
واحد كار
 دوم

توانايى ساختن نعل درگاه

هدف هاى رفتارى : فراگير پس از پايان اين واحد كار قادر خواهد بود :

1 - اصول ايمنى در ساخت نعل درگاه را توضيح دهد .
2 - انواع نعل درگاه را نام ببرد .

3 – نكات اجرايى در ساخت انواع نعل درگاه را نام ببرد .
4- نعل درگاه تيرآهنى را شرح دهد .

5- پروفيل هاى مورد استفاده در نعل درگاه تير آهنى را بشناسد .
6- نعل درگاه بتنى را توضيح دهد .

7- چگونگى ساخت نعل درگاه چوبى را شرح دهد .
8- اجزاى مختلف نعل درگاه قوس آجرى را روى شكل نشان دهد .

هدف كّلى : شناسايى و اجراى انواع نعل درگاه

ساعات آموزشى
جمع عملى نظرى

22 16 6



1 - ديوارى كه باالى درگاه چيده مى شود چه نام دارد؟
   الف)  پوتر   ب)  نعل درگاه  ج) دست انداز 

2 – حداقل اندازه تكيه گاه تير آهن روى نعل درگاه چقدر است؟
ج) 40-30 سانتيمتر  ب) 30- 25 سانتيمتر     الف)  25-20 سانتيمتر  

3 – مناسب ترين نوع نعل درگاه كدام است؟
ج) چوبى    الف)  تيرآهن  ب)  بتنى  

4 – مناسب ترين نوع پروفيل مورد استفاده در نعل درگاه آهنى كدام است؟ 
ج) لوله    الف)  تيرآهن  ب)  سپرى 

5 – تحمل نيروى برشى در نعل درگاه بتنى به عهده ............. است .
ج) سيتكا كششى    الف)  اودكا  ب) سيتكا فشارى 

6- انواع نعل درگاه را نام ببريد .
7- براى ساخت نعل درگاه تيرآهنى از چه پروفيل هايى استفاده مى شود؟ 

8- به چه دليل امروزه كمتر از نعل درگاه چوبى استفاده مى شود ؟

پيش آزمون 2
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2- 1- اصول ايمنى در ساختن نعل درگاه :
- نعل درگاه : به تيرهاى يك پارچه اى از جنس آهن    ، بتن ، چوب و آجر كه در باالى درگاه نصب  يا ساخته مى شود نعل 

درگاه گويند .
نعل درگاه وزن بارهـاى وارده را تحمل كرده 
و به ستون ها يا ديوارها منتقل مى كند . سطحى 
از ديوار يا ستون كه دو سر نعل درگاه روى آن 

قرار مى گيرد تكيه گاه نام دارد .
حداقل ارتفاع نعل درگاه 15سانتى متر و حداقل 
روى  طرف  هر  از  سانتى متر   25 تا   20 بايد 
ديـوارهاى جانبى (تكيـه گاه) قرار گيرد. مطابق 

شكل 2- 1

رعايت اصول ايمنى : 

را  مربوطه  ايمنى  نكات  ابتدا  است  الزم  كار  هر  انجام  براى 
صورت  بهترين  به  را  نظر  مورد  كار  بتوانيم  تا  كنيم  رعايت 
انجام دهيم . بنابراين با پوشيدن لباس مناسب و استفاده صحيح 
مى توان  ايمنى  نكات  به  توجه  و  استاندارد  ايمنى  وسايل  از 

حوادث و اتفاقات ناگوار را به حد اقل رساند . 
در شكل 2- 2 يك نمونه از وسايل كار بنايى نشان داده شده 

است . 

شكل 2 - 1

شكل 2 - 2
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2- 2 – آشنايى با انواع نعل درگاه :
نعل   : جمله  از  مى شوند  اجرا  مختلف  انواع  در  درگاه ها  نعل 
درگاه با تير آهن - نعل درگاه بتنى - نعل درگاه چوبى و نعل 

درگاه قوس آجرى.

