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تعرف النوافذ الحديثة بأنها مصنوعة من الخشب الجيد والقوي الذي يدوم فترة طويلة، بينما بأنها نوافذ المباني القديمة تعرف      
 نوافذ غير قابلة للصيانة مما يعني أنه من الصعب صيانتها كما ان عمرها الزمني محدود. 

من المستحسن صيانة النوافذ من حين آلخر، ولكن بعد عدد من السنوات تحتاج النوافذ إلى صيانة أكثر شمواًل. وهنا يجدر بنا القول  
 قديمة واصالحها يكون ممكنًا بأدوات بسيطة إلى حد ما، كما انه يمكن صيانتها مرارًا وتكرارًا.بأن صيانة النوافذ الخشبية ال

بشكل كبير. لكل نافذة من النوافذ حالتها الخاصة من حيث الصيانة والتجديد، النوافذ  تتضرر يجب أن تجرى التصليحات قبل أن 
 مامًا.لذلك من الصعب أن نقول بأن عملية اإلصالح تكون كاملة ت
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  األدوات والمواد الخام
 

 منفاخ الهواء الساخن، مع مالحظة ان استخدام منفاخ الهواء الساخن يعتبر من األعمال الساخنة.  ▪

 الخشبية للنوافذ.أداة كشط الطالء، تستخدم لكشط الطالء من على األلواح  ▪

 .المسامير التي تثبت الزجاج طرق لتستخدم  مربعة الرأسمطرقة الزجاج، وهي مطرقة خفيفة من  ▪

 الطالء من فوق األسطح الزجاجية.  إلزالةكشط الطالء، وتكون رقيقة حادة الحواف  سكينة ▪

 .B3غراء الخشب، ويجب أن يكون مقاوم للرطوبة من نوع  ▪

 .مستخلص بالضغط البارد ، أساس الخشب زيت  ▪

 .طبوخزيت بذر الكتان الممستخلص من  ورنيش، طبيعي ▪

 (. Lasimestarinمعجون زيت بذر الكتان، على سبيل المثال ممكن استخدام المعجون الجاهز )  ▪

  .زيت بذر الكتان خشبي من طالء ▪

 مسامير لتثبيت الزجاج. ▪

 مسحوق لتنظيف االكسسوارات والزوايا الحديدية. ▪

 فرش الطالء.الصنوبر لتنظيف  مصنع من صابون محلول  ▪

 
 ة هامة: مالحظ

لذلك يجب  ،ذاتهاتشتعل من تلقاء   أو األوراق التي تحتوي على زيت بذر الكتان أو الطالء قد ة  الرطب  قطع القماش 
 في الفرن.يتم حرقها من ثم  نشرها لتجف أو أن تبقى رطبة و 
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 أواًل: وضع عالمات وأرقام للنوافذ:

وبناء ،  النوافذ على المسقط األفقي للمبنى  يتم ترقيمللمبنى بحيث    األفقياإلشارة إلى كل نافذة في المسقط  يتم       

،  نفس األرقام على ضلف النوافذ، وكذلك نفس األرقام على حلوق النوافذ المثبتة في جدران المبنى  عليه يتم وضع

 على موقع كل نافذة في المبنى. بسهولة بحيث يمكن التعرف 

 مراحل   سيرعلى النوافذ ال تزال مرئية بوضوح أثناء  الموجودة  التأكد من أن العالمات واألرقام    أيضاً   ومن الضروري 

 .العمل
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 المخططات التفصيلية للنوافذ:ثانيًا: 

يتم رسم مخطط تفصيلي لكل نافذة يوضح األبعاد الخارجية واألبعاد الداخلية للفواصل الخشبية المتقاطعة،      

 على المخطط. في النافذة الموجودة الحديدية  والزوايا االكسسوارات التفاصيل وغيرها من مع توضيح كافة 

