 Plattentyp (plate type)يپ ټد تختو 
، دواړه کنجنه باېد پری  mm 1097لنوالی او پ mm 625تختو اوږودوالی  ددې: يپټ Rاوهمدارنګه د  Lد 

برخه  ېندال د ناوئ په، ورکړل شي، او يو Ø 10 mm ېرڅوکه کې باېد دوه سوري چې قطر يشي، د بام س
اوږودوالی لري، غېر  mm 625يپ تخته چې ټ Oد . وي،ورکړل شي Ø 5 mm ېهم دوه سوري چې قطر ي کې

 .يږينې او سوريو څخه ايښودل کورېکود پ د کنجونو
پاملرنه وشي چې د لنده بل او د پاره که په ډيپو کې وي او يا که په ساختماني ساحه کې، ډېره  ېد تختو ساتن

 .څخه وساتل شي يچټل
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 .ښودل شويدي ېتختو انداز ددېشکلونو کې  الندې په
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 Plattenanordnung undمات د تختو ترتيبونه او د چفتي ګانو تقسي

Lattenaufteilung (Plate assembly and bar division) 
په فاصله د مېالني تيرونو په  mm 500په اندازه ، او د  X 6 cm 4چې  ېد لرګو څخه چفتيو باند ېدا تخت

د مېالني تير  ,تمام شي، باېد دا مخکې د منتاژ څخه  يد پاره چې اقتصاد ددې. ښودل کيږيسر دي، اي
د چفتيو تر منځ د  xچې په دې فرمول کې  x ∙ 500 + 250 mm: ياوږودوالی په دی فرمول سره محاسبه ش

همدا رنګه د . يږيپه اندازه په نظر کې نيول ک mm 50برخه د  ېدلته د ناوئ سره راوتل. يتعداد ښاي ېفاصل
 g = 20خپل وزن  باېد  ې، ددورکړل شوی( DIN 1055)له نظره کوم چې د الماني ميعار  ېستاتيک د محاسب

kg/m² 20د هر متر مربع وزن  ېيعن kg  ېپور يد ناوئ د خوا نه تر د بام سر څوکيا  ېبرخ ېد بام الند . اوسي 
 :ډول کيږي ېد اندازو تقسيمات په الند

      a  ه دوهمی همدا رنګډډې او اولی دناوئ خوا ته  ېبرخ ېالند دد بام ,  د پټ شوي تختو ېپه اوږدو باند
 .(وبرمه شوي سوري د ېوبل سره تطابق وکړيشوي کنجونه ا ېپر)  لوېول ېډډ

      b لوېول، کوم چې د بام سر په څوکه کې ورکول کيږي ود پټ شوي تخت ېپه اوږدو باند. 
      c  دO  830ډوله تخته چې mm د ناوئ خواته استفاده ورځنی  ېبرخ ېاوږودوالی ولري، د بام په الند

 .کول
يږي، هومره د باران د اوبو بهېدل ورو کيږي، حتأ د طوفان په وخت دا واضح ده چې څومره د بام مېالن کم

ته  ېنه ښکته کوټ ېالند ېتختد شي او د سر  ېاوبه د سخت باد په وجه شاته والړکې کېدی شي چې 
ازه عاېق شي، او د بام کوم چې ېو پر بل راغلي دي، ښه په کافي اند ,ېتخت اد پاره باېد د ېنو دد. وبهيږي

او , محدود شي < m 10بام د پاره باېد تر  يمېالن لرونک ˚7فاصله د  ېپور ينه تر د بام سر څوک ېالندې برخ
 ېدتختو ېوپر بل بانددی سره اوږودوالی لري، انتخاب شي چې  mm 2500او   mm 2000 د لوېو تختو چې

 .راتلو تعداد کم شي
انتخاب دی، خو بيا هم د  ېخپل د خوښ وي، د تختو اوږودوالی څخه زيات ˚10د  ېکوم بامونه چې مېالن ي

 mm 1250 ېپه کار وړل کيږي چې اوږودوالی ي ېنظر کې نيولو سره اکثراً هغه تختد سپکوالي په  ېتخت
 .وي
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 80پر بام د تختو کلکولو په وخت کې سړی د لرګي زينې څخه کوم چې د افقي تيرونو سره کلکول کيږي او 

cm  کيږي ېشکل کې ښودل شوی، استفاده ورځن الندېچې په بر لري، د کار په وخت کې کوم. 

 Befestigungsarten (mounting types)د کلکونی ډولونه 
د لرګو د پاره پيچي )راځي  باندېپر افقي تير پلو ته  يد بام څوک mm 50تخته  ۍله مخې الندين ېد قاعد

 .(ياسر پوښ کافي دی ۍخنيونی د پاره خولمېخونو ته وړوکی د زنګ م
د پاره مفصلي چنګکونو ته  ددېدي،  يالند ېسخت ټکانونو او خوځېدلو تر اغيز هغه بامونه چې د ډېر

وټه د ېوبل سره ښه دواړو برخو غ ېنه د دوو برخو څخه جوړيږي، چې دددا مفصلي چنګکو. هداېت شوی دی
 177/5190د  ېرخه يپورتنۍ ب. الندينۍ برخه د افقي تير سره په پيچي مېخ کلکول کيږي ېدد. تړلی اوسي

mm, 130/3070 mm  د بام په  ېتخت يلرونک ېڅپ. د په شکل جوړيږيکوټبن دپروفيلونو د پاره پيچونه
 .وهل کيږي او بيا د لرګو د پاره پيچي مېخونو سره کلکول کيږي پورېبرخه د ناوئ خواته يا بلۍ کې  ېالند
، باېد د کلکولو ځای د افقي تير د سر ځای سره سر راځينۍ څپه لرونکی تخته کوم چې د افقي تير په يالند

يا  ۍاره غټ د زنګ مخنيونی د پاره خولدپ ددېسره کلکول کيږي، نو ( Mutter)که د نټ )اوسي  برابر
 (.سرپوښ ضرور دي

 
په سر داسې نلونواو د اهن کانکرېټي تيرونو ېپروفيلونو، د اوسپن ېد اوسپن ېتخت يدغه څپه لرونک

سره کلک  ېسرني برخ ېد څپ ېاوسي او د تخت يجست شو ېد لرګو د پاره مېخونه يکيږي، چې کلکول 
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يا سر پوښ سره پټ  ۍسر راځي، باېد د زنګ مخنيونی خولپه  ېول هغه فوالدي مواد کوم چې د تختټ. شي
 .شکلونو کې ښودل شويدي پورته په . شي

 Traufe (eaves)برخه د ناوئ خواته  ېبلۍ يا د بام الند
کمل ښکاري، نو دلته باېد د بلۍ يا د ناوئ م( Sinuskurven (sinusoids))د څپو منحني  ېته د تختکه چېر

تړلی دی، چې ناوه څومره  پورېد ناوئ  برخه یراوتلدا  .يجوړ شي چې ښه زړه راښکونکی وخواداسې 
د  .پټوي ېڅپ وي، نو داد تختو ښکارېدونکي ېد صندق غوندکه چېرته راوتلی برخه . ښکته ورکړل شوی ده

 ,د غاښ لرونکي چفتي سره بندونه ډېره ساده طريقه ده. چفتيوسره هم کيږي يڅپو د مخ بندونه د غاښ لرونک
غاښ لرونکی خوا باېد د . ننوځي پکېمواد اوسي، چې پيچي مېخونه  ېداس ېالند ېشرط چې د تخت ېپه د

ځای د د استفاده کولو : ورکړل شويدي ېانداز ېدغه چفتيو د پاره الندد . تختو د څپو سره تطابق وکړي
او ډبلوالی تقريباً  mm 51، د څپو جګوالی  mm 150، مجموعي جګوالی  mm 910 او mm 873پلنوالی  
6,5 mm مېخونو سره مېخ شي يي مېخونو سره کلک شي او يا د سيمدا باېد دری ځاېونو کې د پېچ. دی .

ېوه ېوه ټوټه د  ېپاره نه وي، نو بيا د تختو الند و کلکولو دکوم ځاې د پېچي مېخون ېچېرته د بلۍ الند که
په اندازه  mm 200او يا  mm 150ضلع څخه چې  يچې دا د څپه لرونک. رکول کيږيکلکولو د پاره لرګی و

کې چې سړی وغواړي بام ته  په کومو ځاېونو .اوږود وي، جوړيږي mm 40 اوږود او ېو د هواری ضلع نه چې
د ېوفاميلي  ېو د پاره ورکول کيږي، چې دا ېواځد ختل یېو ځا ېلکه د بام خښتو غوند ي، نو هلتهږوخې

 .استوګنی ودانېو د پاره ورکول کيږي
 

 :قاعده
 :لوړترينه اندازه ېه ډډو کې د څپولرونکو تختو راوتلپ – 1      

  130mm = 177/51پروفيل                    
  mm 90 = 130/30وفيل                       رپ

 .راشي په سرورکړل شوي تير  ېالند ېد تختاخري څپه باېد مکمل  ېد تخت
 ebene Tafelstreifen (flat panel) چفتي ېتخته ي ېد هوار :امکانات( عاېق)د بندولو  يد سور – 2      

strip)) سره ېتخت يلرونکسر کنج په بام  دته  ېسره، د دېوال ډډ (Giebelwinkel (gable angle))  کنج اود
 .کيږي (عايق)بندول  ،يولر ېڅپ ېهواره او د بام خوا ي ېچې د دېوال خوا ي ېلرونکي تخت

هم دوه  ېړی پری وختلی شي، باېد د ډډو تختبام هغه برخه چې س یونکمېالن لرد څخه زيات  ˚35د  – 3      
د څنډو برخه  ولرونکو تخت هدغه څپد څخه کم وي، ˚35که د بام مېالن د . د افقي تيرونو سره کلک شي ېوار

 .په اندازه د افقي تير په منځ کې دوه واری اضافي کلک شي m 2د  ېي
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 Firstausbildung (ridge form) شکل او جوړښت يد بام د سر څوک
ا د هو ېله الر يکوم بامونه چې د بام سر څوک. دلته هم د وړو خاصو شکل لرونکو ټوټو څخه استفاده کيږي

وړو  ېمېالني بام د پاره د دوه برخه ي بدلونه ونه شي،لکه ځان ته والړ تاالرونه، نو په دی حالت کې د هر
بامونو د پاره د دغو دوو او يا ډېرو ټوټو سره ( يخ)د سوړ . خاص شکل لرونکو ټوټو څخه کار اخستل کيږي

وره وريږي، هلته باېد دی ته ډېره پام په کومو ځاېونو کې چې وا. پکاره ده ۍه خولهم د سر پوښښ دپاره ېو
 .لرنه وشي
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 Grat (verge)( قله)په سر موړه  يد بام سر څوک
هم  ېټوټ ېواره ېخاص ېنور. کيږي( عاېق)سره بندول   ۍاو د سر خول ېموړه د سرپو ټوټ يد بام سر څوک

 .سره بندول کيږي( مصالح)ی څخه شوتشته، چې د اهکو 
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 Kehlen (valley)پوښښ  ېغوند ېد پان
هغه بامونه چې کم مېالن لري، د سوريو . ږييرو خاصو شکل لرونکو ټوټو څخه جوړاو د نو ېد اوسپن ېپان

 يونو کې د بام په سطح کې د پری شوپه ډېرو مېالن لرونکو بام. په دا ډول پوښښ کې کم وي( عاېق)بنديځ 
په مسطتيل  ېله مخ ېد قاعد ېتخت يونکلر هنو همدا علت دی چې څپ. نه ښکاري تختو استعمال ښکلی

 .ډوله بامونو کې  زيات استعماليږي
 

 
 Wandanschlüsse (wall stop end)د دېوال په ډډو کې پوښښ 

د . يکيږد دوو برخو ېوځای کونکو سره  ېضلع ېهوار داو لرونکي  ې، څپېد دېوال په ډډو کې د پوښښ ټوټ
پرېښودل شي، چې دا بيا د ېو چفتي سره  ېپور cm-2 cm 1درز د  ېو تر منځ باېد ېدېوال او د پوښونکي ټوټ

 .يی شاو يا د اوسپنی پټېو سره پوښالد ډډو دېوالونه سړی د کنج لرونکي تختو . بندول کيږي
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 Laufstege (duckboards) ېتخت يد ګرځېدو د پاره وړې نر
ځاېونو کې لکه د  ېنه شته خو په بعضد ګرځېدو اجازه لرونکي تختو بامونو په سر  ېد څپ چې ېسره دد
 يد پاره په ټاکل شو ېمجبور دی چې په بام وخېږي، نو ددسړی  د پاره نو، کړکۍ ګانو او داسی نورو روزانو

د پاره ځای ورکړل  وتختو څخه جوړيږي، د ګرځېد cm 25په اندازه پلن چې د دوو  cm 50د بايد ځاې کې 
 .شي

 

 
 

 Wellplexiglas (Well plexiglas) ېختت يڅخه څپه ي ېد مصنوعي ښښ
 ېاو انداز ېڅپ ېغونداسبېست سمټو څخه تختو  يهم لکه دڅپه ي ېتخت يد مصنوعي ښيښو څخه څپه ي

او د تودوخۍ  پکېډېرې س ېدا تخت. د پاره ايښودل کيږي ينايد نورو تختو سره د روښ ېدا تخت. لري
په دغه ښيښو چټلي کوم ارزښت نه لري، ځکه . کي دياو د ماتېدو په مقابل کې ښه مقاومت لرون( حرارت)

،او د (mm 1تقريباً ) یرنګه چې د مصنوعي ښيښوڅخه د تختو ډبلوالڅه .چې د باران سره چټلي پاکيږي
تر منځ درز راځي، نو  ې دواړو، ډېر فرق لري نو په اوږدو کې دددی( mm 6,5او  mm 6) ینورو تختو  ډبلوال

 ېه په پورته برخه کې استفاده ورځننځ کې د کارولو اجازه نه شته او دا ېواځې  کځکه د دغو تختو څخه په م
دا . په سر  راځي ېتخت ېبرخه کې استفاده ورځنی وشي، د بل ېاو که په الند .ېراځيالند ېتخت ېوشي، د بل

 130/30او د  تختو يڅپه ي .5او  .3 ,.1پروفيل د پاره د   177/51د . د افقي تيرونو سره کلکول کيږي ېتخت
تختو او د  يد څپه لرونکي مصنوعي ښيښه ي. يږيتختو څخه استفاده ک يڅپه ي .7او  .3 ,.1پروفيل د پاره د 

که د افقي . ړل شيځای کې باېد  فاصله ساتونکی ورکپه څپه لرونکي اسبېست سمټ څخه تختو دکلکولو 
پوښښ باېد د افقي تيرونو سره په پيچي تجاوز وکړي، نود ډډو  څخه ېانداز mm 1175د  ېتير څخه دا تخت

 .مېخونو کلک شي
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 تختو سره د سوړ بام دپوښښ جريان  يد څپه ي

Kaltdachausführungen(Cold roof designs) 
 د تختو څخه د بام پوښښ دپاره د تخو اسبېست سمټو ېبهران دا وښوده، چې د څپه ي( انرجي)ي ژانر ېتېرد 

په  ېودانېو تاالرونه او همدا رنګه ددد صنعتي . هم په نظر کې ونيول شيموضوع  ېساتونکي طبق تودوخي
Polystyrolschaum( )قف)رول ځګ ېنورو ودانېو ډېره برخه د پوليست شان

. ه ورکول کيږيڅخه ېوه طبق( 42
و کې هم باېد ودانې ېپه استوګن. شيړی كو او په سړو سيمو کې د هواد جريان ګرنټي ودا باېد د سختو لمب

 ېد پاره تېاريږي، باېد تودو ېد استوګند بام هغه برخه چې . ورکړل شي ېلرونکي تخت ېزياته اندازه څپ په
څخه کم  mm 80منرالي وړېو ډبلوالی د  د امکان په صورت کې د)لرنه وشي ته ډېره پام ېطبق ېاو سړ طبقې
 (.نه وي

                                                 
42

  Polystyrol هغه ماده ده چې په کيمياوی فابريکو کې د خاورو تېل څخه جوړيږي. 
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 :املرنه وشيه پډېرباېد يې ټکو ته  ېالند چې مېالني بامونه لري، ۍهغه ودان
 د پاره طبقه ېد پاره ېوه اضافي د بخار مخنيون د ساده ودانېو – 1      
 (که کېود سوړ بام سر څ)بی د کوم بنديزه د هوا جريان  – 2      
اندازه ډبل د په  mm 1و په مقابل کې مقاومت وکړي، او يا د چې د اور لمب( Polyäthylen)د پوليتيل  – 3      

 خطر د پاره باېد په نظر کې ونيول شي ېد ښوېدن ې، د واورېه تختاسبېست سمټوڅخ
د پاره د بام دواړو خواوو د هواد جريان مقطع باېد  130/30او  177/51پروفيل چې  ېد سوړ بام د سر څوک

 .سره په نظر کې ونيول شي ېي ټوټکسره نښلون ې، د دېوال د ډډ cm²/m 500تقريباً 

 
هوا د جريان مقطع اندازی ودانېو جګوالی چې موهم دي، په نظرکې نيولو سره د جدول کې د بعضو  ېپه الند

 :دي يښودل شو

 د هوا د جريان مقطع  mجګوالی په  ۍد ودان
, نه د هوا ننوتل( د ناوئ خوا)بلۍ د 

  Fبلۍ  F∙1/800 ~بام 
cm²/m  

 څخه د هوا وتل يوکد بام سر څ
  Fد بام سر څوکه  F∙1,2 ~بلۍ 

cm²/m  
8,0 100 120 

10,0 125 150 
12,5 157 188 
15,0 188 226 
17,5 219 263 
20,0 250 300 
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 Metalldeckung (metal cover)فلزي تختو سره د بام پوښښ 
تختو  چې د بام سطح د ټيم يا فلزي تختو او يا د فلزي ورقو نه ېمطلب دادڅخه د فلزي تختو نه د بام پوښښ 

چې سپک او کم مېالن لرونکي  يوښښ د هغو ودانېو د پاره مناسب دنه پ فلزي تختو. څخه پوښل کيږي
په فلزي تختو لرونکي بامونو کې اوبه بی د کوم مشکله په اسانۍ سره . خو مغلق شکله بامونه ولري ،وي

 .بهيږي، نو ځکه د دا ډول بامونو د عاېق کولو او د هوا جريان ته کوم خاص ضرورت نه شته
په وخت کې د  د تغير( حرارت)هم لري، هغه دا چې د تودوخی ( عېب)وښښ ېو نيمګړتيا د فلزي تختو څخه پ

په بام کې د سرېښ سره نښلول کيږي، او د هوا  ېفلزي ورقو څخه تخت. اوبه ټوليږي ېبخار اوبه يا د خول
و، د د جستو تختو، مسو تختو، د سرپو تخت ېدغه فلزي تخت. ورت نه شتهجريان او عاېق کولو ته هم ضر

نه د مسو او المونيم څخه ورقي  ددېالمونيمو تختو، کم فيصدي فوالدي تختو، ډېر کم فوالدي تختو عالوه 
د پټلۍ په ډول پکارولو . او يا د پټلېو په ډول کار اخستل کيږي ېد دغو تختو څخه د تخت. نه جوړيږيتختو 

 m – 10 m 9مسو څخه تختو د پاره باېد ، د ېپور m – 8 m 7اوږودوالی باېد د  ېتختد د پاره د المونيم 
اوسي، دا ورکړل شوی اوږودوالی  ېپور m – 12 m 10تختو د پاره باېد د  ېسپنوا ياو د جست شو ېپور

 .باېد تجاوز ونه کړي

 Zinkblech (zinc sheet) ېد جستو تخت
( تحرار)تودوخی  k - 413˚ k (120˚ C - 140˚ C) ˚393او د  دي، ډېر ژر ماتېدونکي ېد جستو څخه تخت

 ېوي، دا تخت k (-8˚ C) ˚265هوا کې چې د تودوخی درجه تقريباً  ېپه سړ. کې د پالستيک شکل نيسي
په  .ماتيږي او د کاره اوځي ېدرجه نوره هم ټيټه شي، نو دا تخت ېکه د تودوخ. او درزونه پېدا کوي کږيږي

جوړوي، چې دا نه پرېږدي اوبه ستو اکسيد سپين خړ رنګه ېوه طبقه د ج ېازاده هوا کې دغه د جستو تخت
جوړښت په ازاده هوا کې د وخت په تېرېدو سره ورو  يد دغو تختو داخل. فلز زنګ ونيسي ېشي او الند ېتېر

کاله دی،  40تختو عمر يا پاېښت تقريباً  ېدد. او ماتېدو ته مېالن پېدا کويورو کرستالي شکل غوره کوي 
پر دغو . ته ټيټيږي کلونو 30 – 20تختو عمر د  ېپه نظر کې نيولو سره دداتموسفېر خو په ښارونو کې د 

 ټاوبه، تازه اهک، سم ېخار يا خولتېزابي او مالګينه اوبه او هوا ناوړه اغيزه کوي، بلکه د ب ېتختو نه ېواز
کارول شي، باېد د نورو فلزي تختو سره ېوځای ونه   ېدا تخت. هم ناوړه اغيزه لري ( مصالح)شوته او د ګچو 

 . ځکه کېدی شي چې برقي خاصيت غوره کړي
توپير يا تفاوت کې د  ˚50په  يد تودوخ. ده 0,00003تختو د انبساط او انقباس اندازه  ېکې د د يپه تودوخ

په همدغی  يد تودوخ(. او يا خو لنډيږي يا اوږديږي) فرق راځي  mm 1,47اوږودوالي کې  m 1دغو تختو په 
 .فرق راځي mm 0,61او په اوسپنه کې فقط  mm 0,86کې  m 1په  ېه تختتوپير کې د مسو څخ

 .دی kg/m² 43,1ډبلوالي ته  mm 6,0او د  kg/m² 1,08ډبلوالي ته  mm 0,15د جستو څخه تختو وزن د 
او د ناوئ يا د بام . دی kg/m² 4,67وي،  mm 0,65په ساختمان کې د ناوئ نلونو د پاره وزن چې ډبلوالی 

 .دی kg/m² 5,38وي،  mm 0,75اره چې ډبلوالی د پ ولښت
 .دی m/2,50 m 1,00او  m/2,00 m  ،0,80 m/2,00 m  ،1,00 m/2,00 m 0,65: معموالً د تختو لوېوالی
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 Kupferblech (copper sheet) ېد مسو څخه تخت
په ازاده . ياېښت لربی حده پ ېد مسو څخه تختچې ده،  ېکې بامونو دا ښودلکاله مخ 900څه رنګه چې 

شين بخنه ابي  ېنصواري او بيا ورپس ېپه اوله ک ېاکسيدېشن جوړوي چې د سر طبقه ي ېهواکې دا تخت
غېر د نورو فلزي تختو  نه ددېکارول کيږي، يوځای چې په ټانکونو کې  د برنج او هغه مس. رنګ جوړوي

په  mm(0,890 kg/m²) – 5 mm(44,5 kg/m²) 0,1د  ېد مسو څخه تخت. ته اجازه نه شته سره ېوځای کارولو
ددغو . وزن لري، تېاريږي kg/m² 6,23ډبل چې  mm 0,7اکثراً د بامونو د پوښښ د پاره . اندازه جوړيږي

ښه  وي، خو د ټولو نه ېپور cm – 300 cm 100، او اوږودوالی د ېپور cm – 100 cm 30تختو پلنوالی د
ېر کم دی، نو ځکه ډ( قېمته)تختو څخه پوښښ ډېر ګران د دغو . اوسي( cm x 200 cm 100)چې باېد  ېداد

 .څخه پوښل کيږي ېبامونه دد

 Bleiblech (lead sheet) ېتد سرپو څخه تخ
استه او کلک چې ډبلوالی او وزن پ ېدغه تخت. شکل ورکولی شي ۍپه اساند سرپو څخه تختو ته سړی ډېر 

 m 4تختو لوله د  ېدد. جوړيږي ی،د ېپور mm (171,00kg/m²) 15نه تر  mm (5,70kg/m²) 0,50 ديې 
وي،  mm 0,5 ېرپو نه د کلکو تختو چې ډبلوالی يد س. په وزن جوړيږي kg 6000اوږود ، او د  m 20پلن او 

 تختو وسرپو څخه کلک ود دغ. ل کيږي ورڅخه استفاده کيږيد بام په هغو برخو کې چې ېو د بل سره نښلو
د . وي، تطابق کوي ېپور mm – 1,25 mm 1,00د  ېچې ډبلوالی يسره د سرپو څخه د پستو تختو  ,ډبلوالی

تختو څخه کار نه د د ټول بام  پوښښ د پاره دسرپو . نظر نورو فلزي تختو ته حساسه نه دي ېسرپو څخه تخت
 .اخستل کيږي

 Aluminiumblech (aluminum sheet) ېد المونيم څخه تخت
په اوسني وخت کې هم استفاده کيږي، ځکه چې دغو تختو په  تختو څخه ود بام پوښښ د پاره د المونيم

 1,08ډبلوالي او د  mm 0,4د المونيم څخه تختې د . ثبوت رسولی چې د زنګ په مقابل کې ښه مقاومت لري

kg/m²  15وزن نه تر mm 40,5ډبل او تر  ېپور kg/m² ېوزن پور (0,4 mm – 15 mm ډبل ) 1,08)او kg/m² 

- 40,5 kg/m² 0,02چې د  ېاو ورقي تخت ېنري تخت. جوړيږي ( وزن لري پورې mm  0,35نه تر mm ېپور 
 - kg/m² 0,054)او ( ډبل mm – 0,35 mm 0,02) وزن لري ېپور kg/m² 0,945تر kg/m² 0,054د  او ,ډبل

0,945 kg/m² 0,6 يې د دغو تختو چې ډبلوالی. جوړيږي ،(وزن mm – 0,8 mm   ,ېاو وزن ي 
 1,62 kg/m² - 2,16 kg/m² تر ېقوت ي( کشش)وي، د راښکلو  پورې 
 180 N/mm² - 250N/mm² (18 kp/mm² - 25 kp/mm² 450 ېدی، او امتحان شوی کلکوالی ي ېورپ 

N/mm² - 600 N/mm² (45 kp/mm² - 60 kp/mm²) دی ېپور. 
نو په دی حاتل کې  اوسي، سره او د کانکرېټو  (مصالح)ی دغو تختو تماس د دېوال سره، دسمټو شوت دکه 
وي،  يچې د مسو اوبه ورکړل شوسره  ېاو همدارنګه  د فوالدو او اوسپن .اغيزه کويپه المونيم  ( نم)ل به لند

تر منځ د جستو کروم  ېسره تماس ورکول کيږي، نو باېد ددکه چېرته د دغو موادو . تماس ونه لريهم باېد 
(Zinkchromat (zinc chromate) )د پاره چې د لرګي څخه  ېدد. سرپ ونه لري، ورکړل شيير چې او يا ق

 .دا برخه رنګ شي ېتخت ېي، باېد ددږته ونه خې ېدی تخت( نم)بل ه لند
 



509 

 

 Armco-Blech ېکم فيصدي د فوالدو تخت
نو ځکه دا ورو ورو د اوسپنه لري  %99,85منځ  ېتخت ېدد. نۍ برخه په جستو پوښل شوی دهدغه تختو سرد 

په  mm 1د  ېدغه تخت. په ټولو برخو وېشل کيږيمساوي ډول  هراځي، او دا زنګ پ ېندال ېزنګ تر اغيز
 .اندازه ډبل جوړيږي

 Stahlblech (sheet steel) ېد فوالدو څخه تخت
که چېرته . دي، د تناسب په حساب ډېر کم عمر لري يجستو، مسو او د سرپو سره پوښل شوچې د  ېدغه تخت

 .لو خطر دی او ډېر ژر خرابيږيوه دا درز شي، نو بيا د زنګ

 Metallfolien (metal foils) ېفوالدي ورق
د  ېدد. دی ېپور m – 40 m 35د  ېو د مسو څخه جوړيږي، اوږودوالی يچې د المونيم ا ېورق يدغه فوالد

 .په کيماوي خاصو موادو رنګول کيږي ېزنګ ناوړه اغيزه ونه کړي، دا ورقپاره چې پر دی 
 :ورقو ډبلوالی او وزن ښودل شوی دی ېدد جدول کې ېپه الند

 
 ېدمسو څخه ورق ېالمونيم څخه ورق د

 kg/m²وزن په   mmډبلوالی په  kg/m²وزن په    mmډبلوالی په 
0,4 1,08 0,3 2,7 
0,5 1,35 0,4 3,6 
0,6 1,62 0,5 4,5 
0,7 1,89 0,6 5,4 
0,8 2,16 0,7 6,3 

 0,8 7,2 

 :دازهد نښلولو د پاره د سرېښ ان
  kg/m² 2,75د لرګي څخه بام د پاره  

  kg/m² 3,50د پوخ بام د پاره  
 Eindeckungsart (roofing sort)د پوښښ رقم 

د پوښښ مختلفو رقمونو څخه دوه رقمه چې درزي سيستم او د چفتي سيستم دي، په اوسني وخت کې ډېر 
د ېو رقم څخه استفاده وشي،  ېباېد ېواځ ختو څخه استفاده کيږي،په بامونو کې چې د فوالدي ت. مروج دي

 ېدا تخت. برقي خاصيت غوره کوي ېتختبل په وخت کې دا ه ځکه چې د دوه مختلفو فوالدو څخه د لند
ته باېد فنر ورنه کړل شي، دا  ېد لرګو طبق. رېټو په سر ورکړل شيکېدی شي چې د لرګو په سر او يا د کانک

پر کلک کانکرېټ . يښودل کيږيډبل وي،ا ېپور mm – 25 mm 20 اکثراً د سوريو او فنرونوسره چې د
سره  ۍفاصله لري، د بل cm 50دتختو کلکولو د پاره د توتکۍ لکۍ په شان د لرګو چفتي څخه چې  ېباند

 .موازي ورکول کيږي

 Falzdeckung (Seamed overlap)وښښ درزي سيستم سره پ
. سره ېوځای ساتل کيږيدرزونو ( ډبل)او يا دوه ګونی هره فلزي تخته  په درزي سيستم کې په ساده ډول 

نه پرېږدي، چې ډېر وخوځيږي، نو ځکه د دا ډول سيستم د پاره د مسو تختو څخه زيات کار  ېدرزونه تخت
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ندازه چې د تودوخی د انبساط او انقباس ا ېد مسو تخت ېاوږود m 10د مثال په ډول د ېو . اخستل کيږي
اوږودوالي او د تودوخی فرق سره  ېپه مقابل کې په همدغ ېدد. دی mm 17 وي، ˚100 ېفرق ي( حرارت)

بلۍ عمودي کوم چې په  وپه اوږدو درزون. دی mm 29او د جستو mm 24دالمونيم انبساط او انقباس 
ط د هوارو د بلۍ سره موازي د ډډو درزونه  فق. درزونه ولري( ډبل) ېاو دوه ګون ېليک ېراځي، باېد مستقيم

 .ورکول کيږي ونهدرز يد پاره دوه ګون بامونو

والړ درزونو جګوالی  يڅنډه ورکړل شو ېپه اوږدو باند. يساده درز کفاېت کو ېبام د پاره ېواځ يمېالن 
درز کې دوه کلکونکي او  يکولو د پاره پاس په عرض ورکړل شود کل. دی ېپور mm – 30 mm 15تقريباً د 

 .والړ کلکونکي ورکول کيږي ېپور 3 – 2دپاره د  په اوږدو ورکړل شوي درز کې د هر متر
 

 
 
 
 



511 

 

 Leistendeckung (bars coverage)چفتيو سره پوښښ څخه د لرګو 
 ˚15 ېهغه بام چې د مېالن زاويه ي. اځير ېکول کيږي چې بيا د هغه په سر تختور يدغه چفتي په بلۍ عمود

د تختو څنډو  ېپه اوږدو باند. ښه تماميږي ه ډېرد دا ډول پوښښ د پاره د جستو تختو څخه استفاد , ده
وهل شوی  ېرته پورکه چې. د بل په سر تاوول کيږي ېنرۍ ډډه ي. دی ېپور mm – 35 mm 30 پلنوالی د

ږدو په کافي اندازه او ېوي،نو چفتي او نور نيونکي برخ يورکړل شو ېمحافظوي تخت ېتخته او يا نور
 – cm ½د  أږي چې د چفتيو او څنډو تر منځ خلمېخي ې،داس( وي cm 40تقريباً  ېفاصله ي)مېخونو سره چې 

1 cm پرېښودل شي ېپور . 

 
 

 



512 

 

 Fural-Deckung (Fural coverage)لښتي ډوله پوښښ 
په  m 35تقريباً د  ېدغه تخت. ختو څخه کار اخستل کيږيت وډوله پوښښ د پاره اکثراً د المونيم يلښت

په  cm 50دا پر مېالني تيرونود . په ډبلوالي جوړيږي mm 0,63د  په پلنوالي او cm 58اوږودوالي او د 
سړی کوې شي چی ونړوي او  د ضرورت په وخت کې ېدا تخت. چفتي ګانو  کلکول کيږي ياندازه کلک شو

د انبساط او  یشي چې ب ، کېدیېتخت يلښتي لرونک غوندېد توتکۍ د لکۍ  دغه. منتاژ کړي ېبېرته ي
 .وکړي( بخار)ېږدي چې تخته  خوله د چفتيو تر منځ خلأ نه پر. منتاژ شيانقباس درزونو څخه هم 
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 نهم فصل
د بامونو ( سالونونو، هالونو، تاالرونو)و کوټو يد لو

 باروړلو ساختماني سيستيم
Dachtragwerke von Hallen 

)halls of structures Roof(  
 

برخې وڅېړو، ضرور دی چې د ساختمان  يکري له نظره د ساختمان  کلکونېنينه چې د اينج ېدد ېمخک
دا د ټولو ساختماني موادو د پاره ېو شان دی، که دا د لرګو، . وظيفو ته پاملرنه وکړواو داخلي جوړښت 

د پاره چې د بام کلکونه ګرنټي شي، نو د پاېو او يا دتکيا  ېدد. او يا د اهن کانکرېټو څخه ويفوالدو 
نو ساختماني . دی، نسبتاٌ کم په نظر کې ونيول شي ېم چې د بام وزن ورباندځ فاصله کوتر من( دېوالونو)ګانو

تېر شي، بلکه د  اينجېنران نه ېواځی دا چې د لوېو تاالرونو د بام باروړونکو پاېو تر منځ لوېوفاصلو څخه
 .داخلي جوړښت ته د ساختماني امنيت له نظره ډېره پاملرنه وکړي ېتاالر د ېوې کوټ
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 ياوسني وختونو کې د بام باروړونک جوړولو په برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی، په تېره بيا پهد تاالرونو 
 وهمدا رنګه ځوړند. په شکل جوړيږي يلو، کنج لرونکي يا قات او د پوټکساختماني سيستم د لښتو يا مي

 .بامونو د پاره د پړو او غشأ يا پردی څخه کار اخستل کيږي
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او د هغه د استعمال  ېتر منځ فاصل ي سيستم، د پاېومختلفو باروړونکو ساختمانجدول کې د  ېپه الند
 ښودل شوي دي  ېطريق

 



516 

 

 د تاالرونو داخلي جوړښت، د تيرونواو د لرګېو په واسطه د کلکولو سيستم
Hallenbaugefüge mit Balken- und Fachwerk- Bindersystemen 

 (Hall structure with beams and timber-binder systems) 
پاره  د ېپخوا به ځان ته والړ دېوالونه دد. په عادي حاالتو کې تاالر د بېروني دېوالونو او بام څخه جوړيږي

، خو په منځنيو کلونو کې ال پرمختګ وشو. ښه اوسي، ډېر ډبل به جوړېدل ېچې د ودرېدو امنيتي حالت ي
والونو کلکولو د پاره د تيرونو يا تکيا ګانو څخه کار تمام شي،نو د دې  يد پاره چې ساختمان  اقتصاد ېدد

 .اخلي
ايښودل کيږي، لکه چې د  ېلونو او تيرونو يا تکيا ګانو داسپر دېوا ېساختماني برخ يد بام باروړونک

د پاره چې په راتلونکي کې په ساختمان کې تغير ورکولو ته ضرورت شي،  ېدد. وخوځيږي ېمفصل غوند
تاالرونه د بام . جوړ نه شي يبرخه او د کوټو د دېوالونو برخه باېد د ېوبل سره ېوځای نښتنو د بام باروړونکی 

. يقطارو پاېو ،  د کوټو بېلونکي او باروړونکي دېوالونو او همدا رنګه د بام د پوټکي څخه جوړيږ ېالند
 .ول کيږيبامونو ساختمان د کوټو د دېوالونو سره ېوځای جوړ يباروړونک ېد پوټکي غوند ېېواځ

له الری د ( تهداب)د ساختمان اصلي باروړونکي پښتۍ د ساختمان ټول وزن خپل په غاړه اخلي، او د بنسټ 
اصلي باروړونکي پښتېو خپل :  دغه وزنونه عبارت دي له . اچوي( کوم چې ودانۍ پر والړه ده)تل  ځمکې

وزن، د باد وزن په بام او دېوالونو،  ېساختماني موادو وزن، د واور ېاو د هغه الند يکوزن، د بام د پوټ
رو نونو، ماشينونو او نوېوزن، او همدا رنګه دکر اکثرأ د دېوالونو خپل وزن او يا د دېوالونو د برخو

 .لري ېتجهيزاتو چې عمودي او افقي قو
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تختو  و يا پلنوهوارړونکي پښتۍ جوړولو د پاره د د ځای په نظرکې نيولو سره د ېو بارو ېد پرنسپ له مخ
هواره د دېوال  ېفعاليت لري، يعن ته ځان ته ېبرخ ېچې دا په ساختمان کې  هر. ل کيږيڅخه کار اخست

ېو د مکمل : ډوله دي دوه طحېس ېهواردغه   .طحهواره ساو د نښلونکي ځای  طحهواره س ، د بام طحس
د  طحهواره سمل دېوال د مک.  طحېس ېتو يا ميلو څخه ساختمان کې هوار، او بل د لښطحدېوال هواره س

هواره د لښتو يا ميلو څخه ساختمان کې . او د فوالدو څخه جوړيږي يخښتو، کانکرېټ، اهن کانکرېټ، لرګ
دا د لرګي، فوالدو او د اهن کانکرېټ څخه . ېو د مفصل غوټه، او بل کلکونکی غوټه: دوه ډوله دي  طحس

 .جوړيږي
و کوم طحهواره س يوزنونه ، ټول په عمودي ورکړل شو پراته ېي ه مېالن پراته بامونه او پر سرکم يا زيات پ

د باروړونکو پښتېو . سره کلکوي، په خپله غاړه اخلي ېپاي ېپه مساوي اندازه والړ ېچې په عرض باند
ا په اوږدو ي، او  ېوه برخه ددې دي،يا يکوم چې په اوږدو ورکړل شو ،وطحهواره ساصلي عناصر د دېوال په 

 .په واسطه کلکول کيږي نښلېدلي برخو
 

 کې کلکونه( پاېو)په خوځيدونکو ستنو 
 Binder auf Pendelstützen (Binder stabilizer links) 

کلکول د ورکړل شوو  ېچې دد ،ېو ټاکل شوی سيستم دی ېد باروړونکي پښتۍ د ستاتيک له مخدلته 
وزن، خوځېدونکي  يعمود ټول هوارو سطحود کلکونکو . په واسطه کيږي هوارو سطحومفصلونو او 

و ا یتهداب له الرد و، ېوه برخه د پاېو قو ير ټول افقي يا مېالني وارېديدونکنو. په غاړه اخلي( ېپاي) ېستن
وزن په  هوارو سطحوپرتو باروړونکي  ېکوم چې په عرض باند ،له الری ېبله برخه د افقي باروړونکي برخ

دواړه دېوالونه کافي دي  يپه ېو تاالر کې په عرض ورکړل شو معموالً.  په تل وارېديږي ځمکېغاړه اخلي، د 
د پاره د ضرورت په وخت  ېدي، نو دد يېخو په هغه تاالرونو کې چې ډېر لو. چې د بام وزن په غاړه واخلي

د . دي، ونيول شي ېد دېوال تختکې اضافي چوکاټونه پکار دي، چې داد لرګو څخه چوکاټونه او يا مکمل 
څخه  ، کوم چې دری کنجه کلکونکي ځاېونه لري، اکثراً  د لرګوېبامونو افقي باروړونکي برخونو د تاالر

والړو تختو کوم چې نسبتاً ډېره فاصله لري، د بام  او په عرض باند ،راځي ېجوړشوی چوکاټ د کمربند الند
کمربند د کلکونکي  ېکې د افقي باروړونکي کلکونکي برخپه اکثرو هوارو بامونو . وزن په خپل غاړه اخلي

وجه سړی کوې شي چې د کلکونکي پورتنۍ برخه د افقي تيرونو او همدارنګه  ېپه همد. په سر ورکول کيږي
د پاره چې په  ېدد.  ۍ برخه د قاتېدو څخه وژغوريپورتن يرونو سره ېوځای کړي، او د کلکونکد مېالني تي

شي، نو د بام پوښښ باېد د اهن کانکرېټ سره راتلونکي کې د ماشينونو په وجه کوم خرابی منځ ته رانه 
ستل کيږي،کوم باروړونکي له خوانه اخ ېهم د دغ ېافقي وزن اغيز د تاالر په سر د ډډو دېوالونو د. وشي

دو والړ قوه د اوږ ېوارېديدونک ېدېوالونه ساتي، او په دی باند يورکړل شو ېچې دغه په عرض باند
 .يته انتقالو ځمکې ېدېوالونو له الر
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 ېيا ګانو يا پاېو سره نښلونکي برخپه ځمکه کې کلک شوي تک
Binder auf eingespannten Stützen (Binder on fixed supports) 

دا دومره په . په باروړونکي پښتېو اغيزه لري ېهم لکه د دېوالونو غوند ېتاالرونو په ودانېو کې تکيا ګان د
 ېته ي ځمکېفقي وزنونه هم اخلي او چې د عمودي وزنونو سره ټول ا لري،( طاقت)کافي اندازه د درېدو توان 

دوه وارې ورکول  ېتکيا ګانو په سر لکه د مفصل غوندد  هوارې سطحېيا  ېکلکونکي تخت. انتقالوي
برخه په  ېاو د تکيا الند ,و او ېو نښلونکی تخته، دوه مفصلي چوکاټ جوړوينجوړه د تکياګا ههر. کيږي

 .يږيځمکه کې کلکول ک
فشار او په افقي د جرثقيل د پټلۍ قوه واخستلی  ي،د ودانۍ په اوږدو د باد لګېدونکد پاره چې ودانۍ ېدد

) دېوال دسر برخه يورکړل شو ېباېدپه عرض باندشي، نو 
43

Giebel )په واسطه افقي، کوم  يد ېو باروړونک
ته انتقاليږي  ځمکېه سر چې دا وزن بيا چې دا د تاالر په اوږدو د پاېو په سر او يا د کلک شوو دېوالونو پ

کله چې دا د باروړونکي پښتۍ د قاتېدو مخنيونی  د پاره د دېوال پر  کمر بند کلکول . راځي، کلکول کيږي
د چپه کېدو څخه وژغورل شي، هوارې سطحې يا  ېورکړل شوي کلکونکي تخت غوندېفصل کيږي،نو  د م

د باروړونکي پښتېو جوړول ښه اسانه دی، خو . وږدو ښه کلک شيباېد د بام باروړونکي برخی د ودانۍ په ا
                                                 

43
 .د مېالن لرونکي بام دواړو ډډو ته د سردری کنجه دېوال ته وېل کيږي( Giebel)کې  مانيلاه پ  
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غېر مساوي کښېناستلو  ځمکېبنسټ ته انتقالونکی مومنت د  ځمکېد . دا ېو ډېر ښه بنسټ ته ضرورت لري
 .خطر د ځانه سره لري

 

 Rahmen (frames) چوکاټونه

ځان ځان ته نه دي،  ېوظيف ارو سطحوهومدارنګه د نښلونکو تختو يا په چوکاټونو کې د پاېو، تيرونو او ه
د . ه خپل غاړه اخليپ ېوارېديدونکي قو ېاو په عرض باند بلکه دا د ېو چوکاټ په ډول ټول نورمال

په پخوا وختونو کې به د . نيول کيږي ېهره برخه په ځانګړي ډول په نظر کد چوکاټ  ېستاتيک له مخ
سني وخت کې دا د مکمل دېوال غوندې جوړوي چې دا تاالرونو چوکاټونه د لرګو څخه جوړېدل، خو په او

د باروړونکي چوکاټ جوړولو د . ډېرو موادو ته ضرورت لري او په دی کې د لرګي څخه کمه استفاده کيږي
په هغه ودانېو کې چې د . چې په طبعي ډول ښه کلک غوټه شي ,پاره خاص اهن کانکرېټ ته ضرورت دی

چوکاټونو کې په  يخو د لرګو څخه جوړشو ،دیته ضرورت  ېغوټ ېکل کيږي، هم کلفوالدو څخه کار اخست
نو، چې دلته د مګر په استثنأ د سرېښ شوو چوکاټو. عمومي ډول د مفصل لرونکي لرګو څخه استفاده کيږي

 .ته ضرورت دی، او دا باېدد تجربه لرونکي شرکت له خوا نه جوړ شي ېکلکولو د پاره غوټ
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ل شوي، کوم چې د افقي ورکړ ېداد چوکاټونو څخه چې په عرض باندېو تع د تاالرونو باروړونکي پښتۍ د
عمودي وزنونه او هم  په دا کوی شي چې ټول . کوي،تاالر  نور هم سره ټينګوي ېېو د بل څخه لر ېتيرونو پاي
 .بنسټ ته انتقال کړي ځمکېد  ېداب له ليارد ته ېر واردېدونکي افقي او مېالني قوپه تاال ېعرض باند

 

 Bogentragwerke (Arch structures) ډوله باروړوينکی سيستم( قوس)ندۍ يل

د . دی لکه د چوکاټ لرونکي سيستم په شان ېډول تاالرونو داخلي ساختمان داس د ستاتيک له نظره د دا
او تړونکی د قاتېدو څخه ( اوږود الستی)کلکول په مفصلونو کې کوم چې ناړه  (قوسونو) ځانګړي ليندېو

د کږېدو تشنج د عمودي وزنونو، افقي . نظر چوکاټ ته واردار يا مناسب دی ,، د ستاتيک له مخيساتي
 .وزنونو او هم  د تودوخۍ په وجه انبساط او انقباس باېد د ليندۍ د تړونکي سره ښه تطابق وکړي

 

 د نظر ټکي ېد ساختمان له مخ
 Konstruktive Gesichtspunkte (construction aspects) 

. د پاره باېد په هر حالت کی خاص فکر وشي ېډول باروړونکی سيستم پکار دی؟ ددېو تاالر د پاره کوم د 
 ېد موسس ېله مخ ياو د تاالر الزمي  غټوال ساختماني مواد ېه د ودانۍ د پاره ځمکه، د استفاددلت

تګ او جګولو  دپاره د او ډولونه، ماشينونه، سامانونه،تجهيزات، د کار ېجريان، د ساختماني برخو انداز
په عمومي ډول په اوسني وخت کې دا کوښښ . او د هواجريان باېد انتخاب شي ي، روښنايېضروري الر
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چې ېو د بل سره  ېبی دد اوسي، چې د ساختمان هره برخه ېيستم داسکيږي چې د تاالرونو باروړونکی س
او ساختماني کوم بدلون راځي، په  ييکچې که په راتلونکي کې تخن .ړاو ولري، د درېدوښه مقاومت ولريت

 .اسانۍ سره تغيرات راوړل شي
 .نظر دتاالر تجهيزاتو ته په دوه ګروپونو وېشل کيږي( تاالرونه)صنعتي ودانۍ  

هغه صنعتي ودانۍ چې هلته اکثراً توليدي جريان په تغير کې دی، هلته د تاالر باروړونکي   – 1          
 (.مثالً  ډيپوګان)کيږي  ېپه خپل حالت کې پات پښتۍ
باروړونکي پښتۍ څخه د باروړونکي سيستم  په صفت هم کار  ېهغه صنعتي ودانۍ چې دد – 2          

 .اخستل کيږي
 

 تاالرونه چې د جرثقيل سره مجهز دي
 Hallen mit Kranausrüstung (Halls with crane equipment) 
تر ډېره حده د جرثقيل  ېي ی، د پاېو تر منځ فاصله او جګواليهغه تاالرونه کوم چې د جرثقيل سره مجهز د 

په اوس وختونو کې اکثرأ درې موتور لرونکي جرثقيل . د باروړلو قوت او اندازې له مخې ټاکل کيږي( کرن)
څخه کار اخستل کيږي چې دا د کرن پر پټلېو کوم چې پر دېوالونو يا پر پاېو ورکړل شوي دي،حرکت ( کرن)

 ېپه الند  ېتر منځ د فاصلوقانوني انداز نوثقيلونه چې دهلېز ډوله جلو لري، د پاېو يا دېوالوهغه جر. کوي
 :ډول دي

 8750 mm, 11250 mm, 13750 mm, 16250 mm, 18750 mm, 21250 mm   د دغو فاصلو په نظر کې
 :ډول دي ېدپه الن ېنيولو سره د جرثقيل د باروړلو قو

 3 t, 5 t, 8 t, 10 t, 12.5 t, 16 t, 20 t  . 

ډول  ېپه الند ېنو تر منځ د فاصلو قانوني اندازهغه جرثقيلونه چې کجاوۍ ډوله جلو لري، د پاېو يا دېوالو
 :دي

7950 mm, 10450 mm, 12950 mm, 15450 mm, 17950 mm, 20450 mm, 22950 mm, 25450 

mm, 27950 mm   ډول دي ېپه الند ېو قونيولو سره د جرثقيل د باروړلد دغو فاصلو په نظر کې: 
 3 t, 5 t, 8 t, 10 t, 12.5 t, 16 t, 20 t, 32 t, 50 t, 80 t, 100 t . 