نكات اجرايى در ساخت انواع نعل درگاه ها  : 
- نعل درگاه ارتفاع مناسب داشته باشد تا سرگير نباشد .

- از دو تير آهن جهت نعل درگاه استفاده شود.
- تيرآهن هاى دوتكه و وصله دار مورد استفاده قرار نگيرد.

-  تيرآهن ها داراى بست اتصال به همديگر باشند.
باشد.  سانتى متر  حداقل 20  ديوار  روى  تيرآهن ها  تكيه گاه   -

مطابق شكل 2- 3
از  اسـت  آجـرى  پايـه  اگـر  (پـوتـر)  بتنـى  درگاه  نعـل  در   -

تكيه گاه مناسب برخوردار باشد. 
- عرض نعل درگاه با ديوار آجرى يكسان باشد.

اتصال  پايه  با  درگاه  نعل  است  بتنى  پايه ها  مواقعى كه  در   -
داشته باشد.

خاموت ها  فـاصله  برش  محل  در  و  تكـيه گاه  نزديكى  در   -
كم تر از طول پوتر باشد. مطابق شكل 2- 4 

گرفته  نظر  سانتى متردر  بتنى 25  درگاه  نعل  ارتفاع  حداقل   -
شود. 

استفاده شود.  - از قوس هاى آجرى باربر، جهت نعل درگاه 
مطابق شكل 2- 5

- در نعل درگاه چوبـى از تيـرهـاى مقـاوم بـا مقطع گرد و يا 
شكل 2 - 5چهار تراش استفاده شود.

شكل 2 - 4

شكل 2 - 3
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طرفيـن  از  سانتى متر   30 چوبى  تير  براى  تكيه گاه  حداقل   -
مى باشد.

دور  مفتـول  سيم  گرد  تيرهاى  غلطيدن  از  جلوگيرى  براى   -
پيچ شود. مطابق شكل 2- 6

(مـواد  قيـر  يا  گچ  اندود  با  مصرف  از  قبل  چوبى  تيرهاى   -
شيميايى ) آغشته شود.

2-2- 1- نعل درگاه تيرآهن و پروفيل هاى مورد استفاده در ساخت آن :
ايـن نعل درگاه كه به دليـل سهـولـت در اجـرا در ساختمان هاى با اسكلت هاى مختلف به كار مى رود معموالً از دو تيرآهن به 

هم پيوسته تشكيل مى شود.
نمره تيرآهن با توجه به طول دهانه و بارهاى وارد بر آن محاسبه مى شود. براى ساختن نعل درگاه آهنى ابتـدا دو تيرآهن را بـا 
فاصله منـاسب بـا عـرض تكيـه گاهى كه نعل درگاه روى آن قرار مى گيرد به صورت مـوازى روى سطح صاف قرار مى دهنـد و 

با جوش دادن تعدادى تسمه آهنـى با فاصله 
حدود 40سانتى متر  به بـال بـاال و بال پايين 

تيرآهن ها، نعل درگاه آماده نصب است. 
تكيه گاه ها  روى  بر  درگاه  نعل  نصب  بـراى 
ابتدا كف تكـيه گـاه هـا را مطابق شكل 7-2 

كامًال تـراز مى كنند. 
سپـس مطابق شكل 2- 8 تيرآهن ها را روى 
تكيه گاه قـرار داده و فاصله بين دو تيرآهن 
از  پس  است  بهتر  مى كنند.  پر  آجـر  با  را 
جوشكارى تير آهن ها و تـسمه هـا را با ضد 

زنگ بپوشانند . 