تسجيل الخطوات التي لعمل، كما يجب اسماء األشخاص الذين يقومون با أو يجب تسجيل تاريخ بدء العمل واسم

 يوم عمل.كل خالل  في عملية االصالح يتم اجراءها
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 :على المخططات دوينهاوت ثالثُا: تحديد مواضع التلف بالنوافذ

مخططات اليتم توضيح مواضع التلف الموجود بالنوافذ على  يتم عمل مسح لألضرار الموجودة بالنوافذ، ومن ثم       

 هذه األضرار.   إلصالحلمخطط ثم توضع خطة التفصيلية، حيث يتم وضع عالمة مكان موضع التلف على ا

من السهل التعرف على موضع الضرر بواسطة فتحه بسكين الخشب أو بمسمار، ويتم بعد ذلك إعادة تقييم 

 الشقوق الصغيرة. لمعالجة  يالطالء كاف تقطير الدعامات الخشبية الصغيرة أو ضرار وتعتبراأل
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 :نوافذرابعًا: فحص اكسسوارات ال

في كيس يكتب عليه    ينهاتخز يتم  يتم فحص اكسسوارات الشبابيك، ومن ثم يتم إزالة االكسسوارات التالفة حيث       

 مفك البراغي.  استخدام يتم إزالة االكسسوارات بواسطةو  ،رمز النافذة

من الممكن تنظيف االكسسوارات في نفس المكان، حيث يتم تنظيف الصدأ بقطعة من الصوف الصلب أو فرشاة 

كان ضعيفا وفي حالة سيئة يتم وضع  إذافالمفصالت والزوايا القديمة  أسفليتم فحص الخشب كما السلك. 

 قديم.في الثقوب بعد إزالة الطالء الالدعامات الخشبية 
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 زجاج النوافذ: حالة خامسًا: فحص

يجب فحص زجاج النافذة فاذا كان الزجاج مكسورا، أو حيث السليم، القديم دائما يتم الحفاظ على الزجاج      

 عندها إزالة الزجاج.  توجب يوجد كميات كبيرة هالكة من المعجون في

، ومن األفضل إزالة المعجون باستخدام منفاخ الهواء من فوق الزجاج المعجون أوال تبدأ عملية إزالة الزجاج بإزالة

من  الزجاج    لحمايةالزجاج في هذه األثناء باستخدام قطعة قماش رطبة    الحفاظ علىالساخن. ولكن من الضروري  

 الكسر.

لمعجون يتم تسخين المعجون وكشطه من على الزجاج باستخدام االزميل، ثم تزال المسامير الموجودة تحت ا

، حيث ترفع وتسحب بضغطة إلى الخارج، ثم يرفع الزجاج برفق بعد إزالة كافة أو كماشة باستخدام ازميل صغير

 .ومعالجة الخشب  الطبقة السفلية من المعجون المعجون من على سطح الزجاج. بعد ذلك يتم رفع 
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 :الطالءسادسًا: إزالة 

بواسطة منفاخ الهواء الساخن، فعند الطريقة األكثر سهولة إلزالة الطالء القديم هي تسخينه لبضع ثواٍن إن      

تسخين الطالء يصبح من السهل كشطه وازالته. ولكن يجب الحرص على عدم الحاق الضرر باأللواح الخشبية  

 للنوافذ أثناء العمل.

بورق السنفرة  تسنفرمن ذلك  ء، ثم بعد االنتها80لسنفرة رقم األلواح الخشبية أواًل بورق ا يتم سنفرةبعد ذلك 

 . 120رقم

ولكن من الضروري عند في هذه المرحلة وبعد إزالة الطالء تماما يتم اجراء كافة اإلصالحات الخشبية الالزمة. 