دواړو سرونو  Kran (يلجرثق)ن کرد هغه دوه پايې چې )ر منځ فاصله په دا ډول هالونو يا تاالرونو کې د پاېو ت
وو د دواړو پاېو په سر ورکړل شمحاسبه شي، چې  ېباېد داس( راځي باندېور (يلجرثق)ن ته جوړيږي او کر

 ېاندازه او د پايې تر محور پور ېنه تر پايې پور ېن اندازه ، د راوتلي برخد کر ېپټلېو د محور څخه راوتل
د پټلېو د محور څخه د . يول شيکل کې چې ښودل شوی، په نظر کې ونش ېاندازه ورسره ېوځای لکه په الند

اړه لري، چې دا د دهلېز ډوله جلو د  ېد غټوالي پور(ټېر)رابی آکرن د رخی اندازه د باروړونکي ب یکرن راوتل
په نظر کې  ېپور mm – 400 mm 250 ، او د کجاوۍ ډوله جلو د پاره دېپور mm – 300 mm 250 پاره د

او د  mm 100 د تش ځای اندازه د دهلېز ډوله جلو د پاره ېنه تر پايې پور ېن د راوتلي برخد کر. نيول کيږي
او  mm 1800يد اندازه با ېد کرن څخه تر چته پور. نيول کيږيپه نظر کې  mm 400 وۍ ډوله جلو د پارهکجا

او  په نظر کې ونيول شي، چې د انسانانو ېاندازه باېد داس ېبرخ ېن څخه الندد کر. څخه زيات اوسي ېيا دد
 .دی ېپور mm – 2700 mm 1000 خپل جګوالی د( جرثقيل)ن د کر. د بار  مخنيوی ونه کړي
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 ید دهلېز  ډوله جلو لرونک ېکو يا کارخانو کې کله کله دوه کرنونه په کار اچول کيږي چې الندپه لوېو فابري
نه ېواځی دا چې د عمودي  ېد پاېو باروړونکي برخ. رکول کيږين ور کې د کجاوۍ ډوله جلو لرونکی کراو س

 الندېاو بيا روانېدو په وجه د افقي وزن تر اغيزی  ن په برېک وهلوراځي، بلکه د کر الندېوزنونو تر اغيزی 
 .هم راځي

 

 

 ېد باد او منتاژ اغيز
  Wind- und Montagebelastungen (Wind and assembly loads)  

ه تېره بېاد دېوال خالص وي، باېد دلته د باد فشار د دننه خوانه  اندازه شي، پ ېهغه تاالرونه چې ېو خواته ي
 ېټول. وزن ته د باد فشار زيات دی ټول ينظرد بام باروړونکچې په دی کې  ېي برخلرګو څخه جوړشو

د پښتېو په . ، چېرته چې د لرګو سرونه د ېوبل سره غوټه يا نښلول کيږي،ښه کلک شيېنښلېدونکي برخ
التو په زياتره حا. شيفشار په مقابل کې باېد محافظوي اقدام ونيول  یصلي برخو باندې د باد وارېديدونکا

دا چې د اوږدو نښلېدونکو برخو محافظوي اقدامات په نظر کې ونيول شي، بلکه د ټوټې  ېکې نه ېواځ
دا د لرګو څخه ساختمان د پاره . په نظر کې ونيول شي هم ېل نور اضافي د منتاژ نښلونکي برخپه ډو( برش)
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ه جوړولو کې نښلونکي برخې د پاېو د بام پ .فشار سطحه لوېه ده د ځکه چې دلته پر لرګو د باد ،ډېر مهم دی
پورته چې د تاالر په عرض باندې ورکړل شوو محورونوطرف ته  ،په خوا کې مېالني داسې ورکول کيږي

د پړي سره پورته راښکلو وخت . خپل طرف ته څرخي، ترڅوخپل حالت ونيسي راښکل کيږي، او بيا دا داسې
سره نښلونکي برخو ته  ابل راښکنه ونه کړي چې ددېخان متقسي باېد ډېره پاملرنه وشي، چې د جالۍکې 

، هغه درزونه کوي او ايله خان چې د فشار د پاره ورکړل شويديهغه سي: د مثال په ډول. زيان ونه رسيږي
 .د پاره ورکړل شويدي، هغه کږيږي ( کشش)کوم سيخان چې د راښکلو . کيږي

 

 سيستم ستاتيکي (نا معيين)او نا ټاکل شوي (معيين)ټاکل شوي 
 Statisch bestimmte und unbestimmte Systeme 

 (Statically determinate and indeterminate systems) 

په ېوې نقطې کې سره قطع  ېي د ېو بل سره ونښلول شي، چې ليکې ېباېد داس( چې د هر شي څخه وي) ميلې
و د بېدون د مفصلونو سوليدو څخه ې په نظر کې نيول کيږي، چې دا ميلې د ستاتيک له مخې دا داسې. کړي

نکی نه اوسي برخه چې دری کنجه د مثلث شکل لري، خوځېدو که چېرته ددې هر ځانګړې. بل سره وتړل شي
اغيزه ولري، نو د دا ډول مفصل لرونکي ميلو د ېو بل سره نښلول ډېر کلک  هټينګ او لکه د ځنځير غوندې

 .وي
 ميلې 2د پاره  او نور بيا د هر نښلېدونکي نقطې ،دي ېپکار ميلې 3نښلېدونکي نقطو د پاره  3د اول 

نښلېدونکي نقطو څخه  له نظره د داخلي ميلو تعداد داسې ټاکل کيږي چې د دوه وارې د ستاتيک. پکاريږي
 الندېسره وښاېو، نو د  sسره او د ميلو تعداد په  kپه  که مونږه نښلېدونکي نقطې. نيول شيکم و ميلې 3

 :والی شو چې کار واخلوفرمول څخه ک
S = 3 + (k – 3) x 2 = 2k – 3  

 

 
 ې دی پورېاوسي، دلته د ستاتيک له مخ  2k – 3 ˃  که په ېو مفصل لرونکي د لرګو څخه چوکاټ کې  

اسبې له ، خوبيا هم د محيا لرګي نامعيين دي، سره ددې چې دا بار وړونکي دي مربوطه ټولې اضافي ميلې
 لښتو په حېث کوم چې د فشار الندې ميلو يا وچې سړی دا د راښکونکي ضعيفپوهېدل ګران دې  مخې

 .چې بيا په محاسبه کې بېغوري منځ ته راتلی شي ،کږيږي
اوسي، د مخکې په مقاېسه، د خپل ځای نه د   2k – 3 ˃  په ېو نا مکمله مفصل لرونکي چوکاټ کې چې  

ناړئ يا الستي او  په دا ډول چوکاټونو کې ټولې. م ويک سست او د بار وړلو توان يېبې ځاېه کېدو په وجه 
تعداد   nمربوطه  دی پورې. د ېو بل سره کلکول کيږي نيونکي غېر د مېالني ورکړل شوو تيرونو څخه، تينګ

 .نامعيين دی وارې n .3 اروړونکي چوکاټ کې د ساتيک له مخېپه ېو ب
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ي، نو دلته د ميلو يا بېروني قوئ بريد کو اندېوړونکي په  نښلېدونکي نقطې بد لرګو څخه جوړ شوي بار
، چې په عمومي ډول د لښتو يا ميلو د مقطع په سر په ځانګړي ډول د لرګو اندازې هغه وخت اقتصادي دي

د قوئ جريان تعقيب  ل تقسيم شي او پر باروړونکي باندېټينګوالی په مساوي ډو( کشش)فشار او راښکلو 
عمودي، افقي او د ځانګړي )اکل کيږي، چې ټول وارېديدونکي قوې ټ د ستاتيک له مخې دا داسې. ړيک

 Mمومنت په   او د ځانګړي قوې  H، افقي قوه په   Vکه مونږ عمودي قوه په  . باېد صفر شي( نتممو قوې
 :ډول ليکلی شو الندېوښاېو نو دا په 

V = 0 

H = 0 

M = 0  
  Balkenbinder (girder)په شان تړنه  ( بيم)دګاډر 

د . په ډول تړل کيږي( مثلث) هپه شان يا دری کنج( بيم)د ګاډر  لرونکي بامونو د پاره تړونکي برخېکم مېالن 
( مثلث) هپه دری کنج. ګاډر په ډول تړنه کې د پټۍ پورتنۍ او الندينۍ برخه مستقيماً په دېوال اغيزه کوي

 .ره تړل کيږيډوله تړنه کې د پټۍ سرنۍ او الندينۍ برخه غېرمستقيم د ېو بل س
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په دغه . لري  رګو څخه ډک شوی  سيستم خاصې وظيفېپه پورته شکلونوکې د دواړو ګروپونو د ميلو يا ل
او فشار د ېو بل سره بدلوي، ( کشش)يا لرګي چې راښکنه  و کې چې په منځ کې ورکړل شوي ميلېچوکاټون

د امبار ) ته نه په امبارځای  د لنډې الرې ېعمودي قو لکوالی منځ ته راوړي، کوم چې ټولېېو ډېر ګټور ک
خو بيا هم په غټو جګو . انتقالوي( ايښودل کيږي لب هغه ځای دې چې ېو بار په سر يېځای څخه مط

د پاېو  سړی کوی شي چې قاتېدونکي ميلې. ريل منفي اغيزې اوږدو قاتېدونکي ميلې ساختمانونو کې په
 باندېپر امبار ځای  اېد په ګاډري تړنه کې مېالني ميلېو بيا هم باو مېالني ميلو سره په لنډو کلک کړي، خ

راښکل ( عمودي ميلې) پايې ي او په لنډېد بيا منظمېدو په وخت کې ميله په اوږدو ځبېښل کيږ. راشي
 :ډول د ېو بل څخه فرق کوي تړنه نظر د هغه پټېو ته په الندې ګاډري. کيږي

 (موازي پټېو سره د ګاډرتړونکي ) کي برخېساوي ډول غزول شوي باروړونپه م      
 (د مېز ډوله بامونو د پاره)جګ وي د پورتني پټۍ سره  دګاډرونو تړونکي چې ېوې خواته يې      
 جګه وي، د پورتني پټۍ سره ګاډرونو تړونکي چې د منځ برخه يې د      

پټېو د پاره،نظرپاېو تر منځ د چوکاټونو مناسب جګوالی د مساوي ډول غزول شوي ( ګاډرونو)د تيرونو 
 پورې 1/8نه تر  1/6ته  ونو د پاره نظر پاېو تر منځ فاصلې،او دمېالني تير پورې 1/12نه تر  1/8ته  فاصلې

 .دي
دي او دا د غېر  بی برخېڅخه  هر واقع دي، د تيرونو د داخلي قویچې د دغو تيرونو څخه ب ټولې هغه ميلې

 لکه بارېدونکې قوه او په ېوې نقطې خو بيا هم غېرمستقيم بېروني قوې. و ميلو په جمله کې راځيکافي پټ
او په ټول بام وارېديدونکی د  تړونکي تختې کلک شوي ی وزن، او همدا رنګه په عرض باندېکې تړل شو

 .باد قوه، په غاړه اخلي
 

  Dreieckbinder (triangular truss)تړونکي ( يمثلث)کنجه  ېدر
دلته د . ډوله تړونکي ته بل شان دی( ګاډر)چلند نظر تير  ې د دېوالونو د کشش قوئه تړونکي ککنج په درې

عمودي کشش  چې دی سره منځ ته راغلی يا لرګي په مېالن ورکول کيږي، ېپورته ميل بارېدونکي ځای څخه
يا  يلېنکي ځای طرف ته پراته مېالني ميلې يا لرګي، د کشش مبارېدو. په جريان کې د فشار قوه ساتل کيږي
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برخه کې د دېوال د په د تړونکي د منځ . يا لرګي ځبېښل کيږي دي، چې په دې حالت کې عمودي ميلې لرګي
پټۍ  کنجه تړونکي کې پورتنۍ په درې. ځيتشنج قوه ډېره وي، خو د بارېدونکي ځای طرف ته مخ په کمېدو 

پټۍ د کشش قوه ساتي، خو بيا  لکه د ګاډري تړونکي په شان فشاري پټۍ ده چې فشار ساتي، او الندينۍ
د بام  هم د پټۍ د تشنج قوه د تړونکي په منځ کې دومره ډېر نه راځي، نظر د بارېدونکي ځای ته، چې دا

نه تر  1/6 ته د لی، نظر پاېو تر منځ فاصلېکنجه تړونکو چوکاټونو مناسب جګوا د درې. اړه لري پورېمېالن 
تړونکي کې د ميلو يا لرګو د سرونو د نښلېدو ټکي ګټه دا ده، چې  کنجه درې په. الرښوونه شوېده پورې 1/8

 .د تغير خوړونکي  وزنونو سره د ميلو يا لرګو د تشنج قوه تغير نه کوي
د مثال په ډول د آره ډوله او مېز ډوله  .ړيږيکنجه متناظر جو دا څنګه چې په شکل کې ښکاري، درې اصالً

 .بامونه
 

 

  Bogenbinder (arch truss) ډوله تړونکي( قوس)ليندۍ 

بول شکله ليندۍ جوړوي، ځکه چې د ستاتيک له نظره د ليندۍ ډوله تړونکي وارداره اساسي شکل ېو پارا
 . په مساوي ډول تقسيم شوي وزنونه تعقيبوي غوندې پورتنۍ پټۍ لکه د تکيا ګانو ددې
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قسيم شوي په مساوي ډول ت. ړه اخليالندينۍ پټۍ په غا ،وهونکی قوه پورېپټۍ  افقي  دلته د پورتنۍ 

ته يا په اوږدو کوم  ، خو په بعضوحاالتو کې چې ېوی ډډېکيږي پاتې وزن سره د دېوالونو برخې بی اغيزې
چې تل د کشش او فشار په مقابل کې کلک د پټۍ  ،وزن راځي، ډېر کم مګر بدلېدونکي ميلو ته ضرورت دی

ساسي وظيفه داده، چې پورتنۍ پټۍ د قاتېدو څخه په برخو اد دلته د دېوالونو .سره نښلول کيږي
 نه راښکونکي وسپنېپټۍ د کشش فشار، په ځانګړي ډول د ا د الندينۍ. نو کې ساتيځاېو نکونښلېدو

 .تره د ليندۍ د پټۍ سره ځوړند ديميله په غاړه اخلي، کوم چې زيا
 

 د بار وړونکو برخو کلکونی سيستم او د بام پوښښ
  Bindertragwerke und Dachdeckung (Binder structure and roofing)  

ه ، د ودانۍ د نورو ، همدارنګه د کلکونکو ډولونتر منځ فاصلې اندازه کوونه او ددېد کلکونکو يا تړونکو 
 .لکه دبام روښنايي ټاکل کيږي، برخو د غوښتنې له مخې

د باد فشار صفر او . زه کوونه ډېره مناسبه ويڅخه کم وي، نو دلته د کلکونکو اندا ʹ19º 30که د بام مېالن د 
دا نه ېواځې په کلکونکو برخو اغيزه کوي، بلکه په مېالني تيرونو او افقي . وي q 0,4 –د باد د کشش قوه 

 1/200ته د  اندازه، نظر د پاېو تر منځ فاصلې دلته باېد د کږېدو د پاره محاسبه شوی. تيرونو هم اغيزه کوي
د . مقاومت وکړی شي وارې د باد د فشار الندې 1,25د باروړونکي هره ځانګړی برخه باېد  څخه زياته وي، او

 .م پوښښ په کافي اندازه يقيني شيباد د کشش په مقابل کې باېدد با
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 چوکاټونو په سر پوښښ د لرګوڅخه جوړ شوي
  Deckung auf Holzschalung (Coverage on timber formwork)  

، د دغو تيرونو او کلکوونکو برخو د برخو فاصلېنو، افقي تيرونو او همدا رنګه د تړونکو دبام مېالني تيرو
 mm 24 ډبلوالی يېچې تر منځ فاصله لرونکو تختو (  زبانه)د شونډک . ټاکل کيږي له مخېد باروړلو طاقت 

ر منځ فاصله ت ډبل وي، نو ددې mm 24پڅ وي او  او د هغو تختو چې سرونه يې .ټاکل شوی m 1,50وي،  
96 cm د . دا ځکه چې دلته کوم وزن چې د شونډکو په واسطه تقسيميږي، هغه نشته .په نظر کې نيول کيږي

32 mm  2,50ډبل شونډک لرونکو تختو تر منځ فاصله تر m په نظر کې نيول کيږي، دا په هغه صورت  پورې
دپاره چې د درزونو د ورکېدو  ددې. تخته د وزن تقسيمولو د پاره الندې ورکړل شوې ويکې چې ېوه بله 

 .اوسي پورې cm 14نه تر   cm 12د  ( پلنوالی)مخنيوی وشي، باېد د تختو بر 
دي،  وزن تقسيمولو د پاره مناسبې طبقه لرونکي تختې او په مساوي ډول د ددغو تختو څخه د ښه استفادې

ې د کلکونکي پاېو څخه چ ډبلې تختې mm 12 که  د ېوې. خولو څخه جوړيږيچې دا د څو نازکه تختو د سرې
تو څخه که مونږ د دغو تخ. په سر سړی ګرځېدی هم شي وي استفاده وکړو، نو ددې cm 83 تر منځ فاصله يې

خپل  وي، نو ددې cm 25چوکاټ ولري، او ددغو چوکاټونو جګوالی د ېوبل نه  لرونکي دوه طبقه يي چې خلأ
 .بيرون ته وتلی شي پورې m 4او هم تر  ،نيولی شو پورې m 10 او د پاېو تر منځ فاصله 150kg/m²وزن تر 
او د بخار لرونکي موادو څخه ( بام هواداره اوسي)د ډېره پاملرنه وشي چې د بام هوا تل بدله شي دلته باي

 .استفاده ونه شي
 

 د لرګو څخه د بام باروړونکی سيستم
  Dachtragwerke aus Holz (Roof structures made of wood)  
د مثال په ډول په . کار واخستل شو خه په ساختمان کې ډېر په زړه پورېپېړۍ په بهير کې د لرګو څ 18د 

نومېده د ( Grubemann)چې ګروبېمن ( نجار)ېو  ترکاڼ  کلونو کې په سويس کې د ودانېو 1778او  1777
انسی ېو مهنډس چې همدا رنګه د فر. په اوږودوالي سره جوړ کړېدی m 166لرګو څخه ېو پول د 

(Betancourt ) 44,60 ړند چت چې د پاېو تر منځ فاصله يېکال کې د لرګو څخه ېو ځو 1819نومېده، په m 
د خپلې  نجارانو دا ټولې زده کړې ددې زمانې. کړېدیجوړ  س ځغلولو په تاالر باندې، په مسکو کې د آدی

 :ډول کار اخسته څخه په الندې ددې وخت نجارانو د لرګو. پوهې او تجربو څخه حاصل کړېدې
کلک شوو لرګو څخه جوړول کېده،چې دا به د مېالني  نکی سيستم به د څو ېو پر بل باندېېو باروړو

نه د دغو مېالني باروړونکي سيستم باندې ټول وارېديونکي وزنو ېپه دغ. تکياګانو په واسطه مجهزېده
ش قوه لري، او بله برخه په  هغې برخې، کوم چې د تکيا کشکوم چې د  ،ېوه برخه به په تير تکياګانو له الرې

 .سر کلک شوی، تقسيموي په الندې برخې
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کې کلک  ا ګانو په واسطه په ېو ځایني تکيد لرګو څخه باروړونکی سيستم، چې د مېالپه پورته شکل کې 
 .شوی وي

 

 
 

د لرګو څخه باروړونکی سيستم، چې د مېالني تکيا ګانو په واسطه په دوه ځاېونو کې په پورته شکل کې 
 .کلک شوی وي

 

  Eigenschaften des Holzes (Properties of the wood) د لرګو خواص

انېو کې ه ورڅخه په ود، چې اوس وخت کې هم په زياته اندازحتأ عضوي ساختماني ماده ده لرګی ېو طبعيي
وو ودانېو کې او همدارنګه د د ودانېو په پراخولو کې، بلکه د لرګو څخه جوړش نه ېواځې. کار اخستل کيږي

په ميالني بامونو کې د . د بيروني دېوالونو په پوښولو کې هم د لرګو د تختو څخه کار اخستل کيږي انۍود
ټول هغه ساختماني لرګي چې په ودانېوکې په زياته اندازه استفاده . دا ډول موادو څخه ال هم استفاده کيږي

و برسېره د پاڼی لرونکي ونو لکه د د نښترو ون. او سرو يا سبر( صنوبر)نښتر، غونځی : کيږي، عبارت دي له
 .د ونو لرګي هم  په ساختمان کې  ډېر ارزښتناکه رول لوبوي( بلوط)شمشاد او څېړۍ 

 :تقريباً د ټولو لرګو کيمياوي ترکيب عبارت دی له
  50%      (        C)کاربن 

  6%(     H)هايدروجن 
  42%     (   O)اکسيجن 

 .څخه ترکيب شوي( N)روجن زياتره نايت نور پاتې برخه يې
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بل ورو ورو ه ددغو ساختماني لرګو لند. دی %60تقريباً  ( رطوبت)بل ه د لرګي لند د ېوې تازه چپه شوي ونې
 .شي هجرو په دېوالونو کې پاتېبل د لرګي په هجرو او د ه لند پورې %30کميږي، خو بيا هم بايد تر 

 پورې %18څخه تر  %15رڅخه استفاده کيږي، بايد د هغه لرګي چې د باد په واسطه وچيږي او بيرون و
چې ګرمول  هغه کوټې. (بل بايد د لرګي په ټولو برخو کې په مساوي ډول موجود ويه دا لند)لندبل ولري 

ي او درزونه منځ ته راځ لرګو کې وپه مکمل وچ. تر منځ اوسي %12او  %9بل بايد د ه کيږي، هلته د لرګو لند
د لرګي فزيکي خاصيت د . ونه شيځکه د تخنيکي هدف د پاره بايد ورڅخه استفاده  ژر ماتيدونکي دي، نو
 .کې فرق لري ونې د ډډ په هرې برخې

 

  Holzkrankheiten (wood diseases)د لرګي رنځوري 
، چپه شوي وي او يا استفاده که دا په والړه وي)بل په وجه د لرګي تجزيه کېدل دي ه د هر څه نه مخکې د لند

په وجه ېو ډول مکروب منځ ته راځي،  نه د چڼاسي دجوړېدو خطر وي چې ددېاو بيا د هغه ( شوي وي نېورځ
دا په . په نوم ياديږي White and ring rotاو په انګريزي کې  Weiß- und Ringfäuleچې دا په الماني کې د 

ه زياته اندازه رنځوري، دا د په استعمال شوو لرګو کې پ. اکثره والړ لرګي اخته کيږي ډول رنځوري باندې
. وايي house fungusاو په انګريزي کې  Hausschwammکور اسفنج رنځوري ده چې دی ته په الماني کې 

دا ډول رنځوري د لرګي په هغو برخو بريد کوي،کوم چې په کافي اندازه وچ شوی نه وي او هم په کافي اندازه 
  .هوا او رڼا نه وي رسېدلی

 

 
 .ژر مخنيوی ونه شي، نو دا ډېر په سرعت لرګی تخريبوي که چېرته ددې

 او د لرګي څخه ،بل څخه وژغوروه ټول دېوالونه د لندبايد الزمه ده چې  ډول رنځوري د مخنيوي د پاره د دا
وي، هغه  په کوم ځای کې چې دا ډول چڼاسی موجود. په هغه ځای کې استفاده وکړو، چې تل باد جريان ولري

که امکان وي، وسوځول  شي، حتأ( تراش)والونه باېد وګرول شاوخوا دې بايد مکمل لری شي او ددې برخې
بل حالت کې ه ښتر په ېو لنداکثراً د نښتر لرګي اخته کيږي، دا ځکه چې ن باندېچڼاسي ( ابي)په شين . شي
 .وي
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 Klopfkäfer (knockد لرګو ېو ډول مضرحشرات دي چې لرګی د منځه وړي، لکه  ګوزنډه يا ګونګوټۍ 

beetle)ر ګډ ، د کوHausbock (longhorn) د سبر مچی ،Fichtenwespe (spruce wasp)  او د څېړۍ ګډ
Eichenbock (Capricorn beetle)  . نه په چې دا د بيرون خوا  ، چېرتهدننه خوا خرابوي د لرګودغه حشرات

 . نه ليدل کيږي اسانۍ
 

               
 

 

            
 

  Holzschutz (wood preservation) د لرګي ساتنه

 :د پاره دری ډوله مقررات په نظر کې نيول کيږي په ودانۍ کې د لرګو ساتنې
او د حشراتو د مخنيونی د پاره خاص په تخنکي اصولو د لرګو څخه په ودانۍ کې کار اخستنه،       

 .اقدامات
 .د تخنکي مقرراتو په مطابق، په ودانۍ کې د چڼاسي په مقابل کې مبارزه      
 .تخنکي اصول په نظر کې نيولو سره په کيمياوي ډول د اور  څخه د لرګي ساتنه      
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  Feuchtigkeitsschutz (dampproofing) څخه مخنيوی( رطوبت)بل ه د لند

چې د لرګو څخه جوړ  رو ساختماني تاسيساتو کې هغه برخېپه ودانۍ او نو. د لرګو لوی دښمن اوبه دي
راشي، نو دا لرګي  او د هوا د جريان د کمښت تر اغيزې الندېبل، د تودوخی د بدلېدو ه شويدي، که د لند

ړلي ساختمان کې بايد تر ډېره په ېو ت. راځي ي او حيواني حشراتو تر ګواښ الندېبيا خوسا کيږي  او د نبات
 .څخه کم وي % 20بل اندازه بايد د ه بل مخه ونيوله شي، د لنده حده د لند

که  .وشي، چې د هوا په واسطه وچ شوې ويلرګي څخه استفاده  ودانۍ کې څومره چې کېدی شي د هغې په
ا نه دا لرګی د هوا د د هری خوبل لرونکي لرګي څخه د استفادی نه وروسته بايد ه امکان نه درلود، نو د لند

 .اوسي جريان الندې
د لرګي او دېوال . د تماس کولو څخه ډډه  وشيبايد چې اوبه لري،  و سرهبل يا د هغه ساختماني مواده د لند

بل ه څخه کوم چې د لند( عايق)تر منځ او همدا رنګه د لرګي او کانکرېټ تر منځ بايد د ېو بېلونکي مادی 
سره په تماس کې دي، بايد د  ځمکېچې د  په ودانۍ کې د لرګو هغه برخې. وشيفاده مخنيوی کوي، است

دېوالونو کې ښکاري، بايد د بيروني  د سرونو هغه برخې چې په( ګاډر)د تيرونو . بل څخه وژغورل شيه لند
تمان د لرګو څخه د ساخ. یساتونکي موادو په واسطه پټ نه شي، ځکه چې بيا دلته د بخار خطر د تودوخي

نه  ې دي، بايد داسې جوړې شي، چې اوبه وبهيږي او پاتېالند تر اغيزې( باران)چې تل د اورښت  هغه برخې
 .شي چې لرګي ته ننوځي

 

  Insektenschutz (insect protection)د حشراتو څخه مخنيوی 

 چې د لرګو  و څخهکه چېرته ېو لرګی چينجي وهلی وي، نو د لرګي دغه چينجن ځای د ېو ډول خاص مواد
دا بايد په چينجن ځای کې داسی واچول شي،  .او د ګاز په شکل دي استفاده وشي د پاره جوړ شوي ساتنې

ري وروسته تکرار شي او په اخره کې دا سو هر څو ورځې ،تر ډېر وخته پورې دا. ورسيږي ه پورېچې تر اخر
وهلی وي، نو دا ټول لرګی بايد په  Hausbock( ګونګوټۍ)که کوم لرګی د کور ګډ . په موم بند شي دې

شي او ژر تر  (قطع) اخته ده، هغه د پری چې په دا ډول رنځورۍ د لرګي هغه برخه. کيمياوي ډول تداوي شي
 ددېامکان نه وو، نو  دېلرګي څخه د استفا که چېرته د ستاتيک له نظره د دغې پاتې .ژره وسوځول شي

 .لرګي په ځای د بل لرګي څخه استفاده وشي
 
 

 Schutz vor holzzerstörenden Pilzen چڼاسي څخه مخنيوی خرابونکی د لرګو

(Protection against wood-destroying fungi)  
ټول چڼاسی او اسفنج ډوله  پسېاو بيا ور. په اول قدم کې چڼاسی لرونکې او لوند ځای بايد ېو طرفه شي

کولو په وخت کې بايد په ( قطع)اخته ده،د پری  وريد لرګي هغه برخه چې په رنځ. ړل شيله منځه وېو برخې
که په دغه ځای کې د لرګي څخه . اخته شوي ځای څخه لږ څه ډېر پری کړل شي او له منځه وېوړل شي رنځوري

 .بيا استفاده کول ضرور وو، نو بيا د وچ لرګي څخه استفاده وشي
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  Schutz gegen Feuer (Protection against fire) د اور څخه مخنيوی

د ساختماني موادو   »دی   DIN 4102د اور څخه مخنيوی په ساختماني معيار کې چې په الماني کې 
چې د  ، کومته راجع کيږي دا د ټولو لرګو فاصلو. تيب شوې دېتر  «مقاومت د اور او تودوخي په مقابل کېً

ادو سره، لکه ټيم، اسبست کاغذ، او يا د کوم ساختماني مو. وي پکېروزانونو او هغه ځايونو څخه چې اور 
 .او داسی نور څخه فاصله لري( پلستر)اخېړ 

په نوي ودانېو کې . جوړې کړي يمياوي موادو په وجه ډېر قوي لمبېد لرګو څخه ساختمان کېدی شي چې د ک
ول د پاره په کيمياوي ډ چې د اور د مخنيوي د لرګو هغه برخې. حل شوی دی دا مشکل د چتونو الندې اکثراً

 تر خطر الندې راغلی وي، بايد بيا کار ورباندې( باد او باران)ورښت کار اخستل شوی، او غير مترقبه د 
 .وشي

ی د پاره په اوس وخت کې په عمومي ډول د قف لرونکي رنګونو څخه کار اخستل نو مخنيود اور د لمب
د . راغلی دی، هم عالج يې وشي ای چې د حشراتو او چڼاسي تر اغيزې الندېسره سم بايد کوم ځ ددې. کيږي

 .ته ورکړل شي په مقابل کې رنګ بايد وروستۍ طبقېو لمب
 

 ښه جنسيت لرونکي ساختماني لرګي
 Güteklassen des Bauholzes (Grades of lumber)  

ټکي په نظر  ددې د پاره ضرور دی چې الندې. خو تقسيم شويساختماني ښه جنسيت لرونکي لرګي په دری بر
 :ول شيکې وني

 د لرګي د باروړلو قوت      
 ګي کې اجازه ورکړل شوي نيمګړتياوېپه لر      
 شوی ټاکلی اندازه( قطع)په لنډو پرېکړل       
 د کړۍ پلنوالی( عمر)په لرګي کې د کلني       
 د څانګو تعداد او د هغه قطر، د لرګي د پلنوالي په تناسب      
 په لرګي کې د تارونو فرق      

 :ډول دي رقمونه او د هغه استعمال په الندېد لرګو 
 يې د اغزو په شان وي هغه لرګي چې پاڼې

، په اسانۍ سره ورڅخه کار اخستل کيږي او ښه دا لرګی ډېر باروړونکی او پوست دی:  سرو يا سبر 1
د  دا د ساختمان. دی kg / m³ 450وزن تقريباً  ددې. ال ورکول کيږيرنګيږي، خو خراب پالش يا ځ
کېدونکی لرګی دی، چې د کڼکۍ ګانو د پاره مناسب او ( قطع)پاره ښه او په اسانۍ سره پری 

 .ارزانه دی
. دا هم لکه د سبر په شان دی، خو کم سرېخ لرونکی او تارونه يې تقريباً لنډ دي(:  صنوبر)غونځی  2

دا هم د ښه . دی پورې kg/m³ 450-400وزن د  ددې. ېدو تر اغيزې الندې نه راځيډېر ژر د کږ
 .ساختماني لرګو څخه دی

کی دی، او کم ، کلک، ګڼ او نظر سرو او غونځی ته سرېخ لرون(خړ) دا لرګی لږ څه تياره:  نښتر 3
 ددې. ه ساتيبل او د هوا د تغير څخه دا لرګی د لند ،لرګي سرېخناکه ماده ددې. ربړي خاصيت لري
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، ېو (زينو)، پوړکېو (دروازو)ګانو، ورونو  دا لرګی د کڼکۍ. دی پورې kg / m³ 520 – 450وزن د 
نيمګړتيا دا ده، چې که دا  ددېخو . د پاره ډېر مناسب دی( فرنيچر)شي ته د پوښ ورکولو او موبل 

 .کيږي( ابي)رنګ نه شي، نو ژر شين 

  لرګي د پاڼې لرونکي ونې
وايي،  European beechاو په انګريزي کې  Rotbucheسور شمشاد لرګی، چې په الماني کې ورته د 

ورڅخه کار  کيږي، په سختۍ دا لرګي په اسانۍ سره دوه برخې. يلنډ تارونه لرډېر کلک، ټينګ او 
. وړ نه دی په وخت کې د استفادې ه وچ حالت کې او هم د هوا بدلېدنېد ډېر وخت د پاره پ. اخستل کيږي

 .دی پورې kg / m³ 720 – 650وزن د  ددې
کې ورڅخه کار ( فرنيچر)ېوکې او موبل کپوړپه  ې په فرش کې، د زينېد شمشاد لرګي څخه د کوټ

کار  څخه اکثراً د مېخونو په شکل لرګی ساختماني لرګی نه دی، خو ددېد شمشاد . اخستل کيږي
 .اخستل کيږي

لرونکی او لرګی ډېر کلک، ډېر ټينګ، شخ، دوام لرونکی، د اب او هوا په مقابل کې بقأ ( بلوط)د څېړۍ 
څخه کم کار اخستل کيږي، دا لرګی په اسانۍ سره  ددې. وخت پورې دوام کوي بو کې تر نامحدودپه او

 ېدد. د څېړۍ لرګی کم ربړي خاصيت لري. سره پالشيږي او په اسانۍ رنګيږي، مګر په سختۍ تراشيږي
وېو په پوړکېو، ل ددې لرګي څخه په درشايي ګانو، د زينې. پورې دی kg/m³ 700 – 670لرګي وزن د 

 .کې ورڅخه کار اخستل کيږي( فرنيچر)دروازو، په کوټو کې د فرش او په موبل 
 

 د انجينرۍ له مخی د لرګو ېو بل سره تړنه
 Verbindung im Ingenieurholzbau 

 (Connection in timber engineering)  
بنديزه  هغه بی د کومکوم تخنيکي پرابلم چې په اوسني عصر کې د لرګو په ساختمان کې له منځه تللی،  

 ددېټول هغه لرګي چې په الس ورباندې کار نه وي شوی، بايد . انتقال دی په تړونکو نقطو کې د قوت
دي، غېر ددنه چې ېو په  الندېفقط د فشار  هغه لرګي چې . شي او بيا وتړل شي( تراش)لرګو سرونه پڅ 

ورکول ( کوم چې د لرګو څخه دي) ېباندلرګو سرونه پڅول کيږي او په پټېو  ددېبل کې کلک شي، 
 .لرګي سره د مېخونو په واسطه کلکول کيږي او د درې کنجه وړوکي ،کيږي

Howeشکل کې د  په الندې
لکه د )ميالني  ودل شوېدی، چې دلته تر فشار الندېباروړونکی سيستم ښ 44

ي شوي دي،ېو مساوعمودي فوالد کوم چې د پټۍ سره پيچي مېخ  لرګي، او تر کشش الندې( تر په شانو
راتلو  که چېرته دا ګاډر د بار تر اغيزې الندې سيستم ښه والی دادی، ددې. غزېدلی باروړونکی سيستم دی

 .په وخت کې خپل شکل ته تغير ورکړي، نو د پيچ په خالصولو دا ګاډر بېرته خپل مساوي حالت نيسي
 

                                                 
44

  Howe د امريکی ېو اينجينېر وو، چې د لرګي څخه د ګاډر باروړونکی سيستم جوړ کړ. 
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 ډو پايو سره کوم چې تر فشار الندې، او د لناوږودوالی کم په دغه سيستم کې د قاتېدونکي برخېکه چېرته 

هغه پيچي مېخونه کوم چې . دي، او هم د کشش اوږدو ډاګو څخه استفاده وشي، نو دا ډېر مناسب تماميږي
سره لرګی  شي او دې هږ، د فشار په وخت کې کېدی شي چې کاد لرګو په تړلو کې د لرګو د منځ څخه تېريږي

ډبلوالی د لرګي د  ځکه د لرګو په تړلو کې د پيچي مېخونواوږودوالی اوي، نو خپل مقاومت د السه ورکړ
که چېرته لرګی ډبل وي، نو اوږود او ډبل پيچي مېخ څخه کار اخستل کيږي، )ټاکل کيږي  ډبلوالي له مخې

يات قطر که د پيچي مېخ په ځای د ز(. کيږي استفاده ې وي، نو د لنډ او نري پيچي مېخ څخهکه لرګی نر
 .څخه استفاده وشي، نو دا به ډېرښه وي،ځکه چې دا په اسانۍ سره نه کږيږي( نل) فوالدي ميلې لرونکي

 

 د لرګو څخه جوړ شوي مېخونو په واسطه تړنه
 Dübelverbindung (dowel joints)  

 دا مېخونه کم يا زيات. ځيرا الندېدغه مېخونه د قوی د انتقال په وخت کې ډېر زيات تر فشار د لرګو څخه 
 ددې. نښلېدو قوه خپل په غاړه اخليد  دغه مېخونه يواځې. ته کمزوری کيږيجګوالي او هواروالي  نظر ددې

د لرګو څخه . سره چې کوم بولټ يا پيچي مېخونه کارول کيږي، دغه مېخونه د کمزورۍ څخه ژغوري
 خونه، او بل يېېو په خپله لرګي کې تيار مخکې د مخکې نه جوړشوي مې: ديجوړشوي مېخونه دوه ډوله 

په پخوا وختونو کې به د . ځانته جوړشوي مېخونه کوم چې بيا وروسته په برمه شوي سوري کې دننه کيږي
يا تارونه بايد په اوږدو ېوبل ته  مېخونو ليکې ددې. کار اخستل کېده دغو دواړو ډولونو څخه ېوځای

مېخونو  ددې. ړۍ لرګي څخه جوړ شيدا بايد د کلک لرګي څخه لکه د شمشاد يا څې. موازي پراته اوسي
 .ډول ښودل شوی الندېاندازه نظر د مېخونو اوږودوالي او ژوروالي تناسب ته په 
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 .ځای ژوروالی ښايي( قطع شوي) د مېخ د پرې شوي  tdد مېخ اوږودوالی او   ldپه پورته شکل کې   

کار واخلي، خو دا د لرګو په نښلولو  د لرګو ېوبل سره په نښلولو کې سړی کوی شي چې د ډېرو مېخونو نه
کوم  ،حالت کې الزمه ده چې د مېخونونوي ډولونو څخه استفاده وشي نو په دې. کې مشکالت منځ ته راوړي

په اوسني وختونو کې په الس جوړ شوي مېخونو څخه ډېر کم .چې په اسانه سره د ېوبل سره نښلول کيږي
مېخونه ډېر دقيق نه وي، نو د لرګو په نښلولو کې دماشين په استفاده کيږي، دا ځکه چې په الس جوړشوي 

نه په برمه شوي  دا ډول مېخونه چې مخکې د مخکې. واخستل شيواسطه جوړشوي مېخونو څخه بايد کار 
 ددې. په اندازه تراشول کيږي mm 1/10د  و سرونه يېسوريو کې ننويستل کيږي، ډېر دقيق ګرد جوړيږي ا

وروالي او د مېخ د ، د پری شوي ځای ژ(قطر)مېخ ډبلوالي  د فشار مساحت، د ؛مېخونو د باروړلو قوت
 .اړه لري اوږودوالي پورې

 

جوړشوي او په برمه شوي سوريو  د لرګو څخه مېخونه کوم چې مخکې د مخکې
  Einlassdübel (inlet plugs)کې ننويستل کيږي  

  Scheibendübel (disc anchor)ګرد مېخونه 
ونو دواړه سرونه لکه د مخروط په شکل وي، کله چې لرګي نښلول کيږي، نو د پيچي مېخونو د داډول مېخ

 دو څخه مېخونه هم جوړيږي، چې ددېد فوال دغو مېخونو غوندې. قوت ورکول کيږيمېخونو ته ال  دې ،سره
 جوړ شويددغو فوالدي مېخونو قطر د لرګو څخه . په واسطه د لرګو څخه قوه فوالدي تختو ته انتقاليږي

د بولټونو او فوالدي تختو په واسطه دا . د لرګو مېخونو څخه جګه ده مېخونو قطر نه کم دی، خو مقطع يې
 .نښلول شوي لرګي د بېلېدو څخه ژغورل کيږي

ld:td≥5 

ld:td˂5 
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  Ringdübel (ring anchors) کړۍ ډوله مېخونه

کار په وجه په لرګي کې د . خاصيت لري ه   کړۍ ډوله مېخونه ښه  ارتجاعييد کلک ګرد مېخونو په مقايس
د . او د لرګي مرکز تظمينوي دېوالونو سوريکوم تغير د شکل چې منځ ته راځي، دا ورسره تطابق کوي، او د 

د دېوالونو ډبلوالی او ، رېپو cm – 6cm 2د  اوپلنوالی يې cm – 30 cm ø 10کړۍ ډوله مېخونو اندازه، د 
 .شوي فوالدو څخه جوړيږي ويلېدا مېخونه د . پورې دی cm – 1,2 cm 0,4د  يې

 

  Tellerdübel (plate anchors) قاب ډوله مېخونه

په شکل  Tدي، خو د قاب ډوله مېخونو مقطع لکه د  خونه لکه د کړۍ ډوله مېخونو غوندېقاب ډوله مې
کوم چې د لرګي په سطح کلک نښلي، د کړۍ ډوله مېخونو په وجه منځ  ،مېخونو راوتلي نري برخې ددې.دی

خو بيا هم د ډېر فشار په وجه ډېر کم  .راتلونکو درزونو مخنيوی کوي او نه پريږدي چې درزونه زيات شي ته
 .تغير خوري

 

  Stufendübel (levels dowels) ډوله مېخونه ړکۍپو

اوسي او مېخ د لرګي د تارونو  45ºکه د لرګي مېالن . کې مختلف دی د لرګي د وزن توان د لرګي هرې برخې
سره که مېخونه د لرګي د تارونو .ته ښکته کيږي % 75تقريباً  اوسي، نو دلته د باروړلو توان يې زيسره موا

لرونکي قاب ډوله  د لرګي دا ډول خاصيت پوړکۍ.ه کيږيته ښکت % 60 عمود وي نو د باروړلو توان يې
رګي تارونه په عرض کوم چې د ل لوېه کړۍ د لرګي په هغه ځای راځي، دلته د پوړکۍ.پورته کوي ېمېخونه ي

وړه کړۍ د لرګي په هغه برخې راځي، کوم  او د پوړکۍ. دي وی تر اغيزې الندېاو يا په مېالن پراته دي او د ق
 .دي چې د لرګي تارونه يې موازي د قوی تر اغيزې الندې
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  Einpressdübel (Press-fit dowel)ځبېښونکي يا کېمنډونکي مېخونه 

مېخنونو د پاره نور ځبېښونکي يا  ېخونو په واسطه کلکول کيږي، نو دېبل سره د م ېو د کله چې دوه تختې
ددې د پاره چې مېخونه . کومکي مېخونه الزم دي، ځکه چې ددې تختو د قوو جهت متقابل دیکېمنډونکي 

والی تختو په منځ کې د ټيم يا د اوسپنې تختو څخه چې ډبلنو دغو دواړو  ،رانه شي د قوی تر اغيزې الندې
په  ، او دا دواړه تختېدکېمنډونکي مېخونه ورکړل شيڅخه زيات وي،غاښ لرونکي  mm 4د  يې

هايدروليکي ډول اويا دکوم بل ځبېښونکي آلی په واسطه دومره وځبېښل شي چې د مېخ غاښونه په سرني 
په اوس وختونو او  ،کار اخستل کېده کال کې 1891د دا ډول مېخونو څخه په . او النديني تختو کې ننوځي

 .کې هم ورڅخه استفاده کېکږي
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په شکل تختې مروج  Krallenplatte (claw plate)کال د المان په هيواد کې د منګول يا پنجی  1920په 
غاښونه د  تختو ددې. ه غاښونه لري جوړيږيکاږ چې په ډډو کې يې دا تختې څلور کنجه او يا ګردې. شوي

 .سره د تختو ېو د بل نه د ښوئيدومخنيوی کيږي دې زاويه جوړوي چې 100ºسره  تختې
 

 

د تمساح غاښونو په شکل يا  Zahnringdübel (Tooth ring dowels)lغاښ لرونکی کړۍ ډوله مېخونه 
مېخونو غاښونه د  ددې. هيواد کې جوړ شولکړۍ ډوله مېخونه چې د لومړي ځل د ناروی په  غاښ لرونکي

 د پاره کافي نه وي، نو په دې که چېرته ېو مېخ د بار. وا ته وځيبېرون خبار د قوی په جګېدو سره لږ څه 
 . صورت کې د دوو مختلفو مېخونو څخه کار واخستل شي چې دا ېو په بل کې ننويستل کيږي
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 Prof. Eد ويلهېلم پفرومېر ماشين جوړولو فابريکه کې جوړشوي منګول ډوله تختو ته، پروفېسر ای ګابېر 

Gaber 90 / 90 ېوه فوالدي تخته چې لوېوالی يې: ړمختګ ورکدا ډول پر mm 1,5 او ډبلوالی يې mm  ،دی
د . رد منګول ډوله جوړه جوړويدواړه خواوو ته هر سوری ګ ځاېو کې داسې سوري کړي چې د تختې 9په 

 .دي چې پنجه ګږېدو ته مېالن وکړيدا ګرد شکل نه پريږ سوري
 

 مېخونه په سوري کې ننويستونکي او کېمنډونکي
 Einlas- und Einpressdübel (Inlet and Press-fit dowel)   

 شرکت له خوا نه داسې(  Karl Georg)دا مېخونه د کارل ګيورګ . لو په شکل جوړيږيومنګ دا ډول مېخونه د
ېوې يا دواړو خواوو ته  تختېچې د  ،وي پورې mm – 4 mm 3د  ، چې د مېخونو ډبلوالی يېجوړ شول

نظر نورو مېخونو ته په اوسني  د دا ډول مېخونو څخه. ګا مېخونو په نوم ونوماوهمېخونه يې د ګيدا  راځي،
نه په ېو قوي سټک سره تر هغه پورې وهل کيږي، چې د مېخونو د دا مېخو. وخت کې ډېره استفاده کيږي

و کې په او سبر په لرګ دا مېخونه د غونځې. په تماس کې شيسره  تختې سطحې سطح د لرګي د تختې
دغو . نه تېره شي بايد د تختې مېخونه مخکې( لکه د نښتر لرګی) د پاره  اسانۍ ننوځي، خو د کلکو لرګو

جوړ  مېخونو ته د زيمېنس شرکت داسې پرمختګ ورکړ، چې دا مېخونه يې د دوو ځانګړي تختو څخه داسې
 0,5 تختې تر منځني خالء پورې م مشترک محور نه لري، دلته د اولې تختې او د بلېکړل، چې دا دواړه کو

mm 55د زيمېنس شرکت د . ځای پکار دی mm  80او د mm دلته د . منګول ډوله تختو څخه استفاده کوي
چې، د  ه والی دادېښزيات مېخونو د ټولو نه  ددې. محورونو غټوالې د ېو بل سره تطابق کويد دواړو تختو 

 .يڅخه قوه فوالدي تختو ته انتقالو لرګو
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  Bolzenverbindungen (bolt connections) ېميلو په واسطه تړن د
،  ېد لرګو سطحکنج لرونکي پرې شوي  90ºټول هغه عمودي يا  ېمخ له اصولود  ېد ميلو په واسطه د تړن

 ېالند ېي کې هغه سوري چې د فشار تر اغيزراځي، په تېره بيا په لرګ ېالند ېکوم چې د کږېدو تر اغيز
 يبولټ ولري،همدا رنګه نل ډوله ميلاو ( نټ)ډوله پيچي مېخونه چې سر  ېد پاره ميل ينيومخ ېراځي، دد

غېر د کوم خاص  ېني برخو په تړنه کې بايدپيچي ميلد ساختما. او د لرګو مېخونو څخه استفاده کيږي
د نښلېدو په منځ کې د ميلی  د لرګو څخه دوو تختو.او خپل شکل ته تغير ورنه کړي ،اقدامه ښه کلک اوسي

چې منځ ته راځي، په شروع کې بايد رانه شي، ځکه چې دا ځای په ځای ( اصتکاک)سره کوم سولېدنه  ېاغيز
برعکس د ساختمان په ټولو برخو کې ورڅخه کار اخستل  ېخو د لرګو مېخونه دد.اغيزه لري( ثابت)والړ 

 .کيږي

 ښودل شويدي ېونو د پاره د تختو اندازنکي بولټجدول کې په مېخونو سره تړونکو او د باروړو ېپه الند
 

 M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 قطر د ميلې

 mm  6 6 8 8 8يا ګرداړي ډبلوالی په  د ګردې تختې

 mm  58 68 80 92 105د ګرداړي بېروني قطر په 

 mm  50 60 70 80 95د مربع ډوله تختو د ډډو اوږودوالی په 

 
څخه  mm 12قطر د  دوو ميلو څخه استفاده وشي چې ددې کمتر کمه دد باروړونکو برخو په تړنه کې بايد 

خستل کېدی ا کار ،وي mm ø 8 او يا د څلورو لرګو څخه مېخونو چې قطر يی ،(mm ø 12 ≤)زيات اوسي 
 mm 1بايد د  سره تطابق وکړي اوتش پاتې ځای يې د ميلو د پاره سوري دومره لوی اوسي چې د ميلې. شي

 .څخه کم اوسي mm 0,5او د لرګو څخه مېخونو د پاره بايد د . يڅخه تجاوز ونه کړ
 تر منځ کمترينه فاصله ښودل شوېده جدول کې د ميلو او د لرګو څخه مېخونو په الندې

 
د لرګو څخه مېخونو د  د ميلو د پاره 

 پاره

  x dḃ 7 برخو ېاو باند تنې سره د الندېد تختو د څنډو د غوښ

 مګر کمترکمه

10 cm 

5 x dst 

 

6 x dst 

 

سيت په نظر کې ونيول نه چې د لرګي جن مېخ اجازه ورکړل شوی زور، بی ددې يا د لرګي څخه د ېوې ميلې
 :ډول ټاکل کيږي شي، په الندې

N =  ˪ X a X d ≤   X d² (kp) (N/kN)  
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 :په پورته فورمول کې
N           يا د لرګي څخه مېخ ازه ورکړل شوی فشار يا زور د ميلېاج 

Q˪          چې . ټاکل کيږي اجازه ورکړل شوی فشار، چې د الندې جدول له مخېپه لرګي کې د منځني سوري
 .سره اندازه کيږي (MN/m² = N/mm²) (kp/cm²)په 
a             د لرګي کمترين ډبلوالی پهcm  

Dbst    يا د لرګي څخه د مېخ قطر چې په  د ميلېø ښودل کيږي 
A         جدول څخه اخستل کيږي، په  اندازه چې د الندې منل شوې(kp)  همدارنګه په(N/kN) اندازه کيږي. 