شكل 2 -6

شكل 2 - 7
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از دو نيمرخ I شكل يا دو ناودانى تشكيل مى شوند. پس از نصب تير  پروفيل هاى مورد مصرف در نعل درگاه آهنى معموالً 
آهن هاى نعل درگاه عمل ديوار چينى روى آن ادامه پيدا مى كند . مطابق شكل 2- 9

شكل 2 - 9شكل 2 - 8

2-2-2 - نعل درگاه بتن مسلح : 
نعل درگاه بتنى يك تير مقاوم بتنى نسبتاً رايج است كه براى تقويت آن از ميل گردهاى فوالدى استفـاده مـى شود. بتن به تنهايى 
نيروهاى فشارى را خوب تحمل مى كند ولى تحمل نيروهاى كششى را ندارد. بنابراين آن را با ميل گرد كه در مقابل كشش 

مقاوم است به كار مى برند و از تركيب اين دو با هم ، جسم يكپارچه و مقاومى را به وجود مى آورند . 
هنگامى كه به نعل درگاه بتنى نيرو وارد مى شود قسمت هاى فوقانى آن فشرده و قسمت هاى زيرين آن كشيده مى شود كه براى 
ايجاد مقاومت الزم در بـرابر نيروى كششى در سطح تهتانى بتن از فوالد استفاده مى شود زيرا مقاومت كششى فوالد بسيار زياد 

است .
ايـن نعل درگـاه هـا بـيشتر در سـاختمان هاى اسكلت بتنى استفـاده مى شود كه به آن تير بتنـى يا پوتر هـم مى گوينـد . 

بـراى ساختـن چنيـن نعل درگـاهى ابتـدا ميل گردهاى مورد نيـاز را پس از محاسبه به طول هـاى الزم مـى برنـد و با ميل گردهاى 
ديگرى به نام خامـوت به يكـديگر متصل  مى كننـد . 
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شكل 2 - 10

شكل 2 - 11

جهت جلـوگيـرى از نيـروى بـرشى كه در محل تكيه گاه تير وجود دارد ميلگردهاى خاموت را در فـواصل نزديك به هـم در 
محل تكيه گاه مورد استفاده قرار مى دهند. مطابق شكـل هـاى 2 -  10و 11-2 
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2-2 -3- نعل درگاه چوبی : 
این نوع نعل درگاه از تیرهای مقاوم چوبی )چوب هایی که وزن 
مخصوص باالیی دارد( بـا مقـطع گرد یا چهـار تراش ساختـه 
می شود. بدیـن ترتیب که حداقـل دو تیر چـوبی را به صورت 
موازی درطرفین و روی تکیه گاه ها به گونـه ای قـرار می دهیم 
تکیه گاه ها  روی  طرفین  از  سانتی متر   30 اندازه  به  تیـرها  که 
بر  از غلطیدن چوب های گرد  برای جلوگیری  قـرار گیـرند. 
اثر بار وارده، باید قسمت وسط و دو سر تیـرها را با قطعات 
چوبی و با استفاده از میخ به هم متصل کرد. نعل درگاه چوبی 
به کار می رود. تیرهای چوبی را  معمـوالً در کارهای آجری 
باید قبل از مصرف به سموم ضـد مـوریـانـه و یـا مـواد نفـتی 
آغـشته کـرد تا مـوریانه و حشرات موزی نتوانند در آن نفوذ 

کرده و باعث خوردگی و پوکی آن شوند .
نکته قـابل توجه در نعل درگاه های چـوبی این است که اگر 
باشند  کم  آن  بر  وارده  نیـروهای  یا  کوتاه  درگاه  نعل  دهانه 
دیوار چینی بر روی آن به طریقـه معمـولـی انجام می شود اما 
اگر دهـانه طویـل با نیـروی وارد بـر آن زیاد باشد ممکن است 
بنـابراین  داشته باشند،  کافی  مقاومت  نتوانند  چوبی  تیـرهای 
و  ساخت  آجری  قـوس  یک  ابتدا  را  آن ها  روی  می توان 
سپس با قوس دیگری به نام قوس آزاد کننده بار بر روی آن، 
استحکام نعل درگاه را بیشتر کرد . مطابق شکل های 2- 12 

و2- 13 و 2- 14

2-2- 4- نعل درگاه قوس آجری :
پایه ها  به  بار  انتقال  اجبار  به  بنا  دور  چندان  نه  گذشته ای  در 
با شناخت و کاربرد مصالح  انجام می شد که  از طریق قوس 
قوس  ساختن  برای  اجباری  دیگر  بتن  و  آهن  چون  جدید 

شكل 2 - 14وجود ندارد. 