 مقاوم للرطوبة.من النوع الغراء  ه الغراء التأكد من أن استخدام
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 الزوايا الحديدية والمفصالت:سابعًا: تنظيف 

تم فصلها عن النوافذ بسهولة وفي وقت قليل عن   التي  الحديدية  يتم إزالة الطالء من على الزوايا والمفصالت      

بعد عملية الغلي يتم شطف األجزاء وتجفيفها ومن ثم  و طريق غليها في محلول مسحوق الغسيل لفترة قصيرة، 

ومن الممكن أيضا تنظيف الزوايا الحديدية واالكسسوارات  طالئها بمادة مقاومة للصدأ والتآكل من كافة الجهات.

 صلها. في مكانها دون ف
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 :طبقة األساس )البرايمر( معالجة األسطح الخشبيةثامنًا: 
 

بخفة دون السماح للخشب يتم الدهان  مستخلص بالضغط البارد ال، أساس الخشب زيت بيتم معالجة الخشب      

 بامتصاصه، ثم يترك ليجف. 

األلواح بطبقة رقيقة من األساس )البرايمر( ويترك ليجف حتى اليوم التالي على األقل، وبعد  يتم طالءبعد ذلك 

 سنفرتها إذا لزم االمر. من ثم و ذلك يتم فحص األسطح الخشبية 

 واستبدال المعجون القديم بمعجون جديد. والشقوق الخشبية الصغيرةالمعجون المتصدع )المتشقق( يمكن اصالح 
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 :وتركيب الزجاج يةطبقة المعجون السفلتاسعًا: 

. يكون المعجون بسماكة وذلك  الفرز المخصص لتثبيت الزجاج في    على شكل طبقة متساويةيتم فرد المعجون       
 ( ملم بين الزجاج واأللواح الخشبية بحيث ال يسمح بأي تسريب للهواء من خالله. ... تبلغ حوالي )

 حتى يستقر الزجاج فوق المعجون ومن ثم يتم وضع الزجاج القديم بحذر فوق طبقة المعجون ويضغط بلطف 
 حول الزجاج للتمكن من التحكم في الزجاج وتثبيته بشكل صحيح. مم 2بإحكام، يجب التأكد من وجود 

م إزالة المعجون الزائد من الجهة األخرى في وقت الحق، بعد ذلك يتم تثبيت الزجاج بمسامير مناسبة للمحافظة يت 
 على بقاء الزجاج في مكانه أثناء مرحلة المعجون. 

عند اختيار مواضع المسامير يجب مراعاة المسافة فعلى سبيل المثال: في المسافات الطويلة يمكن وضع مسمارين  
هة، بينما يوضع مسمار واحد في األطوال األقل، يتم تثبيت المسامير باستخدام مطرقة زجاجية صغيرة في كل ج

تحافظ على بقاء المسامير موازية تماما للزجاج، ويتم نقل الورق المقوى  مع وضع قطعة ورق مقوى أسفل العمل 
 إلى نفس مكان عمل المطرقة. يجب أال يتم السماع للمسامير بالميل نحو اتجاه الزجاج. دائماً 
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 طبقة المعجون العلوية:عاشرًا: 
 

من الممكن تشكيله باليد حيث يتم مع ذلك إن المعجون العالي الجودة يتصلب في درجة حرارة الغرفة، ولكن      

فوق الزجاج، ثم يتم سحبه بشكل مائل بواسطة سكين   هطضغ يتم وضعه و لف المعجون على شكل شريط رفيع و 

يؤدي إلى قد يتم إزالة المعجون الزائد، مع مراعاة أال يحدث تشقق أو كسر لطبقة المعجون ألن ذلك  المعجون.