 

 

 د لرګي د مجموعې فشار له مخې ،وزن ډېرو برخو تړنه د اجازه ورکړل شوي مجموعېپه ساختمان کې د 
 موعې اندازېد لرګي په تارونو د قوو عمودي حمله، د مج. اکل کيږيټ( ید کوم چې د فشار تر اغيزې الندې)

وړو تختو د استعمال په  د فوالدي. د ميالني قوی په جريان کې، منځنۍ اندازه نيول کيږي .راښکته کوي ¼
په  ¼د  کول کيږي، اجازه ورکړل شوی وزن يېډبل دي او د لرګي په ډډو کې ور( mm 5)وخت کي کوم چې 

 .اندازه زياتيږي
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  Nagelverbindungen (nail connections) په نورمال مېخونو د لرګو کلکونه
په نورمال مېخونو  د لرګو کلکونه د ډېر پخوا څخه مروج وو، خو دا  بيا په عصري ډول سره په شپاړسمه 

 .پېړۍ کې د فرانسی ېو مهنډس له خوانه د بامونو د تختو په کلکولو کې ورڅخه استفاده وکړه
او هم روي چې که د لرګي عرض کم او اوږود وي د نورمال مېخونو نه استفاده ېو خاص شان امکانات براب

د باارزښته، کلک څلورکنجه لرګي کوم چې د هغه د باروړلو . ياخستل کيږ ډېره فاصله ولري، کار ورځنې
ته ضرورت دی، چې دغه نيمګړتيا د ېو بل  ات وزن په وجه ېو بل کلکونکي برخېلرګي د خپل زي توان ددې

 .و سره له منځه وړيلرګي په مېخولو او يا په سلېښول
 

 د مېخ قوت او اندازې
 Nagelkraft und Abmessungen (Nail strength and dimensions)  

ډول تقسيميږي، او په منظم ډول سره د نښلېدونکي مقطع،  نو ښه استعمال سره قوه په نقطه يېد مېخو
سره کلک شي نو  هم  په مېخونوچې که چېرته دا هم ونښلول شي او  ،ژوروالی او سطح ته امکانات برابروي

نو ځکه په مېخونو کلکول او . سره د مېخونو جانبي فشار کميږي دا ېو ډول ارتجاعې خاصيت نيسي چې دې
ه شخ په سريښولو کلکول ځان ت.نه اوسي همدغه ځای کې ېو بل سره بايد نژدېپه سريښولو کلکول په 

په کمو . راشي نو بيا مېخونو ته ضرورت پېدا کيږيکې کوم ورانی منځ ته  خاصيت نيسي، نو کله چې په دې
او د  ولو حالت نيسي، او دا بيا ارتجاعې خاصيت جوړوياو ډبلو مېخونو سره کلکول لکه د ميلو سره کلک

و نو په ډېرو نريو مېخونو سره کلکول ډېر قوي وي نظر د کمو او ډبلو مېخونو سره کلکول. ښوئيدو وېره ده
 ېنه چې مات شي، کګيږي او د مېخ اغيزمنه شي، نو دا مېخ بی ددېټک وهلو کې دا  که چېرته د مېخ په. ته

لرګی خوړل کيږي چې دلته د نورو  سه ورکوي، او د مېخ په سر او څوکي کېسره مکمل ټول قوت له ال
 ≤)باروړونکي مېخونو سره کلکونه بايد د څلورو ځايونو څخه زيات وي . لرګوښوئيدو امکانات برابريږي

ونيول شي، د مېخونو قوت په  په نظر کې د نښتر ډوله لرګو د پاره بی ددې نه چې د تارونو جهت يې. (4
 :ډول معلوميږي الندې

N1 = 500 dⁿ² / 1 + dⁿ (N); (kp)  
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 :په پورته فورمول کې
N1       د مېخ قوت 
dⁿ       د الستي قطر پهcm  

 :ډول معلوميږي خه تېرېږي، په الندېد ډېرو لرګو څد زيات پرېکوونکي مېخ قوت، کوم چې 
N
 
  = N1 X m (N) (kp)  

 :په پورته فورمول کې
N
 د زيات پرېکوونکي مېخ قوت      

m      تعداد( برش)د لرګو تر منځ د پرې شوي ځای 
N1       د مېخ قوت 

و کې د د بامونو په ساختمان کې د کشش قوی ته بايد ډېره پاملرنه وشي چې د مېخونو قوت په راښکل
د ( کشش)اجازه ورکړل شوی وزن د راښکلو . ډېر کم دی، نظر پری کېدوته( اصتکاک)الستي خوا ته سولېدنه 

 øچې د مېخ شکل  N/ cm (3 kp/cm) 30سره، د ( د مېخ ننوتي ځای ژوروالی)قطر او د نښتلو اوږودوالی 

3,1 mm  110څخه تر N/cm (11 kp/cm) د مېخ شکل  چېø 8 mm ږيوي، زياتي. 
دا مېخونه د . تېره او غاښ لرونکي دي، استفاده کيږي زياتره ګرد سيمي مېخونه چې الندې سرونه يې

 کلکوالی مقابل کې ډېر مقاومت لري، چې ددې ماتېدو په
 650 MN/m² - 850 MN/m² (6500 kp/cm² - 8500 kp/cm²) 90د  اوږدېدو سرحد يې او د پورې% - 

 .دی پورې 95%
رامي قطۍ ګانو دا په ېو کيلوګ. نه تر السه کيږي، دا په وزن خرڅول کيږي ړي ډول دانه ييمېخونه په ځانګ

 .زيات وي، په صندوقونو کي خرڅيږي کې او يا که وزن يې
 d².l/160: فرمول سره کيږي الندېکه څوک وغواړي چې د ېو کيلوګرام مېخونو تعداد معلوم کړي، نو دا په 

د . بيږيحسا gسره په  d².l/0,16د ېو مېخ وزن په . د مېخ اوږودوالی ښايي lو د مېخ قطر ا dفرمول کې  په دې
ښودل  mmاو د مېخونو اوږودوالی همدارنګه په  mm˛1/1 مېخونو نښه يا عالمه داسې ده چې قطر يې

سره ښودل  X 90 34وي، نو دا په  mm 90او اوږودوالی يی  mm 3,4د مثال په ډول که د ېو مېخ قطر . کيږي
 .ږيکي

 

 Holzdicke undد مېخ د ننوتو ژوروالی  پکېد لرګي ډبلوالی او 

Einschlagtiefe (Wood thickness and depth to which)  
ډول  دې اړه لري، چې دلته د لرګي ډبلوالی نظر د مېخ قطر ته په ي د چاودېدو خطر د مېخ د قطر پورېد لرګ

  a = dⁿ (3 + 8 dⁿ) ≥ 2,4 cm:  ښودل کيږي
 .د مېخ قطر ښودل شوی dⁿد لرګي ډبلوالی، او  aورته فورمول  کې په پ

ډول  ډبلوالي او د مېخ قطر ته په الندې لرونکي ډبل لرګي سره، نظر د تختې مېخول د کنج( اليه) د نري تختې
 :دی

 .نيول کيږي dⁿ ≤ 3,8 mm اوسي نو د مېخ قطر  d ≤ 8 mmډبلوالی  که د تختې
 .نيول کيږي dⁿ ≤ 4,2 mmاوسي نو د مېخ ډبلوالی  d ˃ 8 mmډبلوالی  که د تختې
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توان ښه پوره ګټور تماميږي، چې د مېخ څوکه ښه  د تختو تر منځ د نښلېدلو سطحې هغه وخت د بار وړونکي
 .په کافي اندازه دننه په لرګي کې ننوځي

ې په وړلو توان ي لرونکو تختو د پاره چې دواړو خواوو ته مېخونه ټک وهل شوي وي، د بار د ډېرو طبقو
 :ډول دی الندې

 .مکمل دی Nصورت کې د بار ظرفيت  اوسي، په دې s ≥ 8 dⁿکه 
 .په نسبت کم دی s ≥ 8 dⁿد  Nاوسي، دلته د بار ظرفيت  s ≥ 4 dⁿکه 
 .سطح په حساب کې نه نيول کيږي تختې دی، اخري( N = 0)اوسي، دلته د بار ظرفيت صفر  s ˂ 4 dⁿکه 

شکلونو کې ښودل  د مېخ د څوکي نه تر د تختې د سطح پورې فاصله ده چې په الندې( s)پورته ورکړل شوی 
 .ي ديشو

 سرحدي فاصله د  ختو د مېخولو د پاره د مېخ د څوکي نه تر د تختې سطح پورېد دوو ت
  ≥ 12 dⁿ - 6 dⁿ دی پورې. 

او د  dⁿ 0,85تقريبأ  قطر د سوري) ې نه برمه شوي وي د مخک مخکې ې چې د مېخ د پاره سوريهغه تخت
دی او  N 1,25 ، د بار ظرفيت يې(څخه زيات وي( s) سوري ژوروالی د مېخ د څوکي نه تر د تختې سطح پورې

 .په اندازه کميږي dⁿ 6مېخونی د پاره د  mm 4,2 ≤د ( a)يا لرګي ډبلوالی  د تختې
د مېخونو  دی، او( t ≥ 2 mm)څخه زيات  mm 2ډبلوالی د  د مېخولو د پاره چې د تختې تختو د فوالدي

واره د هر  1,25د  Nنه برمه شوي وي، د بار ظرفيت  د مېخونو د قطر په اندازه مخکې د مخکې سوري يې
دا  .نيول کيږي s ≥ 15 dⁿفاصله  دلته د مېخ د څوکي نه تر د تختې سطح پورې.د پاره حسابيږي تختې

څخه وساتل شي او همدارنګه د زنګ څخه وساتل  ياو کړوپ وال ښه د بار ظرفيت ولريبايد  فوالدي تختې
 .شي

 

  Nagelabstände (nail spacing) د مېخونو تر منځ فاصلې
، نو د مېخونو تر منځ د چاودېدو څخه وژغورل شي او مېخونه ښه ګټور تمام شي د پاره چې تختې ددې

 .جدول کې ښودل شوي دي اصول په الندې و فاصلوکمترين
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 ه فاصله، د قوی د طرف سره موازيد مېخونو کمترين 

نه برمه شوی نه  چې مخکې

 وي

 نه برمه شوی مخکې

 x dⁿ 10 د تارونو طرف سره موازي ېو د بل په سر

12 x dⁿˡ 

5 x dⁿ 

 x dⁿ 5 x dⁿ 5 يعمود د تارونو طرف باندې

 x dⁿ 10 x dⁿ 15 د تارونو طرف سره موازي د ډډو سره

 x dⁿ 7 يعمود د تارونو طرف باندې

10 x dⁿˡ 

5 x dⁿ 

 x dⁿ 7 د تارونو طرف سره موازي بی د ډډو

10 x dⁿˡ 

5 x dⁿ 

 x dⁿ 3 x dⁿ 5 يعمود د تارونو طرف باندې

 
 .نيول کيږي dⁿ ˃ 4,2 mmښودل شوی، هلته   dⁿˡپه پورته جدول کې کوم چې 

 dⁿ 10فاصله يې د قوی په طرف د اړه لري، کوم چې کمترينه  پورې  dⁿوروستۍ اندازه بيا هم د مېخونو قطر 
، نيول (≥ dⁿ 5)څخه زيات او يا مساوي دی  dⁿ 5، او په عرض د (≥ dⁿ 10)څخه زيات او يا مساوي دی 

، سړی د مېخ د (≥ dⁿ 50)څخه زيات او يا مساوي وي   dⁿ 50د ېو مېخ د تماس کمترينه فاصله چې د . کيږي
ښودل کيږي چې د  دا داسې. ېدونکي سطح سره حسابويښلن د همدغې Nپری کوونکي سطح د بار ظرفيت 

 سره ددې. ته ده نظر ډبل مېخونو تهاندازه کيږي، زيا MN/m² (kp/cm²)نري مېخونو د نښلېدلو قوه چې په 
سړی بايد د نښلېدو قوه کمزوری کيږي،  په ډېرېدو سره د اجازه ورکړل شوي چې بيا هم د مېخونو د قطر
که چېرته د مېخونو سوري . ګي د چاودېدو خطر په نظر کې ونيسي ره د لرس اجازه ورکړل شوي فاصلې

همدا . کم نيول کيږي له د پورته ورکړل شوي جدول له مخېنه برمه شوي وي، نو دلته کمترينه فاص مخکې
 .نيول کيږي dⁿ 5، او د مېخونو فاصله  2,5dⁿد څنډو فاصله ( اليه)رنګه د فوالدي تختو او نري تختو 

کوم چې د مېخونو سوري رنده شوي نه وي، سړی کوی شي چې د  نو د کمترينې فاصلې له مخېد مېخو
سره ( P = n x N)نښلېدو سطح کې د مېخونو تعدادکوم چې هلته د وارېدېدونکي قوی مجموعه په 

 :ډول څېړل کيږي معلوميږي، په الندې
  n = r x sد مېخونو مجموعه نظر هر نښلېدونکي ځای ته  

  r = (d – 5 dⁿ) / 5 dⁿنو تعداد  د کتارو
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 وي  کتارونو تعداد کوم چې ېوه ډډه يې د فشار الندې د مېخونو د

s= [(l – 15 dⁿ - 7 dⁿ) / 10 dⁿ] +1  
 وي  د کتارونو تعداد کوم چې دواړه ډډې يې د فشار الندېد مېخونو 

s= [(l – 15 dⁿ - 15 dⁿ) / 10 dⁿ] +1  
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د  rقوه،  Nد مېخونو مجموعي اندازه،  nد وارېديدونکي قوی مجموعه،  P: په پورته فورمولونو کي
په هر کتار کې د لرګي  lالزمي پلنوالی،  د تختې bپه کتارونو کې د مېخونو تعداد،  sکتارونو تعداد، 

 .الزمي اوږودوالی
ونه وهل ې مېخونه په ېو محور کې ېو بل پسې ټک د مېخونو په ټک وهلو کې بايد ډېره پاملرنه وشي چ

 .د ېو بل په مقابل کې بدل ټک ووهل شي شي، بايد ددې خواوې
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 ايم سيستم سرهد لرګو کلکونه د ګر
  Greimbau System (Greim construction system)  

له خوا نه  (H. Brunotte) او د برونوتي( W. Greim)د ګرايم سيستم هغه سيستم دی چې په المان کې د ګرايم 
لرګي سره نښلول کيږي، د  پرمختګ ورکړ چې د لرګو قوت په هغه نقطو کې چې ته داسې د لرګو کلکونی

په کلکونکي ځای کې د لرګو فشار  ېسيستم له مخ ېد دغ. مېخونو په واسطه انتقاليږيفوالدي تختو او د 
 .کې متمرکز کيږي ېاو د کشش کلکوالی ټول په ېوې نقط

دلته د . يه تختو او د نورو معمول تړونکو موادو څخه ډډه کيږي، مرستندو(زبانه)په دغه سيستم کې د ژبۍ 
. وي، ښه ګټه اخستل کيږي II( DIN 4074) ېد الماني نورم له مخ ېنيم وچ نښتر لرګي څخه چې جنسيت ي

ښليدونکي ځای کې بايد د د پاره چې لرګی د وچيدو په وخت کې د درزونو خطر محدود کړي، نوپه ن ېدد
په . د امکان په صورت کې محدود وساتل شي ېاو د مقطع اندازه ي ،لرونکي اوسيښه کنج  ېلرګو څنډ

-St 37د  ېله مخ( DIN 1623)د الماني نورم  ېفوالدي يا د ټيم څخه کلکونکي تختکلکونکي ځای کې هغه 

د فوالدي يا ټيمي تختو د  ېد دغه ګرايم سيستم له مخ. ياوس ياستفاده کيږي چې دا بايد جست شو څخه 2
وي، بايد دلته د ېو کلک اضافي  ېالند ېاوبو د بخار تر اغيز ، که چېرته د باد او باران يا دکلکونکي ځای

. دی ېپور mm 1,75-1,0د  یدغو فوالدي يا ټيمي تختو ډبلوال د. مصنوعي استر څخه هم کار واخستل شي
م  کې د په دغه سيست. کيږيسره استفاده  ېپه خاص ټاکلي فاصل ېتختو پور 6او په کلکونکي ځای کې تر 
 .دی، استفاده کيږي ېپور 4,2 – 2,5د  ېهغو مېخونو څخه چې قطر ي

 :دوه ډوله دیپه د ګرايم ساختماني سيستم 
 ېي او فوالدي يا ټيمي کلکونکي تختد ډېرو تختو څخه و ېو څخه ساختمان چې د لرګو موقعت يد لرګ -     

 .ل کيږيد لرګو تر منځ ايښودل کيږي او ټول مېخو
څخه خاص  ېسره د آر ېيا ټيمي کلکونکي تخت يتمان چې د مکمل لرګي اخر د فوالدد لرګو څخه ساخ -     
 .کوي يڅخه زيات نه وي، درزبند mm 2شوني کوم چې ډبلوالی بايد د  ېپات
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  Gang – Nail System (Gang - Nail System)نايل سيستم  –د ګانګ 
ونو کارولو ته پرمختګ مېخ کال په شاوخوا کې د تخته يي مې 50کې د  ېنايل سيستم په امريک-د ګانګ

کوږ د مېخونو  (چې د زنګ څخه ساتل کيږي) تختې شوي فوالدي سيستم کې ګلواني جست په دې. ورکړ
ددې د قوت ظرفيت کوم چې  . راځي ې دواړو خواوو نه د لرګو څخه تختېپه دې ک. شوی شکل ورکول کيږی

ې د ډبلوالي او د مېخونوپتري د هرې تختې ډبلوالي له ه کلکول کيږي، د فوالدي تختېوه تخت دوه وارې
د پاره اجازه  نو د ې ،د پاره چې دا د تختو د کلکولو د پاره ېو ميخانيکي سيستم دی ددې. مخې ټاکل کيږي

 .پاڼه پکاره ده
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 .د تختو د قوی ظرفيت ښودل شوی دینايل سيستم -جدول کې د ګانګ په الندې

 

  Holzleimbau (glued Wood construction)د لرګو سريښول  
نوميده څو تختې سره ېوځای ( Hetzer)د المان په وايمېر ښار کې ېو نجار چې حېڅېر  سل کاله مخکې تقريباً

د تختو سرېښولو سره د کمو لرګو څخه ډېر ښه . څخه د باروړونکی ساختمان جوړ کړ سرېښ کړل او ددې
دپاره چې سرېښ شوي لرګي ښه مقاومت ولري، په  ددې. ړ کړو د لرګو څخه ساختمان جوتيرونه، چوکاټونه ا

څخه په ساختمان  ميتود سني وخت کې د ېو ډول مصنوعي کنډ څخه سرېښ او د پرمختللي تيار جوړشويوا
ساختماني سيستم په  د فوالدي او اهن کانکرېټ ې په کار وړل کېدل کوم چې تر نږدې څو کلونو پورېک

 .ار اخستل کيږيڅخه ک څنګ کې هم دغې طريقې
 

 
 چې بايد هر درې ،د لرګو د سرېښولوساختماني سيستم د پاره، د لرګو د سرېښولو خاص مقررات پکار دي

 :ډول دي دا مقررات په الندې. شي او نوی شيکاله وروسته اجازه واخستل 

نظر هر مېخ ته په  Nاجازه ورکړل شوی قوت  د هغه لرګو د پاره چې ډبلوالی يې مېخونو تخته د

kp (N)  
GN 14  50 mm≤ 40/2 x sin α+ c s α ≥ 20 (200) 

GN 18  40 mm≤ 80/2 x sin α+ c s α ≥ 9 (90) 

GN 20  30 mm≤ 7,5/1,5 x sin α+ c s α ≥ 5 (50) 
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      A .کوم چې سرېښول کيږي بايد وپېژندل شيد ټولو ساختماني لرګو برخې ،. 
     B .کوم چې په ساده ډول سرېښول کيږي بايد وپېژندل شيټولو ساختماني لرګو برخې د ،. 
     C .د درېکنجه په مېالني لرګو د سرېښولو پېژندنه يواځې. 

 

  Holz – Qualität (Wood - Quality)د لرګو کيفيت  
نمجنه  پورې %15-2سبر، نښتر چې فقط د ) لرګو څخه چې د  ود لرګو سرېښولو د پاره بايد فقط د ښه وچ

. کړی شيتودوخۍ وچ  دا دې په مصنوعي ډول په ېو اوچونکي آلې سره په ډېرې لوړې. استفاده وشي( سياو
چې دا بيا .د پاره د ساختمان په حالت کې الزم دی په اخر کې چې کوم نم پاتې کيږي، هغه د هر ځانګړي برخې

سره  ه بايد په برقي اندازه کوونکي آلېبل اندازه لند د دغې. سره د درز کولو مخنيوی کويداقليم د بدلېدو 
د بوټو نه د لرګو . ځه ځيکې ټول مضره حشرات له من( c - 100  c  80همدارنګه  k-373 k 353)په . اندازه شي
بی  پورې 18  c( k 291)تقريبأ کم اوسي، د ( نم)بل ه چې د لرګي لند( چڼاسکه، پوپونک يا اسفنج) خرابونکي
 .اغيزه وي

  Leimarten (glue types)د سرېښ ډولونه 
په باروړونکي . په زياته اندازه د سرېښ څخه استفاده په اول قدم کې دا ده چې په نمجنه هوا کې ښه مقاومت وکړي

. ښه امتحان شي نورم له مخې او همدارنګه د سرېښ په واسطه د لرګو کلکونی د رخو کې بايد د لرګو د کلکولو برخېب
او د  Kasein-Leimen 45سرېښ-نه دي، د کاساين کوم چې د باد او باران تر اغيزې الندې ني برخېهغه ساختما

کوم ځاېونه چې د لنډ وخت د پاره او يا کله . څخه استفاده کافي ده Kunstharz-Leimenکنډو څخه سرېښ  مصنوعي
ګاز -(NH2-CO-NH2)نسټيز د يوريا کنډو څخه سرېښ ب راځي، دلته د مصنوعي ې الندېاغيز بل يا نم تره کله د لند

(HCHO )Harnstoff- Formaldehyd ګاز -او يا د ريسورسينResorcin- Formaldehyd په شکل استفاده کيږي .
کنډو سرېښ  وي، هلته فقط د مصنوعي يزې الندېاقليم تر اغ بل او تودوخۍ ده هغه ځاېونه چې تل د لند

Kunstharzleim ګاز  -او د ريسورسينResorcin-Formaldehyd د ټولو سرېښو مارکونو ته . څخه کار اخستل کيږي
 .بايد ډېر په دقت سره پاملرنه وشي

 او k (30  C) 303تقريبأ  سوړ سرېښونه چې د تودوخۍ درجه يې :په دوه ډوله استفاده کيږي سرېښ د تودوخۍ له مخې
د ډېر ګرم . پورې ده استفاده کيږي k – 353 k (50  C - 80  C) 323تقريبأ  ګرم سرېښونه چې د تودوخۍ درجه يې

 2ساعتونو څخه  20وي، د کلکېدووخت د (  130او  80  C) k 403او  k 353تر  سرېښونې سره چې د تودوخۍ درجه يې
 .ساعتونو ته کموي

 

 Herstellung von Holzleimbindernد لرګو دسرېښ سره د نري تختو جوړونه 

(Production of laminated wood beams)  
دي، چې دا د ېو اوچونکي آلې  ېپکار په واسطه ځيږه تراش شوي تختې آرې د لرګو سرېښولو د پاره خاص د

 % 15او  % 2د  پاتې برخه يې( رطوبت)بل ه تودوخۍ سره وچول کيږي چې د لند په واسطه په ډېرې لوړې
څخه په مختلفو  رانه ډول ددېي او بيا په ډېره ماهد دغو وچو لرګو څخه ښاخونه بېلول کيږ. وي پورې

په ماشين رنده کيږي او وروسته د هغه نه دا په ېو خاص  د رندې دا تختې. اوږودوالي نري تختې جوړوي
                                                 

45
موادو سره ېوځای  دا هغه ډول سرېښ دي چې د غوا د شيدو څخه لکه د چکې په شان جوړيږي او د ساختمان د پاره د نورو   

 کيږي او سرېښ ورڅخه  جوړيږي
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د ېوبل  نو سره دا تختېځبېښونکي ماشي سرېښول کيږي او د دواړه خواوې ېپه مساوي ډول د تخت ماشين
د دغو سرېښ شوو تختو اوږودوالی، قالب او .کيږي په ټاکلي اوږودوالي کېمنډل سره يا ېو پر بل باندې

 20cm د پاره چې د مقطع پلنوالی يې د مستقيمې تختې  .مقطع بايد د ستاتيک له نظره ښه مطابقت وکړي
ايښودل  ه داسېد ېو بل سر کومې تختې چې د مقطع پلنوالی يې زيات وي، نو تختې. وي، ېوه طبقه کافي ده
 .رانه شي ليکې په ېوې کيږي، چې درزونه يې

 د لرګو څخه باروړونکی ساختماني سيستم 
Fachwerk-Trägerkonstruktion (Truss support structure)  

لرونکي بامونو او يا ځوړند  د تخنيک په لحاظ نظر پخواني پايي د لرګو د چوکاټونوڅخه د بامونو جوړونه
 ،بيدون د پايو ،ونه د لوېو کوټو د بامونو بارد لرګو دغه باروړونکي چوکاټ. بامونو ته ډېر پرمختګ کړېدی

که چېرته په کوټه کې کوم تغيرات راځي، نو د بام بار يا وزن په نظر کې نه نيول . بيروني دېوالونو ته انتقالوي
کنجه شکل لري، بيدون د تغير  ېد لرګو څخه دا باروړونکي چوکاټونه د لرګو د ميلو څخه چې در. کيږي
ډول تنظيميږي چې  ه دېدا پ. ټاکل کيږي د انجينېري له الرې( نقطې)نښلولو ځايونه د . و جوړيږيورکول

 .د فشار کار ورکوي د کشش او د لنډې عمودي پايې ميالني ميلې

  Dreieckbinder (triangular truss)کنجه تړونکي  درې
کوم  ،وي ېمحدود يېب دي، چې شاوخوا دېوالونه يا پايې د هغو بامونو د پاره مناس کنجه تړونکي درې

چې د کلکو بامونو لکه د څپه لرونکي اسبېست سمټو څخه تختو، د نري پلنو تيګو او يا د بام خښتو څخه 
د هغو ودانيو . چې د بام سطح وليدل شي مهم دې( غېر د لوړو ودانيو)پاره  د ميالني بامونو د. جوړشوی وي

کنچه تړونکو د پاره په پورته سر څوکه کي  ته وي، د درېايو تر منځ فاصله زياد پاره چې د دېوالونو او يا پ
 .ېوه پټۍ الزمه ده

ې اوسي پور 25mکنجه تړونکي د هغه بامونو د پاره جوړيږي، چې د دېوالونو يا پايو تر منځ فاصله تر  درې
پايو تر  دېوالونو ياهغه ودانۍ چې د . وي پورې  25ˡ/3  - 33ˡ/3  = 14  2  - 18  26د  او د بام ميالن يې

 .په نظر کې نيول کيږي %25 وي، د بام ميالن يې پورې m 15تقريبأ تر  منځ فاصله يې

 
  Einteilige Gurte (One-piece straps)پټۍ  ېوه برخه لرونکې

چې د لرګو ) ودرول کيږي او ميالني د کشش ميلې، يا خو کنج لرونکي لرګي پڅ په دغه ځای کې ټولې پايې
په شکل د پټۍ په ډډو کې ورکول  د فوالدي مېخونو سره د پټۍ الندې او يا د تختې او يا( مېخونه ولري

 .ايښودل کيږي قوت په هغه ځای کې راځي چې دا پرېد پټۍ د شخوالي زياتره . کيږي
 ځوړنديږي نو سړی بيا د پټۍ الندې د وخت په تيرېدو سره لږ څه څه رنګه چې د لرګو تړونکي برخې

 .برخه کوم چې د پايو تر منځ فاصله ده، لوړويپه اندازه  1/200تقسيموي او بيا 
او لرګو څخه مېخونو يا د فوالدي مېخونو سره ( د لرګي څخه وړه تخته ده)د پټۍ سرونه د لرګو څخه ژبۍ 

 .کلکول کيږي چې د کشش په مقابل کې کلک اوسي
دقيق  محور يې او النديني بايد تل داسې کېښودل شي، چې د تقاطع ټکې د پټۍ پورتني دا تړونکي برخې

د پاره چې فشار تقسيم شي، سړي ته پکار دی چې يا خو ېو  ددې. دېوال، تيرونواو يا په پايو باندې راشيپر 
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 د تړونکي برخې الندېقوي اوږده نرۍ تخته او يا د کلک لرګي څخه پلنه تخته چې په کافي اندازه غټه وي، 
لوڅ اوسي ترڅو دا په هر وخت کې  ه منځ کې پټ نه شي، دا دېدېوال پ د تړونکو ځاېونه بايد د. ورکړي

 .کنترول کړای شي
 :ښودل شوي دي و کې ېوه برخه لرونکي پټيو اندازېشکلون په الندې

 



555 

 

  Mehrteilige Gurte (Multipart belts)لرونکي پټۍ  ې برخېډېر
 شي چې دا پټۍ دوه برخه ييسړی کوی مقطع کې کار کول سخت اوسي، نو  پهپټۍ  که چېرته د ېوې مکملې

سره . ييا څلور برخو څخه کار واخل ېاو يا د نورو تختو د استعمال په وخت کې د در او يا د الندې تختې
ځای کې ښه  ال په دېچې د کار وخت او د تړونکي اوږودوالی زياتيږي، خو بيا هم د موادو استعم ددې

 .اسانه وي

 
پټۍ ګانو په منځ کې تر فشار چې د ( ميلې)لرګي  دېوال ټولې ګټورېپټۍ ګانو په تړلو کې د  د تقسيم شوي

دي، د  ېخو بيا هم کومه قوه چې د نښلولو په نقطه کې په مساوي وزن سره والړ .الندې دي، ايښودل کيږي
( مستقيماً)د ميالني لرګو د ډډو عمودي قوه نېغ په نېغه . لرګو په اخره کې بايد انحرافي الره پيدا نه کړي

نکي لرګو کله چې د کنج لرو. راشي الندېد پټۍ بايد په عمودي لرګو، او د ډډو افقي قوه نېغ په نېغه ايد ب
ټول ديوالي لرګي . ه وکړيپه تړلو کې دا عمود پاتې کيږي، نو سړی بيا هم بايد ددې سره د تختو د تړلو نه ډډ

حور د پټۍ په محور نه راځي و د تقاطع مچې د ديوالي لرګ سره ددې. په منځ کې هوار ورکړل شيد پټۍ ګانو 
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کې اضافي د ګږېدو فشار راځي، کوم چې د اندازه کولو وخت کې په نظر کې ( ميلو)په وجه په لرګو  نو ددې
 .نيول کيږي

 

  Greim-Bauweise (Greim construction) طريقه( ساختماني)د ګرايم جوړولو 
کوم چې يا خو د مکمل لرګي د مقطع په درزونو  مي تختې،د نښلولو نري فوالدي يا ټي په مساوي ډول ډېرې

کې راځي او يا د ځانګړو تختو په منځ کې راځي، د لرګو په ساختمان کې د ډېرو ميلو د فشار او کشش 
ي نه نه و کوم چې مخې( 3 ≥)  څخه کمې درې فوالدي تختې او يا ددې.  ېوې تړنې سره ممکنويکلکوالی په 

 رته چې هره فوالدي تخته د دوه پرې شوي تختېد لرګو سره ېوځای مېخ شي، چې کېدی شي چې ،برمه شوي
 .په حېث راځي
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  Parallelträger (parallel carrier)  موازي باروړونکي
چې د تړونکو  کوم ،په کار وړي  موازي باروړونکي اصالً سړی د لرګو څخه ساختماني افقي تيرونو په حېث

حاالتو کې دا اکثراً په  په داسې. مکملې افقي تيرونومقطع غېر اقتصادي ويتر منځ فاصله زياتوي او د 
برسېره پر دې ددې نه کېدی . جوړيږي ېر ښه د بام اوږود تړونکی څخه ېو ډ چې دې ،تړونکي کې کلکول کيږي

فاده دروازو باروړونکي په حېث است د استر په حېث او هم د لوېو تاالرونو د لوېو  شي چې د تيرونو الندې
 .وشي

( ميلو)، کوم چې د لرګو سرنۍ پټۍ ده په منځ برخه کې جګه شوې د موازي باروړونکو ېو خاص ډول د تير
پورتني پټۍ  په. د ساختمان په لحاظ ښه کلک راځيايښودونکي ځای  کنجه تړونکي په مقابل پر قوه د درې

او په الندينۍ پټۍ کې . الن کويېکيناستو ته م %8کمترکمه  د پام ونيول شي چې وروسته تړونکېکې باي
 .جګوالی پيدا کوي % 1کمترکمه 

وازي باروړونکو کې هغه لرګي په هغه وخت کې چې سړی د تړونکو ساختماني جګوالی انتخابوي، نوپه م
نيول  پورې  45تر   30الن د دلته مناسب مې .ته چې د کشش د پاره دي، ډېر اهميت ورکول کيږي(  ميلې)

 .کيږي
 

د دېوالونو يا پايو  نښه د سيستم

  mترمنځ فاصله په 

د تړونکو تر منځ 

  mفاصله په 

  m په اندازې

l e h a 

په  ېو خانه يي کوږ باروړونکي

حېث د لرګو څخه موازي 

 باروړونکي

10,00 

12,50 

15,00 

17,50 

20,00 

22,50 

25,00 

27,50 

5,00…..7,50 

5,00…..7,50 

5,00…..7,50 

5,00…..7,50 

5,00…..7,50 

5,00…..7,50 

5,00…..7,50 

5,00…..7,50 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

2,50 

3,13 

2,50 

2,92 

2,50 

2,25 

2,50 

2,29 

 

 .په پورته جدول کې ښودل شوي دي شکلونو اندازې د الندې
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 Trigonit-Gittersteg-Bauweise د جالۍ په شکل ساختماني طريقه-کنجه درې

(Trigonit lattice bridge construction)  
کنجه باروړونکي  درې. په حېث پرمختګ ورکړل شوی دی کنجه باروړونکي ته د موازي باروړونکي درې

انته بيرون جوړيږي او هم د هغو تيرونو په حېث چې د هغو بامونو باروړونکو په حېث چې ځزياتره د 
برخه خرابه شي، نو هلته د که کومه . اخستل کيږي دېوالونو يا پايو تر منځ فاصله يې ډېره وي، کار ورځنې

 جال ډوله نري الرې تختو څخه داسې کنجه باروړونکی د نري درې. باروړونکي څخه استفاده کيږي جوړه يي
ه ډډو کې د دغو سرېښ شوي نري الرو پ. په ډول کلکول او سرېښول کيږي جوړيږي چې دا د ېوبل سره د پانې

د سرېښولو سره  په مېالني تختو باندې عمودي اجزأ وې. مېخول کيږي د جګو مورګۍ لرونکي تختې
 د جوړه يي. د مېخونی سره کيږي او همدارنګه دنورماله قوی انتقال وظيفه قوه د پورې وهنې. کيږي کلکول

 .باروړونکي سره د لرګي داخلي پټۍ، د خارجي پټۍ  دوه چنده قوت لري
قوی مقاومت وکړی شي، نو دا باروړونکی په هغه ځای  د لويې ېې بار وړونکی په عرض باندد پاره چ ددې

 کومو ځاېو کې چې د نري الرو تختې په. بايد مکمل د تختو څخه ونيول شي ځي، دېوالونه يېکې چې دا را
 .ډول وچ کړی شي ېښ شوي دي، کافي ده چې په مصنوعيېو د بل سره سر
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 Dreieck-Streben-Bauweiseد ميالني لرګو څخه ساختماني طريقه  -کنجه درې

(Triangle-strut construction)  
د ميالني لرګو سرونه په ( شکلونو کې ښودل شوي دي ه الندېڅه رنګه چې پ)سره  د داډول ساختماني طريقې

شوي، کلکول  ېسوري جوړ ېخاصهمدغو ميالني لرګو د پاره کې، کوم چې ( د لرګو څخه پلنو تختو)پټېو
پلنو تختو پټېو په  د لرګو څخه د.  اړه لري قوی ېواځې د سرېښ پورېانتقال  د ني لرګودلته د ميال. کيږي

کږېدل، لکه د  په ډېر وزن سره ددې. ې ډېر کلک ويکنجه ميالني لرګو باروړونکی په ډډو ک واسطه دغه درې
ميالني لرګو  (ډبل)د دوو  ي باروړونکيجوړه يد . ډېر کم دی غوندېنورو ټولو سرېښ کېدونکي باروړونکو 

 .په هغه ځاېونو کې کار اخستل کيږي، چې په هغه ځای کې ډېر وزن راځي څخه
يرونوپه کار وړل کيږي، و بامونو د پاره د پانه يي تيرونو سره او يا غېر د پانه يي تد هغ دا ډول باروړونکي

ونکی د ماشين په واسطه باروړ کنجه ميالني دا درې. زښت ډېر وي ديوالونو يا پايو تر منځ فاصله يېچې د 
د سرېښولو د پاره د ډېر ښه اول درجه سرېښ څخه . دی پورې mm 0,1تر  داسې جوړيږي، چې دقيقوالی يې

(Resorzin-Formaldehyd-Leim )اره بايد کنترو شيکار واخستل شي او د تل د پ. 
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دواړو خواوو ته مکمل د لرګو  باروړونکی ساختماني سيستم، چې د تيرونو
 دي ې نيول شويتخت

 Vollwand-Trägerkonstruktionen (Full wall-beam structures)  
د لرګو د ( د لرګو څخه ودانېو نه غېر) الدو څخه د لوړ پوړو ودانېو غوندېد فود انجينېرانو له نظره  

لګښت  موادو چې دلته د سره ددې. په سرېښولو هم امکان لريتختوڅخه د مکمل دېوال نيول په کلکولو يا 
امه ښکارېدل او د آر ۍ ته، خو بيا هم په عمومي ډول ددېاو د کار مصرف زيات دی نظر د لرګو څخه ودان

نظر د لرګو څخه ساختمان ته  پورې %50 - %25ساختماني رقم ته د  ساختماني جګوالي د انتخاب شوي
 – 1/200کې جګوالی تقريباً  د ډېر ښه کلکوالي په وجه د تختو څخه د مکمل دېوال په تړلو. ګټور تماميږي

دی، خو  m 15او  m 6د پايو يا دېوالونو تر منځ فاصله . ته کافي دی د پايو ترمنځ فاصلې پورې 1/300
 .په نظر کې نيول کيږي 1/12 – 1/10د پايو تر منځ فاصلی ته نظر اقتصادي جګوالی 

 

  Hohlträger (hollow beam)تش وي  باروړونکی چې منځ يې
ش وي، په دې ډول ت يم شي، نو ېو باروړونکی چې منځ يېره چې وزن په مساوي ډول متناظر تقسد پا ددې

د باروړونکي  دلته تختې. وي عرض سره ورکول کيږيپټۍ په منځ کې د فشار پايي په مسا د ېو برخه يي: دی
د  چې مېخ شي، ېد منځ څخه په ميالني ډول تر اخره پور مېخول کيږي، چې دا تختې و ته داسېدواړو خواو

 . الني ويد کشش تاثير سره مې سطح نښلېدل يې
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تش وي، د پوښولو د پاره د هغه لرګو څخه استفاده  رونکي باروړونکي د پاره چې منځ يېد لوی سطح ل
او يا د هغه تختو څخه چې د لرګو د مېده ګيو څخه جوړشوي  .کيږي چې د ډېرو نري لرګو څخه جوړ شوي وي

توان او کلکوالی زياتوي او د هر څه نه دا چې ښه اقتصادي  چې دې سره يې د باروړنکي. يوی، استفاده کيږ
 .ید
 

  I- Träger (I-beams)په شکل باروړونکی  Iد 
تش وي، د باروړلو توان د پاره د لرګي  نکی هم لکه د هغه باروړونکي غوندې چې منځ يېپه شکل باروړو Iد 

د لرګي سپما کيږي، نظر  %40کې  نکي د باروړلو توان او اوږودواليود دا ډول باروړ. تاثير ډېر ښه دی
 .لورکنجه مکمل ډډ لرونکي لرګي تهڅ
 

 باروړونکو ساختماني طريقهد و څخه د نري دړ
 Brettersteg-Bauweise (Boardwalk construction)  

دوه برخې لرونکي پټۍ وال کلکول کيږي او دا په په شکل په نري دې( صليب)لکه د چليپا  دلته دوه دړې
دلته چې کومه نورماله قوه راځي . په شکل باروړونکی منځ ته راځي Iسره د  باندې کتار کلکول کيږي چې دې

 .بی اغيزه پاتی کيږي په خپل غاړه اخلي او دا نري الرې او د کږېدو باعث ګرځي، نو دا قوه پټۍ
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، د چې د کشش وظيفه لري کومه دړه ل کيږي چېپه شکل داسې مېخود چليپا  باندېېو پر بل  دا نري دړې
عمودي لرګي ته د هغو باروړونکو د پاره چې ټيټ . چې د فشار وظيفه لري د قاتېدو څخه ژغوري هغې دړې

دي، کوم خاص ضرورت نه شته خو بيا هم د ځانګړو وزنونو د تقسيم د پاره او هم د لرګو د ټينګولو د پاره 
 .استفاده ورځنی کيږي

په  ۍ سره د مرستېله باروړونکی په نري دړو سره د چليپا په ډول هغه وخت سرېښول کيږي، چې د پټډو Iېو 
دلته کومه قوه چې راځي، هغه د لرګي د . هم ېوه برخه د نورمال فشار په خپله غاړه واخلي حېث دغه نري دړې

 .جوړوي  45  مزو سره
 

 د پلنو تختو سره د باروړونکو ساختماني طريقه
 Plattensteg- Bauweise (Plate fin design)  

چې د څو اليو، روکش او يا د هغو تختو څخه چې د  ، کومخاصه اجازه پکاره دهد دا ډول باروړونکي د پاره 
ار وړل کيږي، خو ښه کلک دي او چې دلته کم لرګي په ک سره ددې. لرګو مېده ګي پرېس شوي وي جوړيږي

 . دیسره ودوالي د اوږ 1/18 يې ساختماني جګوالی ددې
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په  نري پټۍ د نري اليو او يا د همدې د تختو. ستاتيکي سنجش لکه د فوالدو څخه تختو په شان دی ددې
پړسوب څخه مخنيوی  د کلکو پښتېو په شکل د چې دا په عمودي ،شان د پرېس شوي تختو څخه جوړيږي

د . ره په نيولو کې برخه اخليپټۍ س ېوه اندازه دارتجاعي خاصيت په نسبت  د مناسبېاو هم  ،کوي
نه غېر ښه به داوي چې هره  ددې .ود مکمل لرګي څخه کار اخستل کيږياوږ m 15باروړونکي پټۍ د پاره د 

 په دې. افقي نري دړو ترمنځ فرق دید عمودي نري دړو او . پټۍ په ځانګړي ډول د نري دړو سره سرېښ شي
ا د سرنۍ خوا په مقابل کې او د مرکزي خوا د مرکزي خوا په بايد تل د سرنۍ خو( عمودي او افقي)دواړو کې 

 .کړي هښوځېدو اغيزه کم ابل کې تنظيم شي، چې ترڅو دبی ګټېمق
 

 باروړونکو ساختماني طريقه46نري تختو څخه د ( يموج) د څپه يي

 Wellsteg-Bauweise (Corrugated web-design)  
د  ، چې د نري تختو اليېنري تختو څخه باروړونکي دي ډوله باروړونکو څخه ګټور د څپه يي Iد ټولو 

دغو . رېښول کيږيد تختو نري اليه س پورې mm – 6 mm 4د  پر هوارو تختو باندې. څخه جوړيږي انکشاف
. باروړونکي شکل تغير وخوري، باروړونکی د پړسوب څخه ژغوري او نه پرېږدي چې د نري تختو څخه څپې

 m 15چې تر  ،استفاده کيږي ا مېز په شکل بامونو د پارهاکثراً د وېن ونکينري تختو څخه باروړ د څپه يي
راوتلی وي، استفاده  پورې m 25مفصله ساختماني سيستم کې چې تر  درې راوتلی وي، همدارنګه په پورې
 .کيږي

 

 باروړونکو ساختماني طريقهد نري تختو څخه  د ېو بل سره لګېدونکو
Kämpfsteg-Bauweise (Fighting bridge construction)  

دا نري . سرېښولو څخه جوړيږي نري تختو د تختو څخه باروړونکي د دوه يا درې د ېوبل سره لګېدونکي نري
په ېو مخصوص ماشين سره ځبېښل  دا نري تختې. ميالني زاويه لري په اندازه  10ېو د بل نه تقريباً د  تختې

 .په اوږودوالي جوړيږي m 5,00په پلنوالي، او د  m 1,20کيږي، او د 
                                                 

46
راځي او پر دی ټول وارېديدونکي  الندېد باروړونکي څخه مطلب هغه تيرونه دي، چې د چتونو، بامونو، پلونو او داسی نورو   

 .وزنونه په غاړه اخلي
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 cm 3د پټۍ هره تخته بايد د  .سرېښول کيږي و په ډډو کې هم د پټۍ په شکل ډېرې تختېد دغو نري تخت
دا . ه دهمحدود پورې MN/m² (9kp/cm²) 0,9تر  لوړترينه اندازه يې( فشار)ځبېښلو د . څخه ډبله نه اوسي
 .راشي تر اغيزې الندې ( قطع کېدو) ېدوک سره د پرې MN/m² (18 kp/cm²) 1,8کېدی شي چې په 

 

 سيستم باروړونکیتختو  څخه جوړشوي څو طبقود د مکمل دېوال په شکل 
Brettschicht-Vollwandträger (Glued laminated-plate girder)  

ډبلوالی لري، افقي ېو  پورې mm – 20 mm 18د  ه يې، چې هره تختپه دا ډول باروړونکي کې ټولې تختې
اکثراً مسطتيل شکلو ته ډېر . په شکل وي Iمسطتيل او د  ل باندې داسې سرېښول کيږي، چې مقطع يېپر ب

 .شکل ته Iنظر  اهميت ورکول کيږي،

 
اخستل کيږي،  ماشينونو په کارونو کې ورڅخه کار ه دتختو د نښلولو څخه په زياته اندازچې د څو  سره ددې

کې کېدی شي  په دې. ې شياوږودوالي سره هم جوړ پل د خوښېې نسبتاً په ساده ډول  خخو دا کېدی شي چ
ښه جنسيت  غه ځاېونو کې چې ډېر وزن راځي، دخو په ه .رزښته تختو څخه هم کار واخستل شيچې ډېر کم ا

ساختمان نورو کېدی شي چې د  سره په دې ساختماني طريقې. اده وشيڅخه بايد استف( تختو)لرونکي لرګو 
صوصاً دا د ليندۍ ډوله او چوکاټ ډوله ساختمانونو د خ. ساده ډول کارواخستل شيهم په  کږو برخو څخه

دی، د دا ډول  پورې m 65اوږودترين د پايو تر منځ فاصله چې تر  تر اوسه پورې. پاره ښه مناسب دي
 .باروړونکو څخه کار اخستل شوی دی
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 .ښودل شوي دی دازېجدول کې د دا ډول ساختمان ان په الندې
 

د پايو تر منځ  م نومد سيست

  mفاصله په 

د تړونکو تر 

  mمنځ فاصله 

د ساختمان 

  mجګوالی  

 الند بام مې

e 

 د بام جګوالی

m  

د طبقه يې 

 تختو څخه درې

مفصله 

 باروړونکی

l e h α f 

17,50 

20,00 

22,50 

25,00 

27,50 

30,00 

35,00 

40,00 

5,00….7,50 

5,00….7,50 

5,00….7,50 

5,00….7,50 

5,00….7,50 

5,00….7,50 

5,00….7,50 

5,00….7,50 

0,45 

0,52 

0,58 

0,65 

0,71 

0,78 

0,91 

1,03 

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

15  

2,35 

2,68 

3,02 

3,35 

3,69 

4,01 

4,69 

5,36 

 

 د ديتايل په شکل ښودل شويدي ټکي دي چې الندې Bاو  Aد پورتني شکل څخه د 
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 ساختماني سيستم( نو، پايودېوالو)د تکيا ګانو يا پښتېو 
Stützenkonstruktionen (Support structures)  

. اکثراً د فشار او کږېدو تر اغيزې الندې راځي تل د فشار او نونو په داخلي جوړښت کې پښتۍ ګانېد صالو
. ازه شياند په نظر کې ونيول شي اوبايد د پاره دا بايد د کږېدو څخه په امن او د کږېدو مومنت  نو د همدې

فوالد )او د لرګي، فوالد او يا اهن کانکريټ  بايد د ساختمان  حاالت او غوښتنې په نظر کې ونيسي نو سړی
 .څخه کار واخلي( او کانکريټ

سطح  لري او د هغی بيروني( پايې)ګانې  د لرګو څخه ودانۍ خوصوصاً هغه ودانۍ چې ډېر غټ او جګ تکيا
 .بايد په ښه ډول وتړل شيوي،  تر اغيزې الندې د باد د فشار

کي د اوږودوالي، د تړونکي د فاصلې، د بام د الندې برخې نه تر د بام تر څوکي د تړون د تکياګانو اندازې
 .ټاکل کيږي ۍ د خالصو او تړل شوو برخو له مخېاو د ودان پورې

 .دیجدول ورکړل شوی  ندېد تړونکو فاصلو د پاره ال پورې m 6,25د معمولي وزنونو او تر 
 دی m 6,25د پاره  b/dچې د تړونکو تر منځ فاصله د  د تکيا ګانو اندازې

 
د بام د  ودانۍ

 څوکي

 جګوالی

  m لرېوالی په( پايو)د تکياګانو 

 

b/d 

m 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 22,50 25,00 

 4,00 تړلی

5,00 

6,00 

2x12/22 

2x14/26 

2x14/30 

2x12/24 

2x14/28 

2x16/30 

2x12/24 

2x14/28 

2x18/30 

2x14/24 

2x16/28 

2x18/30 

2x16/24 

2x18/28 

2x18/32 

2x16/24 

2x18/28 

2x18/32 

2x16/24 

2x18/28 

2x18/32 

 4,00 خالص

5,00 

6,00 

2x16/22 

2x16/26 

2x16/30 

2x16/22 

2x16/28 

2x18/30 

2x16/24 

2x16/28 

2x18/32 

2x16/24 

2x16/18 

2x16/26 

2x16/30 

2x16/28 

2x18/32 

2x18/28 

2x18/32 
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 دی m 6,25 وفيل چې د تړونکو تر منځ فاصله يېد تکيا ګانو پر

د بام د  ودانۍ

 څوکي

 جګوالی

  mلرېوالی په ( پايو)د تکياګانو 

 

 

m 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 22,50 25,00 

 4,00 تړلی

5,00 

6,00 

IPE 200 

IPE 240 

IPE 240 

IPE 220 

IPE 240 

IPE 270 

IPE 220 

IPE 240 

IPE 270 

IPE 220 

IPE 240 

IPE 270 

IPE 220 

IPE 270 

IPE 300 

IPE 240 

IPE 270 

IPE 300 

IPE 240 

IPE 270 

IPE 300 

 4,00 خالص

5,00 

6,00 

IPE 270 

IPE 240 

IPE 270 

IPE 220 

IPE 240 

IPE 270 

IPE 220 

IPE 240 

IPE 270 

IPE 220 

IPE 270 

IPE 300 

IPE 240 

IPE 270 

IPE 300 

IPE 240 

IPE 270 

IPE 300 

IPE 240 

IPE 270 

IPE 330 
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 دی m 6,25د پاره  b/dچې د تړونکو تر منځ فاصله د  د تکيا ګانو اندازې

د بام د  ودانۍ

 څوکي

 جګوالی

  mلرېوالی په ( پايو)د تکياګانو 

 

 

m 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 22,50 25,00 

 4,00 تړلی

5,00 

6,00 

24/24 

24/30 

30/30 

24/24 

24/30 

30/30 

24/24 

24/30 

30/30 

24/24 

24/30 

30/30 

24/24 

24/30 

30/30 

24/24 

24/30 

30/30 

24/24 

24/30 

30/30 

 4,00 خالص

5,00 

6,00 

24/24 

24/30 

30/30 

24/24 

24/30 

30/30 

24/24 

24/30 

30/30 

24/24 

24/30 

30/30 

24/24 

24/30 

30/30 

24/24 

24/30 

30/30 

24/24 

24/30 

30/30 
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  Rahmenkonstruktionen (frame structures) د چوکاټونو ساختماني سيستم
د لرګو څخه چوکاټي باروړونکی ساختماني سيستم زياتره د صالونونو او امبارخانو د پاره په کار وړل 

ای په چوکاټي ساختماني سيستم کې د بام تړونکي او پښتۍ د ېو تړلي سيستم په ډول سره ېوځ. کيږي
 .، چوکاټونه په خپل غاړه اخليونهونکي د باد وزنلګېد بيروني دېوالونو باندېپه . کيږي

 . مفصله چوکاټونه دوه مفصله او درې: له چوکاټونه ديد ستاتيک له نظره دوه ډو
 .ټودانۍ او مکمل دېوال لرونکی چوکا مکمل د لرګو څخه: د ساختمان له نظره هم دوه ډوله چوکاټونه دي

 

  Fachwerkrahmen (Truss frame)و څخه چوکاټي ودانۍ د لرګ
لرګو څخه تړونکي ودانۍ په ډول  د ساختمان له نظره د لرګو څخه چوکاټي ودانۍ اساسات يا قاعده لکه د

همدارنګه د بولټونو او سوري  او د هغه لرګي يا ميلې .پټۍ لرونکي اوسي ېشي چې ېو يا ډېردا کېدی . دي
ګرد تړونکي په توپير په چوکاټونو کې د . داره مېخونو سره، او هم د نورمال مېخونو په حېث کلکول کيږي

د په ډېر دقت سره د وي، نو ځکه دا باي ټۍ لرګي تل د فشار تر اغيزی الندېۍ داخل خواته د پسره د الندين
په خاصه توګه ) قاتېدو څخه وژغورل شي، کوم چې د بيروني پټېو لرګي ډېر واره د کشش قوه ځان ته نيسي 

کلکيدونکو ځايونو ته بايد ډېره پاملرنه وشي، چې د دېوالونو په لرګو کې تل (.د چوکاټ په کنجونوکې
کشش او فشار سره وتړل شي او د قاتيدو څخه د بايد دا ډول لرګي . کشش قوه ځای نيسيد تغيرخوړونکي 

بيدون د )مفصله چوکاټ ټاکي، خو دوه مفصله هم  ظاهراً سړی د ستاتيک له نظره درې .وژغورل شي
څومره چې د . تر منځ دی m 35او  m 10معموالً د چوکاټونو اوږودوالی د . جوړيږي( ستاتيک څخه

 ، کوم چې پهد چوکاټ پښې. د لرګو اندازه کميږيمره کيږي، هو اټونو محور د پښتېو ليکو ته نيږدېچوک
نو ځکه بايد سړی د تهداب په سر، چېرته چې بار راځي، . کوي ميالني ډول واقع دي، واريدېدونکي قوه لرې

د پاره قوی  اوفقي اجزاوې لري، بارېدونکي ضعيف او وويل شي، په هغه تهداب چې ځمکه يېکه دقيق 
 .پټۍ  کش ونيول شيبايد 

د تړونکو ترمنځ  اوږودوالی د سيستم نوم

 فاصله

 اندازې د بام ميالن

l e  h1 h2 

m m α m m 

دوه مفصله 

چوکاټ دلرګو 

څخه ودانۍ کې 

کنج لرونکی 

 لرګی

17,50 

20,00 

22,50 

25,00 

27,50 

30,00 

35,00 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,5   

5,5  

5,5  

5,5  

5,5  

5,5  

5,5  

1,00 

1,15 

1,30 

1,45 

1,60 

1,75 

2,00 

1,85 

2,10 

2,35 

2,65 

2,90 

3,15 

3,70 
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 د دوه مفصله چوکاټونو اندازې ښاييجدول  ورتنېپ 
 يمفصله د لرګو څخه ساختماني چوکاټونه ښاي الندې شکلونه دوه مفصله او درې
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 ښودل شويدي الندې جدول د درې مفصله چوکاټ اندازې ښايي، چې شکلونه يې د جدول څخه الندې

 

 په شکل پروفيل لري Iتش او د  ونه يېچوکاټونه چې منځ
 Rahmen mit Hohl- und I- Profil (Frame with hollow-and I-profile)  

ګي يا د د مکمل دېوال لرونکي چوکاټ پټۍ هم د پوره لر ،ل دېوال لرونکي باروړونکي غوندېلکه د مکم
د نري الرو ډبلوالی د . د نري دړو او يا د څو اليه لرونکو تختو څخه جوړيږي او نري الرېنري تختو څخه 

. ټاکل کيږي فشار او د پړسوب د مخنيوې د پاره الزمي اقداماتو له مخې نکيووه ، پورېاجازه ورکړل شوي
د ال زيات . ورکړل شي دلته بايد اضافي کومکي تختې .يد چوکاټونو کنجونو ته بايد ډېره پاملرنه وش

سره درې کنجه ( خارجي پټۍ)کشش قوه لري  د پاره سړی کوی شي چې د پټۍ په سر کې کوم چې د مرستې
 .د تارونو جهت د کنج په ميالني برخو عمود اوسي فنري تخته سوري او سرېښ کړي، چې د هغې

 

د تړونکو ترمنځ  اوږودوالی د سيستم نوم

 فاصله

 اندازې د بام ميالن

l e  h1 h2 

m m α m m 

مفصله  درې

چوکاټ دکنج 

لرونکي لرګي 

 څخه

17,50 

20,00 

22,50 

25,00 

27,50 

30,00 

35,00 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,5   

5,5  

5,5  

5,5  

5,5  

5,5  

5,5  

1,00 

1,15 

1,30 

1,45 

1,60 

1,75 

2,00 

1,85 

2,10 

2,35 

2,65 

2,90 

3,15 

3,70 

د تړونکو ترمنځ  اوږودوالی د سيستم نوم

 فاصله

 ېانداز د بام ميالن

l e  h1 h2 a 

m m α m m m 

درې مفصله 

چوکاټ چې ډډې 

د تختو څخه   يې

په ميالن نيول 

 شوی

10,00 

12,50 

15,00 

17,50 

20,00 

22,50 

25,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

14  

14  

14  

14  

14  

14  

14  

0,70…0,75 

0,85…0,90 

1,00…1,05 

1,15…1,25 

1,30…1,40 

1,45…1,60 

1,60…1,75 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

0,50 

0,55 

0,6 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 
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نري تختو سره او همدارنګه ( بلډ) دوه مفصله چوکاټونه د دوه برخه يي پټېو او د دوه طبقه ييشکلونه  الندې
 .ښودل شوی ،د تختو څخه په ميالن نيول شوي درې مفصله چوکاټ  چې ډډې يې
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 څخه چوکاټ تختو ه ييسرېښ شوي طبق
 Brettschichtverleimte Rahmen (Laminated board frame)  

دونکي کلکې، دا امکانات برابروي چې په ډول سرېښونه و ګږو نري تختو د ېوبل سره د طبقېا ود مستقيم
سره چوکاټ باروړونکی  و په مقابل کې ښه مقاومت پېدا کوي، چې ددېوهل ځايونه ښه ټينګوي او د پورې

 .کيږي
کوم حشرات تجاوز نه شي کوالی او د ساختمان په وخت کې چې مواد تنظيميږي، د هوا  ه دغو لرګو باندېپ

نو ځکه دا د  .ل کې بی د خرابېدو ښه مقاومت لريبل او همدا رنګه  د بخار او د ورښت اوبو په مقابه لند
کار ( ډنډونه مثال په ډول سرپټيد )لري ( نم)بل ه اقليم  زښت ډېر لند ساختمان په هغه برخو کې چې د کوټې

تختو څخه کار اخستل  ني برخو کې چې د سرېښ شوي طبقه يېتاو يا کږو ساختما په. اخستل کيږي ورځنې
د تختو  dڅخه کم نه وي، دلته  d 200د (  r = 200 d )کوږوالي شعاع د کيږي، بايد ډېره پاملرنه وشي چې 

حدودوي، د وړوکي شعاع د پاره ډېرې ازادوالی م ع د کوټېيه شعالو هپه کنجونو کې ډېر. ډبلوالی ښايي
 .د پاره ډېر مواد او زښت ډېر کار ته ضرورت دی دي، نو دې ېپکار نري تختې

 :دلته دوه امکانه شته چې د ډېر لوی شعاع څخه مخنيوی وشي
 د چوکاټ الستي په کلپونو کې د مېخونو په شکل ننويستل،     
 په حېث يماً او يا په کنج کې د ېوې وسيلېکلپ  تړل د جست شوي پانی سره مستقد چوکاټ الستی او د      

 .ايښودل
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د مېخ په شکل ننوتي  او په کنجونو کې د جست شوي پانې تختې شکلونو کې سرېښ شوي طبقه يې په پورته
 .ښودل شويدي

 

 
 

د تړونکو ترمنځ  اوږودوالی د سيستم نوم

 فاصله

 ېانداز د بام ميالن

l e  h1 h2 h3 

m m α m m m 

درې مفصله 

چوکاټ د طبقه 

تختو څخه او  يي

دچوکاټ په 

کنجونو کې 

 مېخونو سره

15,00 

17,50 

20,00 

22,50 

25,00 

27,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

14  

14  

14  

14  

14  

14  

0,40 

0,45 

0,50 

0,55 

0,60 

0,65 

0,90…1,35 

1,00…1,45 

1,10…1,55 

1,20…1,65 

1,30…1,75 

1,35…1,85 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

0,50 
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. ، اکثراً د دوه نريو تختو د سرېښولو څخه جوړيږيننويستل والستد ساختمان کې په د مېخونو په شکل 
خولو بيروني کلک شوي کنج لرونکي لرګي، د چوکاټ الستو ته د صندق په شکل مقطع جوړوي، چې دا د ش

 .وظيفه لري او د ستاتيک غوښتنو ته کوم ضرورت نه شته
په حېث کار اخستل  وسيلې څخه د وکاټ په کنجونو کې د جست شوي پانې په کلکولو کې د ېوې ټوټېد چ

کېدی شي چې کلپ هم د صندق په حېث د . سره ډېر ښه د قوی جلو ته السرسی پېدا کوي چې ددې کيږي،
د سرېښ شوي نري تختوڅخه او پټۍ يې د ځانګړي اليه  ځای کې چې ډډې يې ممقطع په شکل اوسي، په کو

 .څخه جوړيږي( Lamellen)تختو  يي

 

 

 ډوله ساختماني سيستم( کمان)ليندۍ 
 Bogenkonstruktionen (arch structures)  

ر مساعد شکل د ستاتيک له نظره ډې. ليندۍ ډوله باروړونکی سيستم د لوېو ودانېو د پاره ښه مناسب دی
د ليندۍ کوږوالی د کلکيدونکي ځای اوږودوالي په تناسب . وي پورې m 100تر  دادی چې اوږودوالی يې

پاره د ترانسپورت د . نه په مساوي ډول تقسيمويونکي وزنوامکانات برابروي چې ټولې منځ ته راتل ېداس
 .مفصله ليندۍ دي ډېر ښه درې

 شکل کې ښودل شوی دی دا ډول درې مفصله ليندۍ په الندې

د تړونکو ترمنځ  اوږودوالی د سيستم نوم

 فاصله

 ېانداز د بام ميالن

l e  h1 h2 h3 

m m α m m m 

درې مفصله 

چوکاټ د طبقه 

تختو څخه او  يي

دچوکاټ په 

کنجونو کې 

 پانهجست شوی 

15,00 

17,50 

20,00 

22,50 

25,00 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

14  

14  

14  

14  

14  

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

0,50 

0,70…0,82 

0,78…0,90 

0,85…1,00 

0,93…1,10 

1,00…1,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 
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د تړونکو ترمنځ  اوږودوالی د سيستم نوم

 فاصله

 f اندازې

l e h1 h2 

m m m m m 

مفصله  درې

ليندۍ د طبقه 

لرونکي تختو 

 څخه

25,00 

30,00 

35,00 

40,00 

45,00 

50,00 

60,00 

80,00 

100,00 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

5,00…7,50 

3,50…15,00 

3,50…15,00 

3,50…15,00 

3,50…15,00 

3,50…15,00 

3,50…15,00 

0,25 

0,30 

0,35 

0,80 

0,45 

0,50 

0,60 

1,60 

1,00 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,90 

1,00 

1,20 

1,60 

2,00 

6,25 

7,50 

8,75 

10,00 

11,25 

12,50 

15,00 

20,00 

25,00 
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 د فوالدو څخه د بام باروړونکی سيستم
 Dachtragwerke aus Stahl (Roof structures made of reinforced)  

اړه  فوالدو څخه انتخاب کړي، نو دا دې پورې که سړی وغواړي چې باروړونکی سيستم د لرګو څخه او يا د
 .تماميږيلري چې کوم ساختمان ښه او ګټور 

 
د فوالدو څخه د بام باروړونکی سيستم، چې د کشش او فشار په مقابل کې ښه مقاومت کوالی شي، دا 

کې پټۍ او ميلي د پيچي  په دې. اسانه، نری او ښکلی جوړ شيامکانات برابروي چې د بام ساختمان 
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نښليدونکو نقطو کې  ر پهکول کيږي، چې د ميلو د قوی محوکل سره داسې( ولډينګ)و او يا لېمولو ميخون
او  ،بريږي چې د کشش ميلې او د فشار ميلې په مساوي ډول وتړل شيادلته دا امکانات بر. مرکزيت ونيسي

 . څخه کار واخستل شي نووتعداد د خپلې خوښې
 هغه دا چې فوالد نظر لرګي ته ګران دي،. لري اېدو سره بيا هم لږ څه نيمګړتياوېد فوالدي ساختمان د ډېرو ف

نو ځکه په هغه ودانېو کې . د کيمياوي اغېزو په مقابل کې مقاومت نه لري، په تېره بيا د تېزابو په مقابل کې
چې د کيمياوي موادو څخه کار اخستل کيږي، د فوالدو نه د بام باروړونکی ساختماني سيستم څخه الس په 

و آهن کانکرېټ ته ډېر زيات تودوخي برسېره پر دې فوالد نظر لرګي ا(. استفاده ورځنی نه کوي)سر کيږي 
نو ځکه د صنعتي . د اور اخستلو په وخت کې فوالد ډېر ژر خپل مقاومت له السه ورکوي. انتقالوي( حرارت)

د پاره د اضافي  څخه کار اخستل کيږي، د اور مخنيوېودانېو نه غېر په نورو ودانېو کې هم چې د فوالدو 
 . موادو څخه کار اخستل ضرور دي

د چوکاټ په ډول تړل  چې تيرونه او ميلې) د پارهد چوکاټ ډوله  والدو څخه د بام باروړونکی سيستمد ف
 .او د مکمل دېوال لرونکي د پاره فرق لري( کيږي

 

لکه د چوکاټ په شکل  چې تيرونه، پايې او ميالني ميلې)ساختمان  چوکاټ ډوله
  Fachwerkkonstruktionen (Truss structures) ( تړل کيږي

 په شکل يو بل باروړنکی( ولډينګ)ي په شکل او يا د لېم شو ، د تاومکمل ديوال باروړونکي په يو  کله چې
دلته د . راځي، نو دا په دوو ځايونو اغېزه کوي، چې دا د پورتنۍ پټۍ او د الندينۍ پټۍ بيروني څنډې دي

ړل مقطعې په ټول مساحت اجازه ورکچوکاټ ډوله باروړونکي ګټه داده، چې  هره ځانګړی ميله کوم چې د 
 .کيږي شوې اغيزې راولي، استفاده ورځنې

کيږي او يا په پيچي مېخونو کلکول ( ولډينګ)د فوالدو څخه چوکاټ ډوله تړونکي اکثراً يا خو لېمول 
 .کيږي

 

 يچوکاټ ډوله تړونک په پيچي مېخونوکلک شوي
Geschraubte Fachwerkbinder (Bolted truss)  

، ندېني پټۍ د پاره دوه برخه لرونکيچوکاټ ډوله تړونکي کې د پورتني او ال مېخونو کلک شوي په پيچي
ددې د پاره دوه دانې )ياته اندازه ېوه برخه لرونکی د ډکو ميلو د پاره په ز. مجازي په عرض مقطع پکاره ده

کولو د لواو يا د تقويه ايښود نظر ضرورت ته د نري تختې( پروفيل رونکیپروفيل يا ېو کنج ل کنج لرونکي
 .کيږي ورکول پاره ورباندې د اليه ډوله تختې

هغه پروفيل . ټاکل کيږي خېد پروفيلو تر منځ فاصله د تړونکو تختو ډبلوالي او د پروفيل د غټوالي له م
امکان . راځي وفيل اوږدې ضلعې د تړونکي په تختېدپر سره مساوي نه دي، د قاعدې له مخې چې ضلعې

بايد کمتر کمه د  ميلېچوکاټي . ه ټول تړونکي کې فقط د ېو پيچي مېخ قطر څخه استفاده وشيپلري چې 
 .لو څخه بايد ډډه وشيقطو د منځ څخه د پټۍ د ميلو تېرود تړونکو د ن. دوه پيچي مېخونو سره کلک شي

ډول پورته ورکول کيږي، چې والړې ضلعې په ښه  په پورتني پټۍ کې دوه دانې کنج لرونکي پروفيل داسې
 .خواته ودريږي
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که د کنج لرونکي پروفيل )کنج لرونکي پروفيل  x 50 x 5 50 ∟هغه ميلې چې په پټۍ کې دي، دی د پاره د 
دی ته کم قطر . استفاده وشيڅخه بايد ( کنج لرونکي پروفيل x 60 x 5 30 ∟ضلعې سره برابرې نه وي، د 

د ډېرو سپکو . ونکي څنډې دی د پاره پکارې ديکارول کيږي، او کم فاصله لر ونهپيچي مېخ لرونکي
د . څخه پورته اجازه ورکړل شوی وي mm 35تړونکو د پاره هغه پروفيل پکار دی، چې اوږودوالی يې د 

 .ټولې اوږودوالي د پاره فقط ېو پروفيل انتخابيږي د ډېرو ځاېونو څخه تيريږي، د دغې پټۍ هغه ميلې چې

 
لولو د پاره چې د پټۍ د سر نښ ددې. ه ورکول کيږيوالړه ضلع مخ په ښکتپه الندينۍ پټۍ کې د پروفيل 

چې دا  ،سره چې د کشش وظيفه لري تل د کنج لرونکي پروفيل اضافه کيږي ځای لنډ اوسي، نو د هغې ميلې
سره  ونه په دواړو پروفيلونو کې د تختېچې دی سره مېخ ،د اصلي کنج لرونکي پروفيل سره کلک تړل کيږي



583 

 

کې د هر پروفيل ( ډبل پروفيل)دپاره چې د دوه دانو کنج لرونکي پروفيل  ېدد. وي ډول اغيزه کويپه مسا
استر د  وتړل شي، نو د کړۍ استر يا د پلنې تختېسره  تل شي، او ځانکړې ميله د ېوی ميلېفاصله وسا

 .کيږي کلکوالي ته ورکول پورې نظر د هرې ميلې m – 2,00 m 1,50کشش په ميلو کې تقريباً د 
په عمودي زاويې سره د محور په اوږدو کې  د تړونکي په نقطو کې ګڼ ميلې. لرياکثراً ګڼ ميلې کمه قوه 

 5ميلو ترمنځ فاصله بايد ډوله ميلو ترمنځ او همدارنګه د ځانګړو پټۍ  ډوله د ګڼ ميلو او د پټۍ. قطع کوي

mm 5د ميلو اوږودوالی . وساتل شي mm  مستطيل ډوله . کمول کيږي پورې( 20 ,15 ,10 ,5)، مقياس يې
 ړی دواړو خواوو ته موازي دوه دانې تختېنه وي، نو س که چېرته داسې. ديمروج  تړونکي تختې،

تر منځ ډبلو تختو څخه کار  mm 14او  mm 8د فوالدو څخه لوړپوړو ودانېو کې معموالً د . انتخابوي
د وتلي . يلو سره پټ شي او يا د څنډو سره برابر شيد تړونکو تختو کنجونه بايد د پروفيل م. اخستل کيږي

 .کنج څخه بايد مخنيوې وشي، ځکه چې د درزونو په منځ کې د زيات تشنج منځ ته راتللو خطر دی
 

 چوکاټ ډوله تړونکي( ولډينګ شوي)لېم شوي 
 Geschweißte Fachwerkbinder (Welded truss)  

پروفيل  IPپروفيل، يا د  Iټ ډوله تړونکي کې سړی اکثراً د نيم ميلو د پاره  په لېم شوي چوکاډوله د پټۍ 
 ( ┌┘يا   └┘) پروفيل يا دوه برخه يې په عرض قطع شوې  Iميلو د پاره د  ود ګڼ. څخه کار اخستلی شي

 . پروفيلونو څخه کار اخستل کيږي
 %10رنګولو کې تر  د وزن کموالی، د پېسو سپما او په %20 - %15د وخت سپما، د : دادي د ولډينګ ګټې
 .کموالی پورې د سطحې

 .کيږي( ولډينګ)اضافي تړونکي تختې مستفيماً د ګڼو ميلو سره د پټۍ په نري تختو لېمول 
او يا ( Rolled Beam)په شکل باروړونکي افقي تيرونو ( І, [,  , O)اکثراً د فوالدي افقي تيرونو څخه د 

څخه زيات  m 10هغه تيرونه چې اوږودوالی يې د . کيږيدچوکاټ ډوله افقي تيرونو په حېث کار اخستل 
په شکل باروړونکي افقي تيرونه کېدې ( І, [,  , O)د . چوکاټ ډوله تيرونه اقتصادي تماميږي لتهوي، نو د

ضرور دي،  ، خو د چوکاټ ډوله تيرونو د پاره دواړو خواوو ته تکيا ګانېاوسي شي چې د منځ څخه وتلی هم
د مفصل . واخستل شي ي باروړونکي تير په حېث کار ورځنېد وتلکېدی شي چې ل هم خو په استثنايې ډو

 افقي تيرونو سرونه په. کېدې شي چې طاق ځاېونه ولري ،لرونکي افقي تير د متناظر مفصلونو د لرلو په وجه
  .تړونکي ځای کې د نري تختو سره کلکول کيږي

عمود راشي، او  عمود او يا د بام په سطح باندې (طرح)تيرونه کېدی شي چې د ساختمان په النديني پالن 
د دوو متقابلو افقي تيرونو تر منځ فاصله د ميالني . بايد د چپه کېدو او يا د ښوېېدو څخه ښه وژغورل شي

 m 4,00څخه تر m 2,00ټاکل کيږي، خو بيا هم اکثراً دا فاصله د  ه مخېتيرونواوږودوالي او د بام د پوښښ ل
مره زياتيږي نو هومره د بام د ښوئېدو خطر زيات دې، نو ددې د پاره د بام ميالن چې څو .ږينيول کي پورې

ښه ( برخه په بام کې راوتلې)افقي تير افقي تير ښه ټينګ او سي، او همدارنګه د بلۍ  بايد د بام د څوکي
په واسطه  ميلې څخه تر د بام څوکې پورې د ېو کش شوي الندېکه کېدې شي نو د بلۍ . باروړونکی اوسي

د کنج لرونکي پروفيل او يا د کلک شوي د وتر په شان تړونکي  دلته په اوږدو او په عرض باندې .کلک شي
 x 45 x 5 - ∟ 60 x 60 x 6 45 ∟کنج لرونکی پروفيل چې د عرض مقطع يې  .څخه جوړيږي پلنې تختې
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د وتر په شان  .کيږي ستفاده ورځنېپورې وي، ا x 6 – 60 x 8 50وي او يا فوالدي پلنه تخته چې  پورې
که چېرته مفصل . ځاېونو کې ورکول کيږي او يا د هر درېو نه تر پنځو پورېتړونکي په اخري ځای کې 

 .لرونکي تيرونه وي، نو دا په هغه ځاېونو کې ورکول کيږي، چې هلته مفصل نه وي
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  Raumfachwerke (Spaceframes)خال لرونکی چوکاټ ډوله تير 
په ساختماني سيستم کې نه څخه د هوارو چوکاټ ډوله تيرونو په خالف، خال لرونکي چوکاټ ډوله تيرونو 

دا چې وزنونه د اصلي باروړونکو په واسطه خاص ېوې خواته انتقاليږي، بلکه د ډېرو ميلو او د ميلو  ېواځې
 .د تړونکو په واسطه وزنونه ډېرو خواوو ته تقسيميږي
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د ځای له نظره د خال لرونکي  ،د کمو اوليه موادو استعمال ،طبيعت کې د ساختماني قانون په مطابق په
مي اوږودوالی او د د ميلو الز. لې له منځه وړل شويديفاص سره ترتيبولو په  وجه ډېرې اوږدې ميلو د ېو بل
ه لري، بلکه زيات د ځای او د ړا نه ېواځې د تکيا ګانو د فاصلو او د ساختمان د جګوالي پورېعرض مقطع 

د ستاتيک ډېر ښه حاالتو . د هندسي جوړښت، کوم چې د خال لرونکي جالۍ څخه منځ ته راځي، اړه لري هغې
 .په خوا کې د ميلو اوږودوالی او د تړونکو شکل د صنعتي ودانېو د پاره ډېر ښه سيستم دی
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 د خال لرونکي چوکاټ ډوله تيرونو جوړښت
 Aufbau der Raumfachwerke (Structure of the space frames)  

. په منظم ډول تقسيم شوې جسم باندې والړ دی چوکاټ ډوله تير په هندسي مکعب او د هغه خال لرونکي
 :درې مهم سيستمونو ته بايد پاملرنه وشي الندې

 :د مکعب څخه     
 .ېکنجه شکلونه جوړويد مکعب په شپږو سطحو کې وترونه په څلورو ډډو کې مساوي در     
 .په ېوسطح کې سره ېوځای کيږي په دا ډول مکعب کې ميلې او تړونکي     
 :په اتو ډډو کې مساوي درېکنجه او په څلورو ډډو کې مساوي درېکنجه د نيمايې څخه     
 کنجه وي، چې د متناظر منشور جوړيږي، چې اخر يې درېاړخه  ېد مرکب څخه ېو در ددې     
 .څخه ترتيب شوې ويمنشور    
 :په مکمل اتو ډډو کي مساوي درېکنجه او په مکمل څلورو ډډو کې مساوي درېکنجه څخه   
 .نظر هر هندسي عنصر په نظر کې نيولو سره، دلته د مربع، ميالني او درېکنجه جالۍ جوړوي   

 

 په خال لرونکي چوکاټ ډوله تيرونوکې د ميلو تړنه
Stabverbindungen im Raumfachwerk 
 (Bar connections in the space frame)  

( ګلولې)، په پيچي مېخونود غونډاري ساختمان کې د تړلو مېتودونه خال لرونکي چوکاټ ډوله تيرونو په
ډېرې ( چوري)مساوي لوېوالي سره پيچونه ( 18 د قاعدې له مخې)د غونډاري سر . کلکول دي سر او د ميلو

قطع يوبل سره محورونه د ېوبل سره جوښت د تړونکو په منځني نقطه کې د پيچي سوريو . سطحې جوړوي
 .کوي
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ېو د . پيچي بولتونه لري په اخر سر کې مخروطي ولډينګ شوي .د خال لرونکي پروفيل څخه جوړ شوي ميلې
د نل : تړونکي دادي نورې. کار ورکويپه حېث پيچي بولټونو څخه د درزلرونکي مېخ په شکل دنښلولو کلي 

 (.ولډينګ)شکل تړونکي، په ننويستلو تړل او لېم په 

 

 د خال لرونکي چوکاټ ډوله تيرونو ايښودل په تکياګانو
Auflagerung der Raumfachwerke (Bearing of the space frames)  

نې پکار اوسي، خو يرونود پاره زښت ډېر رقم په رقم تکيا ګاچې هوار خال لرونکي چوکاټ ډوله ت کېدی شي
 .هر تړونکي نقطی ته بايد تکيا ورکړل شي نسيپ له مخېد پر

 :ډول دي د تکيا ګانو امکانات په الندې
 د پورتني يا د النديني پټۍ تکيا – 1
 نقطو کې تکيا وڅلورپه په کنجونو کې  – 2
 څلور نقطو کې تکياپه  ،د راښکل شوي کنج په برخی – 3
 ېو يا ډېر ميلې لرونکي تکيا – 4
 وازي تکيادوه طرفه م – 5
 ګرد چاپېر تکيا ګانې – 6

دا په ډډو کې داسی ايښودل  .ښودلو اقتصادي ځای، پلنې تختې ديد خال لرونکي چوکاټ ډوله تيرونو د اي
په ډېرو ځاېونو کې لکه صنعتي، کسبي او نندارتونونو . کيږي، چې د ډډی د تړونکي هره نقطه تکيا ولري

مونو د پاره خاص شکل لرونکي با ددېنو . و څخه استفاده وشيکې کوښښ کيږي چې د لږو يا کمو تکياګان
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ساختمان ته د باروړونکي پښتۍ په حېث انکشاف ورکړل  ته د کنج لرونکي تکيا يا درې کنجه او راوتلي
 .شوې دې

 په الندې شکلونو کې د خال لرونکي چوکاټ ډوله تيرونو ايښودل په تکيا ګانو ښودل شوي دي
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ساختماني سيستم  باروړونکيمکمل دېوال لرونکي 
Vollwandkonstruktionen (Solid wall constructions)  

شکل کې ډېر ارامه  په ( ولډينګ)د لېم  سيستم په پيچي مېخونو يا  نکی د بام باروړونکیمکمل دېوال لرو
ل سيستم د کموالي او د کم جګوالي په وجه دا ډو سطح د سر. نظر د چوکاټ ډوله ساختماني سيستم ته ،دی

 .اقتصادي تماميږي
 .د مکمل دېوال لرونکي باروړونکي ساختماني سيستم نيمګړتيا داده چې ډېر زيات فوالدو ته ضرورت دی

 

  Walzträger (rolled beam)په شکل باروړونکی ( І, [,  , O)د 
عرضاني کې د فوالدي باروړونکي تير څخه چې  1849اول ځل د پاريس په صنعتي ساختمان کې په کال  

 . په شکل، او د سر لوله يې نرۍ او لږ څه ميالني دې، استفاده ورځنې وشو Iمقطع يې د 
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 mm – 1000 100په اوسني وخت کې د مختلفو فوالدي پروفيلونو څخه چې د عرضاني مقطع جګوالی يې د 

mm دا ډول پروفيلو   د. پورې دی، د صالونونو يا هالونو د بامونو د باروړونکي په حېث کار اخستل کيږي
د زيات وزن دا ډول پروفيل،. د ېو بل څخه فرق لري غټوالي او د مومنت مقاومت له مخې رقمونه نظر د هغه

 ، نظر پروفيل اوږودوالیلوی  IPBاو د کږېدو د نيمګړتيا په وجه په منځ کې ځوړند ښکاري، چې دا هم د 
 .کې ښودل شوي، امکان لري نګه چې په شکلڅ ،لکهوارې 30تر باروړونکي جګوالي ته، 

 

 په شکل باروړونکی( د مچيو د ځالې)د چک 
 Wabenträger (castellated beam)  

د پاره چې د وزن او د فوالدود ضرورت تر منځ تناسب وساتل شي، او د مقاومت مومنت کې هم کوم  ددې
ه د تير خپل وزن کميږي او په وج و کې وړې خانې ورکول کيږي، چې ددېتغير را نه شي، نو د تير په اوږد

 دا لکه څنګه چې په شکل. دغه خاص شکلونه د مچيو د ځالې په شکل باروړونکي دي. فوالد سپما کيږي
 ره بېليږي او بېرته دا دواړه داسې ولډينګوي، چې د ېوې تختېس کې ښودل شوې، د آرې غاښونو غوندې

 %30د  Wxباروړونکي تير د مقاومت مومنت فوالدي  ددې سره د دغې. لې تختې د غاښ سره راشيغاښ د ب

سره د  بله فوالدي تخته ولډينګ شي، نو دېکه چېرته د دغو غاښونو په منځ کې ېوه . لوړيږي پورې 50% -
د  پورې %100تر  وپروفيل وغټد څخه زيات، او  %200د  وپروفيل د واړو. مقاومت مومنت نور هم لوړيږي

 .مقاومت مومنت لوړيږي
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 لوړېدل Wxد  g kg/m Wx cm³ پروفيل

IPB 600  
 ساده چک ډوله باروړونکی

200 mm  تکيا لرونکی چک

 ډوله باروړونکی

212 

212 

220 

5700 

7750 

10000 

- 

36 % 

75 % 
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 د ډولونو پروګرام

د بام باروړونکو  د ساختمان جګوالی د تکيا مخ رقم 

 فاصله

د بام باروړونکي 

 جګوالی

د تکيا ګانو 

 عرضاني مقطع

1 14,4 x 14,4 m 5,4  7,2او m 3,6 m 0,58 m 0,4 x 0,4 m 

2 21,6 x 14,4 m 7,2  9,0او m 3,6 m 0,75 m 0,4 x 0,4 m 

3 28,8 x 14,4 m 9,0  10,8او m 3,6 m 1,08 m 0,5 x 0,5 m 

4 21,6 x 21,6 m 7,2  9,0او m 3,6 m 0,75 m 0,5 x 0,5 m 

 

 د اهن کانکرېټ څخه ،د بام باروړونکی ساختماني سيستم
Dachtragwerke aus Stahlbeton 

 (Roof structures made of reinforced concrete)  
 نومېده( L. Nervi) د اهن کانکريټ څخه ډېر لوی د بام باروړونکی، د ايټاليا د ېو انجينېر چې  ل نيرفي

 .ېوه ډېره ښه نتيجه ده( عصر)د هګۍ د پوټکي د ډبلوالي په پرتله د ودانيو د پوښښ زمونږ د وخت 
د  ښ ډبلوالي ته او نظر د هغه فوالدي سيخانو تهښد لرګي او فوالدو په پرتله، اهن کانکريټ نظر د هغه د پو

ت نه شته، نو ځکه اضافي پوښلو ته ضرور ددې. په امن دیپه مقابل کې ډېر  د اغيزې( اب هوا)اور او د هوا 
فاصله کې د کږېدو  ټ نيمګړتيا دا ده چې دا ډېر وزن لري او په لويهد اهن کانکرې. ډېر مصرف نه کيږي په دې

، او د او فوالدي سيخانو ته هم ضرر پېدا کيږيپه وجه دا خپل شکل ته تغير ورکوي  خطر دی، چې ددې
څخه زيات  m 100اهن کانکرېټ د لوېو ودانېو د پاره چې د بام اوږودوالی يې د . باروړلو قوت يې کميږي

 .ناسب ساختماني مواد ديډېر م ،ېو
، په اوسني وختونو کې په هالونو او هغه ودانېو کې چې تخت بام اهن کانکرېټ موادو د خاصيت له مخېد 

او د قات شوي په شکل د اهن کانکرېټ څخه کار اخستل  ،ې تختېلري، د مقاومت زياتېدو د پاره د هوار
د پاره چې د قوت توان يې کم نه شي، نو د  ددې ن کانکرېټ وزن زښت ډېر دی، نوڅه رنګه چې د اه. کيږي

خپل وزن ډېر  ساختمان څخه استفاده کيږي، چې دې سره ددې خال لرونکي تختو او يا د چوکاټ لرونکي
 .يکميږ

 

  Spannbeton (prestressed concrete)ځبېښل شوی کانکرېټ 
د پاره چې خپل وزن يې کم  ، او ددېنکرېټ څخه کار اخستل کيږيد ډېرو اوږدو ځاېونو د پاره چې د اهن کا

نکي ماشين سره داسې تر فشار دا کانکرېټ د راښکو. شي، نو د ځبېښل شوي کانکرېټ څخه استفاده کيږي
 دې. او د درزونو سره مقابل شي ،د کشش قوه توازن حالت ته راشي الندې راوستل کيږي چې د هغه نيمګړې

شش په وخت کې کوم درزونه پېدا نه شي او هم د بار په سره کانکرېټ خپل جنسيت داسې ښه کوي چې د ک
 .وخت کې کوږ نه شي

 :ډول دي ختلفو متودونو جوړيږي چې په الندېځبېښل شوی کانکرېټ په م



597 

 

 ،د ځبېښلو درجې له مخې
 (په کانکرېټ کې د راښکلو په وخت کې هيڅ کوم وزن ته ضرورت نه شته) مکمل د کشش قوی سره   -
 (دلته راښکنه د ېو وزن سره محدوديږي ) ش قوی سره کش د محدود شوي  -

 ،د لنګر ورکولو له مخې
 کلک لنګر ورکونه   -
 اخر لنګر ورکونه  -

 ،د نښلېدو اغيزې د رقم له مخې
 د نښلېدو سره راښکنه  -
 راښکنه چې وروسته نښلول کيږي  -
 بی د نښلولو راښکنه  -

 د تشنج وخت له مخی،
د فوالدي سيخانو تشنج او همدا رنګه د ېو ټاکلي نقطې تر منځ د کانکرېټ  د کانکرېټولو نه مخکې  -

 کلکونه
وخت کې چې فوالدي سيخان اوله خالص په سوري نل کې  ټ د کلکولو نه وروسته تشنج، په دېد کانکرې  -

 ځبېښل کيږي پکې  (مصالح)او وروسته د تشنج نه د سمټو شوته تيريږي 
موجود نه اوسي او يا د کانکرېټ د عرضي مقطع  ن لري، کله چې کوم تشنج وخت امکاوروسته تشنج هغه   -

 .سره کوم ارتباط ونه لري
د ډېر لوړ شخ فششار د جوړولو د پاره هايدروليکي د فشار  ماشين پکار دی، کوم چې د مثال په ډول د لنګر 

 - MN/m² 24ين سره د ، د ېو فشار ماشپورې kN – 750 kN (4 Mp – 75 Mp) 40کوونکي قوی د پاره د 

49 MN/m² (240 kp/cm² - 490 kp/cm²) 50حتأ د  ، د خاص نښلونکي سرهپورېMN/m² (500kp/cm²) 
د شخولو . رسيږي پورې MN (2,5 Mp) 250نظر هر شخونکي طريقي ته د شخېدو قوه تر . کار کوي پورې

د  شخولو قوه د هر شخېدونکي قوې زميال. عضو يا خو ځانګړي سيخان دي، يا نورمال بنډل او يا لوی بنډل
. ېوه خوله په بله کې په پېچولو بندول کيږي ځانګړي ميلې. ټاکل کيږي طع له مخېي مقانځانګړي عرض

پکاروړل شوي شخ فوالد په بنډل کې اکثراً  د ماتېدو په مقابل کې . ځانګړی بنډل په شخ سيمانو بندول کيږي
د . دی پورې MN/m² - 1800 MN/m² 1500همدا رنګه د kp/cm² - 18000 kp/cm² 15000کلک فوالد د 

 پورې mm – 31 mm 8د (  Ø)  او قطر يې 80/105 – 60/90ځانګړي فوالدو ښه جنسيت ( Sigma)زيګما 
شخوالي ېوه برخه له منځه ځي، نو بايد فوالد څومره چې د څه رنګه چې په کانکرېټولو کې د فوالدو . دی

د ( چې ښه وچ شوی وي) پورې mm/m – 1,5 mm/m 0,5فوالدو شخوالی د د . کېدی شي ښه کلک کړل شي
 MN/m² - 300 MN/m² 100السه ورکوي، چې دلته د فوالدو کلکوالی د 

 (1000 kp/cm² - 3000 kp/cm²) له السه ورکوي پورې. 
 

  Binderkonstruktionen (truss structures)په تړلو ساختماني سيستم 
ه عمري ونکی د بام باروړونکي سيستم د پاره د کانکرېټ د ځبېښلو د تخنيک څخد اهن کانکرېټ څخه تړ

د  م اوسي، د اهن کانکرېټ څخه تړونکید پاره چې د بام باروړونکي خپل وزن ک ددې. کار اخستنه ده( ابدي)



598 

 

د قالبونو څخه کار اخستل کيږي، او هم  و کې د ډېر لويوچې په جوړول سره ددې. چوکاټ په شکل جوړيږي
ومو ځايونو کې په ک. مروج دي ونهساختمان جګوالی ډېر دی، بيا هم په زياتره ځايونو کې دا ډول ساختمان

د مفصلي تکيا  هن کانکرېټ څخه تيار جوړ شوي برخې، نو د هغه ځايونو د پاره د اچې منتاژول ګران دي
 .سره يوځای د ستاتيک د پرنسيپ سره سم جوړيږي

 

  Binderformen (Truss Shapes) د تړونکوشکلونه
ي، په منځ کې نري شکل لر Iد بامونو د پاره خاص اهن کانکرېټ څخه تړونکي چې عرضاني مقطع يې د 

ښه قوي پټۍ ګانې لري او په باريدونکي ځای کې پوره ډک عرضاني مقطع لري، نو  دا. تختې ورکړل شوي
 عرضاني مقطع او کمزورهمسطتيلي کلک د تير . فوالدي تيرونو په شان تيرونه دي( І, [,  , O)لکه د 

څخه  m 5فوالدي سيخانو لرونکی تير په هغه ځای کې اقتصادي راځي، چې د تکيا ګانو تر منځ فاصله يې د 
په شکل  Iپه اوسني وخت کې د ځبېښل شوي کانکرېټ تړونکي چې عرضاني مقطع يې د . وي پورې m 10تر 

دي، د ولډينګ شوي فوالدي تيرونو او  پورې m 30څخه تر  m 10دي او د تکيا ګانو تر منځ فاصله يې د 
اقتصادي اوږودوالی د نورمالو . همدا رنګه د لېم شوي د لرګو څخه تيرونو په خوا کې والړ حسابيږي

 m 5دی، او د تړونکو تر منځ فاصله يې نظر د بام د پوښښ ساختماني سيستم ته د  پورې m 15هالونوتر 
 .دی پورې m 15څخه تر 

. دی پورې m 50ليندۍ ډوله تړونکي چې د فشار په مقابل کې ښه مقاومت لري، اوږودوالی يې تر 
 .مفصله ليندۍ په شکل هم جوړ شي ره دا کېدې شي چې دوه برخه يي درېدترانسپورت اسانتيا د پا
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 افقي تيرونه او د بام تختې
 Pfetten und Dachplatten (Purlins and roof panels)  

ته د تيرونو تنظيم يا خو ګټور دي او  ېر د بام د پوښښ جوړښت ته، موادو ته او د تکيا ګانو تر منځ فاصلنظ
همدا رنګه د تړونکو اوږودوالی او د تړونکو تر منځ فاصله د بام د پوښښ سره بل ډول اړيکه . يا نه
 3,00تر منځ فاصله يې د  ځبېښل کيږي، د تړونکو د تړونکي نه تر تړونکي پورېچې  47ګازي کانکرېټ.لري

m  6,00څخه تر m ټاکل کيږي ورې نظر موادو جنسيت او د تودوخي د ساتنې طبقې له مخېپ. 
د افقي تيرونو . شکل لري، د افقي تيرونو سره بايد تقويه شي امونه چې د بام پوښښ يې د ذوذونقېهغه ب

او که د افقي تيرونو پروفيل د فوالدو  .ږيد ذوذنقی شکله تختو ته راجع کي پورې m 2,50فاصله تقريباً تر 
کلک شوي  وړاندې. پورې ټاکل کيږي m 7,50څخه وي، نو د دغو تيرونو د تکيا ګانو تر منځ اوږودوالی د 

 .جوړيږي پورې m 12,00د اهن کانکريټ څخه افقي تيرونه تر 
 m 0,90ودوالي ته د د اسبېست سمټو څخه څپه لرونکي پوښښ نظر د پروفيل جګوالي او د تختو د اوږ

که چېرته کوم تکيا ته ضرورت وي، نو سړی د لرګي يا د فوالدو . فاصله ټاکل کيږي پورې m 1,45څخه تر 
 .څخه انتخابوي

                                                 
47

 دا هغه ډول د کانکرېټ دی چې د ګاز په واسطه سستول کيږي  
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د بام عناصر چې د پښتۍ په شکل د فوالدو او يا د ځبېښل شوي کانکرېټ څخه وي، هغه ځايونو ته اجازه 
صله زياته وي، چې دی سره د ساختمان النديني افقي تير ته هم کوم ورکول کيږي، چې د تکيا ګانو تر منځ فا

فاصله لرونکو تکيا  ود بام دا ډول عناصرکوم چې په پايو يا په دېوالونو راځي، په کم. ضرورت نه پېدا کيږي
ګانو کې د تاخچه لرونکي تکيا څخه کار نه اخستل کيږي، حتأ عمومي باروړونکي د پاره هم صرف نظر 

 .کيږي
باروړونکي  TTباروړونکي عنصر او يا د  Tباروړونکي عنصر، د  Uهالونومختلف ساختماني سيستم د  د

په کوم . دی پورې m 30څخه تر  m 15عنصر څخه کار اخستل کيږي، کوم چې د هغه اقتصادي اوږودوالی د 
 عرضي مقطع همباروړونکي  ډول موادو څخه جوړشوی وي، نو ددې ساختمان کې چې افقي تير او بام د ېو

عناصر د نابراره وزنونو په مقابل کې حساس دي او د بام د  ډېر جګ او نري پوټکي. ېوځايې ښودل کيږي
برخو کې کومه  امونو په جوړولو کې بايد بام داسې ګرنټي شي چې که د بام په الندېد ب. ماتېدو خطر دی

 .خوځېدنه منځ ته راځي، نو بام ته کوم تاوان ونه رسيږي

 تړونکي د بام

د تړونکو تر منځ  د بام بار

 فاصله

 اوږودوالي د پاره L (m)د  d (cm)د تړونکو جګوالی 

A (m) 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 

 ګازي کانکرېټ

d = 15 – 20 cm  

 طبقه يې د بام عايق 2

)3 cm کريړ 

 kp/m² (0,75kNm²) 75واوره 

4 50 65 80 95 110 125 145 

5 60 75 90 110 125 140 155 

6 70 85 100 115 130 145 160 

 ګازي کانکرېټ

d = 12,5 cm  

 طبقه يې د بام عايق 2

)3 cm کريړ 

 د بام افقي تير

 kp/m² (0,75kNm²) 75واوره 

5 55 70 85 100 120 135 150 

7,5 70 85 105 120 140 155 175 

10 80 100 120 140 155 175 190 

کي اسبيست سمټو څخه څپه لرون

تختې، عايق شوي او د افقي 

 تيرونو سره

 kp/m² (0,75kNm²) 75واوره 

5 50 65 85 100 115 125 140 

7,5 65 80 95 110 125 140 150 

10 75 90 105 120 135 150 165 
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 په شکل افقي تير Tد 

 

 

 

 د بام افقي تير
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 په شکل افقي تير ذونقېد ذو
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 و بامونو پوښښ د پارهد پوښښ عناصر د چتونو ا

 

 

 غزېدلی تير د پوښښ الندې
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 محرک وزن

P (kp/m²) (MN/m²) 

L = 5,0 m L = 7,5 m L = 10,0 m 

 a = (m)فاصله  a = (m)فاصله  a = (m)فاصله 

5,0 7,5 10,0 5,0 7,5 10,0 5,0 7,5 10,0 

350   (3,5) d = 45 cm 55 65 55 65 75 65 75 75 

500   (5,0) 50 60 70 60 70 80 70 80 90 

750   (7,5) 55 65 75 65 75 85 75 85 95 

1000   (10,0) 60 70 80 70 80 90 80 90 100 

1500   (15,0) 70 80 90 80 90 100 90 100 110 

 

کوم چې بامونه يې د آس د زين په  ،د هغو هالونويا تاالرونو ساختماني سيستم
  Shedhallenkonstruktion (shedhalle construction)شکل او موازي جوړيږي 

 x 15,00 7,50د النديني پالن څخه بنسټ اخلي او دا د )د آس زين په شکل بامونه په تکيا ګانو اتکا لري 

(12,50 m; 10,00 m) ساختمان کې په اصلي تکياګانو اصلي باروړونکي کلک شوي دي په دې. پورې دي. 
 m 2,50په   ي څخه تر بل عمومي باروړونکي پورېېو عمومي باروړونکد بام دغه د آس زين په شکل برخه د 

 .فاصلې سره کلکول کيږي

 
د بام دا تختې د . راځي څخه د کانکرېټو تختې د بام په دغې برخېد سپکو کانکرېټو دهلېزونه او د ګاز 

د . سره مجهز وي ي سيخانووي او دا تختې په اوږدو د فوالد په شکل تړلي پورتني پټۍ سره د قوی د کلي
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کړکۍ ګانو د  کې والړ عمودي تکيا ګانې چې د اهن کانکرېټ څخه د چوکاټ په شکل د غې برخېبام په د
ته ېو خاص مناسب شکل ورکول  برخې اخري کنج لرونکي. ښيښه ورکول کيږي پکې پاره ورکړل شويدي،

دلېدو د پاره ېوه برخه د چوکاټ په کې د هوا ب رمال د دېوال عناصر راځي چې په دېنو الندې او ددې ،کيږي
 .ډول د کړکۍ عناصر نظر ضرورت ته جوړيږي

 

  Faltwerke und Schalen (Folded plates and shells)او پوټکي  برخې ېقات
چې دا د  ،اهن کانکرېټ تر ډېره حده ېو متجانس او هر خواته فزيکي او کيمياوي خاصيت لرونکې ماده ده

 .ه حېث ېوه خاصه ماده حسابيږيباروړونکي پودانۍ جوړولو او د سطح 
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شکل او د ايښودلو شرايط  خو ددې. ث کار اخستنه بی سرحده دیکي په حېخو او د پوټڅخه د قات بر ددې
وهونکي  مال او پورېد امکان په صورت کې فقط نور چې په سطح باندې ،بايد د ېو بل سره مطابقت وکړي

دا هغه دېوالونو ته چې عرضاني مقطع  . شش او د فشار قوه وارديږيقوې، تر ډېره حده تماس لرونکي د ک
يې نری او کم ډبلوالی لري هم اجازه ورکول کيږي، په دی شرط چې د ستاتيک او د کانکرېټ پوښښ له نظر 

استفاده وشي، نو دا د پاره چې د ډېر کار څخه مخنيوی وشي او د قالبونو او خوازو څخه کمه  ددې .سم وي
 .په منتاژ کې جوړول کيږي د مخکې جوړول کيږي او بعضې برخېډول موا
 :وزن د واورې

ه د بام وزن خپل ډول تقسيم شوی وزن لکه ، په عمومي ډول په مساويپه بام باندې مکمل وزن د واورې
 .وزن په نظر کې ونيول شي و طرفه د واورېکه الزمه وي نو د واورو امبار او ې. محاسبه شي غوندې

 :د باد وزن
که چېرته په کافي . کيږي تقسيمات د باد د کانالونو له الرېد باد د وزن  باندې( د بام سرنۍ برخه)پر پوټکي 

 .محاسبه شي وزن هم لکه د پوټکي خپل وزن غوندېاندازه تجربه نه وي، نو د باد 
 :د پرسوب څېړنه
د تغير خوړونکي شکل په نظر  ددې تر ډېره حده ښکاره نه ده، نود پوټکي او قات برخو ساتنه د پړسوب څخه 

 .څخه کمه نه وي 5بايد د  د ساتنې اندازه د پړسوب څخه . کې نيولو سره بايد د پړسوب څېړنه وشي
 :اندازه

د پاره چې د پوټکي په منځني سطح کې د کشش عمومي کلکوالی ښه ګټور تمام شي، نو د  ددې
يد د اول حالت نه دوهم حالت ته ډېر کم ونيول ځای کلکونکي او د شکل تغير خوړونکي باد ايښودونکي 

دو پرتې دي په خاصه توګه په هغه ځايونو کې چې په اوږ. او دا بايد د فوالدي سيخانو سره ونيول شي. شي
دا بايد . کيږيدا د تاو راتاو موړه لرونکي فوالدي سيخانو سره مجهز . دي او د کشش قوې تر اغيزې الندې

که . په اندازه د عمومي قوی په اوږدو څخه بل خوااوسي  α≤10رف زاويه يې اندازه شي، چې د ط داسې
د . د پاره بايد فوالدي سيخان په مناسبه اندازه تقويه شي  α˃10چېرته زښت ډېر خوا بدلېدنه اوسي، نو د 

α˃25  ه څخ 0,35شرط چې کانکرېټ د کشش کلکوالی د  ا بدلېدو څخه بايد ډډه وشي، په دېپه اندازه د خو
 .کم نه وي

 :ساختماني الرې
 cm 6هغه پوټکي چې ډبلوالی يې د . شکل او حالت ته بايد په خاصه توګه توجه وشي د پوټکي پالن شوی

جدول کې نظر د سيخانو جالۍ ته په مساوي  نظر کې نيونه په الندې په د فوالدي سيخانو څخه ډېر دی، ددې
وي، د هغه فوالدي سيخان د جالۍ په منځني  d≤6cmکوم پوټکي چې ډبلوالی يې  . ډول تقسيم شويدي

 .کې ورکړل شي برخې
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 د فوالدي سيخانو ترتيب ښودل شوېدېکې  قات شوي برخې دول کې د پوټکي او پهج په الندې

 

 

 1 2 3 4 

د کانکريټ ډبلوالی په  
cm  

کمترين قطر په  رقم د فوالدي سيخانو د ترتيب
mm  

لوړترينه فاصله  tد 
 کوم چې ميلې

دي په  بيرون پرتې
cm  

پوټکي او قات شوي  1
 برخې
d ˃ 6  

 20 5 په مجموعي ډول

 20 4 د اهن کانکريټ فرش سره  2

پوټکي او قات شوي  3
 برخې
d ≤ 6  

 15 5 په مجموعي ډول

 15 4 د اهن کانکريټ فرش سره 4
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  m مهمه اندازه په
 

 l 5,6 8,4 11,2 14,0 16,8 19,6د باروړونکي اوږودوالی     

 lɪ 12,0 14,4 16,8 18,0 19,2 21,6د بام اوږودوالی                   
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 قات قات په شکل د بامونو ساختماني سيستمد 
 Faltkonstruktionen (Foldable construction)  

مانا  د ترانسپورت شرايطو ته خاصه و د پاره تيار جوړشوي برخو اندازېد هالونو يا صالونونو جوړول
او محدود اوږودوالی يې بايد ( سور)پلن  پورې m 3,00مکمل قات قات باروړونکی بايد تر . لري( معنی)

څخه زيات وي، نو دا په برخو برخو  که چېرته سؤر او اوږودوالی يې ددې. پورې اوسي m 20,00تقريباً تر 
تکيا ګانو تر منځ فاصلې، د قات والی د جګ ددې. منتاژ په ځای کې نښلول کيږي ترانسپورتيږي او بيا د