 انفصالها الحقًا.
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 األسطح الخشبية: طالء الطبقة المتوسطة من الحادي عشر:البند 

ها باستخدام يتم تنفيذ الطبقة المتوسطة و  ى وهيالمرحلة األول ن،األسطح الخشبية في مرحلتي طالءيتم      

 ثالث أيام كي تجف.   نحو  تحتاج هذه الطبقة إلىو زيت بذر الكتان المركز،  المستخرج من الطالء

ألسطح اربط الطالء يبهذه الطريقة و لزجاج بحوالي واحد مليمتر. المثبت عليها ايتم طالء طبقة المعجون كما 

 .فيما بعد  اإلطارمما ال يسمح للماء بالتسرب من خالل  ،المعجون بشكل آمنو الخشبية 

ومن ثم يتم فحص الطالء وإزالة  األمر،ان لزم  120الطالء يجب معالجة األسطح بورق سنفرة  فبعد أن يج

 .من على األسطح الغبار

 طالء األسطح الخشبية: الطبقة النهائية من ند الثاني عشر:الب

للقيام بدهان الطبقة األخيرة الطبقة األخيرة من الطالء و   هي  من طالء األسطح الخشبية  المرحلة الثانية  تعتبر     

طبقتين من الطالء وذلك  دهانيتم ذلك من خالل و زيت بذر الكتان المركز،  الطالء المستخرج من من يستخدم

يجب مراعاة ان يتم وضع الطالء على سطح الزجاج بحوالي كما  سطح الخشبية.  للحصول على دهان متجانس لأل

الطالء في هذه المرحلة خمس أيام على يترك  ،ملم من كل جهة للحصول على سطح متين بما فيه الكفاية 1

 الجفاف بشكل صحيح. األقل كي يجف، وهذه الفترة هي التي تمكنه من 
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 :الخطوات النهائيةعشر:  الثالبند الث

والتأكد من نعومة سطحه وكذلك تجانسه. فمن المهم   هيتم فحص الطالء بعد التأكد من جفافه، ومن ثم فحص     
 عروق الخشب. التأكد من عدم ظهور  أيضا التأكد من أن الطالء لم يتم تسربه خالل الخشب وبالتالي

غسيل زجاج النوافذ وإزالة الترقيم وبقع الطالء وأي بقع أخرى ناتجة عن عملية الصيانة والتجديد، وذلك أخيرًا يتم 
 وأداة كشط الطالء. زجاجباستخدام منظف ال

قد يتم تلف الطالء أثناء عملية التنظيف وفي هذه الحالة يجب إعادة طالء األماكن المتضررة، وتركها لتجف 
 بضعة أيام أخرى. 

لحماية الطالء  ، وذلكاإلطارتحسن دائما عند نقل النوافذ حمل النافذة من الجانبين، وليس الضغط على من المس

 أن الجفاف النهائي للطالء يستغرق وقتًا طوياًل.حيث 

وما إلى ذلك في نفس   وزوايا حديدية  في النهاية وكمرحلة أخيرة يتم تركيب كافة االكسسوارات من مفاصل ومقابض 

 الوقت الذي يتم فيه تثبيت النوافذ في األماكن المخصصة لها في المبني. 
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 والمصادر طاقم العمل
 

 . ESFالممول من Sorvaamo مشروع أحد مخرجات هذا الدليل هو 

إلصالح وتجديد النوافذ، أثناء تعلمهم إصالح النوافذ الخشبية في مبنيي يوكوال  هذا الدليل في هذا المشروع مبادئاتبع المتدربون 
يمكن مشاهدة هذه النوافذ التي تم . 2020- 2018ومبنى سكن كبار موظفي مكتب التصميم في منطقة هيدان رنتا وذلك عام 

 إصالحها على جدران تلك المباني بالمنطقة.

 . رانتوننإيرما جمعت نص هذا الدليل 

-هيالندر  نيآن  تدريباتوللترميم وإصالح المبان القديمة    المجلس الوطني لآلثاربطاقات  المصدر الرئيسي للمادة التدريبية كان  
 فيتنرانتا.

 . فيلي كاوتوو واليكساندر ياسكياليسن  إيرما رانتونن الصور الواردة بالدليل من تصوير

 .حنين العقــــادعربية اللّلغة   ة النص وترجم دليلال رتحري

 