دا په دوه تکياګانو راشي، نو ددې  که. اړه لري يښودلو ځای او د څنډو شرايطو پورېسور، د ا شوي برخې
 .دی پورې 1/30څخه تر  1/15په نسبت د  جګوالی د تکياګانو د فاصلې
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  Schalenkonstruktionen (shell structures)د پوټکي ساختماني سيستم 
تاو شوي کې، لکه بېلر  په ېو واري. ېو واري تاو شوی او دوه واري تاو شوی: ښ دوه رقمه دیپوټکی يا پو

تاو شوي کې، په دواړو  ع کې ېو وار تاو شوی دی او ېو وار مستقيم دی، په دوه واريپه ېو عمومي مقط
 .مقطعو کې ېو ېو وار تاو شوی دی عمومي

 پوټکي( ېو واري تاو شوي)ساده 
 Einfach gekrümmte Schalen (Simple curved shells)  

دا د ېو تاو شوي . کوم تکيا ته ضرورت نه لري سره د بېلر پوټکی په اوږدو باندې د ګمبد ډوله بېلر په توپير
چې  شرط دادې. ته تير په شکل مساوي اغيزه لري، دا وزنونه په خپل غاړه اخلي، په تېره بيا په اوږدو طرف

لکه د تيرونو او تخته يي تيرونو په شان بېلري پوټکي هم د ايښودلو ځای او . يد ښه کلک اوسياخر با ددې
 m 15څخه تر  m 10که د ليندۍ اوږودوالی د . د کلکېدلو ځای څخه وتلی اوسي، او يا ورڅخه تېر شي

 .ل کيږيکلکو پورې لرې m 40او تر  دی، پورې cm 8څخه تر  cm 6اوسي، نو د پوټکي ډبلوالی د پورې
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 mمهمه اندازه په 

 l 7,5د بام اوږودوالی    

 a 10,0 12,5 15,0 17,5د باروړونکي اوږودوالی     

 

 تاو شوي پوټکي دوه وارې
 Doppelt gekrümmte Schalen (Double-curved shells)  

مناسب تاو لري، او د آس  هښ د پوټکي ګڼ شمېر شکلونواو ترکيبونو څخه د ګنبز په شکل پوټکی دی چې
 .ينامناسبه ددا د پاره  برخو جوړشوي زين په شکل

  Kuppelschalen (dome shells)په شکل پوټکي  د ګنبزې
، چې دا په مساوي جهت سره تاو ېو ښه مناسب شکل دید تاو شوو پوټکو څخه  د ګنبزې په شکل پوټکي

د . ته راځي ط د نصف النهار او کړۍ راښکنه منځکې د کږېدو مومنت نه راځي، بلکه فق په دې. شوي دي
م چې د ېو بارېدونکي ځای د سرڅنډې څخه بل نصف النهار په راښکنه کې فقط تل د فشار قوې دي، کو

د کړۍ په راښکنه کې، د فشار قوه په پورتني برخه کې، او د کشش قوه . په خوا ځي بارېدونکي ځای څنډې
و هلته ځای کې چې د راښکلو قوه نه شته، او هلته د صفر کرښه ده، ن په کوم. په الندينۍ برخه کې راځي

 .اړه لري تاوېدنه د نصف النهار پورې
شان بی د رڼا نيمه برخه د بيلري شکله پوټکي په  د ګنبزې په شکل پوټکي نظر د هغه هندسي شکل ته ددې

ساختمان د نورمال غوښتنو دپاره د هالونو . ، او د هغه نري دېوالونه نه ښکاريتېرېدو مکمل تړل شوي دي
دا د . ګړي نقطو ته انتقال شيداکافي ده، که چېرته د هغه الندينۍ څنډه له منځه والړه شي، او د هغه وزن ځان

د وراني باعث ګرځي، چېرته چې د ګنبزی اصلي پرابلم جوړيږي، هلته د کږېدو تشنج منځ ته راځي، نو  څنډې
 .شيدلته بايد نور د څنډو غړي جوړي 
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په حېث د  ده، چې د ګنبزې د روښنايي او د باريدونکي ځای پرابلومونو د حل د پاره اسانه او ساده الره دا
ي، کوم څخه کار اخستل کيږ واره سر څوکه ده، د ېوې مناسبې لويې ګنبزېپه سر، چېر ته چې ه ېصفر ليک

ېو هال د مثال په ډول راوړو، کوم  ابريکېدلته د هوخست د رنګونو ف. يراځ چې فقط د فشار قوه ورباندې
او د سر څوکي  m 87، اوږودوالی يې  cm 60او د باريدونکي ځای څنډه  cm 13چې د پوټکي ډبلوالی يې 

 .دی Ø = 100 mقطر  ددې. دی cm 25  جګوالی يې پورې
 

  Sattelschalen (saddle shells)د آس زين په شکل پوټکي 
 :اساسي هندسي شکل دا دي ی دی چې ددېدا دوه وارې کوږ شوی پوټک

ېو پوټکی لرونکی ېو محوره های پرابول، چې دلته د ډېرو های پرابولو پوټکو څخه کار اخستل  -
 .شوی دی

 .های پرابولي پرابول، چې د های پر پوټکي په نوم ياديږي -

په  زين سطحې ددې د آس په شکل. لونه هندسي او هم سطح يې په قاعدې سره برابر ديدواړه اساسي شک
چې دا ښه کلک  سره ددې. په نقطه کې سره قطع کوي لو مستقيم شکلونه جوړوي، چې دا ېوبل د زينودوه ډ

دوه واری  دا نظر نورو. کړوپ شوی دی، خو بيا هم دا په مستقيم فوالدي سيخانومجهزېدل او کلکول غواړي
. ي عناصرو څخه ېو شکل جوړويد مستقيم نر چې ددې پوټکي ،والی لري کړوپ شوي پوټکو ته مخکې

 .غړو څخه کار واخستل شيلرونکي  ښت ډېر اوږدو ځاېونو کې بی د څنډېکېدی شي چې په ز
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د ېوبل په مقابل کې  ونکي برخېساده اساسي هندسي شکل، بلکه ډېر يو بل سره لګېد نه يواځې ددې
 .کلکول کيږي
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ېو تيار جوړشوي د : ځان محدودوو استعمال کې کيتخني پهدلته مونږ د دوه جالبه د بام ساختماني سيستم 
، او بل د ، چې دوه وارې کړوپ شوی د های پرابول په شکل پوټکی دیآس زين په شکل ساختماني سيستم

غېر  د کوم چې هر شي د پاره د استفادی هال چې اوږود ځوړند بام لري، د تيار جوړشوې برخو څخه استفاده،
 . مهم پوټکي څخه جوړول کيږي
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 (ګاډر) رتيد سره د استوانه يې  ددېکه سړی دمخکی نه کلک شوي عناصرو حالت په نظر کې ونيسي، او 
شي چې د مخه کلک شوي عناصر په هر عرضاني مقطع کې مستقيم او  پوټکي ته فکر وکړي، سړی دا وېلې

 .ناسب انتخاب شيښه حالت نيسي، کله چې د پوټکي رقم د پورته ذکر شوي معيار سره م
د منځ په برخه کې، چېرته چې په تير کې د تاوېدو مومنت زيات او عرضاني قوه کمه ده، هلته کلکونکي 

نه کلک شوي د تير د کږېدو مومنت کموي او په تير کې  اصلي ټکی د مخکې. ر ژور حالت نيسيفوالد ډې
رته چې د کږېدو مومنت صفر دی، او په تقويه شوي عرضاني مقطع کې، چې. عرضاني قوه مخ په پورته ځي

 .کلکونه غلبه کوي ، هلته د عرضاني مقطعې په اصلي ټکي مخکېزښت ډېر عرضاني قوه جوړوي
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 لسم فصل
 (تاسيسات)روزانونه يا دودکښ او ګرمونکي آالت 

Schornstein und Heizanlage 
 (Chimney and heating system)  

خستل ځيو کې د تودوخۍ د پاره د انرژي څخه په مختلفو ډولونو کار اپه استوګن په صنعتي ودانيو او 
 خو بيا هم په ځمکه کې ډېر داسې. يبرخه کې ډېرې السته راوړنې کړيد په اوسني وخت کې علم په دې. کيږي

نو ځکه ډېر کوښښ شوی چې داسې . تلیمواد د تودوخۍ د پاره شته چې مونږ ال د هغه څخه ګټه نه شو اخس
دا چې بی مشکله او بی خطره کار اخستل کيږي،  جوړ شي، چې دې سره نه يواځې( ماشينونه)آلې  سوځونکي
د دغو . ه کيمياوي مواد دي چې ورڅخه استفاده کيږيوځېدونکي موادو کې په زياته اندازبلکه په س

اړه  رېځانګړي برخو پو امېدنه د مربوطه ساختمان او د هغېماشينونو څخه کار اخستل او اقتصادي تم
 (.دودکښ)اوروزانونه ( نلونه د بخارۍ)لري، لکه د اور داش، د لوګي د کانال نښلونه 

 اخستل کېده، په اوس وخت کې هم ددېپه پخوا وختونو کې د ودانيو تودولو د پاره اکثراً د لرګو څخه کار 
دو څخه چې په اوسني عصر کې مونږ د مختلفو سوځېدونکي موا. څخه په بخارۍ کې کار اخستل کيږي

 .و د ګاز په شکل دي په زياته اندازه کار اخستالی شوجامد، مايع ا
 

  chimney term( Begriff Schornstein( مفهوم( دودکښ)د روزان 

څخه  ددې الرې (غاز) ګاز ل او يا هغه سوری دی چې سوځيدونکېڅخه مطلب د بخارۍ ن( دودکښ)د روزان 
کې  مربوط ځايونو روزانونه په خپله دننه ودانۍ وګړو پورې ايونو اوپه استوګنځ. هر اوځيد بام نه پورته ب

روزانونه نظر سوځيدونکي ګاز ته فرق . خو په صنعتي ودانيو کې روزانونه ځانته بهر ودرول کيږي .جوړيږي
لوګی وتنکی روزان د جامد او مايع سوځيدونکي . لري، ېو لوګی وتونکی روزان او بل ګاز وتونکی روزان

 .چې ګاز لريجوړيږي او ګاز وتونکی روزان د هغه سوځيدونکي موادو د پاره  .د پاره جوړيږيموادو 
 

  Verbrennungsvorgang (combustion process) د سوځېدو جريان

 .اړه لري و د سوځيدونکو موادو د خاصيت پورېا ېد سوځېدونکي آل ،د روزان  وظيفه
خطره وي، چې سوځيدونکي مواد، د سوځېدو ځای او آله هغه وخت اقتصادي او بی  ېوه سوځېدونکې

که چېرته ېو روزان ښه کافي نه وي يعنی يا خو لوی وي او يا وړوکی، نو . روزان ښه ېو د بل سره تطابق وکړي
د تودوخۍ سيستم ، . په هغه صورت کې که د اور ځای هم ډېر ښه وي، کومه ښه ګټه ورڅخه نه شي اخستالی

د ېو مرکزګرمي د جسم . انتخابيږي و او د خپلې خوښې کار رقم له مخېادد موجوده سوځېدونکي مو
. اخستل کيږي ځانګړي کوټو له مخې هر متر مربع د تودوخۍ مساحت ته دغټوالی، د متوسط تودوخۍ نظر 

څومره چې ېوه ودانۍ وړه وي، او يا څومره چې د انرژي لګښت زيات وي، هومره اقتصادي والی د 
استوګنځای کې د تودخۍ خاص  په ېو. اړه لري او د تودوخۍ ساتونکي طبقی پورې ينماشد مرکزګرمي 

 .مساحت څخه پورته ويمترمربع يو او د کوټی د  kj (125 kcal) 523,3د  کې هر ساعتپه ضرورت 
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  Brennstoffe (fuels) سوځونکي مواد

. وم زهرجنه ګاز ور څخه ونه وځياو ک ،مواد مناسب دي، چې د انفجار خطر ونه لري د سوځولو د پاره داسې
هم تېار ګاز او  ځمکېاو د ډبروسکاره، د  -لرګي، نارسه سکاره، نسواري: سوځونکي مواد عبارت دي له
سړی کوی شي چې دا د سوند مواد په جامد ډول، مايع او د . ل او ښاري ګازشوي بريکت، ډبروسکاره، تې

 :ډول بېلول کيږي الندېدا په . ګاز په شکل وويشي
 روسکاره، پهب، نارسه سکاره، نسواري سکاره، ډلرګي:                   نکي موادجامد سوځو

 .تېارشکل د لرګو سکاره،بريکت او ډبروسکاره                                                            
 (.لاو ډېر سپک تې درانه تېل، سپک تېل)سوځونکي تېل :                    دمايع سوځونکي موا

 .ځمکني ګازد ښاري ګاز او :   د ګاز په شکل سوځونکي مواد
د تودوخۍ . ښودل کيږيواحد سره ( kg, l, m³, kwh)سره په ( afgپه  p)د سوځونکي موادو نرخ په افغانۍ 

 :فرمول سره ټاکل کيږي نرخ په الندې
Wp = 1000000 P/Hu (Afg / GJ (Gcal))  

  GJ (Gigajoule) = 1000000000 = 1000000 KJ 1دلته 
سوځونکي موادو نرخ او  P (Brennstoffpreis)د تودوخۍ نرخ،  Wp (Wärmepreis): په پورته فرمول کې
Hu (Heizwärme) تودوخي. 

 

  Chemischer Vorgang (Chemical process) (پروسه) کيمياوي جريان

ېو کيمياوي تعمل موادو او د اکسيجن  ځيدونکيد سوکله چې دننه د اور په بټۍ کې کوم اور جوړيږي، دا 
د اور څخه بايد ښه پوره او بی . دلته بيا د تودوخۍ په وجه ېو ډول ګاز جوړيږي. دی چې په هوا کې جوړيږي

. چې ېو فزيکي جريان ضرور دی زيانه کار واخستل شي، ډېره تودوخي بايد روزان ته ورنه کړل شي، کوم
 .کيږي ې په حېث پاتېپاتې مواد چې نه سوځي د اير

 

  Brennbare Bestandteile (Flammable contents) سوځيدونکي برخې

ډېر مهم  کي مواد کيمياوي تعمل لري، خو درېډول ګرميدونيو د اور په جريان کې د اکسيجن سره 
 .کيمياوي عناصر دي چې ور سره برخه اخلي

  Cکاربن             
  Hهايدروجن     

  S(   سلفر)ګوګړ 
 .ځانګړي اندازې، هر سوځيدونکي مواد ته مختلف دي ددې

زياته ونډه د  سوځيدونکي برخې( ښاري ګاز او ځمکني ګاز)کې د ګاز په شکل سوځيدونکي موادو  
. څخه دي H، او هايدروجن (نور او داسې C3H8، پروپان  C2H6، اېتان  CH4ميتان ) چې د  ريډ کاربوهايډ

 :ډول دي مل په الندېوځېدو مکمل کيمياوي تعد س
 .کاربن د اکسيجن سره په هوا کې تعمل کوي او کاربنداې اکسايد جوړوي
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C + O2 = CO2  
 .هايدروجن د اکسيجن سره په هوا کې تعمل کوي او د بخار اوبه جوړوي

2H2 + O2 = 2H2O  
 .د اکسيجن سره په هوا کې تعمل کوي او د سلفرو اکسايد جوړوي( سلفر)ګوګړ 

S + O2 = SO2  
 .مکمل ونه سوځي نو دا زهرجنه کاربن اکسايد جوړوي Cکه چېرته کاربن 

C + 1/2O2 = CO  
 .يي او ورڅخه کاربندای اکسايد جوړشدغه کاربن اکسايد کېدی شي چې بيا وسوځ

CO + 1/2O2 = CO2  
 H2Oاوبه او د بخار  CO2کله چې کاربوهايډرېډ په مکمل ډول وسوځي، بيا د هغه څخه کاربندای اکسايد 

همدا رنګه  H2او ازاده هايدروجن  C، لوګی  COکه مکمل ونه سوځي، نو ورڅخه کاربواکسيد . جوړيږي
 .قيرجوړيږي

ه زياته انداز کې نور کاربواکسيد ونه سوځي، نو په دغه وخت کې په CO2دا چې نور په کاربندای اکسايد 
 kg 1مګر  ،ازادوي CO = 10,46MJ (2500 kcal)  په kg C 1بدل شوي  په ګاز باندې. تودوخي د السه ځي

C  پهCO2 = 33,49 MJ (8000 kcal) ازادوي. 
اړه لري، چې دا د سوځيدونکي  پورېد سوځيدونکو موادو په پوره ډول نه سوځېدل، د اکسيجن کموالي 

 .موادو سره پوره تعمل نه شي کوالی، او يا د اور په داش کې کم حرارت وي
 

  Heizwärme (heating)تودوخي 
جامد او  1kg سره اندازه کيږي کوم چې په مکمله ډول سوځېدو او بی د ضايع د J, KJ (kcal) تودوخي په
تودوخي دوه برخی لري، چې پورتنۍ برخه ده او الندينۍ برخه . ګازډوله موادو کې ازاديږي m³ 1 مايع، او په

ل وي، او د حرارت په الندينۍ برخه کې اوبه د مايع په شک حرارت په پورتنۍ برخه کې جوړې شويد . ده
مطابقت کوي  کې k 273,16 په KJ 2511,6 د بخار د تودوخۍ فرق . جوړې شوي اوبه د بخار په شکل وي

(600 kcal 0 په  C .)وړ دی ه عمل کې الندينی حرارت د استفادېپ. 
 

  Sauerstoffbedarf (oxygen demand) د اکسيجن ضرورت
، مترمکعب دا نورم. سره څرګنديږي( ترمکعب ګاز په هر کيلو ګرام سوځېدونکي موادنورم م) Nm³/kg دا په

( د بهرسطح)د ستون ( سيمابو)د جيوی  mm 760 حرارت سره ښودل کيږي او د k (0  C) 273,16 په ګاز کې د
 هبرخو څخ 100 د اکسيجن د ضرورت څخه مطلب د هواالزمي اندازه ده، چې دهوا د. تطابق کوي سرهفشار

 .اکسيجن جوړوي برخې 21
 

  Luftbedarf (air requirement) د هوا ضرورت
په حقيقت کې بايد تقريباً ډېر او يا . دی ضرورت د اکسيجن د ضرورت څخه مخکې د تيوري د لحاظه د هوا

 .زښت ډېر د هوا څخه کار واخستل شي، نظر هغه ته چې د تيوري له لحاظه ورته ضرورت دی
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 و مختلف حالتد سوځېدونکي مواد
 Aggregatzustand den Brennstoffes (Physical state the fuel)  

لرګی په مساوي لويوالي سره نه انتقاليږي او نه په منظم ډول امباريږي، چې د اور په داش کې هوا ټولو لرګو 
 .يږيپه نړېدو سره د سوځېدو جريان محدود د سوځېدونکي موادو د طبقې. ورسيږيته په مساوي ډول 

په سکرو او ډبروسکرو کې د سوځېدو جريان په منظم او اقتصادي پر مخ ځي، ځکه چې دا مواد تر ډېره حده 
 .ېو رنګه د چاڼۍ دلويوالي په اندازه جوړيږي

مايع سوځېدونکي موادو کې د سوځېدو جريان نظر نورو موادو ته ښه حالت لري، چې دلته کېدی شي 
 .اضافي هوا ټيټه شي

برخو سره د تيوري له لحاظه ېو برابر مخلوط د  ري اکسيجن سره او همدارنګه د ضروري هوا ګاز  د ضرو
 .دی، چې د اور په داش کې فقط ډېر کم اضافي هوا ته دپاکوالي په وجه ضرورت دی

 

 :متوسطه اندازه ښودل شوېده Huجدول کې د مختلفو سوځېدونکو موادو د تودوخۍ  په الندې

 
 
 

سوځېدونکي 
 جامد: مواد

kcal/kg 

(MJ/kg) 
 kcal/l مايع

(MJ/l) 
 kcal/m³n د ګاز په شکل

(MJ/m³n) 

هوا سره اوچ 
 شوي لرګي

3500 (14,65) 

 

 

 (40,19) 9600 بينزول

 
 (10,88) 2600 اوبلن ګاز

 

 (5,02) 1200 جنراتور ګاز

 10200 بينزين

(42,70) 
 (16,20) 3870 ښاري ګاز

 (36,00) 8600 مېتان

 22350 پانپرو

(93,55) 

نصواري 
 بريکت

4800 (20,09) 

 

 

 10200 ډېر سپک تېل

(42,70) 
 29500 بوتان

(123,50) 

 (31,81) 7800 ځمکني ګاز (36,00) 8600 سپک تېل

 (40,20) 9600 درانه تېل

 پروپان
 

11070 

 (28,88) 6900 سکورکاڼي (46,34)

 10920 بوتان

 (28,88) 6900 رهډبروسکا (45,71)
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 درجه د اور د بټۍ د اغيزې
 Wirkungsgrad der Feuerung (Efficiency of the furnace)  
وی وروستيو کلنو کې د جامدو سوځيدونکوموادو د اور بټۍ په جوړښت کې زښت ډېر پرمختګ ش په دې 

په ډول د بخارۍ يا د وړو مرکزګرميو د مثال . د چاالنولو رقم  اهميت لري د مرکزګرمي لوېوالی او ددې. دی
 .اهميت د کنترول شويو لوېو مرکزګرميو په مقابل کې

 :ډول دي ضرورت د پاره اضافي مصرف په الندېعمالً د هوا  د تيوري له مخې
 .دی % 100د ځانته مرکزګرميو د پاره چې د لرګو، تيل او ګاز سره چاالنيږي د هوا اضافي ضرورت تقريباً 

ي مرکزګرميو د پاره کوم چې په سکرو او ډبروسکرو سره چاالنيږي، د هوا اضافي ضرورت د وړو عموم
 .دی % 50تقريباً 

 .دی % 40د تيلو وړو مرکزګرميو د پاره تقريباً 
 .دی % 20د ګازونو وړو مرکزګرميو د پاره تقريباً 

چاالنيږي، د هوا د اضافي  اندېکې اکثراً په تيلو او ګازو ب د غټو مرکزګرميو د پاره، کوم چې په اوس وخت
 .را ټيټيږي پورې % 5په خاصو حاالتو کې حتأ تر . راټيټيږي پورې % 10 – 20ضرورت تقريباً 

 

  Wassergehalt (water content)د اوبو اندازه 
ر د او کې بټۍپه اور په وجه د  بل دېوې برخېه د بيروني لند. څخه جوړيږي( نم)بل ه په روزان کې اوبه د لند

د اوبو د بخارولو د پاره بايد ضروري تودوخي د سوځيدونکو برخو څخه . او تودوخي محدوديږي لګېدل
کله چې د اوبو څخه بخار منځ ته راشي، نو په روزان کې دا ګاز يا بخار د بيروني سړې هوا په . واخستل شي

ال په ډول د اور په وخت کې د د مث. ته زيان رسوي( دودکښ)وجه بېرته په اوبو بدليږي، چې دا بيا روزان 
چې بيا د سلفرو تيزاب جوړوي، د ورښت په اوبو کې ګډيږي،  ،څخه جوړشوی سلفرواکسيد( سلفرو)ګوګړو

 .ورو ورو تجزيه يا شړيږي( دودکښ)دی سره د اور بټۍ او روزان چې 
ونيک اسيد په کلسيم کارب)کې د ګج څخه په چونه يا اهک ( مصالح)ن په ډبرو يا خښتو او شوته د روزا

بدليږي، چې دلته دحجم په زياتېدو سره بنديز منځ ته راځي او د موادو د  باندې( کلسيم سلفوريک اسيد
 .که کوم تراکم منځ ته رانه شي، نو روزان بی تاوانه جوړ پاتی کيږي. خرابېدو خطر رامنځ ته کيږي

 

  Rauchgase (flue gases)د لوګي ګازونه 
ده چې د جامدو سوځېدونکو موادو د لوګي ګاز د اوچ ګاز، اوبو بخار او دهوا  مخکيني څېړنو دا ښودلې

سوځېدلی ګاز په چاپيريال کې، غېر د هوا ناولي کېدو څخه د لمر د وړانګو د کموالي . څخه منځ ته راځي
او  ونه يواځی انسانان، حېوانات او نباتات، بلکه فوالد، اهک لرونکي ساختماني مواد. يځعلت هم ګر
 .يفر اسيد په زياتېدو سره تاوان رسيږد سلهم ټوکرانو ته 

 

  Wasserdampf (water vapor)د اوبو بخار 
 .د اوبو بخار ېوه برخه د هايدروجن او ېوه برخه دلمدو سوځيدونکو موادو څخه جوړيږي



631 

 

د روزان  ږي اوکله چې د لوګي ګاز په روزان کې يخېدو نقطی ته ورسيږي، نو دلته د اوبو بخار په اوبو بدلي
 .په وجه ډېر خطرناکه تاوانونه منځ ته راځي منځنۍ سطح لمديږي چې ددې

 :ډول دي ز سړېدو نقطه د هر سوځيدونکي مادې د پاره فرق لري، چې دا په الندېد لوګي د ګا
  k (60  C) 333    د لرګي او اوبه نه رسيدلي سکرو د پاره تقريباً  

  k (50  C) 323                                       د سوند تيلو د پاره تقريباً   
  k (45  C) 318       تقريباً                         د نصواري بريکت د پاره 

  k (40  C) 313            د ډبروسکارو د پاره تقريباً                            
  k (18  C) 291        ولي ډبروسکرو د پاره تقريباً    د ګازو او الک

د لوګي په ګاز کې موجوده هوا د ګاز د کثافت سره مطابقت کوي او روزان ته نوره هوا ورکوي، کوم چې د 
د سوځېدو څخه وروسته کومه هواچې په روزان کې د کم ګڼوالي او يا دمنځ . اور د بټۍ څخه منځ ته راځي

دا نه يواځی دا چې د . اغيزه ضرري ده ددې. دی دا غلطه د لوګي په ګاز کې ننوځي، په وج وڅخه دګازتېرېدل
 .لوګي ګاز مخلوط زياتوي، بلکه تودوخي او د جګيدو قوه هم کموي

 

  Physikalischer Vorgang (physical process) (پروسه) فزيکي جريان
ي د ګاز وتل منظم جريان، کوم چې د هوا څخه د اکسيجن انتقال، او د روزان څخه د لوګ د سوځېدو د پروسې

 .دي، ېو فزيکي قانون جوړوي
 

  Gasströmung (gas flow)د ګاز جريان يا بهير 
عرضاني مقطع د ګاز اندازه ټاکي، کوم چې هره ګړۍ د ( دودرو)سرعت او د دودکښ د نل  (جريان) د بهير

کې مختلف  د ېو ګاز جريان په هغه وخت کې منځ ته راځي، چې په دوه مختلفو ځايونو. روزان څخه اوځي
 دلته د. فشار حاکم اوسي، او دا چې په خپل کوشش سره بېرته مساوي کړي، نو د ګاز د حرکت باعث ګرځي

معکوس دهر ګازجريان، مختلف فشار منځ ته راوړي،  ددې. جريان سرعت د فشار زيات فرق پورې اړه لري
 .چې دا بيا د جريان سرعت سره تغير خوري

فشار باعث ګرځي، کوم چې په نورمال حالت کې د شي، د د الزمي حد نه ټيټ  چېپه روزان کې د ګاز جريان 
لوګي ګاز په طبعي ډول په حرکت،کله ناکله د باد اغيزه هم، او په استثنايي ډول د مصنعوي هوا په واسطه 

 .ښودل کيږي
ريو کې، چې په روزان کې د الزمي حد نه ټيټ فشار موجود وي،په ټولو موجوده سو تر هغه وخته پورې

د پاره چې دا مختلف فشار سره مساوي  ر لټوي چې په روزان کې ننوځي، ددېشاوخوا هوا لوړترين فشا
په منظم ډول د اور د بټۍ څخه جريان  بنده هوا ولري، او هوا فقط ېواځې که روزان په کافي اندازه. کړي

 .خوريسر وکړي، نو دلته د سوځېدو جريان د اکسيجن سره 
ې د ننوتي هوا د وزن سره قانون سره سم، په روزان کې د ګاز ليکې ېوه قوه جوړوي، چد ارشيمېدس د 

فشار په کمېدو سره پراخيږي،  ټول ګازونه دا خاصيت لري چې د تودوخۍ په زياېدو سره، او يا د. مساوي ده
روزان کې د لوګي ګاز او د بيروني هوا د جريان تر منځ د تودوخۍ توپير، په . نرميږي او په خاص ډول

که بيروني هوا او د لوګي ګاز په مساوي ډول وزن ولري، نو کوم حرکت منځ ته نه . مختلفه قوه منځ ته راوړي
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. که د لوګي ګاز نظر هوا ته زښت ډېر ګڼ وي، نو دا ښکته ټيټيږي او د اور بټۍ له الری کوټی ته اوځي. راځي
 پورې % 10په برابره تودوخۍ کې د لوګي ګاز تر دا په هغه وخت کې ډېر واقع کيږي، چې هوا توده وي او 

د )د ګاز نلکۍ چې څومره جګيږي، هومره د فشار توپير زياتيږي، او د وزن فرق . دروند وي نظر هوا ته
 .د بيروني هوا او د ګاز لوړيږي( تودوخۍ فرق

 

  Strömungsverlust (flow loss)د هوا د جريان زيان 
د بده مرغه د فشار د کموالي په وجه نه شي کېدی چې د جريان سرعت ته په د دودکښ په النديني برخه کې  

مکمل جګوالي قوي فشار ښه نتيجه ورکړي، چې دلته د قوی د کموالي يا د قوی له منځه تلو سره ېو د پام 
که په روزان کې په مساوي ډول پاتې نه يواځی دا چې مجموعي فشار کم دی، بل. وړ برخه د السه ورکوي

دو ځي او د جريان د د ګاز تودخي مخ په پورته کميږي، او د ګاز لوګی د پورته ختو په جريان کې په سړې شوي
 .ګرځي مقاومت مخنيونې باعث

 
د ضايع  اتلی شي، چې د ګټور جګ فشار الندې څخهپه هغه وخت کې سړی س( لوړ سرعت)قوي جګ فشار 

 د قوي فشار. ټۍ د مقاومت په واسطه وويستل شيشوي جګ فشار د جريان د مقاومت په واسطه او د اور ب
قدرت د ظاهري  که د حقيقي تقويه شوی. تقويه شوی قدرت ټاکيګټوره  پاتی کېدل، د روزان عرضاني مقطع

قايسه کړو، کوم چې د تيوري له مخې د مجموعي فشار الندې امکان ولري، سړی د تقويه شوي قدرت سره م
. سره تودوخي او هم د ضميمه تخنيکي جريان اندازه ښودل کيږي ، چې دېروزان د اغيزې درجه تر السه کوي

 .اړه لري د روزان ساختمان پورې ،د فشار ضايع کمېدنه
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Δp = H (ă˪ - γɢ)  
 .عمومي مساوات د بيروني هوا خاص وزن او د لوګي همدا رنګه دګاز خاص وزن د فشار فرق ښايي

Pthe r = H (γ˪ - γɢte)  
 .وا تودوخي د مجموعي جګ فشار الندېودوخي او د بيروني هد لوګي ګاز څخه ت

Peff = H (γ˪ - γɢtm)  
 .په روزان کې حاکم د لوګي د ګاز متوسطه تودوخي ي لوړ فشار الندېمجموع

ʈmit = (ʈeintr. + ʈa str.)/2  
 (.حرارت)او د بيروني هوا تودوخي 

pD = Peff – (Pϝ + Pʀ + Pϵ)  
 .په جوړولو کې( د سرعت جګوالی)يان سرعت د فشار د قوت جګوالی د جر

(Pϝ + Pʀ + Pϵ)  
 ستاتيکي فشار جګوالی

Pϝ  د اور بټۍ په وجه د فشار د ضايع جګوالی 
Pʀ  د سولېدو د مقاومت په وجه د فشار ضايع جګوالی 
Pϵ  د ځانګړي مقاومت په وجه د فشار ضايع جګوالی 

 

  Gasabkühlung (gas cooling)د ګاز سړېدنه 
دا د اټکلي  هوا ننوتلو په وجه د سړېدو اغيزه په دقيق ډول ټاکل کيږي، ېموجوده تاسيساتو کې د غلطپه 

تر  ګاز تودوخي کمېدنه د تيوري له مخېپه خالف سړی کوی شي چې د لوګي د  ددې. وينا پورې تعلق لري
 .وټاکيډېره حده په امن 

تودوخۍ دتېرېدو سره د  په کمېدو او د زياتې قطع کې د ګازپه ټاکلي اوږود نل او په مساوي عرضاني م
 .کمېدل زياتيږي( حرارت)تودوخۍ 

 :ډول احاطه کيږي زان د دېوالونو له الرې د تودوخي تېرېدنه په دېد رو
د دېوال دساختماني  د لوګي د ګاز نه د تودوخي انتقال د روزان د دېوال داخلي سطح ته، د تودوخي تېرېدنه

څخه  ودوخي انتقال د بيروني دېوال سطحته او د ت د دننه څخه د دېوال بيروني سطح لد دېوا موادو له الرې
دلته . د تودوخي انتقال ېوه برخه د ځان سره او ېوه برخه د وړانګو په حېث انتقاليږي. ته( فضأ)شاوخوا هوا 

د  خلي دېوال سطحدا د روزان دا .تودوخي انعکاسوي( k (400  C)  673) ګاز په ډېر ګڼ او په لوړه تودوخي
ان ته، او هم نظمه جريان ته لوړ دې نظر منظم جريهمدارنګه نام .ی نظر ښويه سطحی تهپاره چې ځيږ وي لوړ د

 .دی نظر ازاده استعمال ته جريان ته اړ کېدل زيات
د  د تودوخۍ ضايع په ټول ځايونو کې ېوبرابر نه دی، خو بيا هم په عمومي ډول د روزان د دېوالونو له الرې

دا د روزان د داخل سرني سطح لوېوالي . تودوخي متوسطه ضايع د نل په ېو متر اوږودوالي کې نيول کيږي
 .سره زياتيږي، چې دا د تودوخۍ د محتوي څخه چې دګاز د جريان څخه منځ ته راځي بايد وپوښل شي

يواځی و بيا هلته سړيږي، نه پورته ځي ا و کې د لوګي ګاز تر کمو مترو پورېد اکثرو زړو ودانيو په روزانون 
راځي او د منځ ته څخه ټيټيږي، بلکه کله ناکله په روزان کې متقابل جريان  دا چې د سړېدو د الزمي نقطې

 .روزان سره احاطه شوي برخو ته ننوځي
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  Strömungswiderstand (flow resistance)د جريان مقاومت 
دا په منظم ډول طبقه  که. جريان رقم ته مختلف لويوالی لريهر  د او ،د جريان مقاومت رنګارنګ علتونه لري

ښ د يدونکی جريان وي او يا غېرمنظم د شورماشور او ګډوډۍ نه ډک جريان وي، نو دا د دودکپه طبقه ښوئ
عت او د او هم د نل په منځ کې د لوګي د بهېدو منځني سر. اړه لري نل عرضاني مقطع رقم او اندازې پورې

يدونکی جريان په ضعيفو روزانونو په منظم ډول طبقه په طبقه ښوئ. رياړه ل شخوالي پورېګاز د خوځېدو 
کې او په هغه بخاريو کې چې لويه اندازه لري، د ګاز په نلونو کې کېدی شي چې نامنظمه ګډوډ جريان منځ 

 .ته راشي
: له دیته دا په دوه ډو نظر تاثير. د لوګي د ګاز د تودوخۍ انتقال د پاره د جريان رقم خاص اهميت لري

 .مقاومت( اصطکاک) ځانګړی مقاومت او د سولونې
 

  Einzelwiderstand (single resistance)ځانګړی مقاومت 
دا د جريان د . دا د روزان په کانال کې د عرضاني مقطع تغير او په ناڅاپي د ګاز د جريان خوا بدلول دي

 .ولو څخه منځ ته راځيڅرخېدو باعث ګرځي کوم چې د فشار د السه ورک
 :ډول دی نو د پاره ځانګړی مقاومت په الندېد هوا او د ګاز د کانالو

 (رقم)ضريب               ډول 
 (زانوخم)قايمه زاويه په شکل کنج لرونکی                  1,5

 سره د ګاز بندونکي ټيم يا تختې( انوخمز)قايمه زاويه په شکل کنج لرونکی      0,8 – 0,2
 .وي د اندازېد نلونو د قطر وارې  2 چې شعاع يې( کمان)ګرد شوی ليندۍ                 0,1
 .د عرض په طرف وي په شکل چې جريان يې Tد                3,0
 .د پطلون په شکل              1,0
 اښکلو يا دتېره کنج لرونکی کانال چې نور د وتو يا ننوتو سوري ولري او يا د ر              1,0

 .پوکولو سوري ولري                   
 .مقطع تهعرضاني  ټولېد جالۍ د هوا جالۍ، د ازادې هوا تناسب نظر       16 – 2

 

 مقاومت( اصطکاک) په سوليدنې
 Reibungswiderstand (frictional resistance)  

و د جريان ه وجه فشار ضايع کيږي اپ زد جريان په منځ کې د ګاز سوليدنېد کانال په دېوالونو او د ګا
 .مقاومت زياتره د ځيږو ديوالونو او د نلونو د اوږودوالي څخه منځ ته راځي د سوليدنې. مخنيوی کيږي

د فشار نه لري، ( معنی)جريان کې د ديوالونو ځيږوالی کومه مانا  مساوي ډول طبقه په طبقه ښوئيدونکیپه 
ډک په ګډوډۍ نه  د په شورماشور او. ان د سرعت سره متناسب دیکومه ضايع چې منځ ته راځي، هغه د جري

په ځيږو نلونو کې د . جريان کې، کوم چې په مربع ډوله ښويه نلونو کې جريان لري، د فشار ضايع زياتيږي
په مسطتيل . فشار ضايع ډېر دی نظر ښويه نلونو ته، چې دا په روزان کې د تورکي نيونه دوه برابره کيږي

مربع ډوله روزان ښه وي، خو د ټولو نه ښه هغه . نونو کې، څومره چې هوار وي هومره خراب ويډوله روزا
 .روزانونه دي، چې د عرضاني مقطع شکل ګرد وي
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  Einzelheizung (individual heating)( ځانګړي مرکزګرمي)ځانګړي بخارۍ 
دا چې ډېر کار ته ضرورت لري،  ه يواځېد پاره پکاره ده، خو دا ن ګرمولو د کوټې په هره کوټه کې ېوه بخارۍ

که چېرته سړی مجبور شي چې د ځانګړي بخارۍ څخه . بلکه د ځای نيول او د سامانونو مصرف هم زيات وي
کار واخلي، نو بايد د لوړ حرارت څخه استفاده وشي، په قايدی سره چلند، د چټلۍ څخه مخنيوی او په 

د اغيزه تقريباً  د خالصو بخاريو د تودوخي. رنه وشيپامل تقسيم ته ښه( حرارت)مساوي ډول د تودوخي 
د . پورې ښودل شوې ده %30 - %10درجه د  وړانګو څخه منځ ته راځي، چې ددې د تودوخۍ د اغيزې

د تودوخي اندازه يې کېدی شي . ته اوسي ايد راساً د بخارۍ شاته او يا مخېبخارۍ د پاره روزان ب خالصې
 .ونيسي د کوټې( m²په  kcal/h 4000)چې  kw 4,64ته ( m²)چې د هر متر مربع 

نو دا خطر شته چې  که چېرته د بخارۍ د سوري لوېوالی او د روزان عرضاني مقطع سره تطابق ونه کړي،
که د لرګو او سکرو په څنګ کې د نورو سوځيدونکي موادو څخه کار واخستل . ته راشي لوګی دننه کوټې

په (. تر سره شي د روزان نورې غوښتنې)په روزان فشار راځي وړيږي او شي، نو دلته د تودوخۍ درجه ل
سره  CO2، او د ګاز د وتلو حرارت د پورې وه %60 - %50درجه د  پخواني تخنيک کې د سوځېدو د اغيزې

، نو ځکه تر منځ ښودل شوې ده %90او  %80درجه د  د اوسني تخنيک د اغيزې. ه لوړه وهدرجه ډېر د اغيزې
د  بخاريو د پاره د دروازو او کړکۍ ګانو د کوټې د. پورې تودوخي روزان ته ورکوي %20 - %10فقط د 

 .هوا بدله شي درزونو هوا کافي ده، چې د کوټې
 رهاد جامد موادو په خوا کې د مايع او ګازو ځانګړي بخارۍ هم پکار وړل کيږي، چې د تيلي بخاريو د پ

دغه د اور بټۍ بايد د فوالدو څخه اوسي چې تېل په . ولګول شيآله هم  د ګاز سوځونکې پکېضرور دی چې 
د مايعاتو او ګازاتو په مقايسه په جامدو سوځيدونکو موادو کې د . ه کوييږي او لمبفوالدي کاسه کې توئ

خطر زيات دی نظر  دخؤلېد اوبو  اوبو بخار زيات دی، نو ځکه په روزان کې دجامدو سوځيدونکو موادو
 .وځيدونکي موادو تهمايع او ګازي س

 

  Sammelheizung (central heating system)( مرکزګرمي)مرکزي بخارۍ 
 ې کوټېډېر په واسطه کم يا( ټانکۍ لرونکي ډېر اکثراً د اوبو)په واسطه ( رميمرکزګ) د مرکزي بخارۍ 

هر د ودانۍ څخه بپه سرني پوړ او يا  ه تاکاو، د ودانۍد مرکزي بخارۍ يا تودونکې آله پ دا. تودول کيږي
مرکزي . تودول کيږي په وتلو کوټې( ، هوا او يا د بخارد اوبو)څخه  ايښودل کيږي، چې بيا ددې( بيرون)

 زي بخارۍ د اوبو تودولو مصرف ټولېد مرک. کم بوج راولي ر ځانګړي بخارۍ ته په روزان باندېبخارۍ نظ
 .چې په هر پوړ کې ايښودل کيږي ته کوم ر ځانګړي اوبو تودونکي آلېودانۍ د پاره کم دی نظ
د ( اکسيجن)جامد سوځونکي مواد کارول کيږي، بايد ورته ېوه کړکۍ د هوا  پکېهغه مرکزي بخارۍ چې 

موادو سره مجهز شوی اوسي، نو د جامدو  که چېرته روزان ښه د تودوخۍ ساتنې. پاره ورکړل شي
حرارت په مساوي ډول او  ږي، ځکه چې ددېځېدل ښه ګټور تماميسوځيدونکي موادو ورو ورو او ارامه سو

 .ورو ورو لوړيږي
د . دی هغه مرکزي بخارۍ چې په تيلو او ګازو چاالنيږي، د جامدو موادو سوځونکو بخاريو برعکس

د لوګي حرارت ډېر ژر لوړيږي، چې دا په . سوځېدو په پروسه کې د اور بټۍ څخه هوا روزان ته پو کول کيږي
 .دیاوړي او ژمي کې ېوشان 
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د روزان ديوالونه ډېر . د تېل او ګاز اور بټيو کې د اور پروسه په ناڅاپي او په مکمل قوت سره شروع کيږي
 .دی، توديږي پورې k (250  - 300  C) 573 – 523 خي درجه يېي د ګاز په واسطه، کوم چې د تودوژر د لوګ

تيلي . خصوساً ګازي بخاريو کې. ژر سړيږيدمه وکړي، نو د روزان دېوالونه ډېر ( مرکزګرمي)کله چې بخارۍ  
بل ه او دېوالونه لند بيا د روزان په دېوالونو کې پاتې کيږي بخاريو کې په زياته اندازه اوبه بخار کوي او دا

يوځای دلته په اوبو کې نه سوځيدلي هايدروکاربيټ د سلفرواکسيد همدارنګه دسلفري تېزابو سره . نيسي
 .په روزان کې تاوانونه منځ ته راشي سره کېدی شي چې دې. کيږي

نورمال حالت کې مرکزګرمي چې په تېلو چاالنيږي، په تاکاو کې وي، چې د تېلو ټانکۍ هم په خوا کي په 
 .ځای په ځاي کوي

 .اساساً کېدی شي چې په لوړ پوړو ودانيو کې مرکزګرمي په هر پوړ کې ځای په ځای شي
د پاره ښه به دا وي چې مرکزګرمي د ټولو نه  ددېلی کم شي، نو څومره چې کېدی شي د روزانونو اوږودوا

. وزن زيات وې او هم نور تاوانونه منځ ته راتلی شي ن شي، خو دلته هم د تېلو د ذخيرېپورتني پوړ کې پال
 که چېرته د تېلو ذخيره په النديني پوړ يا په تاکاو کې پالن شي، دا به ښه وي خو بيا هم کېدی شي چې د

 .په وجه د تېلو په پمپولو کې بنديځ منځ ته راشي او مرکزګرمي تر منځ د ډېرې فاصلې ذخيری
 چاالنيږي، ښه به دا وي چې مرکزګرمي په لوړپوړو ودانيو کې په پورتني هغه مرکزګرمي چې په ګاز باندې

موادو د اول دا چې د ځای سپما کيږي، بل د سوځيدونکي : ګټی لري پوړ کې ودرول شي، ځکه چې دا ډېرې
 .سپما د پاره کوم ځای ته ضرورت نه شته او بله دا چې د روزان په اوږودوالي کې هم کموالی راځي

 

 (توسعه)د روزان پراخونه 
 Ausbildung des Schornstein (Training of chimney)  
د بل سره ډېر په د ښه فعاله او اقتصادي ګرمونکي سيستم د پاره دا ډېر مهم دی چې د اور بټۍ او روزان ېو  

ساختماني مخکې . نجينرانو وظيفه دهد لويو تودونکو آالتو پالنول د مرکزګرمي د اي. دقت سره تطابق وکړي
 :ډېر مهم دي( دا الماني نورمونه دي)نورمونه  وړنی د پاره الندې

DIN 4705  د پاره روزانونه محاسبې دخال د لريوالي او ددې( مرکزګرمي)د مرکزي بخاريو. 
DIN 1056  وړلو اساسات مخ، ازاده والړ مرکزګرمي، دمحاسبې او مخکېاول. 

د ځانګړو بخاريو پرابلم د ساختمان پالنونکو له خوا څخه ډېر سرسري مطرح کېده، او خاصه قاعده يې لرله 
 .«کې نيول کېده 20/20ېو روزان به تل »

درجه ډېره  ګ ورکړل شو او د هغه د اغيزېپرمختپه دی تېرو کلونو کې ځانګړي بخاريو ته په زياته اندازه 
په . ښه شوه، چې د داخل څخه ډېر ه تودوخي ازادوي او دی سره په روزان کې د تودوخي ضايع کېدل کموي

په لوړېدو سره کوم چې  و کې معلوم شو، هغه دا چې د اغيزې د درجېدغه پرمختګ کې ېو شی سل په سل
ګاز د وتلو په الر کې مشکالت راولي، ځکه چې روزان دومره څخه پورته شي، نو دا د   %85تقريباً د 

 سره ددې چې په اوس وختونو کې بخارۍ ګانې جوړې. څومره چې ورته ضرورت وي تودوخي نه شي وړلی
جوړ شوي تودوخي  پورې %20 - %10تر منځ دی، خو فقط د  %90او  %80درجه يې د  شويدي چې د اغيزې

 .روزان ته ورکوي
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ټولو د  دې. دو سره او هم په برق سره کيږيريو تودول په جامد، مايع او ګازو سوځيدونکو مواد ځانګړي بخا
هوا ته ضرور دی، چې دلته د جامدو، مايع او د ګازي  د ګاز وتل بهر ازادې( برقي بخاريوغېر د )پاره 

 .سوځيدونکي موادو د ګازونو په منځ کي بايد فرق وشي
 :الماني نورمونو کې ورکړل شويدي انونو د پاره په الندېورونو د روزډېر مهم مقررات د ک

DIN 18160  د کور روزان، اندازه او اجرأت –اوله پاڼه د اور تاسيسات 
 د نښلولو ټوتې –دوهمه پاڼه د اور تاسيسات 
 د کور د روزان پاکولو د پاره لوازم –پنځمه پاڼه د اور تاسيسات 

DIN 4705  پاره روزان د( مرکزګرمي)د مرکزي بخاريو 
DIN 1053 د خښتو څخه روزان 

DIN 1056/57  کې والړ روزان( په ازاده فضأ)بهر 
DIN 1058 د تېزابو روزان 
DIN 1046 د اهن کانکرېټ څخه روزان 

DIN 18150  46,4داخلي د ګرمېدو اندازه )د خاص شکل لرونکي برخو څخه روزان kw (40000 kcal/h)  ، 
 (.kw (75000 kcal/h) 87د ګازي بخاريو د پاره 

 

  Bemessung (dimensioning)اندازه 
. د کوټو د تودولو د پاره د تودوخي د ضرورت له مخې ټاکل کيږي په کورونو کې د روزان اندازه په کور کې

د ېوې کوټې د تودوخي ضرورت د دغې کوټې د لوېوالي او حالت له مخې او همدارنګه د کوټې دننه د خپلې 
د تودوخي ضرورت د تودوخي د ضايع . ول کيږيجوړ د شاوخوا عميقه تودوخي له مخې او حرارت، خوښې

وړ تودوخي جوړوي، کوم چې  کېدو د محاسبې څخه پېدا کيږي او د کوټې د ګرمولو د پاره د استفادې
 اندازه د( دقيقه)ټيک ( مرکزګرمي)مرکزي بخارۍ  د ېوې. او د روزان څخه اساس نيسي اندازه يې د اور بټۍ

 .مرکزګرمي اينجينر کار دی، خو دلته مونږ ېو وړوکی مثال راوړو
 :فرمول کيږي توګنځايونو مرکزګرميوڅخه په الندېټاکل د اس د تودوخي الزمي اندازې

  = ΣW · F  
 په پورته فرمول کې 

Q -  د ودانۍ د تودوخۍ ضرورت چې پهW (kcal/h) اندازه کيږي. 
W - هوا انتقال، چې په  رخو څخه د الزمي متوسطې تودېتودوخي د ورکولو ساختماني ب دW/m²  اندازه

 .کيږي
F - مساحت، چې په  د تودوخۍ د ورکولو ساختماني برخېm²  او پهW/m² اندازه کيږي. 

 :جدول کې ښودل شويدي ص ضرورت لوړترينې اندازې په الندېد متوسطی تودوخۍ د خا
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، بالکي -، مرکزي-طبقه يي د ودانۍ رقم
کزګرمي د تېلو، ډبروسکرو، د مر

 ګاز سره لرې ګاز، د ځمکې
د لرې مرکزګرمي د سکرو، تېلو 

 ګاز سره او د ځمکې

 طبقه يي بخارۍ د ضعيف برق سره

 (80) 92,8 (100) 116 زيات فاميلي ودانۍ

 ېو فاميلي ودانۍ
 قطاري کور

 

127,6 (110) 
 

98,6 (85) 

 ېو فاميلي ودانۍ
 1/3د قطار اخري کور، د 

 بدلېدونکی کور، جوړه يي کور

 

 

139,2 (120) 

 

 

104,4 (90) 

 ېو فاميلي ودانۍ
 ځان ته والړ کور

 

150,8 (130) 
 

110,2 (95) 

 :مثال
  m 50,0د ودانۍ اوږودوالی  
  m 9,0د ودانۍ عرض          

 جګوالی ولري m 2,75پوړه، چې هر پوړ يې  3
  m² 170,0مجموعي مساحت  د ساده کړکۍ ګانو سره 

  = ΣW · F = 50,0 · 9,0 (45 + 15) + 2 · (50,0 + 9,0) · 3 · 2,75 

55 + 170,0 · 200 = 27000 + 53500 + 34000 = 114500 kcal/h  
 

 :جدول کې ښودل شوی سره اندازه کيږي په الندې w W/m² (kcal/m²h)د تودوخۍ متوسطه ضايع چې په 
  (45) 52,2        د سرني پوړ چت                             

  (65) 75,4د هوار بام چت                                        
  (15) 17,4فرش                   الندينی پوړ د ځمکې

  (55) 63,8(     تش ځايونه ورسره)بيروني دېوال 

چې بيروني دېوال ته )  کړکۍ ، بيروني دروازې
 بنديږي

  (200) 232                    ساده کړکۍ                  
  (95) 110,2مشترکه کړکۍ                                 
  (75) 87جوړه يي کړکۍ                                 
 (15) 17,4د اور په مقابل کې مقاوم دېوال     

 

قوت، ازاده حالت، د تودوخۍ ساتنه ، متقابل د باد (IIد اقليم ساحه ) tₐ = 258 k: ه اندازهد پاره معلوم wد 
(-15  C ) دDIN 4108  293( حرارت)تودوخي  له مخې، په داخل کې د کوټې( نورم)ميعار k (20  C) . 
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  Schornsteinhöhe (chimney height)د روزان يا دودکښ جګوالی 
وزان کمترين جګوالی د ټاکل کيږي، خو بيا هم د ر ښ جګوالی د ودانۍ د جګوالي له مخېد روزان يا دودک

ی نظر د بخارۍ ډولونو ته په جګوال د روزان الندې څخه تر سر پورې. په مطابق ضرور دی اور د بټۍ  رقم
 :ډول دي الندې

 څخه پورته m 16چې د اوبو غټه ټانکۍ لري           د ( مرکزګرمي)مرکزي بخارۍ 
 پورې m 16څخه تر  m 12 چې د اوبو متوسطه ټانکۍ لري   د( مرکزګرمي)مرکزي بخارۍ 

 پورې m 12څخه تر  m 10د       چې د اوبو وړه ټانکۍ لري     ( مرکزګرمي)مرکزي بخارۍ   
 پورې m 8څخه تر  m 6د                                    بخارۍ د هواکش سره                                    

 څخه کم m 6د                                                         بخارۍ غېر د هواکشه               
 ټاکل شوی m 4,5    کمترين جګوالی          الماني ميعار له مخې DIN 18160د 

نه يا د هغه د خوا نه پورته  وي چې روزان ښه عمود د بام د څوکيد کور روزانونه په هغه وخت کې ښه کشش ک
په اندازه پورته  cm 50څخه او يا د هغه شاوخوا ودانۍ څخه د  بام د څوکي دغه روزان بايد د. وي شوی

که . نه زيات پورته نه اوسي m 1,50سره بايد د روزان د سر پورتنۍ مقطع د بام د سطح څخه د  دې. اوسي
د بام راشي، نو دا بايد  ندېکه روزان د بام د څوکي افقي تير ال. جګ وي نو هغه بايد د ېو شي سره ټينګ شي

د کور په پالنولو کې بايد سړی د دا ډول روزانونو . لری پروت اوسي  90په فاصله  m 1,20د سطح څخه د 
 .راځي ، ځکه چې دا د مزاحم باد تر اغيزې الندېڅخه تېر شي

 د باد څرخېدنې اوسي، ځکه چې دلته m 1,50څخه بايد  و کې د روزان جګوالی د بام د سطحپه هوارو بامون
 .خطر دی

سړی بايد کوښښ وکړي چې د ساختماني اصولو سره برابر د روزان کمترين جګوالی په نظر کې ونيسي، او 
او هم د بيا هم دا د روزان د ګاز ټاکلي منځنۍ تودوخي، د روزان جګوالي . د هغه نه وروسته اندازه شي

وي، او د تاثير  cm² 200قطع د مثال په ډول که د ېو روزان عرضاني م. اړه لري روزان د عرضاني مقطع پورې
 kw 40,6که تودوخي . تودوخي کافي ده kw (25000 kcal/h) 29وي، نو  پورې m 14جګوالی تر  لرونکي

(35000 kcal/h)  14وي،نو m 80ول غواړي او عرضاني مقطع فقط په اندازه نور لوړ cm²  شاوخوا سړی
 .انتخابوي

په . ړي بخاريو د روزان جګوالي اغيزه د هر پوړ د پاره فرق لريودانيو کې د ځانګ( زيات منزله)په ډېر پوړو 
د پاره  ددې. ړونو کې دا کافي وي او يا کمالنديني پوړ کې موجوده ټيټ فشار زيات وي، په نورو پورتني پو

اخستل پکار بخارۍ څخه کار  ورت په مساوي ډول اوسي، نو د داسېچې په ټولو پوړونو کې د تودوخي ضر
 .فشار يې زيات وي او د تخنيک له لحاظه ښه او اقتصادي کار وکړي ، چې ټيټدی

 

  Schornsteinquerschnitt (Chimney cross section)د روزان عرضاني مقطع 
که د روزان جګوالی او د ګاز د وتلو اندازه ټاکلی اوسي او په زياته اندازه منځ ته راتلونکي تاوانونه معلوم 

قطع تودوخي د پاره د روزان الزمي عرضاني م ېېوې ټاکلي برخد  دلوګي د ګاز اوسي، نو دا امکان لري چې
محاسبه ډېر تکليفونکی او د ( ټيک)دقيقه  ېبرخو کې هم ويل شوي، دد ېڅه رنګه چې په مخک. وټاکل شي

د . د پاره فرمول شته چې په ډېرو حاالتو کې ورڅخه کار اخستل کيږي ېخو په عمل کې دد. وخت ضايع ده
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فرمول دی چې دا د ډبروسکرو مرکز ګرميو د پاره چې د لوګي ( Redtenbacher)و نه ساده د ريدين باښېر ټول
اوسي او کېدی شي چې مناسب ضريب څو  k – 573 k (150   - 300 ) 423ګاز څخه منځ ته راغلی حرارت 

 .چنده شي، چې دا د تېلو او د لرګو مرکز ګرميو د پاره په بل ډول اوسي
  Fκ = 0,029 W / √H cm²            د پاره  يورو مرکزګرمد ډبروسک

  Fо = Fκ · 0,90د پاره                          يود تيلي مرکزګرم
  Fң = Fκ · 1,05 – 1,50           د پاره                ود لرګو مرکزګرمي

  cm²د روزان د عرضاني مقطع الزمي غټوالی په               F:   دلته
            W            د نښلول شوي اور بټۍ د تودوخۍ مجموعي اندازه پهkw (kcal/h)  
            H            روزان جګوالی ېد اغيزمن 
 د مستقيمو روزانونو او لنډو دودکښو د پاره ضريب  0,029           

 

 Anforderungen an die Schornsteinwandungدېوالونو غوښتنې د د روزان 

(Demands on the chimney wall)  
 :شرايط دي چې بايد تر سره شي ېد روزان دېوالونو د پاره الند
په )ژر سوړ نه شي خوا نه وتونکی ګاز  ېفي اندازه تودوخي وساتي، چې د ېود روزان دېوالونه بايد په کا

شي چې د  ېدومره ټيټ پات بيروني سطح حرارت خوانه د روزان ېاو بل( مخنيوی وشي ېروزان کې د خول
دا بايد د ګاز په مقابل کې ښه ګڼ يا تنګ اوسي، چې په نورمال وخت کې . شاوخوا لرګو ته تاوان ونه رسيږي

 .د تاواني هوا په وجه منځ ته راغلي لوګي ګاز مخنيوی وکړی شي
امکان په صورت د . ومت وکړيروزان بايد دلوګي ګاز څخه منځ ته راغلي کيمياوي عمل په مقابل کې مقا

 .داخلي سطح بايد ښويه اوسي ېکې دد
سره په سوځېدو کې ښه ټينګ  يد تورکي سوځېدو سره او يا په قصدروزان بايد په نورمال حالت کې او 

اوسي، چې سره د ډېری تودوخۍ او په سرعت سره د حرارت تغير خوړلو سره بيا هم روزان خپل حالت 
 .وساتي
 .جوړ شي، چې د هر ډول بخارۍ يا مرکزګرمي د پاره ښه ګرنټي اوسي ټينګ والړ ېبايد داسروزان 

 .روزانونه بايد بی د اضافي دقت څخه بی عېبه جوړ شي

  Wärmeschutz (heat protection)د تودوخي ساتنه 
، خو هغه روزانونه چې د وي نه ههغه روزانونه چې د اوربټۍ يې لوی وي، د هغو د پاره د تودوخي ساتنه ګران

. په نظر کې ونيول شي ربټۍ يې واړه دي، سخته ده چې د لوګي ګاز د پاره په کافي اندازه تودوخي ساتنهاو
د روزان په منځ کې د ګاز د جريان تناسب . چې روزان د کمزوري فشار سره تاسيسول کيږي ېعلت يې داد

د دا ډول نيمګړتياوو . يږيړنظر د روزان داخلي مساحت ته دومره کم دی، چې دا ګاز په روزان کې ډېر ژر س
 :د پاره د حل الره داده يمخنيو

 ا بخاريو نښلولو په واسطه د ګاز اندازه زياتول،يد ډېرو اوربټيو      
 د ګاز حرارت لوړول،     
 د اضافي هوا زياتول،     
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 هوا انتقال ېنه ګرمه شو ېد وړاند     
کمترينه عرضاني مقطع  ېاجازه ورکړل شود روزان پاره  اور بټيو د د ټولو نه ښه د حل الره دا ده چې د وړو

ېوه اساسي  راتلل، دا د روزان د جوړولو ېد عرضاني مقطع مکمل تر فشار الندد روزان . بايد کمه شي
ښه جوړ شي چې  ېچې د روزان دېوال داس ېددغو غوښتنو د پوره کولو د پاره بل اقدام داد. غوښتنه ده

 .تودوخي وساتي
دا چې د الزمي ټيټ فشار د پاره کافي اوسي، بلکه دا بايد  ېنه يواځ يکم د تودوخي ساتونکد ټولو نه 

 .شينداسی اندازه شي چې په روزان کې هيڅ  د لوګي د ګاز څخه اوبه يا خوله منځ ته را
او نه شي  ,روزانونه جوړيږي چې د هغه دېوالونه د تودوخي ساتلو ته کافي نه وي ېد خښتو څخه ډېر داس

حالت کې  ېپه د. عاده تاوانونه منځ ته راشيچې فوق ال ېله د ېوبو د ورښت مخنيوی وکړي، بوالی چې د اک
د روزان د دېوالونو هغه . د پاره برابر اوسي( نم)بل ه بايد د اوبو د جذبولو قوت د لند ېد روزان د دېوال خښت

هغه د تودوخي د جريان په واسطه بيرون ته ورڅخه تيريږي، د اوبو ېوه برخه اخلي او ( نم)بل ه برخې چې لند
تودوخي درجه په د  د روزان د دېوال داخلي سطح. ريږيچېرته چې دا په عادي حالت کې بخا ,انتقاليږي

چې د روزان په دېوال کې کوم لوند  ېدد ېڅخه ښکته اوسي، ب ېکې د لوګي د ګاز څخه جوړشوي پرخ روزان
  .ځای وليدل شي

اندازه د روزان په دېوال کې د  ېد رضايت وړ دی، چې دمربوطه خول ېهغه وخته پورحالت بيا هم تر دغه 
 ېسره د خول ېېو حالت نه وي او فرق ولري،او د که چېرته حرارت په. پراکندګي خاصيت سره تطابق وکړي

خه په سره د دېوال د موادو نري درزونه د اوبو څخه ډکيږي او د دېوال دا بر ېاندازه هم زياته وي، نو د
 ېبرخ ېکې د اوبو بخار  او هم د قير بعضګاز په په نا مکمله اور سره د لوګي . سراحت سره لوندليدل کيږي

دا د اوبو سره ګډيږي او دا نصواري ډوله زړه . کيږي، چې دا بيا د قير او تورکي په شکل منځ ته راځي ېپات
کې ننوځي او د دېوال په بيروني سطح کې بدونکی مايع جوړوي، کوم چې بيا د دېوال د خښتو په درزونو 

شي، نو دا خطر شته چې دا د  ېخطره نم ډېر وخت د پاره پات ېکه چېرته دغه ب.  ډوله لکې ښکارينصواري 
بل اوسي، حتأ د مرکزګرمي يا د بخارۍ څخه د ه دونکی لندېک ېه دېوال کې د ډېر وخت د پاره پاتروزان پ

ددې په وجه د روزان په دېوال کې د قير او د سلفرو تيزابو طبقه . ږيکار اخستلو په وخت کې هم نه اوچي
تيزاب د اوبو سره سلفردای اکساېد جوړوي، چې دا اصالً دبرکيټ، ډبروسکرو او ( سلفرو)د ګوګړو . جوړيږي

شړوي يا  ېردای اکساېد پلستر او د خښتو ډبردغه سلف. د سکرو سوځيدونکي موادو څخه منځ ته راځي
 ېچې په ډېر ېبل بل خطر داده د روزان په دېوال کې دلند. تجاوز کوي ېاو بيا په فوالدو باند تجزيه کوي

دا . درزونو کې اوبه کنګل نيسي او بيا د درزونو د چاودېدو باعث ګرځيپه هوا کې د خښتو تر منځ  ېسړ
څخه  ېسړېدو نقطوي او د  ډول حالت اول په هغه ځايونو کې راځي چې د لوګي د ګاز څخه حرارت ډېر کم

نو دلته ډېر ضرور دی چې په پورتني پوړ کې د روزان دېوال او په خاصه توګه د روزان سر د بام په . ټيټ وي
 .سر د ښه تودوخي ساتونکي موادو سره مجهز شي

، ښه ګڼ ېخښت ېنري کلک پخ: د مثال په ډول) يږي بل ورڅخه نه تېره د روزان هغه دېوالونه کوم چې لند
بايد داخلي  ېد ګاز د ډېر ګڼوالي له مخ( نور ېد خټو څخه نلونه او داس يفوالد او يا ښيښه شو انکرېټ،ک

ډول روزانونه بل دا چې دا . په مقابل بايد مقامت وکړی شي ېښه ښويه اوسي، او د کيمياوي اغيزسطح يې 
: د مثال په ډول)وسي د پاره اضافي عايق يا د تودوخي ساتونکي طبقه ورکړل شوی ا ېبايد د تودوخي ساتن
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او په کافي اندازه د تودوخي بل ورڅخه نه تېريږي ه په هغه روزانونو کې چې لند(. ډبرو وړۍ– 48د زيالن
هغه مرکزګرمي يا . ) تل ته تويږي ېمنځ ته راغلې خوله د روزان الند وي، نو دلتهنه سره مجهز شوی  ېساتن

-k (55 338-328ساختمان لري او د ګاز تودوخي  لرګي سوځول کيږي او روزان يې عادي پکېبخارۍ چې 

65  C)  وي، نو په ساعت کې ېو کيلوګرام(1 kg )کولو د پاره خوله  ېد بخار د اوبو لر ..(اوبه جوړوي
ته د سلفرو تېزاب که دا خوله ټولونکې آله د کور د کانال سره تړلی وي، نو دل. ته ضرورت دی ېټولونکي آل

خطر دی او حتأ کېدی شي چې د کانال څخه ګاز پورته وخيږي او د اور اخستلو جوړولو  ېاو د قير د طبق
 طبقه ېپاره بايدد روزان د تودوخي ساتن د روزان شاوخوا اور اخستونکو موادو د ساتلو د. باعث وګرځي

 343تودوخي د الس د تودوخي څخه پورته نه اوسي، لوړترين حرارت  دومره غټ اوسي، چې د بيروني سطح

k (70  C) ي، هم بايد دا ډول د نه جوړشوي و ېاره د ساختماني موادو څخه مخکېکوم روزانونه چې ت. اوسي
 .سره مجهز شي ېطبق ېتودوخي ساتن

 ښودل شويدي ونهو سوری لرونکي روزانونه يا دودکښشکلونو کې ې ېپه الند
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  Sillan-Steinwolle دا ېو ډول وړۍ دي چې د ډبرو څخه جوړيږي او د تودوخي ساتنی د پاره د ېوی طبقی په : زيالن د ډبرو وړۍ
 ډول ورکول کيږي
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 دل شويديشکلونو کې دوه سوري لرونکي روزانونه يا دودکښونه ښو الندېپه         

 

 
 د اور او ډېرې تودوخۍ په مقابل کې مقامت

 Feuer- und Hitzebeständigkeit (Fire and heat resistance)  
کوم چې په نورمال حالت کې چاالن وي، د استوګنځايونو د پاره په عمومي ډول د  ،د مرکز ګرميو او بخاريو

د تورکي . محاسبه کوي k (150-300  C) 573-423حرارت سره تقريباً  يګي د ګاز څخه منځ ته راغللو
لوړولو کې په  ېقصدي سره د لنډ وخت د پاره د درجسوځېدو په وخت کې يا د روزان پاکونکي له خوانه په 

دا چې اوراخستونکی  ېنو ځکه د روزان دېوال نه ېواځ. ويڅخه لوړ  k (1000  C) 1273د ( حرارت)تودوخي 
تودوخي او ډېر ژر تغير خوړلو په مقابل کې ښه مقاومت وکړي، چې د روزان  ېد لوړ نه اوسي، بلکه دا بايد

( 1/2)د ډکو پخو خښتو څخه روزان د پاره د دېوال ډبلوالی نيمه . داخلي جوړښت او شکل خراب نه شي
دغه . څخه کم وي kw (80000 kcal/h) 92,8وړ تودوخي د اور د بټۍ بايد د  ېخښته کافي ده، او د استفاد

روزان  د پاره بايد د ونه زيات ېدد. ګرمونکي ځای سره سمون خوري( m³ - 1800 m³ 1600)ه تودوخي د انداز
شکل لرونکو ډبرو پاره سره ډبل جوړ شي او همدا رنګه ډېر پوټکي لرونکی ساختمان د  ېخښت ېدېوال د ېو
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ا کله چاالنيږي او کله سوځول کيږي او ي پکېدي او ګاز  ېهغه مرکزګرمي يا بخارۍ چې لوي. ید تضرور ته
ونيول شي  ېډبر ېپورته داس ېګاز ننوتلو ځای نه تر ېو پوړ پوردپاره ضرور دی چې لوګي د  ېګليږي، دد

د روزان دېوال کوم چې د ډېرو طبقو څخه جوړ شوی وي، بايد . چې د اور په مقابل کې ښه مقاومت وکړی شي
ماني موادو څخه جوړ شي چې کلک ډبل دېوال ورڅخه ساخت ېاسد د( ګاز کانال)د روزان داخلي دېوال پوښ 

جوړيږي، که روزان په کافي اندازه ګاز نه تېرونکی، د اور او د ډېری تودوخي په مقابل کې ښه مقاومت 
 .وکړی شي

 

 (چې ګاز ورڅخه تېر نه شي) والیګاز په مقابل کې تنګد 
 Gasdichtheit (Gas tightness)  
فوالده روزانونو څخه ګاز  ېګاز ورڅخه نه تېريږي، نور ټول ب روزانونه دي چې درزه فوالدي ېفقط ب ېېواځ  

په روزان کې د دېوال نه د ګاز تېرېدنه د روزان د دېوال ډبلوالي، د دېوال د موادو داخلي جوړښت . تېريږي
نو ځکه د . ياړه لر ېبيروني هوا او د ګاز تر منځ پور او د هر واری منځ ته راغلي مختلف فشار د( درزونو)

چاالن وي، زښت ډېر ټيټ فشار حاکم وي،  (په عادي ډول) روزان په النديني برخه کې چې مرکزګرمي نورمال
په روزان کې )په غېرنورمال حالت کې . راځي( غلته هوا)چې بيا د روزان سره نښليدونکو سوريو ته ډېره هوا 

ابل کې ښه بند نه اوسي، نو دغه د لوګي ګاز د روزان که د روزان دېوالونه د لوګي ګاز په مق( ډېر فشار راتلل
 .شاوخوا کوټو ته تېريږي

که د ېو روزان دېوال ښه ډبل او د خښتو تر منځ درزونه ښه بند شوي اوسي، نو دا د مرکز ګرمي څخه د کار 
ې ښه چې دا د سخت جريان په مقابل ک ېسره دد. او ګاز ورڅخه نه تېريږي اخستلو په هر حالت کې بند وي

 ېخو بيا هم د روزان په دېوال باندمقاومت کوي خو بيا هم د ډېرو درزونو په وجه د لوګي نل نا خوښه وي، 
ډېر قوي حرارت اغيزه کوي او د انبساط کولو څخه ژغوري، کوم چې د درزونو پېدا کېدو په مقابل کې ښه 

 .مقاومت کوالی شي
چې د  ېوي، تل ورڅخه ګاز تېريږي، سره ددڅخه جوړ شکوم روزانونه چې د ځانګړو او کم ارتجاعي ټوټو 

او يا  بايدګرد ېڅخه  روزانونه جوړيږي، نو دا ډبربرو ډاره جوړشوي ېکه د ت. ه بند هم ويموادو درزونه يې ښ
ريان وکړي او ډېر کم ګاز ښه ج پکېخو عرضاني مقطع يې ګرده وي اوداخلي سطح يې ښه ښويه اوسي چې 

 .هم دلته تودوخي ساتونکي د ډبرو يا د تخته يي ډبرو څخه اضافي پلستر ونيول شيخو بيا  .تورکی ونيسي
طبقه کمه وي، نو که د روزان دېوال د ګاز په مقابل ښه بند هم وي، د  ېد تودوخي ساتن دېوالونود که د روزان 

د تېرېدو په مقابل ښه  ښه به دا وي چې د روزانونو دېوالونه د ګاز. په وجه دا کوم ارزښت نه لري( نم)بل ه لند
 .طبقه ولري ېاوسي او هم ډېر ښه د تودوخي ساتن( بند)تنګ 

 

  Festigkeit (strength)کلکوالی 
چاودنې په  اد. د روزان په دېوالونو کې د حده ډېر ميخانيکي غوښتنو په وجه کمزوري چاودنې منځ ته راځي

شوني وروسته د ېو انفجار په  پاتې سوځيدليکې نا( کمين)هغه وخت کې منځ ته راځي، کله چې په بخارۍ 
لوړپوړو ودانيو د بخاريو په کمين کې زښت ډېر تاوانونه منځ ته  په وجه د د دا ډول پېښې. ر واخليډول او

د روزان په منځ کې د دا . راځي، چې کله کله روزان مکمل خرابيږي او د سره جوړولو ته ضرورت پېدا کيږي
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جوړشوي روزانونو کې د په د خښتو څخه . نه شي کېدی چې مړ شي رېدازې پوان ډول اور پېښېدل تر ېوې
هغه روزانونه چې د قالب په شکل   .خښتو تر منځ په درزونو کې ارتجاعي جال جوړېدو ته ضرورت دی

جوړشويدي، د لوګي نل چې عرضاني مقطع يې ګرد وي، ډېر ارزښت ورکړل شي نظر مربع ډوله عرضاني 
V2Aدلته د . مقطع ته

دي او د فشار او کشش په مقابل ( درزه بې)ي نلونو څخه چې زښت ډېر تنګ فوالد 49
 .کې ښه مقاومت لري کار واخستل شي

د فشار په مقابل  MN/m² (30 kp/cm²) 3څخه جوړشوي د لوګي نلونه چې تقريباً ( کېراميک) د پخې خټې
د  د محاسبی له مخې. نه ديډېر ښه نلونه لري،  ت لري، د تيوري له لحاظه کومې خاصې غوښتنېوماکې مق

120 m  2,4لوړ نل د پاره فقط MN/m² (24 kp/cm²)  د پاره چې د  ددې. فشار جوړوي( تلی)د الندې تل
( نرم) وروسته ېو پوست  m 5کې، کمتر کمه هر ( منزل)لوګي نل دقيق عمودي وساتل شي، نو بايد په هر پوړ 

که . څخه چې تيريږي، هلته د ډبرو څخه پوښښ ښه نتيجه ورکوي د چت د منځ. پوښښ سره تکيا ورکړل شي
د اور درزونه ولري، د هغه شکل، جريان او زياتوالی  ک څخه جوړشوي د لوګي د نلونو برخېڅه هم دکېرامي

دلته د مهنډسانو او همدا رنګه د پروژی امر وظيفه ده چې د . په اجازه ورکول شوي خبر کې ليکل شوې دی
 .برې په دقت سره کنترول کړي او د هغه لګول په ډېر پام سره په نظر کې ونيسيانتقال شوي ډ

 

 Anordnung und Herstellung derد روزانونو ترتيب او جوړونه 

Schornsteine (Arrangement and production of the chimneys)  
 :يډول د ړېدنې پېژندلو د نظر ټکي په الندېد تيوري له لحاظه د روزان د جو

څخه تود د ټولو خواوو  په منځ کې پالن شي، چې دا د کوټې روزان بايد د امکان په صورت کې د ودانۍ
سوری وويستل روزان  کې دخوا په  مود د بام د سر څوکي نه او يا ددېڅخه ع اوسي، دا د ودانۍ د الندې

او ( الړ د اور د مخنيونی دېوال سرهدېوالونو کې هم او يا د ځانته و د زينو په)وزانونه د بيروني دېوال ر. يش
ښه په کافي دېوالونه  د جوړولو امکان شته، خو بايد ددې هم( چې کوم بل شی شاوخوا ته نه وي)ځانته والړ 

اوسي، او يا د دېوال د ډبلوالي سره چې دا کېدی شي . سره مجهز شوی وي اندازه د تودوخي ساتنې طبقې
ت وي، نو دا د استعمال هدف که چېرته ډېرو روزانونو ته ضرور. يطبقه ورکړل ش اضافي د تودوخي ساتنې

د . په ګروپونو وېشل کيږي، چې دا د کار په وخت کې د تودوخي له لحاظه ېوبل سره مرسته وکړي له مخې
مرکزي بخارۍ يا مرکزګرمي او . روزانونو حالت او ګروپونه بايد د اوربټۍ سره ېو نښليدونکی سوری ولري

هر )تل  ې او همدارنګه هغه بخارۍ يا مرکزګرمي چ. بايد هر ېو ځانته روزان ولري( کمين)ارۍ بخ يد دېوال
 .بل وي، بايد هم ځانته روزان ولري پکېاور ( وخت

د بخارۍ څخه کوم چې د لوګي ګاز اوځي او د لوګي ګاز کانال ته ننوځي او په روزان کې جريان کوي، بايد 
د ګاز کانال عرضاني مقطع، شکل، د تودوخي ساتنه، د اور په مقابل کې اساساً د لوګي . لنډه الره ولري

اوسي لکه د روزان  د تودوخي د سپما د نظر ټکي له مخې بايد داسېمقاومت، د ګاز په مقابل کې ښه بنداو 
 .د اندازو په شان
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 .دا هغه ډول فلزات دي، چې د زنګ او د تېزابو په مقابل کې ښه مقامت کوالی شي  
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چې  ش غوندېونه لکه دبخارۍ او يا د داتختو څخه متحرکه د لوګي کانالونه لکه د بخارۍ نل د اوسپنې
د ېو ښه بخارۍ د پاره د لوګي د ګاز حرارت د . وړوکی عرضاني مقطع لري،په روزان کې مطابق قدرت لري

 .څخه زيات نه وي k (250  C) 523لوګي په تکيا ګانو کې بايد د 
زمي دلته ال. کوټو کې رني پوړ کې پاک شي، نه په استوګنېبايد په تاکاو او يا په س روزانونو تورکي ود ټول

اوسي، چې ( بی سوری)ولري، دا بايد دومره تنګ  د اور په مقابل کې کلک دوه دروازېد پاکولو کړکۍ بايد 
 ازېڅخه درو زان پاکولو سوريو د پاره د اوسپنېپه عمومي ډول د رو. جريان ونه کړي پکېکومه غلطه هوا 

پاکونی نه شرط چې د هر  کانکرېټ څخه هم جوړ کړی، خو په دېدي، خو سړی کوی شي چې د  ېضرور
 چې په رسم کې ښودل شويلکه څنګه  دغه د پاکولوکړکۍ ګانې. ښه کلک شي وروسته په ګلګل باندې

 1,50څخه اوسي، او لوړترينه اندازه يې بايد د  ځمکېد ( cm 30)والی بايد د ېو ستل په اندازه کمترين ټيټ

m مخې ته ېوه ټيمي يا د اوسپنې ي، نو د سوريفرش د لرګي څخه و که د ځمکې. د ځمکې څخه زيات نه وي 
د مثال په ډول )په هغه کوټو کې چې خطرناکه سوځيدونکي مواد امبار وي . تخته ضرور ده چې کېښودل شي

د داډول کوټو روزانونو ګردچاپېر . ، نو هلته بايد د پاکولو سوری ورنه کړل شي يا جوړ نه شي(واښه يا پروړه
د ضرورت په وخت کې . يا ډکوپخو خښتواو يا د پلنو تختو څخه اضافي طبقه ولريبايد د کنج لرونکو ډبرو 
خطره د ګرځېدو تخته  ونه د بام د سر څخه پاک شي، په دې شرط چې په بام کې بېسړی کوی شي چې روزان

روزانونه جوړشويدي، هلته بايد هرېو ځانته ( ګروپي)په کوم ځايونوکې چې ډېر . او چنګک ورکړل شوی وي
 .هدف د پاره بايد په نمرو سره نښه شي ولري او هر ېو نظر د همهغې پاکولو سوری د
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ه په سر جوړيږي چې دا د لند ځمکېد روزانونو ډېر وزن په وجه  او هم د استوګنې کوټو په وجه دا روزانونه د 
د سرني بام څخه بل تېر نه کړي او د تاکاو څخه مستقيم پورته او ه چې لند ،سره عايق شي یبل د مخنيون

شرط  نه په کلک چتونو هم جوړ شي، په دېخو په استثنأيي حاالتو کې کېدی شي چې روزانو. وويستل شي
 .شي د اور مقاومت ولري او والړ پاتې( که ودانۍ اور واخلي)چې دا د اور په وخت کې 

روزان څخه د  cm 20کمه شيان بايد کمتر ځ ته رانه شي، نو ټول لرګي لرونکيد پاره چې د اور خطر من ددې
ترمنځ تش  چې تيرونه يې د لرګو څخه دي، ددې د خوا څخه چې روزان تېريږي، ددې هغه چتونه. اوسي لرې

( يخن)ځای د روزان ساتونکي سره تړل کيږي، چې پخوا به دا د خښتو څخه جوړشوي روزان ته به غاړه 
خو په اوس وختونو کې دا د کانکرېټو څخه  .ړولولکۍ په شان د ډبل درز سره جوو او يا د اوبو د سپي لورکو

جوړيږي چې دا د ېو سړونکي پښتۍ په شکل اغيزه لري، کوم چې په همدغه ځای کې د روزان په دننه خوله 
نو ښه به دا وي چې روزان په همدغه ځای کې د اسبېست . بل په بام هم ناوړه اغيزه کويه جوړيږي، چې دا لند

شان  په منرالي وړيو څخه او يا د همدې تش ځای د ر د لرګي تير پورېد روزان نه تکاغذونو سره تاو شي او 
د تاکاو او د . په کلکو بامونو يا چتونوکې هم بايدهمدا ډول چلند وشي. موادو څخه چي اور نه اخلي ډک شي

 .بايد کمترکمه ېوه اليه پلستر ورکړل شيته سرني پوړ روزان 
ر څخه تېريدونکی وي، نو دا ېو منفي ټکی دی، ځکه چې دا تير بايد په فقي تيکه روزان د بام د سر څوکي د ا

که روزان . نو ښه به دا وي چې روزان د افقي تير له خوا څخه تېر شي. هغه ځای کې چې روزان تېريږي پری شي
ږي چې وخت ضرورت پېدا کي م د سر څوکي خوا څخه تېريږي، بعضېپه کم ميالني بام او يا د ډېر ميالني با

چې دوه ېوبل ته مقابل پراته روزانونه، کوم چې ېوبل ته متناظر دي د  د ټولو نه ساده دادې. شي دا وسولول
د سولول . مرسته وکړی شي وسولول شي چې دا ېو منحني شکل جوړ کړي او ېو بل سره يې داسېبام څوکه 

د ( ېټ څخهثال په ډول د اهن کانکرد م)، چېرته چې افقي قوه راځي بايد د ېو چنګک سره شوي برخې الندې
 .چت په برخه کې کلک شي
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د سولولو په وخت کې بايد سړی پام ونيسي چې د روزان عرضاني مقطع په ټولو ځايونو کې وساتل شي او د 
چې د هغه ثقل مرکز که ېو ځانګړی روزان دومره وسولول شي . څخه کم نه وي  60روزان ميالن د افقي سطح د 

 ، نو په دې(والړ ممنت څخه 1,5 ˂د چپه کېدو ممنت )څخه بهر وي  طېنق دمرکز نه دريمې طعد عرضاني مق
هېڅکله دا بايد د لرګو څخه تيرونو چت . سره کلک شي د دا د ېو ډېر ټينګ ساختماني برخېصورت کې باي

معموالً دا . سره ورنه کړل شي، د روزان سر د لرګو څخه باروړونکي په واسطه په خپل حالت کې پاتې کيږي
ښه به دا . د جريان مقاومت باعث ګرځي ېمنځ ته راوړي، خو دا تر ډېره حده پور سولېدنه ډېر زښت کږېدنه

واره د نل عرضاني مقطع  6وي چې د جريان خوا د بل کوږ طرف ته بدل شي، کوم چې د هغه شعاع کمترکمه 
د دېوال کولو د پاره  دا ډول سولېدنه. وسيخوا ته هيڅ د جريان مقاومت نه ا سره مطابقت وکړي، چې د هغې

څخه کم  mm 5په شکل درزونه د  داسې زده کړه ده چې د هغې د کږېدو شعاع داسې اندازه شي، چې د پانې
کوم خوا ته چې روزان تغير خوري، هم هلته د روزان پاکولو . څخه ډبل نه اوسي mm 20نری نه اوسي او د 

تاوه اوسپنه يا ټيم  هی کې، چېرته چې راوتلی کنج دی، هلته بايد ېوپه کنج لرونکي ځا. سوری ضرور دی
ت ته سولېدنه سخ دوو خواوو. ته کوم تاوان ونه رسيږيونيول شي، ترڅو د روزان پاکولو په وخت کې دېوال 

 .څخه مخنيوی وشي دی، نو ځکه بايد په پالن کې ددې
 

 د خښتو څخه جوړشوي روزانونه
 Gemauerte Schornsteine (Masonry chimneys)  

د ښه خښتو څخه ېو بل  د روزان غاړې او شونډکې. کم په مخ وړل کيږي په اوس وخت کې دا ډول روزانونه
څخه داسی جوړول کېږي، چې درزونه يې ښه پوره ډک او د دېوال  (مصالح)ره تړلي او د اهکو سمټو شوتی س

رضاني مقطع په انتخاب کې بايد سړی ډېر پام د ع. په لوړولو سره د روزان دننه نری پلستر ونيول شي
ونه  خښتې برخه د ¼د پاره بايد هيڅکله نيمه يا  بيا د شونډکې هونيسي چې پوره خښته ونيول شي، په تېر

ږي او سوري کې ولويپه لوګي د يا وروسته سره بېل شي او دننه روزان  دا کېدی شي چې مخکې. نيول شي
دکمين پاکونکو د تجربې له . نځ ته راشي او د لوګي ګاز به الرې وکړيکې سوري م دې سره به په شونډکې

د روزان بيروني دېوال لکه د  .ښه انتخاب دی cm 26/26څخه  مخې د زړو ودانيو کوم چې د ېوې خښتې
شي،  (پلستر)اخېړ کوټه کې هم بايد دا په د سرني پوړ . (پلستريږي)اخېړيږي  دېوال غوندې دوه وارې کوټې

د کومو ودانيو دېوالونه چې د طبعي ډبرو، کانکرېټ او يا د . م د اور په مقبل کې کلک دېوال اوسيکه دا ه
همدا رنګه په هغه ودانيو . بايد مستقل د خښتو څخه جوړشييې نورو موادو څخه جوړشوی وي، روزانونه 

اصله د لرګو څخه ځانته والړ اوسي، ېوه الزمي فيې کې چې د لرګو څخه جوړشويدي، هم بايد روزانونه 
دېوال  ال څخه ځانته اوسي، حتأ که د کوټېکه چېرته روزان وروسته جوړيږي، نودا بايد د هر ډول دېو. ولري

څخه جوړول کيږي، چې  يعنې د نيمې خښتې ½په مجموعي ډول د کورونو روزانونه د . هم د خښتو څخه وي
جريان لري، د مثال په  پکېدېوالونه، چې ډېر اور د هغو ودانيو د روزانونو . دا معمولي غوښتنو ته کافي دی

 ، رستورانونه او داسی نورو(نانوای)او يا د ډوډۍ پخولو ځای ( لوی مرکزګرمي)يو رډول د لوېو مرکزي بخا
دريمه برخه د هغو ډبرو څخه  دې سره سم بايد الندې. د پاره د روزان دېوال د يوې خښتې په ډبلوالي جوړيږي

 (.شموت ډبرې)نه اخلي وپوښل شي چې اور 
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د روزانونو څخه بايد هيڅکله د کلکو چتونو، فوالدي باروړونکو، د اهن کانکرېټ څخه تيار جوړشوي 
ازه ډبل تکيا يا په اند سړی کوی شي چې د ېوې خښتې. شينتيرونو د تکيا يا د بارونکي په حېث استفاده و

 .ته جوړه کړي پايه د روزان مخې
 

ونښلول  څخه ه لګول شي، بلکه دا بايد د ډډېونه بايد د روزان د دېوال منځ سره وند کوټو بېلونکي دېوال
 .شي

ه صورت کې د روزان په دېوالونو کې د صليب په شکل درزونو څخه بايد مخنيوی وشي، د امکان پ
خښته د لوګي د کشش خوا ته ورنه  ¼د کشش لوري ته ورنه کړل شي، هيڅکله  لګېدونکي درزونه د لوګي

د خښتو او د اهکو شګو ډبرو څخه روزانونه بايد دننه خوا ته پلستر نه شي، بلکه دننه خوا ته تړلی . شي کړل
يې  هغه روزانونه چې خښتې. خوا ته وي د ډبرو يا خښتو ښويه مخه يې بايد دننه. او درزونه يې ډک جوړشي

 .رانه شي ايد تر فشار الندېد روزان غاړه ب .واړه سوري يا درزونه لري، بايد د دننه خوا پلستر شي
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 د قالبي ډبرو څخه روزانونه
 )bricks shaped of Chimneys( Schornsteine aus Formsteinen  

 :علتونه لري و بدلول په قالبي روزانونو، الندېد خښتو څخه جوړشوي روزانون
دا روزانونه .  قو ته ځای ورکولـ  ورو ورود خښتو څخه د روزان دېوالونو په ځای د بل ډول ساختماني طري

 .بايد د دېوال څخه بېل ځانته والړ اوسي، او د دېوالونو سره بايد ېوځای پورته نه شي
د پاره چې د کار څخه سپما وشي او اقتصادي تمام شي، نو بايد د وړو عناصرو په ځای د غټو  ـ  ددې

 .عناصرو څخه استفاده وشي
چې په اوس وختونو  مي او د مرکزي بخاريو څخه استفادې، کوممرکزګرـ  د ځانګړو بخاريو په ځای د کور 

 kw (40000 46,4هر مرکزګرمي چې تودوخي يې د (. په کمه اندازه ګاز)سوځول کيږي  پکېکې اکثراً تېل 

kcal/h) ډېرې  دا مرکزګرمي نورې. ر دی چې جوړ شيدپاره ځانګړی روزان پکا څخه زيات وي، نو دې
 .روزان يې بايد پوره کړيچې   ،غوښتنې لري

وخت وروسته بېرته چاالن شي، او لږ ( ېو ناڅاپه مړ شي)ډېر قوت سره ېودمي وقفه وکړي  که مرکزګرمي په
 .سره د روزان دېوالونه توديږي او سړيږي چې دې

. ، په زياته اندازه د اوبو بخار جوړوي(يا ګاز سوځول کيږي)په هغه مرکزګرميو کې چې تېل سوځول کيږي 
دا بيا . احتماالً دا د انقباض نقطی څخه ټيټيږي او دا اوبه د روزان په دېوالونو لکه د باران په شکل تويږي
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او د ګوګړو تېزاب نيسي، چې دا د روزان په دېوالونو کې ننوځي او د روزان ( سلفر)هايدروکاربيټ، ګوګړ 
 .دېوال د شړېدو يا تجزيه کېدو په لوري بيايي

ا ډول ناورين مخنيوی وشي، نو دوه ډوله د روزان دېوالونه چې د قالب په شکل د روزان د پاره چې د د ددې
 .دېوالونه دي، جوړ شي

 

 ېو پوښ يا پوټکی لرونکی د قالب په شکل روزانونه
Einschalige Formschornsteine (Single-form chimneys)  

ري او سوځېدونکی مقابل کې مقاومت ولتودوخۍ په  څخه چې د ډېرېدا ډول روزانونه د سپکو کانکرېټو 
 : يدرز لرونکي اضافي مواد مرسته کو نري دې سره الندې. نه وي جوړيږي

، چوپړۍ ډوله ډبرې، هوا لرونکي لوټې او مات (لکه سنګ پای)ډوله ډبرې ( قف)د خښتو کرېړ، طبعي ځګ 
ازه ده چې عرضاني مقطع يې بايد ددغو جوړولو د پاره هغه وخت اج. شوي درز لرونکي د الوا ګيچه يا تفاله

 :ډول دی د نلونو پراخوالی په الندېي د لوګ. اوسي پورې cm² 700تر 
  mm x 135 mm 135:   د هغه روزانونو د پاره چې عرضاني مقطع يې مربع ډوله وي

                                                                                                             200 mm x 200 mm  
                                                                                                             260 mm x 260 mm  

  mm Ø 135            :وي د پاره چې عرضاني مقطع يې ګرده د هغه روزانونو
                                                                                                             165 mm Ø  

                                                                                                             200 mm Ø  
                                                                                                             230 mm Ø  

                                                                                                             260 mm Ø  
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د ځينو  دی، دا قالبي ډبرې mm 493او  mm / 326 mm 243په شکل جګوالی يې ( طبله)د ډول  ددې
د کمين پاکولو کړکۍ، د لوګي نل نښلونکي ځای، د کمين سر او . فابريکو کلک او د نورو خلأ لرونکي وي

 .د سولول شوی ځايونو د پاره د هغو سره مطابق قالبي ډبری دي

 
 لرونکي روزانونه( پوټکي)د قالبي ډبرو څخه ډېر پوښ 

Mehrschalige Formschornsteine (Multi-layered form chimneys)  
او بيا چاالنيږي، ( ګليږي)، کوم چې وقفه يې مړ کيږي (د غوښتنو په اساس)هغه مرکزګرمي يا مرکزي بخارۍ 

 .يسواڅخه  لرونکي( پوټکی)ه دا وي چې روزان يې د دوه يا درې پوښ ښه ب
. اړه لري وا تکيا شوي پوښښ پورېودوخي طبقې او د شاوخلوګي نل، د ت ېدلته د روزان فعاليت د متحرک

دغه د لوګي نل د اور او تېزابو په مقابل کې کلک نا سوځيدونکي موادو څخه چې ډبلوالی کم او سرنۍ 
ورکړل شوي دي، بايد د نري درزونو سره چې  پکېځانګړي برخې چې درزونه . سطح يې ښويه وي جوړيږي

څخه  (مصالح)شوتی ( II)او سمټو دوهم ګروپ ( اهک) دلته د چونې. يول شيڅخه کم وي ون mm 7درز يې د 
 .که ښه وي نو دتېزابي ګلګل څخه استفاده وشي
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نل په کافي  ونيسي چې د روزان د سر پوښ الندې منځنې د روزان د سر جوړولو په وخت کې بايد سړی پام
اندازه نظر کې نيول  په mm 1چې دا د روزان د هر متر لوړېدو سره د . اندازه خوځيدونکې ازاده فضأ ولري

 .نيول کيږي mm 100جګ وي نو د خوځېدونکي ازادی فضأ اندازه  پورې m 100که چېرته کمين تر . کيږي

 
 

کيږي او يا دا خلأ سړی کوی شي چې قالبي  د داخلي نل او د شاوخوا پوښ شوي ډبرو تر منځ ېوه خلأ پاتې
کيږي،  ي برخو په منځ کې هم ېوه خلأ پاتېهر قالبد . يوړيو څخه ډک کړ50ټوټو په شکل د کلک شوو ډبرينو 

سره د لوګي نل خپل  نري مزي په شکل بندول کيږي، چې دېچې د دغو برخو درزونه د منرالي وړيو څخه 
څخه په هر ځای کې  برو څخه قالبي وړۍ دي، کوم چې ددېښه او يقيني د ډ. حالت ښه دقيق وساتلی شي

ن په هغه ځايونو چې تودوخي نه لري لکه د زينوکوټه او يا د بيروني استفاده کېدی شي، که د لوګي جريا
 ېد پاره چالنيږي، ښه استفاده ورځن اوړي کې هم د تودو اوبو د استفادېدېوالون سره وي، او يا دا په 

 .کېدی شي
( قف ډوله ډبرې لکه سنګ پای او سپکو لوټود خښتو کرېړ، )د شاوخوا د پوښښ ډبرې د سپکو کانکرېټو 

 10اوسي کلکول کيږي، او درزونه يې بايد  IIګروپ  چې د شوتی( مصالح)، د چونې او سمټو شوتی څخه دي

mm په نظر کې ونيول شي. 
ي، د هغه شاوخوا پوښښ د خښتو، خلأ لرونکو ن د ګروپ په شکل وپه هغه ځايونو کې چې د لوګي جريا

ی، معموالً د نو او د شاوخوا پوښښ ترمنځ تش ځاد نلو. تختو، کانکرېټو او يا د اهن کانکرېټو څخه جوړيږي
م چې نل ښه په ، د سمټو سره کلک شوي د سيند واړه کاڼو سره ډکول کيږي، کوتودوخي ساتونکي طبقې

 .خپل حالت کې ساتي

                                                 
50

 دا ېو ډول وړۍ دي چې د ډبرو څخه جوړوي  
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  Freistehende Schornsteine (Free-standing chimneys)ځانته والړ روزانونه 
س وختونو کې ځانته والړ ګرمونکي کمينونه د استوګنځايونو، ښوونځيو د صنعتي روزانونو نه غېر، په او

د پراخوالي سره په  روزان ګټه داده چې په پالن کې ددېد ځانته والړ . او د نورو ودانيو د پاره هم جوړيږي
د ودانيو په منځ کې روزانونو په خالف، ځانته والړ روزانونه په  .خپل خوښه سړی عمود ودرولی شي
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نو ځکه پخواني د . د مساوي جريان د پاره ېو تودوخي سپما کونکی روزان ګټور دی. ار سره چاالنيږيلوړفش
 .خښتو څخه جوړشوي روزانونه د بيروني او داخلي دېوالونو د پاره هم ښه مناسب دي

 
ته څخه چې ېو يې د لوګي نل او بل يې شاوخوا ( پوټکو)اوسني عصري روزانونه کمتر کمه د دوه پوښونو 

دا چې ډېر ښه لوګی  دا نه يواځې. بايد ګرد وي، جوړيږيپوښښ دی او د لوګي نل عرضاني مقطع کمترکمه 
د ګرد عرضاني مقطع . اندازه شاوخوا کم ځای نيسي 1/5ورڅخه پورته خيږي، بلکه نظر مربع ډوله روزان ته 
مربع ډوله  ارهبايد د هغه سرچاودېدو د مخنيونې د پ لرونکي روزان د احتمالي سوځېدو او يا د کمزوره

انبساط او ځانته د راښکلو هم په جګوالي او هم په عرضاني )د روزان د نل دوامداره خوځېدو . ونيول شي
په عمودي ډول کم بېځايه کېدو سره کېدی شي چې د نري پوښ . سره بايد دا خوځېدونکی اوسي( مقطع

ې د شاوخوا د تکيا ساختمان اندازه بايد د ستاتيک په مقابل ک د باد د اغيزې .لرونکي عناصر اغيزمن شي
 شاوخوا پوښښ د بادوباران د مخنيوې او يا د تودوخي د ساتنې طبقېد روزان . انجينير له خوا نه اندازه شي

کلک ساختمانونه لکه د خښتو څخه دېوال، کانکرېټ او يا د کانکرېټ څخه تيارې . په حېث ورکول کيږي
د پاره بايد خاص  ساتنې( تندر)د برېښنا . فاده کيږياست څخه هم فوالدي پښتۍ  برخې، همدا رنګه لکه د

 .اقدام وشي
 

  Schornsteinkopf (chimney cap)د روزان سر 
سره ښه  د ښه کمين چې د تودوخي ساتنې. يږيمطابق د لوګي ګاز سړپه همدی د څومره چې روزان لوړيږي 

کله کله هم کېدی شي چې د تودوخي . محاسبه کوي  0,5قريباً پوښل شوی وي، د هر متر لوړېدو سره سړی ت
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د ګاز جګوالی ولري او د لوګي  m 100داده چې که ېو روزان ( معنی) ددې مانا. پورې ولويږي  1درجه تقريباً 
د کمين په سر کې . لويږي پورې C  100وي، تر  k (200  C) 473کې ( شروع) تودوخي اندازه د کمين الندې

د دا تل کم يا زيات او هغه مرکزګرمي چې په تېلو چاالنيږي، . کيږي پاتې k (100  C) 373قط تودوخي ف
سره کېدی شي د روزان د سر په برخه کې بخار سوړ شي او د باران په  چې دې ،ګوګړو تېزاب لرونکی وي

اندازې ( سلفرو)ګړو دا د ګاز څخه په مايع بدلېدو حرارت، په تېلو کې د ګو. شي اوبه په دېوالونو توييشکل 
تېزاب ( سلفرو)څومره چې روزان لوړيږي، هومره د لوګي په ګاز کې د ګوګړو . اړه لري او د اضافي هوا پورې

 .زياتيږي
موادو څخه کار واخستل شي چې د تېزابو په مقابل کې کلک او کم اوبه  د روزان د سر د پاره بايد داسې

هم ذکر شوی، دا  ېلکه څنګه چې مخک)فوالد V2Aخټه او يا د  ونيسي، د مثال په ډول د اور نه اخستونکي
د پاره بايد  د ساختمان او طبيعت ساتنې(. ت لريهغه فلزات دي چې د زنګ او تېزابو په مقابل کې ښه مقاوم

 – cm 40يا د هوار بام څخه د  د بام د څوکي)ودانۍ څخه لوړ اوسي روزان په کافي اندازه د بام او يا د ګاونډ 

50 cm 1، او په ميالني بام کې د روزان د سر څخه پورې m سړی نه شي (.  په اندازه عمود د بام په سطح
پوړ د سلفري ګاز څخه  ددې د پاره چې پورتنې. د بام څخه خپل په خوښه وټاکيکوالی چې د رزوان لوړوالی 

ره د لوګي نل پاسنۍ وژغورل شي، نو سړی بايد کوښښ وکړي چې د ګاز د وتلو سرعت لوړ کړي، خو اکث
سره دا خطر شته چې د کمين په سرني برخه کې د فشار  خو بيا هم ددې. ه د سر لوله ورکويبرخه تنګوي او ېو

وزان کنترول کونکي اجازه نه ورکوي چې د روزان په سرني برخه منځ ته راشي، نو په همدی علت د ربنديځ 
ل امکان دادی، چې د روزان په سر کې د هوا د پو کولو د ګاز د سرعت لوړولو د پاره ب. کې لوله ورکړل شي

د روزان سر د باد جهت . دا ډول آله بايد د مرکزګرمي د مړکېدو او چالنېدو سره جفت اوسي. آله ولګول شي
 :ډول ښودل شوی ته په الندې

جنوب  ېپور mm 2,5 د اغيزی اندازه يې تقريباً تر    څخه کم وي،      10-په پورته د ـ که د بادجهت مخ      
 .غرب خواته

جنوب  پورې mm 1,8ـ که د باد جهت افقي وي،                                              د اغيزی اندازه يې تقريباً تر      
 .غرب خواته

 (.د کمين سر پټولو څخه ډډه وشي)فشار زيات دی  څخه کم وي،  12+که د باد جهت لوېدنه د 
سره  وي، بايد تل ټيټ فشار ولري، چې دېدرزه نه دي جوړش کوم چې بې نځ کې کمين،د ساختمان په م

 .هيڅکله د لوګي ګاز دننه ساختمان ته داخل نه شي
 

 اصول او مقررات د مرکزګرمي د کوټې
 Heizraum-Richtlinien (Boiler room guidelines)  

 .ساختمان او تجهيزات ټېسوځيدونکو موادو ذخيره کولو د کو او د د مرکزګرمي د کوټې
 :ـ د مرکزګرمي کوټه 1   

 مفهوم 1.1     
 پکېېو يا ډېرې د مرکزګرمي يا مرکزي بخارۍ چې  پکېڅخه مطلب هغه کوټه ده، چې  د مرکزګرمي د کوټې

کيږي، د ټيټ فشار بخار جوړيږي  اوبه ګرميږي، اوبه سرې)مايع او يا ګاز سوځول کيږي او دې سره  جامد،
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د تودو اوبو تيارول او يا د ماشين چاالنېدل او اقتصادي تمامېدل په ځانګړي يا (. ه هوا توليدوياو يا تود
ځانته . څخه زيات اوسي MJ/h (40000 kcal/h) 44 167بايد د  د تودوخي ګټوره توليدونهمجموعي ډول 

 .ټانکۍ د مرکزګرمي د کوټو په اصولو کې نه راځي هوالړ

 اندازې 1.2     
اندازه شي، چې مرکزګرمي په ښه منظم ډول کار وکړی شي او د هر  د مرکزګرمي کوټه بايد داسې    1.21     

ميمولو د پاره په کافي اندازه تش رخوا څخه وليدل شي؛ خوصوصاً د مخ، ډډو او شا خوا څخه د پاکولو او ت
ل ترمنځ فاصله بايد د د دېوا او د مرکزګزمي د کوټې دروازېد د مرکزګرمي د اوربټۍ . اوسيځای موجود 

نځ او همدا شان د د مرکزګرمي د شا او د روزان ترم. زيات اوسي m 1مرکزګرمي د اوږودوالي څخه 
که د . د نيمايي څخه کم نه وي ر منځ فاصله بايد دمرکزګرمي د مخې فاصلېد شا دېوال ت مرکزګرمي د کوټې

صورت کې  انالونه ورکړل شوي وي، نو په دېک د لوګي او ګاز ېدېوال کې دوه يا ډېرپه مرکزګرمي شاته 
 .بايد دا فاصله ډېره وي

، که د مرکزګرمي د ګرمولو فعاليت تر د مرکزګرمي د کوټې جګوالی د ځمکې څخه تر چت پورې    1.22     
69,6 kw (60000 kcal/h) 2,10اوسي،کمترکمه  پورې m و فعاليت ددې څخه او که د ګرمول. ټاکل شوی

 .ونيول شي m 2,40جګوالی بايد کمترکمه  کوټې لوړ وي، نو د
جګوالی، که د  د اور د بټۍ د سر څنډې څخه تر د مرکزګرمي د کوټې چت پورې د مرکزګرمي   1.23     

، که د ګرمولو m 1,50څخه پورته وي، کمترکمه  kw (125000 kcal/h) 145مرکزګرمي ګرمولو فعاليت د 
 464د يې ، که د ګرمولو فعاليت m 1,80څخه پورته وي، کمترکه  kw (250000 kcal/h) 290د  يې فعاليت

kw (400000 kcal/h)  2,10څخه پورته وي نو کمترکمه بايد m د هغه مرکزګرميو د  تني اندازېپور. اوسي
پاره دي، چې نلونه يې د پاس څخه پاکول کيږي، او يا د نلونو د نښلولو ځای د مرکز ګرمي د بټۍ څخه پورته 

 .شوی وي ورکړل
لوړ ځای ورکړل شوی وي، بايد د دغې په هغه مرکزګرميو چې د ماشين چاالنولو د پاره د ګرځېدو    1.24     

تش ځای جګوالی د په منځ کې د ګرځېدو . اوسي m 2,20تر منځ فاصله کمترکمه  لوړ ځای او د چت الندې
 .پرېښودل شي m 1,80بايد کمترکمه 

د شا دېوال تر منځ د کار سټېچ، د لوګي د سوري  شا دېوا او د مرکزګرمي د کوټې نکۍد اوبو د ټا   1.25     
جالۍ سره  ي او په کافي اندازه هوا کش د ېوېاو همدا رنګه د لوګي د نل څخه پورته په نظر کې ونيول ش

 .مجهز شي

 فرش دېوالونه، چتونه او د ځمکې 1.3     
کيږي،  زيات وخت دپاره پاتې پکېانسانان  سره چې د هغه کوټې رمي کوټه بايد هيڅ کلهد مرکزګ   1.31     

 .تعلق لري د هغه کوټو نه چې د مرکزګرمي پورېغېر . خالصه اړيکه ونه لري
او د نورو  همدارنګه چتونه د مرکزګرمي د کوټېاو  دېوالونه او تکيا ګانې ګرمي دکوټېد مرکز   1.32     

د مرکزګرمي او د جامد سوځونکي موادو ترمنځ بېلونکی . اوسي کوټو بايد د اور په مقابل کې ښه کلک
 .دی شوی ات ورکړلدېوال په برخه کې په راتلونکي برخو کې تشريح
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دېوالونه او چتونه بايد پلستر شوی اوسي، چې دا بايد يا خو د درز بندونکي  د مرکزګرمي د کوټې   1.33     
دا  .سره رنګ شي( Wasserglasanstrichديم کاربنات سو)ضميمه شوي موادو سره او يا د مناسب رنګ 

 .سره چې ساختماني مواد يې اور نه اخستونکی وي، وپوښل شي( غږ نيونکي طبقې)کېدی شي چې د 
 .فرش بايد د اور نه اخستونکي ساختماني موادو څخه جوړ شي د ځمکې   1.34     
منځ، د چت د منځ او د ځمکې فرشد منځ څخه داسې تېر  نلون  د دېوال د او نور د ګرمېدونکو نلونه   1.35     

ځای کې لوله ورکول، کوم تېريدونکي  د مثال په ډول په. ټو ته تېر نه شيڅخه ګاز نورو کو شي، چې ددې
 .شي ای د تودوخي ساتونکي واشل سره ډکاو د لوګي نل تر منځ تش ځ چې د لولې

 د وتو الرې، دروازې او کړکۍ ګانې   1.4     
څخه زيات  kw (250000 kcal/h) 290د مرکزګرمي کوټه، کوم چې د اوربټۍ د تودوخي قوت يې د   1.41     

وړ وي، د امکان په صورت کې ېوبل ته متقابل اوسي او ېو يې بيرون خوا  د استفادې چې وي، بايد دوه الرې
 .الر ولري، جوړ شي

هغه دروازې چې . ته خالصه شي او بيا خپله بنده شي دروازه بايد بيرون خوا د مرکزګرمي د کوټې  1.42    
 .بهر خوا ته نه دي، بايد کمترکمه اور بندونکی اوسي

اندازه ( مساحت)د کړکۍ غټوالي . د مرکزګرمي کوټه بايد کمترکمه ېوه کړکۍ بيرون خوا ته ولري  1.43     
دول د الس په اندازه لوړ اوسي او د کړکۍ خالصول او بن. اوسي څخه مساحت د کوټې د 1/12بايد کمترکمه 

 .په اسانۍ سره استعمال شي

 هوابدلېدنه  1.5     
 پکېڅخه بايد د امکان په صورت کې هوا جريان ونه کړي، او په مساوي ډول  د مرکزګرمي د کوټې  1.51     

 .اوسي و ننوتلو کړکۍ بايد تل خالصه پاتېد هوا وتلو ا. هوا تبديله شي
 راتلو سره مجهزېدنهد هوا   1.52    
 .د مرکزګرمي په کوټه کې بايد کمترکمه ېوه د هوا راتلو سوری په نظر کې ونيول شي 1.521     
ځای کې نه  ن کې وساتل شي، خو بيا هم په داسېد امکان په صورت کې هوا راتونکی سوری په ام 1.522     

 50، د دوامداره موجود وي پکېانان انس اوسي چې دا سوری د هغو کوټو د کړکۍ ګانو يا دروازو څخه چې

cm کې هغه کوټې چې د اور د خطر الندې دي، کړکۍ په همدې اندازه او يا استثنأ حالت . کمه فاصله ولري
 .څخه لوی په نظر کې نيول کيږي ددې

جامد او مايع مواد سوځول کيږي، د هوا راښکلو  پکېد هغه مرکزګرمي بټيو د پاره کوم چې  1.523     
د مرکزي بخاريو د روزانونو د  %50مجموعي عرضاني مقطع بايد کمترکمه ( د هوا راښکلو کانال) زېدروا

ګاز سوځي، د روزان عرضاني مقطع يې کمترکمه  پکېاو هغه مرکزګرمي چې . سوري په اندازه محاسبه شي
5 cm²  1,16د هر kw (1000 kcal/h)  ً300ګرمولو توان ته، خو بيا هم مجموعا cm² اوسي. 

 cm 50فرش څخه کوم چې په سر يې مرکزګرمي والړه ده، د  د هوا راښکلو سوری بايد د ځمکې 1.524     
 .څخه لوړ نه اوسي

سوري عرضاني مقطع  ې ېو خاص سوری ورکول کيږي، نو ددېسوري کپه که چېرته د هوا راښکلو  1.525     
دغه خاص سوری . کې ورکړل شوی 1.523چې په لوی اوسي نظر د هوا راښکلو سوري ته، کوم  %50بايد 
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ورکړل شي، چې په اسانۍ سره پاک  په اندازه ښکته داسې cm 30بايد د هوا راښکلو سوري څخه کمترکمه 
 .شي
د هوا راښکلو سوري او د خاص سوري الزمي عرضاني مقطع ته اجازه  له مخې 1.525او  1.523د  1.526     

د ماشين سره تنګ سوري لرونکي چاڼۍ ته اجازه نه شته چې استفاده . ينه شته چې د جالۍ سره محدود ش
څخه ټيټ وي، نو بايد د  m 2که د هوا راښکلو سوری د عمومي يا شخصي سرک خوا ته وي او د . وشي
 .او خالصېدونکي چوکاټ سره چې جالۍ نيول شوی وي، ورکړل شي دونکيکې پورې

 مهوا وتلو د پاره تنظي د چټلې  1.53     
هوا وتلو د پاره ېو  مايع مواد سوځي، بايد هلته د چټلېجامد او  پکېد مرکزګرميو کوټې کوم چې  1.531     

 .سوری په نظر کې ونيول شي
هوا سوری په بيروني دېوال  څخه کار اخستل کيږي، بايد د چټلې د ګازو پکېهغه مرکزګرمي چې  1.532      

خاص سوری د . همدغه ځای کې د تازه هوا د راښکلو سوری دی کې په نظر کې ونيول شي، چېرته چې په
 .د پاره فقط بيروني دېوال کې اجازه ورکول کيږي( مرکزګرميو)مرکزي بخاريو 

هوا خاص سوری جوړ  يدي، اجازه نه شته چې هلته د چټلېهغه روزانونه چې په منځ کې جوړ شو  1.533     
 .شي
عرضاني مقطع، کوم چې مرکزګرمي ( د چټلی هوا د وتلو خاص سوري)هوا د وتلو سوري  د چټلې 1.534     

. اوسي cm² 200د روزان عرضاني مقطع اوسي، خو بيا هم کمترکمه  %25په طبعي ډول چاالنيږي، کمترکمه 
، کوم چې عرضاني مقطع يې مستطيل شکل (د چټلی هوا د وتلو خاص سوري)هوا د وتلو سوري  د چټلې

پرتو  ددغو سوريو اغيزې بايد د مخکې. تهضلع  وارې اوږده اوسي نظر لنډې 1,5يې لري، بايد اوږده ضلع 
 .نلونو سره محدود نه شي

او اجازه نه شته چې جالۍ ونيول . ورکړل شي د چټلې هوا د وتلو سوري بايد چت ته نږدې الندې 1.535     
 .شي
څخه ووځي، ښه فعاليت وکړي، د امکان په د بام  ا وتلو سوری هم لکه د روزان غوندېهو د چټلې 1.536     

 .صورت کې بايد د روزان خوا ته جوړ شي

 روزانونه، د لوګي او ګاز نلونه، د لوګي کانالونه   1.6     
کې ذکر شوی، بايد ځانګړی روزان ولري، دلته هم  1.1 هره بخارۍ يا مرکزګرمي لکه څنګه چې په 1.61     

په موجوده ودانيو کې ډېرې مرکزګرمي ګانې په ېوه . ا بدلولو آله ورکړل شيلکه د نورو اوربټيو په شان د هو
شته، تر هغه وخته چې بېرته کوټه کې د لوګي نلونه د ګروپ په ډول د ېو روزان څخه د استثنأ په ډول اجازه 

 .شي دا لرې
 .سره وتړل شي ډېرې ګازي بخارۍ کېدی شي چې په مجموعي ډول د ګاز وتلو نلونه د ېو روزان 1.62     
د خښتو نه جوړ شوي يا کانکرېټ شوي برخې د مرکزګرمي يا بخارۍ او د روزان تر منځ، همدا رنګه  1.63     

دا د ضرورت په وخت کې . د روزان د جګوالي څخه تجاوز ونه کړي ¼د فوالدي تختو څخه نلونو اوږودوالی 
 cm 20ډبلوالی که د نل پراخوالی  والدي تختېد ف. ه بل څخه وژغورل شيد تودوخي د ضايع کېدو او د لند

 ډبل فوالدي mm 5څخه پورته  انتخابيږي، او ددې mm 4وي نو  cm 30انتخابيږي، او که  mm 3وي، 
 .تختو څخه کار اخستل کيږي
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د سوريو په مخ کې کومه تخته چې ورکړل شوی، . بايد پورته وېوړل شي( برخې)نښليدونکي ټوټې  1.64     
په پورته برخه کې د هوا د جريان سوری په نظر . شي وخت کې په اسانۍ سره لرې نترول يا پاکولو پهبايد د ک

د عرضاني مقطع د مساحت څخه کم  %3ېو د بل سره ارتباط لرونکي سطحو مساحت بايد د . کې ونيول شي
 .اوسي cm² 20نه وي، دا بايد کمترکمه 

 روښنايي 1.7     
 .رق په واسطه روښانه شيد مرکزګرمي کوټې بايد د ب

 کوټه د سوځونکو موادو د ذخيرې   2     
 جامد سوځونکي مواد 2.1     

څخه زيات وي، جامد  kw (125000 kcal/h) 145د هغو بخاريو د پاره چې د تودوخي فعاليت يې د 
ضرور ( کوټهد سوځونکو موادو )د پاره ځانته کوټه  نه په ودانۍ کې ذخيره کيږي، چې دېسوځونکي مواد دن

ده، کوم چې د مرکزګرمي يا بخارۍ څخه د اور نه اخستونکي ساختماني موادو نه دېوال په واسطه بېل شوی 
 .په دغه دېوال کې دروازو ته اجازه نه شته. اوسي

 تېل  2.2     
نه  د پاره خاصه کوټه چې د هر خوا  څخه د اور نه په ودانۍ کې ذخيره کيږي، چې دېتېل هم دن 2.21     

شکل  دا کوټه بايد داسې. څخه بېل اوسي اخستونکو ساختماني موادو څخه دېوال په واسطه د نورو کوټو
نه  چې تېل د توېدو په وخت کې نورو کوټو ته تېر( د مثال په ډول درشايي، ژوروالی او کاسه يا تغاره)ولري 

فرش بايد په کافي اندازه د تېلو  ځمکېددې کوټې د . شي، او بدرفتو اوبو يا د ځمکې اوبو ته الره ونه کړي
دروازې بايد اور نه تېرونکي . نه تېرېدونکی اوسي او د اور نه اخستونکي ساختماني موادو څخه اوسي

 .هوا بايد تل هواداره اوسي ددې کوټې(. د اور مخنيوی وکړي)سي او
 ې ذخيره شي، که چېرتهاجازه شته چې تېل د مرکزګرمي په کوټه ک ليترو پورې l 3000تر  2.22     
 غوښتنې ومنل شي 2.21د  2.221     
 .انکۍ د ګرمو برخو او يا د لوګي نلونو په سر نه اوسيد تېلوټ 2.222     
د ډډو . اوسي لرې m 2او د تېلو ټانکۍ د ګرمو برخو او يا د لوګي نلونو څخه  په ډډه کمترکمه  2.223     

که چېرته د ګرمی وړانګی په مقابل کې د ګرمو برخو يا د لوګي  کم شي، پورې m 1فاصله کېدی شي چې تر 
 .نلونو او د تېلو د ټانکۍ تر منځ ېوه محافظتي طبقه ورکړل شوی وي

 د جامدو او مايع سوځونکي موادو ېوځايي ډيپو  2.3     
پکار  د پاره امنيتي اقدام ع سوځونکي مواد کېدی شي چې په ېوې کوټې کې ذخيره شي، دېجامد او ماي

 .دی چې تېل د توېدو په وخت کې جامد سوځيدونکي موادو سره تماس ونه کړي

 روښنايي  2.4     
 .د فقط د برق په واسطه روښانه شيد سوځونکو موادو ډيپو باي
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 د مرکزګرمي په کوټو کې غږ نيونکی طبقه
 Schalldämmung in Heizräumen (Sound insulation in boiler rooms)  

کرو په اوسني وخت کې د تېلو او يا ګازو څخه مرکزګرمي ډېر اواز لري نظر پخواني د سکرو او ډبروس
. سړی وېلی شي، چې د مرکزګرمي غټوالي سره په منظم ډول  غږ هم لوړيږي د تجربو له مخې. مرکزګرميو ته

هر وخت د پاره انسانان  ې دخارۍ يا مرکزګرمي د استوګنځايونو، دفترونو يا په نورو ودانيو کې چبمرکزي 
هغه نورو کوټو ته د غږ  ، په ګاونډ ودانيو او ياله مخې (نورم)د معيار . په خوا کې جوړيږي اوسي، پکې

په  غټه وي، او مرکزګرمي غټه وي، ددې څومره چې ودانۍ. څخه زيات نه شي dB 30تېرېدلو اندازه د 
 .مطابق د غږ مخنيونی طبقه ټاکل کيږي

سړی وېلی شي چې د مثال  خو د تجربو له مخې. ق نه شي ټاکلینه دقي د غږ اندازه سړی د مخکېبده مرغه  د
پمپ لري، په ډول ېو فاميلي ودانۍ د پاره، کوم چې په متوسط ډول غټ د اور بټۍ، د اوبو ټانکۍ او 

وړترين ل ي وخت کې د الزمي غږ مخنيونی طبقېپه اوسن. ته ضرورت نه شته اضافي د غږ مخنيونی طبقې
رمي د بام په پورتني څه رنګه چې مرکزګ. دی kw (500000 kcal/h) 580 د پارهسرحد د ودانيو مرکزګرميو

دپرابلم حلول په بام  د طبقېپه تاکاو کې ځای په ځای کيږي، نو د مرکزګرمي د غږ مخنيونی  پوړ او الندې
 .کې اسانه دی نظر تاکاو ته

څخه پورته وي، نو که ښه وي  kw (500000 kcal/h) 580عاليت د هغه مرکزګرمي چې د تودوخي توان يا ف
 .چې جوړ شي مرکزګرميو ته دی زياته اندازه مېالن د لرېد پرمختګ . دا بايد ځانته ځای کې ودرول شي

 

  Geräuschentstehung (noise generation)د غږ جوړېدنه 
 :ډول دي د غږ جوړېدو علتونه په الندې

 :ن غږماشيد د اور د بټۍ 
 .جذبولو او د اور د پو کولو څخه منځ ته راځي( دم)دا غږ د پو 

 :د سوځېدو غږ
په وجه د  د سوځېدو هوا پو کول کيږي، نو ددېپه هر وار چې د اور په بټۍ کې اور لګيږي، نو دلته 

 چې دا د. دا ډېر ژور فريکونسي لري. غږ احساسوي ډک غږ جوړيږي، چې سړی د بم غوندې شورماشور نه
Hz – 50 Hz 30وړو مرکزګرميو د پاره د 

 پورې Hz 10د آلی د غټوالي سره دا تقريباً تر . دی پورې 51
 .ټيټيږي

 :په منظم ډول سره د ېو شي جريان کولو غږ
کله پورته تلنه او کله بېرته ټيټېدنه، او يا په سوځېدونکي موادو کې غېرمنظم د  د هوا يا د تېلو د اندازې

د ګرمو اوبو په ټانکۍ کې کېدی شي چې د غږ انعکاس دومره قوي شي، . باعث ګرځيهوا موجوديت د غږ 
dB 100چې د غږ اندازه 

 .څخه زيات شي او يا ددې 52
 
 

                                                 
51

  Hz (Hertz) حد دیدا د فريکونسي وا 
52

  dB (Dezibel) دا د غږ د اندازی واحد دی 
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 :د نلونو او پمپونو غږ
دا په هغه مرکزګرميو کې چې . د لرګو په شان ډېر ښه متحرک دي دي نلونه د ارتجاعي خاصيت له مخېفوال 

 .والی مختلف دي، د مرکزګرمي سره ېوځای د غږ د انتقال قوي سيستم جوړويد نلونو قطر او اوږود
خپل احتزاز  ددېخو بيا هم . که څه هم پمپونه نورمال حالت کې په نن وخت کې کوم مزاحم کوونکی غږ نه لري

يا فريکونسي د نلونو په سيستم کې تصادفي د پمپولو په وخت کې عامل فريکونسي ېو د بل سره لګيږي، 
سره ېو ناارامونکی غږ منځ  و ځي، چې دېې د نلونو په منځ کې غږ پورته او ښکته کيږي او دا په قوي کېدچ

 .ته راځي
 

 Maßnahmen gegen Schallübertragungد غږ د انتقال په مقابل کې اقدامات 

(Measures against sound transmission)  
کې د غږ اندازه  د مرکزګرمي په ماشين ،ه کوی شيپه اول قدم کې د امکان په صورت کې چې سړی څومر

. لحاظ بايد سړی د اوبو د ټانکۍ او د اور لګونکي ماشين انتخاب ته ډېره پاملرنه وکړي په دې. ټيټ وساتي
په ګازي مرکزګرميو کې چې اتموسفېري اورلګونکی ماشين کم غږ لري نظر د ډېر فشار لرونکي اورلګونکي 

WE 100000د تودوخي اندازه يې  ېوه ټانکۍ چې. ماشين ته
. وي، په حېث د ېوی غټی ټانکۍ کم غږ لري53

 سره ېوه لوېه ټانکۍ آلی سره ېوځای جوړوالی شو، چې دې اده چې ډېر واړه واحدونه د ېو لويېګټه د ددې
د وي، نو د دوو ټانکيو ېوځای کېدو سره فقط  dB 80ټانکۍ دغږ اندازه  د مثال په ډول که  د ېوې. جوړيږي
80 dB  83څخه dB د مثال . ټاکل کيږيد مجموعي غږ اندازه د غږ د منبع څخه  د ېوې کوټې. ته پورته کيږي

 ته د کوټېکم دی نظر اولني ټانکۍ ته، نو دل په اندازه dB 10ټانکۍ د غږ اندازه د  په ډول د دوهمې
 10مجموعي غږ اندازه د  ېسړی کوی شي چې د ېوې کوټ. کۍ سرهمجموعي غږ اندازه مساوي ده د لويې ټان

dB  ته د نيمايي په اندازه قوي دی نظر مخکېپه اندازه ټيټ کړي، چې دا. 
 

  Körperschall (structure-borne noise)د ټانکۍ د جسم غږ 
څخه ودانۍ ته  ځمکېد تودو اوبو د ټانکۍ په ترتيبولو کې بايد سړی د ټانکۍ د جسم غږ انتقال د تاکاو د 

فنرونو څخه وي  کۍ يا خو پر ېو چوکاټ چې د فوالديهدف د پاره سړی بايد دا ټان د همدې. مخنيوی وکړي
ل د څخه بې و يا خو پر ېو غږ نه تېرونکي تختې چې د تاکاو د ځمکېاو د زنګ په مقابل کې مقاومت ولري، ا

ودانۍ ته د ره چې د جسم غږ د نلونو له الرې څوم. کېښودل شي اهن کانکرېټ څخه جوړ شوي تختې باندې
په منځ کې د ربړ  ټانکۍ سره کلک ونه تړي، بلکه ددې تلو مخه نيول کيږي، نو بايد سړی دا د مخکې

نلونه بايد د دېوالونو او چتونو او هم د چتونو د منځ څخه تېريدونکي ځايونو . لرونکی فوالد ايښودل کيږي
تر منځ تش  ه بايد کلک نه شي، بلکه ددېا ن سرهمدارنګه د لوګي او ګاز نلونه هم د روز. سره کلک نه شي

 .څخه ډک شي رتجاعي موادو څخه لکه د اسبست مزوځای د اور په مقابل کې سخت ا
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  WE دا د تودوخي واحد دی 
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  Luftschall (airborne sound) (سانانو خبرېلکه د ان) غږ ييهوا
، فقط که دا جګ هم وي وزان خولې پورېطبعي ده چې غږ د ټانکۍ څخه روزان ته انتقاليږي، کوم چې تر ر

د پاره چې په  ددې. اونډ ودانۍ ته هم مزاحمت کويښکته کيږي، او خامخا ګ پورې dB – 15 dB 10تر 
جوړ شي چې  دا بايد داسې. کلو فاصله ورکړل شيروزان کې غږ کم شي، نو د روزان په کانال کې ېو د غږ راښ

 يې کوټې وي او د دوه يا درې وا تههغه روزانونه چې شاوخ. د روزان د کانال عرضاني مقطع تنګه نه شي
جذبولو او د اور د پو ( دم)کوم غږ چې د پو . ، کوم د يادولو غږ نه ورکويوي څخه جوړ شوي( پوښ)پوټکي 

کولو څخه منځ ته راځي، کېدی شي چې د غږ  بخاريدونکي پوښښ د غږ بخاريدونکي هوا راتلونکي کانال 
لوېو  او د د کوټی نه د مرکزګرمي د دروازې له الرې ميغېر د روزان څخه غږ د مرکزګر. سره غږ کم شي

ورکول کيږي  نو ځکه دلته مشوره. څخه هم کوټو ته انتقاليږي کړکۍ يا دروازې مرکزګرميو غږ د هوا کښ
او  سره مجهز شي، قابل کې امنيتي دروازه هم د غږ مخنيونې طبقېد اور په م چې د مرکزګرمي د کوټې

سره پورتني کوټې د خالصو کړکۍ ګانو  ۍ هم د غږ بخارونکی ولري، چې دېړکک همدارنګه هوا راښکونکې
ده چې د هوا د  ګرميو د غږ اندازه کونکي دا ښودلېد مختلفو مرکز. سره د غږ د مزاحمت څخه وژغورل شي

د غږ په مقابل کې د هرڅه نه د هوا . ته ر د ګرمو اوبو د ټانکۍ غږ مخنيونېغږ مخنيونه ډېره مهمه ده نظ
څخه چې ډبلوالی نظر د مرکزګرمي  کې بايد د مرکزګرمي د کوټې چت د سخت اهن کانکرېټ تختېمخ

د غږ ( يا نورو طبقو نه (لسترپ)چې غېر د اخېړ )کې په خام چت . اوسي پورې cm – 30 cm 20غټوالي ته د 
 (لسترپ)اخېړ نه ( مصالح)څخه ډبل د شوتی  cm 5څخه ډبل ونيول شي، او د  cm 3طبقه بايد د  مخنيونې

د . بايد د مرکزګرمي د کوټو دېوالونه ښه په کافي اندازه کلک او ډبل اوسي د هرڅه نه وړاندې. ورکړل شي
طبقه  ات کافي نه وي، نو د دېوالونو مخې ته بايد اضافي غږ نيونکېلوېو مرکزګرميو د پاره که دا اقدام

 .چت ونيول شي او د غږ مخنيونېدازه د غږ راښکلو په ان cm 30ورکړل شي، او په چت کې د 
 

 موادو څخه د ګاز روزانونه د سوځيدونکو
 Abgasschornsteine (Exhaust chimneys)  

ضرور  پکېمنځه وړل  سوځي او د سوځېدلي ګاز له پکېمواد د هغو مرکزګزميو ، کوم چې جامد او مايع 
دلته مونږ . ی ګاز له منځه وېوړل شيپه خالف د ګازي مرکزګرميو د پاره ضرور نه دی چې سوځېدل ددېدی، 

کوم چې د سوځيدلي ګاز د منځه وړلو د پاره  ،د ګازي ماشينونو، د ګاز سوځونکو آالتو په برخه کې ويل لرو
هدف د پاره د ګازي  که ېو ګاز سوځونکی ماشين د همدې. ښودل کيږيپه حېث ضرور دی، د ګازي بخارۍ 

 ظر کې نيول کيږي، ددې د ګاز مصرف د کوټې د لوېوالي او د کوټېي بخارۍ په ناو يا د ګازپه حېث ماشين 
 :ډول دي په الندې ونهد ماشينونو او د اوربټيو تر منځ فرق. د هوا بدلولو په تناسب جوړول کيږي

a  ) دي، کوم چې ډېر کم ( ګاز مصرف کوونکي آالت)ګازي ماشينونه، ګاز مصرف کونکي تجهيزات
کيږي چې د هغه سوځېدلی ګاز د خاصې ګاز کې ودرول  ا په ېوې لويې کوټېوځېدلی ګاز جوړوي او يا دس

دا . څخه ايستلو ته ضرورت نه وي، بلکه دا د هوا د تبديلولو سره کيږي ايستونکي آلې په واسطه ددې کوټې
ونو او ، ګازي چراغسپرئ ، د مينځلومنقلونو، د کور ګازي داشونو: از ماشينونه عبارت دي لهډول د ګ

 .لونو څخهيخچا
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b  )ې خاصې آلې، کوم چې د هغه سوځېدلی ګاز د ېووخارۍ عبارت دي له ګاز مصرفونکي تجهيزاتګازي ب 
 .، د وينځلو ټانکۍ او غټ اوبه ګرمونکيګرمونکي د کوټې: دا عبارت دي له. په واسطه ايستل کيږي

c  ) ې دا په ېو حالت کې ګازي چ( کياوبه ګرمون د مثال په ډول واړه)تجهيزات شته نور ګاز مصرفونکي
دا . ه مصرفولو کې ېو ډول ديچې دا د ګاز پ سره ددې. ت کې ګازي بخارۍ کېدی شيماشين او په بل حال

 (.نور د مثال په ډول د کوټې لوېوالی، د استفادې موده او داسې)ېواځې د اودرولو حالت پورې اړه لري 
، کوم چې په مرکزګرمي د ګاز سره چاالنيږي، هم په هر ، په ګازي روزانونو کېغوندېلکه د لوګي روزانونو  

او د ګرمېدلو مجموعي مقدار سره په هر ساعت کې د ګاز  عت کې د سوځيدلي ګاز مقدار جوړوي،سا
 :وجود لري ونهورکړل شوي ترکيب په سوځيدونکي ګاز کې الندې. کيږي مصرف ټاکل

  H2 54%        هايدروجن            
  CO 7%ايد     کاربن مونو اکس

  CH4 28%متان                                
  CmHn 3%هايدروکاربنات            

 :موجود دي ونهترکيب په نه سوځيدونکي ګاز کې الندې
  CO2 2%کاربن داياکسايد         
  O2 0,5%اکسيجن                        
  N2 5,5%نايتروجن                       

 :ډول تعمل کوي يدونکی ګاز په الندېسوځ
H2  +  1/2O2  =  H2O               
CO  +  1/2O2  =   CO2              
CH4 +     2O2  =   CO2 + H2O  

C2H2 +  21/2O  = 2CO2 + H2O  
تودوخي جوړيږي، تقريباً  MJ – 16,74 MJ (2500 – 4000 kcal) 14,65ښاري ګاز سوځولو سره  Nm³ 1د 
دا د . ړيږيد سوځېدو نه وروسته ګاز جو Nm³ 4,0هوا ته ضرورت دی او تقريباً  پورې Nm³ - 4,5 Nm³ 4د 

ای اکسايداو د شوی ګاز د سوځيدلي محصول په حېث، په زياته اندازه کاربن د سوځېدو نه وروسته پاتې
نايتروجن د پاتې شوني  ن مونو اکسايد اوپه خوا کې مخکينی ګاز په کمه اندازه کارب ددې. اوبو بخار لري

 1,0د الزمي هوا څخه د  اضافي هوا اندازه د تيوري له مخې د ښه ګازي بخاريو د پاره د. کيږي په ډول پاتې
 k 333ګاز د پرخه کېدو لوړترينه نقطه  د سوځېدلو څخه وروسته د پاتې شوی. نه دینه زيات  وارې 1,1نه تر 

(60  C) 800ب ګاز کې سړی کوی شي چې په ېو مترمکع. دی g د اوبو بخار حساب کړي. 
مستقيماً  ،موجوديت( CO)کاربن مونو اکسايد  %4او ( CO2)کاربن داياکسايد  133 ‰په هوا کې  د کوټې

ل د ګازي روزان د ن ېسوځول کيږي، د سوځېدلي ګاز آل پکېهغه مرکزګرمي چې ګازي مواد . خطر دی
امنيتي جريان د پاره د سوځيدو نه  دبايد فقط ېو سويچ  ټولې مرکزګرمي. ورکول کيږي نښلولو ځای پورې

 .په عمومي ډول دا سويچ د ګازي بخارۍ يا مرکزګرمي سره ېوځای وي. وروسته د ګاز روزان کې ورکړل شي
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 د سوځېدو نه وروسته پاتی ګاز د نل عرضاني مقطع

د تماس اندازه د 
HuB=3600kcal/

m³ 

 مستطيلي بع ډولهمر ګردډوله راتلنه تر فشار الندې

 

m³/h 
1000 

kw ~ 

1000 

kcal/h ~ 
 

cm² 
d 

cm 
 

cm² 

~ 

a 

cm~

~ 

 

cm² 

~ 

b 

cm ~ 
c 

cm 

~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,8 

0,8 – 1,2 

1,2 – 1,8 

1,8 – 2,5 

2,5 – 4,2 

4,2 – 5,3 

5,3 – 6,7 

6,7 – 8,3 

8,3 – 10,8 

10,8 – 13,5 

13,5 – 16,2 

16,2 – 20,0 

20,0 – 24,2 

24,2 – 29,2 

29,2 – 33,3 

33,3 – 39,2 

39,2 – 44,2 

44,2 – 48,3 

48,3 – 53,3 

53,3 – 59,2 

59,2 – 64,2 

64,2 – 69,2 

69,2 – 75,0 

75,0 – 81,7 

81,7 – 88,3 

88,3 – 95,8 

  3,48تر 
3,48 – 5,80 

5,80 – 8,12 

8,12 – 11,60 

11,60 – 17,4 

17,4 – 22,04 

22,04 – 27,84 

27,84 – 34,80 

34,80 – 45,24 

45,24 – 56,84 

56,84 – 67,28 

67,28 – 83,52 

83,52 – 100,9 

100,9 – 121,8 

121,8 – 139,2 

139,2 – 163,6 
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201,8 – 222,7 

22,7 – 247,1 
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  3تر 
3 – 5 

5 – 7 

7 – 10 

10 – 15 

15 – 19 

19 – 24 

24 – 30 

30 – 39 

39 – 49 

49 – 58 

58 – 72 

72 – 87 

87 – 105 

105 –

120 

120 -141 

141 -159 

159 -174 

174 -192 

192 -213 

213 -231 

231 -249 

249 -270 

270 -294 

294 -318 

318 -345 

20 

28 

38 

50 

62 

80 

95 
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200 
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21 
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30 

25 

36 

49 
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441 

475 
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28 
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104 

126 

150 
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294 

345 
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468 

486 
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704 
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805 
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950 
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اټکل شي، چې د اور په بټۍ کې سوځېدو او جريان ته مزاحم نه شي، دا  د جريان امنيتي سويچ بايد داسې
سره  او د لنډ وخت د پاره مړکړي او دې و مستقيماً اغيزه وکړيوزان کې د هوا جريان د اور په لمببايد په ر

ت کې د روزان کې د بنديځ او د جريان بېرته ګرځېدو په وخ په. کوم اضافي هوا داخل نه شي چې دا سوړ کړي
انوي، په دې وخت کې چې د اور د لمبې ګولېدلو ته اجازه نه ته ننوتل امک سوځيدو نه وروسته ګاز کوټې

، ېوه (کمېدنه د پرخې د نقطې)نه وروسته ګاز سره ګډ شي  هوا ته اجازه ده چې د سوځېدو د کوټې تودې. وي
بايد د ( د اور د بټۍ او د روزان تر منځ نل)د سوځېدو نه وروسته د ګاز نل . م څخه بايد ډډه وشياندازه د تراک

نل  د د ګاز وتلو. بل نه تېرونکی اوسيه اور په مقابل کې کلک، د زنګ په مقابل کې مقاومت لرونکی او لند
وکړي او د شکل تغير  د ګاز وتلو د نل عرضاني مقطع سره مطابقتڅخه عرضاني مقطع بايد د اور بټۍ 

 پاره د نل عرضاني مقطع بايد داسې ه نلونو دمستطيل ډول. بايد وړوکی نه اوسي ورکولو په وخت کې هم
کمترينه الزمي عرضاني مقطع د . څخه نظر لنډی ضلع ته ډېر نه اوسي وارې 1,5اوسي، چې اوږده ضلع يې د 

اړه لري چې دا په تېر جدول کې ورکړل  دلو اندازې پورېد بټۍ توان او د نښلېګاز د وتلو نلونو د پاره د اور 
 .شويدي

ورکړل شي، کوم چې دا د کې نل هر  په د ګاز وتلومخ په پورته ېوه ټوټه بايد  ،د جريان امنيتي سويچ نه پورته
 جريان په امنيتي اندازه شي، چې د روزان نورمال جريان سره د دغه ټوټه بايد داسې. ه نښلول کيږيروزان سر

د ګاز د وتلو الره بايد لنډه اوسي او د ضرورت په وخت کې د تودوخي . ګاز داخل نه شي ځای کي  سوځېدلی
ي نلونه هر افقي متر او يا په پورته تلونکدلته هدايت کيږي چې په . د السه ورکولو څخه وژغورل شي

 .اوسي m 2کمترکمه بايد 

 
چېرته چې په دېوال کې د فلز . څخه اوږود انتخاب نه شي m 2اغيزمنه جګوالی او د ګاز وتلو نل د  د روزان

 .څخه د ګاز وتلو نل ورکړل شوی، هغه ته بايدد فلز څخه ېو استر په نظر کې ونيول شي
د ګاز د وتلو نل او د سوځيدونکي ساختماني برخو يا شيانو، کوم چې د اور نه اخستونکو موادو سره پوښل 

د ګاز د وتلو نل بايد په دېوال کې جوړشوي الماريو د . څخه کم نه وي cm 5شويدي، تر منځ فاصله بايد د 
 .منځ څخه تېر نه شي
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 ګازي اسبابونه او د ترتيبولو شرطونه
د  

نښلولو 
 درجه
m³/h 

د هوا 
 ضرورت

m³/h 

د اوبو 
 بخار
g/h 

 فضأ ېد کوټ
 > 5m³ 

 فضأ ېد کوټ
 5-8 m³ 

 فضأ ېد کوټ
8-12 m³ 

 فضأ ېد کوټ
˂ 12 m³ 

ګاز د 
د وتلو 

 نل

هوا 
 ورکونه

د ګاز 
د وتلو 

 نل

هوا 
 ورکونه

د ګاز 
د وتلو 

 نل

هوا 
 ورکونه

د ګاز 
د وتلو 

 نل

هوا 
 ورکونه

په  نه 80 0,46 0,1 يخچال
کوټه 

کې په 
کافي 

اندازه 
هوا 

ضرور 
 ده

په  نه
کوټه 

کې په 
کافي 

اندازه 
هوا 

ضرور 
 ده

په کوټه  نه
کې په 
کافي 

اندازه 
هوا 

ضرور 
 ده

ټه په کو نه
کې په 
کافي 

اندازه 
هوا 

ضرور 
 ده

 نه نه نه نه 80 0,46 0,1 داخلي رڼا
 نه نه نه نه 400 2,3 0,5 اجاق

د کباب 
 بخارۍ

 نه نه نه نه 600 3,45 0,75

 نه نه نه نه 2000 11,5 2,5 داش
د پايپ 
 نښلونه

 نه نه نه نه 2000 11,5 2,5

واړه 
ګرمونکي 

 بخاۍ

 Øهو  800 4,6 1,0

60 

 Ø هو 

60 
 Øهو 

60 
 Øهو 

60 

 متوسط
ګرمونکي 

د )بخارۍ 
1,0m³/h 

 پورته

 Øهو  2000 11,5 2,5

100 

 Øهو 

100 
 Øهو 

100 
 Øهو 

100 

غټ ګرمونکي 
د )بخارۍ 

2,5m³/h 
 پورته

 Øهو  4000 23,0 5,0

100-

120 

 Øهو 

100-

120 

 Øهو 

100-

120 

 Øهو 

100-

120  

د اوبو ټانکۍ 
 l 100ر ت)

 پورې

 ≤هو 2800 16,1 3,5
Ø60 

 ≤هو 
Ø60 

 ≤هو 
Ø60 

 ≤هو 
Ø60 

واړه اوبه 
تر )ګرمونکي 

150 

kcal/min) 

 150 هو اجازه نه شته 2000 11,5 2,5

cm² 

150 

cm² 

هوا 
 ضورور

 *** *هو 
150cm² 

هوا ته 
 ضرورت
150cm² 

د هوا 
 کړکۍ

 **نه 

غټ اوبه 
 ګرمونکي

 *** هو هو هاجازه نه شت 4800 27,6 6,0
150cm² 

هوا ته 
 ضرورت
150cm² 

د هوا 
 کړکۍ

 هو اجازه نه شته اجازه نه شته 6000 34,5 7,5 او يا
 هو اجازه نه شته اجازه نه شته 7200 41,4 9,0 او يا

 :په پورته جدول کې
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ېرولو ته ضرورت څخه لوړ اوسي، د ګاز نل ت m 2,40جګوالی بايد د  لنډ وخت د پاره استفاده او د کوټېد  *
 .نه شته

 .څخه کم وي، د ګاز نل تېرولو ته ضرورت دی m 2,40جګوالی چې د  د کوټې * *
 .په هغه کوټو کې ترتيب، چې په منځ کې دي او هوا تبديلی ته ضرورت دی ***

چې  ته اجازه نه شته طابق وکړي، دېپه روزان کې د ګاز د وتلو نل بايد د بل استر لرونکي نل سره ښه تنګ ت
د پاره چې د جريان د مقاومت څخه مخنيوی وشي، نو د ګاز د  ددې. ان دننه عرضاني مقطع ته ووځيد روز

د روزان سره مرکزګرمي چې په ګازو او هم په ډبرو سکرو کار کوي، . وتلو نل په روزان کې مايل ورکړل شي
د ګاز وتلو روزان خاص تاسيسات  فقط که د رسمي مقاماتو له خوا نه اجازه وي، که چېرته)هم نښلول کيږي 

نلونه بايد مستطيلي  نکيوې تړلي ګاز وت، نو د روزان سره ټول(مقايستاً زښت ډېر مشکالتو سره تړلی اوسي
چې په نل عرضاني مقطع، کوم د په دی حالت کې او په ټولو ځايونو کې، چېرته چې د ګاز وتلو . اوسي

ه خوا څخه مخ په د روزان دنن طه تنګ شوی وي، بايد سوريپه واس (مصالح)شوتی  يا زړېتورکي، شګو او 
کې ( منزل)پوړ  که په همدغې. وتلو نل ته فقط تر ځوړند ځای پورې ورسيږيچې د ګاز د  ښکته ميالن ولري،

دا )صورت کې بايد دا سوري په مساوي لوړوالي نه اوسي  تلو نلونه ورکړل شوي وي، نو په دېډېرې د ګاز و
د رسمي مقاماتو په اجازه، د ډېرو بخاريو د ګاز وتلو نلونه د روزان څخه (. الی ولريبايد مختلف جګو

که چېرته په دغه ګاز وتلو نل کې ېوبل د بخارۍ نل ېوځای کيږي، او دا د مخکيني څخه . مخکې ېوځای شي
که . ع ولريپه اندازه فشار ولري، بايد دا د ګاز وتلو نل مخکې د نښلولو څخه مناسب عرضاني مقط  %25د 

د عرضاني مقطع اندازه کولو د پاره د ځانګړو عرضاني مقطعو . نه نو دا د دواړو بخاريو د پاره کافي نه دی
 .ازه ضرور دهدمجموعي ان

 .اوسي m 1فاصله بايد کمترکمه  پورې( الندې)سوري څخه تر د روزان تل د په روزان کې د ګاز د وتلو نل 
دا کېدی شي چې د پخو . نه اخستونکي ساختماني موادو څخه جوړ شي د ګاز د وتلو روزان بايد د اور

او يا د اسبيست سمټو څخه مناسب قالبي  و څخه دېوال جوړ شي، او يا د کلکې خټې، د شاموت خټېخښت
د پاره بايد د روزان دېوالونه د اوبو په  زونه چې ډېر د اوبو بخار لري، ددېهغه ګا. برخو په شکل جوړ شي

ونه بايد دننه خوانه د دېوال د ګاز وتلو دېوال شوي. خواته کړي ټينګ او يا کمترکمه اوبه يوېل ښه مقاب
د . ی رنګ په نظر کې ونيول شيضروري حالت کې بندونک په. شي( پلستر)اخېړ سره  (مصالح)سمټو شوتی 

ه کومې اوبه چې په روزان کې د بخار څخ. دننه ښه ښويه شي( نلونه)څخه روزان  کلکې خټې يا د شموت خټې
سره  د کانال. برخه کې ېو تغاره د اوبو د پاره کېښودل شي ي، د هغې د پار بايد دروزان الندېمنځ ته راځ

برخه کې ېوه دروازه  وزان کنترول شي، نو د روزان الندېد پاره چې دګاز وتلو ر ددې. نښلولو ته اجازه نه شته
کې د کنترول د پاره ګرځېدلو  که په الندې. رڅخه ونه وځيې ګاز وبنده اوسي چ يد داسېګۍ ورکړل شي دا با

د پاره چې د لوګي او ګاز تر منځ  ددې. بام په سرني پوړ کې ورکړل شيامکان نه وي، نو دا دروازه ګۍ بايد د 
د بام سر کې کوم چې د روزان او بام تر منځ کنج . نښه ورکړل شي( Gګ يا )سرپوښ بايد د  ، نو پهفرق اوشي

د ګاز د وتلو روزان دېوالونه چې د . څخه کم نه وي  60بايد د  لکه د لوګي وتونکي روزان غوندېي، راځ
پوښ نه بايد  ه دي، لکه د ګاز وتلو نلونو غوندې د اور د اخستلو څخه ساتنېتودوخي په مقابل کې ښه بند ن

 .فاصله ولري cm 5کمترکمه 



671 

 

 
و څخه دا په خاصه توګه د دېوالون. څخه ووځي د سر څوکي ګاز د وتلو روزان د بامڅومره چې امکان لري، د 

 ي، او دا بايد کمترکمه د بام سطحد روزان سر بايد افقي اندازه ش. اړه لري جوړ شوي ګازي روزانونو پورې
حاالتو کې د باد  که د لوګي روزانونو غوندي په بعضېګازي روزانونو کې هم ل په. فاصله ولري m 1څخه 

  .که ښه وي نو ېوه تخته ګۍ په نظر کې ونيول شي. ضرورت پېدا کيږيمخنيونې ته هم 
کمه فاصله د روزان د عرضاني مقطع او د کمتر چې په پورته شکل کې ښودل شوی، ددې تختېلکه څنګه 

تر منځ، چې په روزان  هغې اندازې پورې اړه لري، چې دا بايد د باد جريان د روزان د خولې او د سرني تختې
 .ګرنټي کړای شيده، ان عرضاني مقطع کې د جري

 :فرمول ورکړل شوی دی اره الندېټاکلو دپ ددغی اندازې
hm ≥ Σf / a + b (cm)  
 :د ګردو روزانونو د پاره
hm ≥ Σf / d /2 (cm)  

 :په پورتني فرمولونو کې 
hm   =تر منځ فاصله سر او د هغه په سر د باد مخنيونې د روزان د. 
Σf   =ي مقطعد روزان عرضان. 

a, b  =د ډډو اوږودوالی د روزان د عرضاني مقطع. 
d   =قطر د ګرد روزان د عرضاني مقطع. 
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 د ګازي روزانونو فشار يا وزن
 Belastung von Abgasschornsteinen (Load of exhaust chimneys)  

 10cmX10cm (100په ګازي روزانونو کې کوم چې د قالبي ټوټو څخه جوړ شوي او عرضاني مقطع يې 

cm²)  10او يا قطر يې cm (80 cm²)  بخاريو يا مرکزګرميو ته کوم چې مجموعي قدرت يې ( 2)وي فقط دوه
 .اوسي اجازه ده m 2جګوالی کمترکمه  پورې او په روزان کې د اغيزې MJ/h (20000 kcal/h) 83,7تر 

 cm x13,5 cm 13,5رضاني مقطع يې ګازي روزانونه چې د خښتو او يا د قالبي ټوټو څخه جوړ شوي، او ع

(180 cm²)  13,5او يا قطر يې cm (140 cm²) يو د نښلولو مجموعي اندازه او وي، د بخاريو يا مرکزګرم
 :جدول څخه ټاکل کيږي ددې مجموعي قدرت د الندې

 
 
 



673 

 

 
 cm x 20 cm 13,5ګازي روزانونه چې د خښتو او يا د قالبي ټوټو څخه جوړ شوي، او عرضاني مقطع يې 

(270 cm²)  16,5او يا قطر يې cm (210 cm²) يو د نښلولو مجموعي اندازه او وي، د بخاريو يا مرکزګرم
 :جدول څخه ټاکل کيږي ددې مجموعي قدرت د الندې

 

 
 20cm x 20 cm (400ګازي روزانونه چې د خښتو او يا د قالبي ټوټو څخه جوړ شوي، او عرضاني مقطع يې 

cm²) 20ې او يا قطر ي cm (310 cm²) يو د نښلولو مجموعي اندازه او ددې وي، د بخاريو يا مرکزګرم
 :جدول څخه ټاکل کيږي مجموعي قدرت د الندې

 
څخه زيات بخارۍ يا مرکزګرمي نښلول شوي وي، نو د ( 3)دلته توصيه کيږي چې که د روزان سره د دريو 

 .ړل شي چې خوله بندونکی يې په خپله خالص او بند شيروزان په سرني برخه کې د جريان امنيتي آله ورک
 

د روزان اغيزمنه 
کمترين جګوالی 

  mپه 

د نښلولو مجموعي 
  m³/hاندازه په 

لوړترينه مجموعي 
ګرمېدو د قدرت  د

 MJاندازه په 

(Mcal/h)  

 د نښلولو بخاريو تعداد

غټ اوبه 
ګرمونکی، د کوټی 

 ګرمونکی

ورکوټی اوبه 
 ګرمونکی

2 

4 

6 

17 

25 

25 

58 (50) 

87 (75) 

87 (75) 

2 

3 

4 

3 

5 

6 

د روزان اغيزمنه 
کمترين جګوالی 

  mپه 

د نښلولو مجموعي 
  m³/hاندازه په 

لوړترينه مجموعي 
د ګرمېدو د قدرت 

 MJاندازه په 

(Mcal/h)  

 د نښلولو بخاريو تعداد

غټ اوبه 
ګرمونکی، د کوټی 

 ګرمونکی

ورکوټی اوبه 
 ګرمونکی

2 

4 

6 

40 

50 

58 

145 (125) 

174 (150) 

203 (175) 

3 

5 

7 

6 

8 

12 

د روزان اغيزمنه 
کمترين جګوالی 

  mپه 

د نښلولو مجموعي 
  m³/hاندازه په 

لوړترينه مجموعي 
د ګرمېدو د قدرت 

 MJاندازه په 

(Mcal/h)  

 ادد نښلولو بخاريو تعد

غټ اوبه 
ګرمونکی، د کوټی 

 ګرمونکی

ورکوټی اوبه 
 ګرمونکی

2 

4 

6 

29 

29 

40 

104,4 (90) 

104,4 (90) 

145 (125) 

3 

4 

5 

5 

7 

8 



674 

 

 ايښودل شوي نلونو روزانونه (مخلوط)ګډ 
 Gemischtbelegte Schornsteine (Mixed Occupied chimneys)  

يوځای هغه وخت اجازه ده ( مخلوط ايښودل)د سوځيدونکي موادو ګازونو نلونه د لوګي وتلو روزانونو سره 
 :شرايط تر سره کړی شي کزګرميو د پاره کافي وي، او الندېمقطع د ټولو بخاريو يا مرچې د روزان عرضاني 

 .هغه مرکزګرمي ته اجازه ده ونښلول شي، چې امنيتي اور لګونکی ولري     
 .خوله بندونکی ولري هد جريان په امنيتي ځای کې ېو ګازي مرکزګرمي بايد د پورتني برخې     
د يو د بل څخه  m 0,30نورو مرکزګرميو د نلونو نښلولو تر منځ  بايد کمترکمه  د ګازي مرکزګرميو او     

 .يجګوالی فرق موجود و
 .سره نښه شوی اوسي( ګ ک GK)او سر کې په تورو  دل شوي نلونو روزانونه بايد الندېمخلوط ايښو

 

 Lüftungsschächte undاو د هوا بدلولو کانالونه ( سوري)د هوا بدلولو کندې 

Lüftungskanäle (Ventilation shafts and ventilation ducts)  
انسانان اکسيجن د هوا له الری . اساساً د تازه هوا څخه استفاده د انساني ژوند د پاره بنسټيزه غوښتنه ده

اندازه نظر د انسان فعاليت،  ددې. او د اوبو بخار بېرته اوباسي( H2Co2)تنفسوي او کاربونيک اسيد 
 m³/h 0,02په متوسط ډول هر انسان په ساعت کې . مي وزن او ماحول يا چاپېريال ته مختلفه دهخوراک، جس

څخه  %1د پاره چې په چاپېريال کې د  ددې. د اوبو بخار د تنفس له الرې اوباسي g/h 40کاربونيک اسيد او 
 ان د پاره چې د کوټېانس( بالغ)لي په ساعت کې د رسېد يک اسيد نه اوسي، نو بايد ېو وارېزيات کاربون

الړو ودانيو چې د ځانته و. وي، ضرور دی m³ 15حجم  ، او د هر ماشوم د پاره چې د کوټېوي m³ 32حجم 
د رسېدلي  واری په ساعت کې طبعي حالت سره 2نه تر  1,5هوا بدلول  کړکۍ ګانې يې بندې وي، د کوټې

 m³ - 12 8حجم  ماشومانو د پاره چې د کوټېپورې، او د  m³ - 24 m³ 16حجم د  انسان د پاره چې د کوټې

m³  مرکزګرمي، بخارۍ، د جارو ماشين او اېشول او )که چېرته کوټه وړه وي او يا کومه آله . ضرور دیپورې
صورت کې طبعي هوا بدلېدنه د درزونو، کړکۍ او د دروازی له  په کوټه کې وجود ولري، نو په دې( بخارول

خالصی نه شي، نو ( خرابه هوا کېپه ژمي او )ې د دغو کوټو کړکۍ ګانې تل کېدی شي چ. الری کافي نه ده
هغه کوټې چې مستقيماً د بيروني هوا سره اړيکه نه شي لرلی د . هره اضافي د هوا بدلولو آله ضرور ددپا دې

او د  ننوتل وا له الرېپه نندارتون کې د نندارچيانو کوټو او سينماګانو د پاره اکسېجن د تازه ه :مثال په ډول
د  د کوټې( ه هر ساعت کې د هوا بدلولپ وارې x)د هوا د بدلولو ضرورت . زهرجنی هوا وتل ډېر ضرور دی

يا اړه لري، همدا رنګه دا کوټه  ورېغټوالي، حالت، د شيانو د ايښودلو ګڼوالي او د هغو د استعمال هدف پ
، د فابريکو کوټې، ښوونځي، د ونوتوارپخلنځی، تشناب، کناراب، کالو منځلو، مرکزګرميو، البر

جوړولو فابريکې، ګراجونه او  ، مغازې، سينګارځايونه، د بيرورانو کوټې، ملمستون، د غونډو کوټېرنځو
د حرارت په  لو آلې، کوم چې د هغو اغيزې ېواځېد هوا بدلو. ، د هوا بدلولو ته ضرورت دیداسې نور دي

دلولو سيستم د اقليم او حالت اس کوي، دا ډول طبعي د هوا بمنځ ته راتلو او د هوا مختلف فشار سره تم
چې بيروني کړکۍ نه لري، د اندازه  د طبعي هوا بدلولو سيستم په ېوې تړلي کوټې کې. ډېر تړلی دی پورې

 کسانو پورې 6دغه مقررات د هغو کوټو د پاره دي چې تر . کولو اساسات په معيارونو کې ورکړل شويدي
کولو سيستم او همدا رنګه د هوا مختلف فشار څخه  د حرارت په وخت کې د هوا نوي .ورڅخه کار اخلي
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ځکه د دا ډول  نو. استفاده، د ځان سره مداوم د هوا جريان راولي، کوم چې د هوا راتلل او وتل نه تړل کيږي
هوا جريان  دمستقيماً ( تشنابونه)پالن شي، چې د مثال په ډول د ځان مينځلو کوټې  کوټو نل غځونه داسې

جريان د د هوا . د پاره چې د امکان په صورت کې دکشش په وجه د فشار مخنيوی وشي سره نه اوسي، ددې
ټيټ خو . ار لري، کوم چې لکه د روزان غوندې اصول لرياعتب هوا د بدلولو سوري او کانال پورې تخنيک د

د . قيموالیساتنی طبقه او مستر عرضاني مقطع، داخل کې ښويه سطح، د دېوالونو اوچته د هوا سورؤ
په اول قدم کې د اسبيست سمټو څخه قالبي ټوټې او ښه ښويه  ،ښه اعتبار لرونکي ساختماني موادو له مخې

 .والی لري دغه دکلکو خټو نلونه د غږ مخنيوني په وجه مخکې .دي شوي د کلکوخټو نلونه

 
  

،د تودوخي ساتنې طبقه ورکړل شوی ي دېوال لکه د بيرون ي يا کندې بايد د بام تر سره پورېدغه سور
ورکړل شي  په سر ېو سرپوښسوري  ېغد د. څخه پوره استفاده وشي اوسي، ددې د پاره چې د حرارت اغيزې

هر وخت هم په  غوندې لکه د روزانونوبايد دغه سوري . ژغوريوڅخه ( باران)دا سوری د باد او ورښت  چې
 .او بل يې ېوځايي ې ېو يې ځانګړیه سوري دي، چدوه ډول د معيار له مخې. کې پاک شي

ری د بام په سر هوا بدلولو د پاره ېوه ځانګړی د هوا وتلو سو د ځانګړو سوريو تاسيسات د هرې کوټې
استوګنځای کې  که تشناب او کناراب په. هوا خوا ته وتلی اوسي ويستل کيږي چې ددې سرنی سوری ازادې

وا بدلونکي سوري ېو د بل دا دواړه ه کيږي، ري له الرېد مجموعي سو د هوا بدلول ېوځای اوسي، نو ددې
 .د پاره چې دهوا جريان څخه مخنيوی وکړي ي، ددېدبېلونکي ژبۍ سره بېل شوي  نه د ېوې

کوم چې په عرض ورکړل شوي کانال سره  ،کوټو دوام پېدا کوي مستقيماً په دروازو له الرې هوا بدلونه د
عواقب لري، چې د هوا  يودا. ړو ودانيو ډډو څخه د بيروني هوا سره ېوځای کيږيېوځای کيږي، چې د دوا

 .په زياتېدو سره الزمي د بنسټ مساحت زياتيږي( منزل)بدلونکو کوټو تعداد او د پوړ 
سره نامساعده شرايط هم ګرنټي  کانال سيستم په امن او مکمل اغيزېسوريو او ( ډبل) د دغه دوه وارې

کې، د غرونو په لمن کې چې تود او وچ باد  تلو حالت په تنګې ژورې درېد باد څخه سا :ډولد مثال په . کوي
دغه . وګنځايونو کې بی د عرض هوا بدلونېلګيږي په ناساپي ډول د تودوخي زياتېدنه، او يا په است
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د کوم  رضاني مقطعو مساحت په مقابل کې بېتخنيکې ښه صفتونه د هوا بدلولو سوريو او د لويو الزمي ع
 .اضافي قيمت موجود دي

. چې دا اکثراً په لوړپوړو ودانيو کې استعماليږي پاره اقتصادي ګټه لري، د ېوځايي سوريو تاسيسات ددې
هر کوټه . م سرته ويستل کيږيد با ۍ کې هواکش د ېوځايي سوري له الرېپه ېو پوړه ډېرو کوټو لرونکي ودان

دغه د . داخليږي هوا مستقيماً د دروازې يا کړکۍ له الرېو تازه ، اد ېوې جانبي  سوري سره نښلول شوې ده
. د درز په شکل ورکول کيږي مساحت ولري، چې دا د دروازې cm² 150هوا داخلېدلو دروازې بايد کمترکمه 

څخه  ¾د ېوځايي سوري عرضاني مقطع يا خو مربع ډوله او يا مستطيل ډوله وي، چې د ډډو تناسب يې د 
 ، ددې cm² 500په اندازه مساحت ولري، که زيات وي نو  cm² 300، او د ( 3:4 ≤)اوي اوسي زيات او يا مس

 .جدول کې ښودل شوي دي ې په الندېانداز

 
کوم چې د سوري د دروازې څخه تر د سوري بيرون ته وتلو پورې د  ،د سوري د جګوالي متوسطه اغيزه

 .، ېوه حسابي وسيله دهفاصلې
hm = (a1 + a2 + …an)/n جګوالی د هواکش د سوري 

مقطع يې د ښکته نه  شي چې عرضاني ېجوړ کش سوري بايد عمود د ښکته څخه پورته داسېهواد يي ېوځا
په اندازه بايد د پاکولو د پاره ورکړل  cm² 400برخه کې ېو سوری د  په الندې. تر پورته پورې تغير ونه خوري

 .نه اوسيکم  تر د النديني جانبي سوري پورې m 0,5سوري پورتنۍ څنډه  کوم چې ددغې ،شي
ه، د امکان په د منځ څخ د کوټې د دروازې. اوسي  cm² 140د جانبي سوري عرضاني مقطع بايد کمترکمه 

د هوا . څخه زيات نه شي m 2,20فاصله بايد د  صورت کې چت ته نژدې، تر د ېوځايي هوا کش سوري پورې
کې د هوا وتلو جانبي سوری، د  په پورتني پوړ. لوړ او ټيټ اوسي cm 25سوري بايد د ېوبل څخه کمترکمه 

سره عايق شوی وي، کېدی شي چې راساً د  ا وتلو ګډ سوري په خوا کې، بې ددې نه چې د تودوخي ساتنېهو
په اندازه د ېوې سرپوښ په واسطه وتړل  cm² 150د جانبي هوا وتلو سوري دروازه د . بام څخه وويستل شي

پورې تش  cm² 25ې  د وتلو عراضاني مقطع کمترکمه تر ځای په خوا ک ، کوم چې د تړونکي(شيبند )شي 
څخه  mm 10احتماالً د بندولو جالۍ چې بايد په ماشين جوړه شوې اوسي او د سوريو ازادوالی د . شي پاتې

 .اوسي، جوړ شي cm² 180کم نه وي، او د سوري د منځ نه د تېرېدو مساحت 
ې واړه پخلنځيو او يا د پخولو تاخچو څخه کار په عمومي ډول اوسني وختونو کې په استوګنځايونو ک

. بل ونيسيه اخستل کيږي، کوم چې د هغه د هوا حجم او د دېوال سطح کفايت نه کوي چې  منځ ته راغلی لند
د مثال په ډول د غټو تختو څخه منتاژ  .ودانيو کې کم بخار تېرېدنه راځي سره ېوځای په نوي جوړ شوي دې

بل لرونکو کوټو کې د بخار نه تېرونکی طبقه ه انکريټي عناصر، کوم چې دا په لنداو يا نري سوري لرونکي ک
پوټکي د  ښښ د بيرونييا د تختو پو وسره د ډبر (مصالح)و هم د خښتو په دېوال کې د شوتی ده، ا هضرور

په اوسط ډول د اغيزه لرونکي سوري جګوالی په  
hm 

نبي سوريو نښلولو اجازه ورکړل شوي تعداد د هغه د جا
 سره عرضاني مقطع

300 cm² 400 cm² 500 cm² 
 10 8 5 مترو پورې m 10تر 

 11 9 6 پورې m 15څخه پورته تر  m 10د 

 12 10 7 څخه پورته m 15د 



677 

 

وا تر د ه د ټولو نه بايد د کړکۍ له الرې. يدلته بايد لمده هوا وويستل ش. پاره دي، ښه تنګ کلکول کيږي
 يرون خوا ته کومه کړکۍ نه لري، دېکافي وي، او هغه پخلنځي چې په منځ کې دي، او د ب الندې پورېچت 

 .ته دا مشوره نه ورکول کيږي
واسطه د هوا  چې د پخلي ځای څخه مستقيماً د بخار ايستونکي په ،د بخار ايستلو د پاره ښه اغيزمنه داده

 .دلته سړی دوه امکاناته لري. وويستل شي د بام سر څخه وتونکي سوري له الرې
ډېر منزله . د کم پوړو ودانيو د پاره اکثراً سړی د هر پخلنځي د پاره ځانګړی د هوا بدلولو سوری ورکوي

خوصوصاً لوړ پوړو ودانيو د پاره چې ډېر ځانګړي هوا بدلونکي سوري پکاريږي او زيات ځای نيسي، نو په 
بدلولو سوري او هم د پخلنځي د هوا  حتمي دی مجموعي د هوا وتلو سوریهمدی وجه په دغه حالت کې ېو 

په خوا کې دا امکان  ددې. توصيه کيږي، چې دې سره د کړکۍ له الرې د تازه هوا راتلل هم ګټور دي سره دا
 .بل راښکونکی آله ولګول شي، ترڅو لمده هوا بيرون ته انتقال کړيه هم شته چې په بيروني دېوال کې د لند
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 يولسم فصل

 Haustechnik/Entwässerungد استفاده شوي اوبو وتنه \د کور تخنيک

(Building Services / Drainage)  
 د استفاده شوي اوبو وتنه

 فابريکه د بدرفت د اوبو وړوکې د نښلولو پالن بهېدونکی کانال
د ښاري کانال سره د چټلو 

 اوبو نښلونه
 سيستم( اجد)بېل  -   
 سيستم( مخلوط)ګډ  -   

 د کانال د تل لوړوالی -   
 د اوبو د وتلو د سيستم رقم -   
د نښلېدونکي کانال حالت او  -   

 (ميالن)ځوړ 
 حالت د څېړنې کندې -   

مربوطه، د چټلو اوبو يو  محيط پورې
 طرفه کونه

  Schwemmkanalisation (sewer network)بهېدونکی کانالېزېشن 
  Trennsystem (two-pipe system)سيستم ( جدا)ېل ب

ې حال ک نږدې کانال ته تويول کيږي، په داسې( راساً)اوبه نېغ په نېغه ( نبارا)سره د ورښت  په دغې طريقې
 .ته ولويږي چې باقي استفاده شوي اوبه وړوکي اندازه شوي د بدرفت د اوبو فابريکې

 :وبو بهېدو ته اجازه نه شتهاستفاده شوي ا په ښاري کانال کې الندې
د مثال په ډول پطرول، . ګډ وي پکېاستفاده شوي هغه اوبه چې سوځېدونکي خطرناکه مواد  -

 .موبالين او داسی نور
 .زښت ډېر غوړ او تېزاب ګډ وي پکېاستفاده شوي هغه اوبه چې  -

 .وي هڅخه لوړ 35º Cاستفاده شوي اوبه چې تودوخي يې د  -

 .ی نورشګه، ايره، چټلي او داس -

 
 : Mischsystem (combined sewerge system)سيستم ( مخلوط)ګډ 

په يو نل کې اوبه بهېدنه ساده  سره په دغې طريقې. کې بهيږي( بلول)په يو نل سره ټولې اوبه  په دغې طريقې
غېر په نه  ددې. ه دهپکار( تسفيه خانه)د پاره ډېر لوی پاکونکی ځای  ده نظر په ځانګړي نلونو کې، خو ددې
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. د ډنډېدو خطر هم دی، ځکه چې په کانال کې د سړکونو ټولې اوبه هم توئيږي وکې د اوب( باران)سخت ورښت 
سيستم کې د امنيتي تدابيرو سره سره بيا هم په کانال کې د اوبو جګېدلو خطر زيات ( مخلوط)نو ځکه په ګډ 

 .سيستم پکار وړل کيږيپه نوي تخنيک کې د کانال جوړولو د پاره اساساً ځانګړی . دی

 
د  .کانال مستقيم اوسي ه تر کور د کانال پاکونکي څا پورېد امکان په صورت کې بايد د سړک کانال څخ

 .نښلول کيږي( بلولونه)نلونه  کانال په پاکونکي څا کې د ځمکې الندې
اوبو ( مخلوط)ګډ  بو نلونه، د کانال پاکونکي څا مخې ته داود سيستم کې بايد د باران ( مخلوط)په ګډ 

 .يپر مخ والړ ش يوځايي نلونه

 
 .ځانګړي سيستم د پاره بايد دوه د کانال پاکوونکي څا ګانې جوړې شي
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کنترولونکي څا  د دغې. نظر يا د کنترول څا جوړ شيکې د تجديد  په فاصلې m 40د سړک په کانال کې د 
يونو کې د د تاکاو د تل څخه په لوړو ځا د سړک کانال او. سره نورې نښلېدونکي کانالونه نښلول کېږي

څخه  %1اوسي او د  پورې %2دا بايد تر . نلونو او د نښلولو کانال سره يو ميالن ورکول کيږي ځمکې الندې
 .بايد کم نه اوسي

 :جدولونو کې د چټلو اوبو د پاره نښې او عالمې ښودل شويدي په الندې
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 :د پالن منظوري د پاره الزمي شرايط ودانۍ د پاره د چټلو اوبو کانال ديوې
 

 د پالن موضوع پالنونه
د سړکونو کانال سره، د نښلېدونکو کانال سره، د پاکونکي څا سره او حتماً د کنترول څا  د ځای پالن

 سره
 الندې ځمکې، د پاکونکي څا سره، د مقياس کې، د نښلېدونکي کانال سره 100 : 1په  د تاکاو پالن

د چټلو اوبو د آلو ټولې برخې بايد د موادو او شکل . توئيدونکو نلونو سرهنلونو سره، د 
 .سره په نظر کې ونيول شي

د نورمال منزل 
د پورته څخه 

 پالن

 .مقياس کې، د چټلو اوبو نورو شيانو درجولو سره 100 : 1په 

نل خوا ته په  ېبايد د عمومي ځمکې الند( برش)پرېکوونه د لته . مقياس کې 100 : 1په  (برش)قطع 
 نور شيان هم په نظر کې ونيول شي او ددې. شينظر کې ونيول 
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 :په نقشه کې د رنګونو ښودنه
 

 شيان رنګونه
 موجوده شيان تور

 (برش)پری شوی دېوال  سور
 ډبرينه نلونه (نسواري)غنم رنګه

 (و داسی نورمثالً الس مينځلو تشت ا)خړ ويلي شوي موادو څخه نلونه، تجهيزات  (ابي)شين 
 د سرپو څخه نلونه زېړ

قلعي چې سر يې 
 سور وي

 جستي نلونه

 د کانکرېټو او سمټو څخه نلونه خړ
 په الرو کې ورکړل شوي نلونه او ساختماني برخې زېړ رنګ شوی

 
 شيان مقياس د خطونو ډبلوالی

0,5 mm M 1 : 50 د تشنابونو تجهيزات 
0,25 mm M 1 : 100 

1,0 mm M 1 : 50   (بلولونه)نلونه 
0,5 mm M 1 : 100 

5,0 mm M 1 : 50  (د خط شکل، مستقيموالی)د خط غټوالی 
2,5 mm M 1 : 100 

 

 (نصبول)ايښودل ( بلولونو)د نلونو 
 Verlegen von Leitungen (Laying of pipes)  

 Allgemein Bestimmungen (General provisions)عمومي مقررات 
په ځمکه کې يا په . څخه زيات نه وي 20 : 1بايد په ميالني ډول کښېنول شي، چې دا بايد د  پراته نلونه

 .په اندازه کاږه کښېنول شي 45ºاو  15º; 30ºمجموعي نلونو کې د خوا بدلونه بايد فقط د 
په لويو عرضاني مقطع لرونکو . عرضاني مقطع سره ور نه کړل شي يو نل د بهېدلو په جهت بايد د کمې

 .بدلونکو د پاره بايد خاص شکل لرونکي ټوټو څخه کار واخستل شي
 :شوي لډول ورکړ د معيارونو له مخې کمترين ميالن په الندې

 اوبو د پاره، د ودانۍ په داخل کې( مخلوط)د چټلو اوبو نلونو د پاره او د ګډ      -
       1 : 50  DN  100تر mm پورې 
 سره DN = 125 mm; 150 mmچې  66,7 : 1      
      1 : DN/2  دDN = 200 mm څخه پورته 

 د باران اوبو نلونو د پاره د ودانۍ په داخل کې     -
 وي پورې mm; 125 mm; 150 mm 100تر  DNچې  100 : 1      
      1 : DN/2  چېDN = 200 mm څخه پورته وي 
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پام بايد ونيول شي چې د نلونو . ل کيږيايښود الندې نلونه په تاکاو کې د ځمکې فرش څخه الندې ځمکېد 
څخه د ودانۍ . نلونه بايد په کانکرېټ کې کلک کانکرېټ نه شي. په واسطه بند نه شي( تهداب)الر د بنسټ 

ژور کښېنول شي، چې د کنګل ساحه نه اوسي، او دا بايد د بيروني  پورې ساحې بيرون نلونه بايد تر هغې
 .د پاره چې د ضرورت په وخت کې کندنه اسانه شي دېېوالونو سره موازي کښېنول شي، دد
 

  Fall-Leitungen (rising main)د پورته څخه اوبه توئيدونکي نلونه 
د پورته څخه اوبه توئيدونکي نلونه د چټلو اوبو د پاره بايد د امکان په صورت کې د دېوال په دننه کې چې د 

 40تقريباً . جوړ شي ډول د هر منزل تر منځ تېرول کيږي کنګل نيولو څخه په امن وي، او مستقيم په ځانګړي

cm ته، په دغه اوبه  ه نېغه د مجموعي بنسټيز نلونو مخېفرش په سر، نېغ پ په اندازه د تاکاو د ځمکې
 .توئيدونکي نل کې يو د پاکونکي کړکۍ ورکړل شي

د باران اوبو توئيدونکي . رکړل شيد اوبو توئيدلو د پاره نلونه بايد د ودانۍ څخه بيرون و( باران)د ورښت 
پورته، د خړ  پورې( m 1,5)څخه تر  اران د اوبو توئيدلو نلونه د ځمکېد ب. نل کې بايد چټلې اوبه ونه بهيږي

 .د ډبرو څخه اوسي ړ شي، او کېدی شي چې دا نل د ځمکې الندېرنګه نل څخه جو

 
صورت کې بايد په ودانۍ کې د  کيږي، نو په دې په ودانۍ کې ورکولکه چېرته د باران د اوبو نلونه دننه 

ايد په پورتني پوړ کار واخستل شي او کمتر کمه بکې ساختماني برخو  پهڅخه مصرف شوو اوبو نلونو 
 .لی اوبو څخه وژغورل شيکې د خؤ( منزل)
 

  Entlüftung (ventilation)هوا بدلوونه 
يڅ کوم سره اوبه ژر وبهېدلی شي او ه له شي، چې دېنلونو کې بايد هوا بدپه ټولو توئيدونکو او بنسټيز 

 .نه غېر د بوي مخنيوی هم کوي ددې. مواد الندې ځای ونه نيسي
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د ودانۍ په . راښکل شي لونکي نل په حېث د بام تر سر پورېد هوا جريان ته بايد هر توئيدونکی نل د هوا بد
بايد يو د هوا جريان کوونکی نل په نظر کې  دننه کې بنسټيز او مجموعي نلونه غېر د توئيدونکي نل څخه،

 .ونيول شي
 

  Reinigungsöffnungen (cleaning openings)د پاکولو د پاره کړکۍ يا دروازې 
 :ځايونو کې جوړيږي د پاکولو د پاره کړکۍ په الندې

 .د مجموعي نښلونکو نلونو په اخر کې، د پاکونکي او د نل اخر بندونکي په حېث     -
په توئيدونکي نلونو او د مجموعي نلونو په عمودي برخو کې، مستقيماً د مجموعي او يا د بنسټيز      -

 .نلونو په سر مخ کې
 .نلونو کې د پاکوونکي نل يا د پاکوونکي کلي په حېث( الندې ځمکېد )په بنسټيزو      -
او يا  45ºوا بدلېدو زاويه يې نلونو کې د خوا بدلېدو څخه مخکې، چې د خ( الندې ځمکې)په بنسټيزو      -

 .څخه زيات وي ددې
په کوټو کې، د قصابۍ په کوټو کې، د خوراکي موادو د ( نان بای)د کار په کوټو کې، لکه د ډوډۍ پخولو 

د . ډيپو کانو په کوټو کې او داسی نورو کوټو کې د پاکوونکي کړکۍ ته هيڅ اجازه نه شته چې جوړ شي
 .د پاره تل ازاد اوسي ايد داسې جوړ شي، چې دا د استفادېاکوونکي کړکۍ يا دروازه بپ
 

  Prüfschächte (test shafts)د کنترول د پاره کندې يا ډوغلې 
د  ې مستقيماً د ودانۍ د پاره د ځمکېد کنترول د پاره کنده د پاکونکي کړکۍ سره په عمومي بنسټيز نل ک 

 برسېره پر دې. ې د سړک د کانال څخه لرې ورکړل شيپور m 15سرحد شاته، خو بيا هم که زيات وي، نو تر 
نه  غېر ددې. او يا ددې نه زيات وي، پکار دی 45ºچې  او د خوا بدلېدونکي څخه مخکې m 40کمترکمه ټول 

ټول په ځمکه کې غځيدلي نلونه بايد د پاکونکي کړکۍ په بندونکي کې ښه ښکاره د هوا او اوبو په مقابل 
 .کې بند اوسي
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  Hausanschlussraum (utility room)ه کې تړونکي ځايونه په کوټ
ته انتقال شوي  نلونه، همدا رنګه ځمکې( غاز)ګاز  اوبو نلونه او د( پاکو)د استفاده شوي اوبو نلونه، د څکلو 

کې ورکول کيږي، کوم چې د ودانۍ  ودانۍ کې په يو ټاکلي ځانته کوټې د برق او مخابراتي لېنونه، دننه په
 m 1,80يوه کوټه اوسي، چې اندازه يې بايد کمتر کمه  له مخې بايد دا داسې( نورم)د معيار . اوځيڅخه ر
 .جګ اوسي m 2,00اوږود او  m 2,00پلن، 

 .ا داره، اوچ او روښانه اوسي، هو(قلف)ه کوټه باېد کلپېدونکی دغ

 
 
 
 
 
 
 

 د قوي برق لين او مېتر

 د ځمکې سطح

 مخابراتي لين

د ګاز عمومي 
بندوونکی او 

 مېتر

 د اوبو مېتر
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 ه، همدا رنګه د استفاده شوي اوبو پورتهمجموعي نلون ندې نلونه اوال شکل کې تاکاو د ځمکې په الندې
 :سره ښودل شوي کوونکو آلو سره په جدا جدا طريقې
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 :ښودنه( نلدواني) کې د نل غځونې( منزلونو)ي پوړونو په لومړي او پورتن
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 Elektrotechnische Grundlagenد برقي جريان اساسات ٍ
 (Fundamentals of Electrical Engineering)  

 .يو تنظيم شوی حرکت دیپه چارج شوي برق کې د برق جريان څخه مطلب، : د برق جريان
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 Stromerzeugung und Stromverteilungد برق توليدونه او د برق تقسيمونه 

(Electricity generation and distribution)  
انتقال د ډېرو  ددې. نکي ځاله کې پوره کيږيپه تړوکې برېښنا توليديږي او  جوړونی فابريکي( برق)د برېښنا 

 .لوړو پوتنسيال  لرونکو لېنونو په واسطه کيږي
نو ځکه د لېن عرضاني مقطع په . دی( مهم)د قدرت اندازه کوونې د پاره فقط د برق قوت ټاکونکی  ددې

 .مساوي قدرت او تاوان سره هومره کميږي، څومره چې د برق پوتنسيال  زيات وي
 .مر په واسطه د برق لوړ پوتنسيال ، طبقه په طبقه د استفادي پوتنسيال ته ښکته ترانسفرمرويد ترانسفر

  kV – 220 kV 380د برق لوړ پوتنسيال                          
  kV – 10 kV 20د برق منځنی پوتنسيال                    

  V – 230 V 400پوتنسيال     د برق څخه د استفادې
 

 (لېندواني)لېنونو کلکوونه  د برقي
 Elektro-Installation (electrical installation)  

. د برق د انرژي شرکتونه د برق عمومي لېنونه په ودانۍ کې د عمومي محافظتي برخو او د مېترونو سره تړي
کوټي څخه د  د دغې. کې پر مخ وړل کيږي دغه د لېنونو تړنه د ميعار له مخې د يوې ودانۍ په مربوطه کوټې

 .برق لېنونو تقسيمات د محافظتي فيوزونو ورکولو وروسته صورت نيسي
 :متودونه په کار وړل کيږي برقي لېنونو تېرولو د پاره الندې د

 (لېندواني)په سر د برق لېن تېروونه ( پلستر)د اخېړ  -     
 د برق لېن تېروونه الندې( پلستر)د اخېړ  -     
 .برق لېنونو تېروونه په نلونو کې د -     

 
 :جدول کې د لېنونو عرضاني مقطع اندازې او د محافظتي فيوزونو حقيقي برق ښودل شوی په الندې

 
 1,5 2,5 4 6 10 16 25 (mm²) د مسو څخه حقيقي عرضاني مقطع په 

 10 20 25 35 50 63 80 (A)د محافظتي فيوزونو حقيقي برق په 
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 :د برق د لېن تېرونی د پاره د سويچونو نښې ښودل شويدي عيار له مخېندې جدول کې د مپه ال 
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  Leitungen und Kabel (transmission line and cable)لېنونه او کيبل 
 ښودل شوي ونو او کيبل رقمونه او استعمالجدول کې د لېن په الندې

 
  Hausanschlussraum (utility room)د عمومي برق د نښلولو کوټه 
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 :په اساس د شمارې په پورته رسم کې
 د قوي برق د پاره صندق د حفاظتي صندق سره؛ – 2په کور کې د برق قوي لېن؛   – 1
 د پاره د قوي برق بدلوونه؛ ود برق تقسيمات – 4د قوي برق عمومي لېن؛   – 3
 ؛لين د مخابراتي سيستم د پاره  – 6د کېبل د ساتلو د پاره محافظتي نل؛   – 5
د ممکنه  – 9نلونه؛  ( ګاز)د عمومي بندونکي سره د غاز  – 8و نلونه؛  د اوبو د ميتر سره د استفادې د اوب – 7

 پټۍ؛ الندې په ځمکه کې نښتې – 10انرژي د برابرولو تخته؛  
 .کې کلک شوی لېن( تهداب)په بنسټ  – 11

 

 ساحې( لېندواني) په يوې کوټې کې د لېن تېرونې
 Installationszonen (utility zone)  

 .د پټو برقي لېنونو د پاره خاصې ساحې ټاکل شويدي د معيار له مخې
 (:لېندواني)افقي لېن تېروونه 

ZW-o : 30د تکميل شوي چت څخه cm الندې 
ZW-u :30فرش څخه  د تکميل شوي ځمکې cm پورته 

ZW-m :100ش سطح څخه په هغه کوټو کې چې د کار سطحې لري لکه پخلنځي، د ځمکي د فر cm پورته. 
 (:لېندواني)عمودي لېن تېروونه 

15 cm د کنج په خوا کې چې کوټه ال اخېړ شوی نه وي د کوټې 
ZS-t :د دوازو په خوا کې 
ZS-f :د کړکۍ ګانو په خوا کې 
ZS-e :د دېوالونو د کنجونو په خوا کې. 
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 Elektrische Anlagen undبرقي آالت او محافظتي اقدامات 

Schutzmaßnahmen (Electrical installations and protection measures)  
 :لري اړه نو ته خطر د الندې خواصو پورېپه واسطه انسانا( برق)د برېښنا 

 د برېښنا قوت پورې -     
 د اغيزې دوام پورې -     
 د جسم له الرې د برېښنا الر پورې -     
 د برېښنا شکل او فريکونسي پورې -     
 د فزيک او فزيکي حالت پورې -     

څخه پورته سړی د برق ټکال احساس کولی شي، خو د ( د ميلي امپير مخفف دی mAدلته ) mA 1د تقريباً 
50 mA  1او د s دوام سره، د سوځېدو او د زړه د درېدو امکان شته څخه پورته د اغيزې. 

 :اقدامات د ساتنې
 :د مستقيم تماس څخه ځان ساتنه

 .د سيم شا و خوا عايق بايد فعاله برخه ولري
 :د غېر مستقيم تماس څخه ساتنه

 .سيال توپير څخه منځ ته راځيغېر مستقيم تماس د جسم او د برقي موادو، کوم چې د يو غلط پوتن

 :غلط عايقوونه
 .د يو بل سره تماس( Nاو  L1يا  L2او  L1)د دوه لېنونو :  شارټي( برق)د برېښنا 

 .وخت کې بايد لګېدلی محافظتي فيوز بايد مړ شي په دې
 .سره په تماس کې وي( کور)يو لېن د ماشين د پوښ :  د جسم سره لګېدنه
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 .ې فيوز لري، بايد فيوز يې مړ شيوخت کې دا ماشين چ په دې
 .سره په تماس کې وي ځمکېد ماشين يو لېن د :  سره تماس د ځمکې

FIد مثال په ډول د . د پاره خاص اقدام پکار دی دې: د لېن تماس د ځمکې سره
 .سوېچ ورکوونه 54

 

 د ځان منځلو تشت يا شاور سره تشنابونو کوټې
 Räume mit Badewanne oder Dusche (Rooms with bath or shower)  

نو ځکه د لېنونو او برقي آلو انتخابولو د . کوټو کې بايد خطرناکه لوڅ لېنونه په نظر کې ونيول شي په داسې
 :پاره بايد په دغه ساحو کې د ډېر لوړ خطر د پاره خاصې غوښتنې په نظر کې ونيول شي

 کې احاطه شوی د تشت داخلي برخه؛ ساحې 1او  0د  -
 په اندازه فاصله لري؛ m 0,6سطح د  ی سره موازي څرنګوالی لري، چې ددېساح 1د ساحه  2 -

 .په اندازه فاصله لري m 2,45سطح د  ساحې سره موازي څرنګوالی لري، چې ددې 2ساحه د  3 -

برقي لېنونه،  زې پورېاندا پاره اجازه ده چې فقط تر يو معينېاضافي مجموعي انرژي موازنی د  د يوې
ساحه کې هغه وخت ساکټونو ته اجازه ده، که چېرته د  3په . ساکټونه ورکړل شي او کښېنول شي سوېچونه او

 .برق د غلطۍ د پاره محافظتي تجهيزات ورکړل شوي وي
 

 د مجموعي انرژي موازنه
 Hauptpotentialausgleich (Main potential equalization)  

 انرژي موازنه ولري، کوم چې الندې د لين تېرونې عيپه هره ودانۍ کې د نښلولو ځای بايد يوه د مجمو
 :مناسبې برخې په مرکزي ساحه کې يو د بل سره تړل کيږي

 

                                                 
54

  FI –  په ډېری کمی غلطي سره دا اتومات مړ کيږي( برق)دا يو ډول سوېچ دی چې د برېښنا. 
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کوم چې د عمومي برق څخه راځي او يا د برق د صندق څخه وتونکي حفاظتي )عمومي محافظتي لېن  -
 (.دي لېنونه

 (.لېن دیڅخه راتلونکی کوم چې د ځمکې )عمومي په ځمکه کې ورکړل شوی لېن  -

 .د تندر او برېښنا په مقابل کې لېن -

 (د اوبو د لګښت نلونه او د ګازونو داخلي نلونه)د عمومي اوبو او د عمومي ګازونو نلونه  -

 .نور په ساختماني ودانۍ کې د فلزي نلونو سيستم او فلزي برخو امکانات -

 

-Fehlerstrom-Schutzschaltung (FI( سوېچ FIد )د غلط برق حفاظتي سوېچ 

Schaltung) (Fault current protection circuit (FI) circuit)  
څخه  ره جريان لري او کوم چې د استفادېد پا لرونکی برېښنا، کوم چې د استفادې سوېچ کې جريان FIپه 

په په ماشينونو کې د عايق . په نورمال حالت کې دغه جريان مساوي وي. وروسته بېرته راځي، اندازه کيږي
که چېرته برق يو ټاکلی قوت ولري، د . غلط جريان کوي دلته برق. ښلونه کې د برق جريان فرق لرينغلطه 

 .سوېچ د برق جريان قطع کوي FIوخت کې د  ، نو په دېmA 10مثال په ډول 

 
 
 
 
 
 

 هد نښلولو ساح

 په تهداب کې د لېن تړنه

 (مراعاتونه)د فاصلې ساتنه 
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  Gerüstbau (scaffold erection)جوړونه ( خوازې)کوازې 
 :کوازه په دوه ډوله ده

 د کار کوازې    -1
 کوازې( حفاظتي)د ساتنې      -2
 د کار کوازې    -1

 :ګروپ او اندازې ورکړل شوي( خوازې)په الندې جدول کې د کوازې 

 ګروپونه( خوازې)د کوازې 
 کمترين پلنوالی د طبقې د سطح فشار وزن د استفادې ګروپ د کوازې

Kg/m² Kg/m² cm 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

- 

150 

200 

300 

450 

600 

- 

- 

- 

500 

750 

1000 

50 

60 

60 

90 

90 

90 

 کوازې( حفاظتي)د ساتنې      -2
 :ډول دي په الندې( خوازې)د ساتنې کوازې 

 (FG)نيونکي کوازې            
 (DG)د بام نيونکي کوازې   
 (SD)د بام ساتنه                    

 :د رقم له مخې( خوازې)کوازې 
او ( A)؛ ايښودونکي کوازې (H)؛ ځوړند کوازې (S)زې والړ کوا: باروړونکی سيستم، چې عبارت دي له

 .کوازې( تاقچه)تاخچه يي 
او ( SR)څخه بندونکي ( نلونو)؛ فوالدي ميلو (LG)په ډول کوازې  د زينې: د استفادې رقم يې عبارت دي له

 (.RG)چوکاتي کوازې 
 :ډول هم دي جوړولو امکانات په الندې ددې

 (.F)تنظيم شوي کوازې ( په سطح)و هوار ا( L)په اوږدو تنظيم شوي کوازې 
 :د پاره د کار مواد( خوازې)د کوازې 

 
 دېوال الزمي ډبلوالی د د کار مواد

 د باروړونکي کوازو د پاره حقيقي ډبلوالی           mm 2 ≤ فوالد
≥ 2,5 mm       د برخو د پاره د ډډو د ساتنې 
≥ 3,2 mm       پارهد ( نلونو)د نښلونکو فلزي ميلو 

 د باروړونکي کوازو د پاره حقيقي ډبلوالی           mm 2,5 ≤ المونيم
≥ 2 mm              د برخو د پاره د ډډو د ساتنې 

≥ 4,0 mm           د پاره( نلونو)د نښلونکو ميلو 
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 ټول د لرګو څخه ساختماني برخې ددغو رقمونو سره بايد                  10   ≤ لرګي
 مطابقت وکړي             10    ≤
≥ 3,0 cm         پاره او همدا رنګه د ډډو د  د ټولو کوازو تختو د پاره او النديني تختو د

 يوی برخی د پاره ساتنې
 

 :د پاره استفاده کوونی اصول او مقررات( خوازو)د کوازو 
 :د کوازی طبقه

ه ښوئيږي او ونه په وخت کې بايد ون د کوازو طبقې د کوازو د تختو څخه جوړيږي، چې دا د ګرځېدلو
 :شکل کې د دوو تختو سرونه چې څنګه يو د بل په سر راځي ښودل شوی په الندې. خوځيږي

 
 :ول کې ښودل شويجد په ډډو کې د ساتنې اندازې د شکل سره په الندې

 
ل شوي، کوم چې جدول کې د کوازو د طبقو د پاره د پايو تر منځ اجازه ورکړل شوي فاصلې ښود په الندې

 :تختې يې د لرګو څخه دي
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تختې او 
  cmدړې په 

 د کوازې
 ګروپ

 cmد تختو او دړو ډبلتوالی په 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

  mد پايو تر منځ لوړترينه فاصله په 
20 1, 2, 3 1,25 1,50 1,45 2,25 2,50 

 2,75 2,50 2,25 1,75 1,25  28او  24

20 4 1,25 1,50 1,75 2,25 2,50 

 2,50 2,25 2,00 1,75 1,25  28او  24

20, 24, 28 5 1,25 1,25 1,50 1,75 2,00 

20, 24, 28 6 1,00 1,25 1,25 1,50 1,75 

 
 :ټينګوونه

د ټينګوونکو نقطو تر منځ . بايد د ودانۍ سره ښه ټينګ شي( خوازې)ټول ځانته والړ او خطري والړ کوازې 
نقطو تعداد د ودانۍ د تنظيم او د ټينګوونکو  ددې. ټاکل کيږي ه مخېد محاسبې ل فاصلې د ستاتيک

 .اړه لري جګوالي پورې
 :تړنه

پورې  5د ضرب په شکل هره تړنه بايد، که ډېر وي نو تر . کوازې بايد په اوږدو د ضرب په شکل وتړل شي
 .ونيسي، او د ضرب نقطې د پايو او د اوږدو ميلو سره ښه ټينګ وتړل شي خانې

 
 Regelausführungenد جوړولو پر مخ وړنه ( خوازې)ه قاعدې سره د کوازې پ

der Gerüste (Basic versions of the frameworks)  
  Leitergerüstپه شکل کوازه ( اندرپايه) د زينې

پ پورې په حېث پکار وړل کيږي، چې دا د اول څخه تر دريم ګرو دا ډول کوازې، د کار او د ساتنې کوازې
 .په شکل کوازه د لرګو څخه الستي لري، او ډنډري يې د لرګو يا د فوالدو څخه وي د زينې. ن لريامکا
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 :جګوالی و د پاره اجازه ورکړل شوي د کوازېو کوازد يوې ودانۍ په مخ کې د والړ

 
او  لوړ ايښودل شوي وي، پورې m 2که چېرته ټولې د کوازو طبقې، هر يو يې تر  پورې m 18تر 

 .وي الندې( وزن)فقط يو د کوازې طبقه تر بار  ددې څخه
شوي وي، او فقط يوه طبقه د کوازې په ساحه  د کوازو طبقې ورکړل که چېرته درې پورې m 24تر 

 .وي کې د بار الندې
 .څخه پورته نه وي cm 65پلنوالی د  که چېرته د طبقې لوړوونه پورې m 6د 

 
ړ او که دقيق وويل شي د ودانۍ مخې د پاره، د د پاره، چې د وال په شکل کوازو په الندې جدول کې د زينې

 جدول کې ښودل شوی ازه ورکړل شوی اوږودوالی په الندېاج کوازې د ساحې
 

 mاوږودوالی په  اجازه ورکړل شوی د کوازې د ساحې (cm)پلنوالی په  Xد کوازو د تختو ډبلوالی 

20 x 4 1,75 

24 x 4 2,00 

28 x 4 

20 x 4,5 

2,25 

28 x 4,5 

24 x 4,5 

20 x 5 

2,50 

24 x 5 2,75 
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خو کومه کوازه چې بې قاعدې وي نو هغه د ستاتيک د . ټولې کوازې د قاعدې له مخې ودرول کېږي
 .ټاکل کيږي محاسبې له مخې

 

 په شکل د کوازو ټينګوونه د زينې
 Verankerung von Leitergerüsten (Anchoring ladder scaffoldings)  

دي او خطرناکه دي نو  ېهم وويل شول، هغه د زينو په شکل کوازې، کوم چې ځانته والړ څه رنګه چې مخکې
 :قاعدو ته پاملرنه وشي باېد د ودانۍ سره ټينګ شي، چې ددې ټينګولو د پاره باېد الندېدا 

( عرض ميلومثالً د ضرب په نقطو کې، د پايو، د اوږدو ميلو او د )ټينګوونه د غوټی په شکل  اد -
 .کيږيسره 

 برېښنا دفع کوونکي او د بام ناوئ نيونکې، د د واورې) کلکو دېوالونو سره اوسي ټينګوونه بايد د  -
 (.سره نه

 .هره راوتلی برخه بايد د ودانۍ سره ټينګه شي د زينې -

 .اوسي m 4,00د عمودي ټينګونکو نقطو فاصله که زيات وي نو بايد  -

وي، اجازه ده چې راوتلی  m 7,00ټينګونکو نقطو لوړترينه اندازه چې د زينو په شکل کوازو ته، د  -
 .وي

په سر  پورې د ټينګونکي نقطط m 2,00ته اجازه ده چې که لوړ وي نو تر  د کوازې پورتنۍ طبقې -
 .پروت اوسي

 کوازه ه شوېسره ټينګ( نلونو)د فوالدي ميلو 
 Stahlrohr-Kupplungsgerüst (Steel tube and coupler scaffold)  

د . د پاره پکار وړل کيږي ګروپ پورې، او د نيونکي کوازې 6 – 1دا ډول کوازې د کار کوازو د پاره ، چې د 
 .اړه لري پورې( وزن)دغو کوازو د پايو فاصلې د کوازې د بار 

 :يجدول کې ښودل شو الندېاوږودوالي د پاره اجازه ورکړل شوی د پايو تر منځ فاصلې په  کوازې ≤ 10د 
 

  mد پايو تر منځ فاصلې په   ګروپ د کوازې
 2او  1

 4او  3

5 

6 

2,50 

2,00 

1,50 

1,20 

 

 .اړه لري لوړوالي او د پوښښ پورې ونکو نقطو تنظيم او تعداد د کوازېد ټينګ
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 :اندازه کوونه ښودل شوی په الندې جدول کې د کوازې

 
≤ 30 m (د ودانۍ د مخ کوازې)لی د معياري کوازو د پاره اجازه ورکړل شوی جګوا 
≤ 1 m (د سيستم پلنوالی)اجازه ورکړل شوی پلنوالی  د کوازې 
≤ 2 m د طبقو اجازه ورکړل شوی عمودي فاصله د کوازې 

 

  Auslegergerüst (outrigger scaffold)( خوازه)کوازه  کلکونکې
ې او د نيونکي کوازې د ګروپ پور 3 – 1اجازه ده چې د کار کوازو، چې د  دا ډول کوازو ته د قاعدې له مخې

 .څخه استفاده کيږي IPE 100يا  I 80, I 100, IPE 80په حېث د  د کلکونکي کوازې. پاره پکار واچول شي
 :ټينګوونه

چې  BST 500 Sسره دوه ټينګونکي کوټبندونه د  په پاخه چتونو کې اجازه ده، چې دېته فقط  ددې ټينګونې
 .ار وړل کيږيوي پک پورې ≥ mm 10قطر يې 

 :د ډډو ساتنه
ونکي پروفيل د رسم کې ښکاري، د بيرون خوانه د باروړ د ډډې نه ساتنې په حېث، لکه څنګه چې په الندې

 .وهل کيږي او په اخر کې پانه ورکول کيږي کټاری تکيا ته پورې
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  Schutzgerüste (protecting scaffold)کوازې ( محافظتي) د ساتنې

په حېث چې انسانان د ساختماني  په حېث يا د بام ساتنې نيونکي او د بام نيونکي کوازې، د دا ډول کوازې
د نيونکي کوازې په . استفاده نه کيږي څخه د کار په حېث دې. لوېدلو څخه ژغوري، ورکول کيږيموادو د 

وړونو د پاره څخه زيات وي، او باقي نورو ټولو کوازو ج m 2,0لوړوالی د  حېث والړ کوازو د ښکته لوېدنې
 .څخه پورته اجازه نه شته m 3,0د 

 



 :د دغی کتاب په ليکلو کې ما د الندی منابعو څخه کار اخستی دی
1 – Hochbau Konstruktion  ددی کتاب څخه ما زياته استفاده کړېده. 
2 – Tabellenbuch Bautechnik . 

3 – RWE Bau-Handbuch . 

4 – Hochbau- und Ausbauarbeiten . 

5 – Architektur und Bauwesen (Deutsch – Englisch) . 

6 – DUDEN Deutsches Universal Wörterbuch . 

7 – DUDEN Wörterbuch der Abkürzungen . 

8 – Großes Wörterbuch Deutsch – Paschto (Dr. med Malakzay)  

9 – Wörterbuch Deutsch – Persisches  

10 - Gründung – Wikipedia  

11 -   Rammbohrung   (www.google.de) 

12 –  Schalwände (www.google.de)   

13 – Flachgründungen (www.google.d)   

14 – wikipedia.org (schalldruckpegel)  

16 – www. Online-translator.com  

17 – www.google.de Drahtanker   

18 – de.wikipedia.org/wiki/Holzbalkendecke  

19 –wikipedia.org /Treppen    

20 - wikipedia.org / Dächer 

21 – das moderne Lexikon Kim – Lands  

 
 ديپلوم انجينېر اسداهلل ملکزی

 
 26.10 2014.المان 

 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FGr%25C3%25BCndung&ei=7LpFU7r0DPLb7AbGsYCoCw&usg=AFQjCNEtoqanF4F2R6DBRKapPhTKsiUBQQ
https://www.google.de/search?q=Rammbohrung&nfpr=1&biw=1270&bih=766&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Sb9FU760L-Gr4ATZuYHYBA&ved=0CFQQsAQ
http://www.google.de/
http://www.google.de/
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About this book: 

Reflecting back on the days of my studentship at the Polytechnic in Kabul and in Tadjekistan 

where I completed my course of study in Civil Engineering, a remarkable fact still etches on 

my mind: For acquiring the requisite know how, one needs to properly comprehend what one 

reads as a part of the curriculum prescribed by institutional authorities. Exactly this 

constitutes the ground, I decided to put together the architectural fundamentals of erecting a 

building in form of a book, pretty easy to grasp, in the mother tongue of the very student 

groups, of which I was a part in my student days - namely Pashto - the neglected national 

language of the country through various governments in power. As you leaf around the pages 

of this book, you will, I am certain, find the most up-to-date information as regards 

constructing buildings, keeping in mind all the relevant aspects of modern architecture - 

including the analysis of the soil on which a building in point gets erected, the strength of 

material required for construction of the walls and roofs, the fluctuations in respect of weather 

in a particular region, question of sanitation, water supply and drainage etc. The 

constructional norms of modern architecture, no matter in which region of the world a 

building gets constructed, are in international framework uniform. In putting together the 

subject material for this book, I have taken use of the computer software Auto Cad, various 

books and internet resources, I have named at the end of a particular chapter. This book 

hopefully serves the purpose, in particular as regards university students, about which an 

elaboration has been made in the preface to this book. 

At the end I am grateful to afghanic Org. That has helped in the design of the book and other 
technical work. And I am very grateful of the heart of the Mr. Eroes and his family (Aid for Afghan 
Children), who helped finance for the printing of the book. 

 

Dipl.- Ing. Assadullah Malakzay 
 







Message from the Ministry of Higher Education 

 

In history, books have played a very important role in 
gaining, keeping and spreading knowledge and science; and they are the 
fundamental units of educational curriculum which can also play an effective 
role in improving the quality of Higher Education. Therefore, keeping in mind 
the needs of the society and today’s requirements and based on educational 
standards, new learning materials and textbooks should be provided and 
published for the students. 

I appreciate the efforts of the lecturers and authors and I am very thankful to 
those who have worked for many years and have written or translated textbooks 
in their fields. They have offered their national duty and they have motivated the 
motor of improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in 
their respective fields so that, after publication, they should be distributed 
among the students to take full advantage of them. This will be a good step in 
the improvement of the quality of higher education and educational process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available 
new and standard learning materials in different fields in order to better educate 
our students. 

Finally I am very grateful to the chief of German Committee for Afghan 
Children, Dr. Eroes, and our colleague Dr. Yahya Wardak who have provided 
opportunities for publishing textbooks of our lecturers and authors. 

I am hopeful that this project should be continued and increased in order to 
have at least one standard textbook for each subject, in the near future.  

 

Sincerely, 

Prof. Dr. Farida Momand 

Minister of Higher Education 

Kabul, 2015 
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