شكل 2 - 13

شكل 2 - 12
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قسمـت هاى مختلف تشكيل دهنـده يك قـوس عبارتنـد از:    
پاكار : محل شروع قوس 

شانه : محلى كه قوس بر اثر بار زياد ترك بـر مى دارد 
(تقريباً زاويه 22 درجه )

دهانه : فاصله داخلى دو ستون يا ديوار 
تيزه : محل برخورد دو نيمه قوس به همديگر 

افراز : فاصله قائم پاكار تا تيزه 
شكر گاه : فاصله بين پاكار و شانه 

آوارگاه : فاصله بين شانـه تا محلـى كه طاق در 
اثـر بـار فرو مى ريزد ( تقريباً زاويه 70 درجه )

كالله : فاصله بين تيزه تا محل تمام شدن آوارگاه 
خيز قوس : نسبت افراز به دهانه كه در شكل 17-2 

قسمت هاى مختلف يك قوس مشخص شده است.

امروزه نيز عده اى از طراحان با ديد سنت گرايى و با تلفيق معمارى مدرن و كهن قوس هاى آجرى زيبايى را حتى با بتن و فوالد 
براى انتقال بار نعل درگاه به پايـه ها طراحـى و اجـرا مى كننـد. مطابق شكل هـاى 2-15 و 2 - 16

شكل 2 - 16 شكل 2 - 15

شكل 2 - 17

پاكار
70ْ

22ْ

شكرگاه

آوارگاه

راز
اف

قوس خارجي

تيزه كاله

شانه

قوس داخلي

دهانه ستون يا ديوار

ارتفاع
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كاركارگاهي شماره يك
دستورالعمل اجراي نعل درگاه تيرآهني

جدول وسايل كار

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددبيل دسته بلند1
1 عددفرقون2
1 عدداستانبلي3

جدول ابزار بنايي

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددكمچه1
1 عددريسمان كار2
1 عددتراز3
1 عددشمشه 2 متري4
1 عددتيشه5
1 عددمتر فلزي 3 يا 5 متري6
1 عددشيلنگ تراز7
1 عددشمشه مالت8

جدول وسايل حفاظتي و ايمني

ف
تعدادمشخصاتنام ردي

1 دستاندازه بدن لباس كار مناسب1

1 جفتاندازه دستدستكش الستيكي2
1 جفتاندازه پاكفش كتاني3
1 عدد-----------كاله ايمني4

جدول مصالح مورد نياز

ف
مشخصاتمقدارنام ردي

دانه هاي رد شده از الك شماره 4به اندازه 3 فرقونماسه شسته1
سيمان پرتلند معمولييك كيسه 50 كيلوييسيمان2
فشاري مرغوب گل بهي(يا سفال 5 سانتي)200 عددآجر زنجاب شده3
1/4 متري (جوشكاري شده با تسمه)2 عددتيرآهن4
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نماي ديوار 

رج هاي فرد

رج هاي زوج

90 سانتي متـر

تيـرآهن

نقشه كار عملي شماره 1

تعداد رج : 10 ستون يك آجري جهت نعل درگاه     



73

1- دو ستون به ضخامت  يك آجر و به فاصله يك متر وبه ارتفاع 10 رج مطابق شكل 2- 18 بنا كنيد .

تحويل  انبار  از  را  ابزاركار  و  ايمني  وسايل  و  شويد  مجهز  كار  لباس  به   
دهيد:  انجام  ترتيب  به  را  زير  مراحل  ايمني  نكات  رعايت  با  و  گرفته 

شكل 2 - 18

مراحل انجام كارمراحل انجام كار  
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مشخص  را  تراز  خط  كف  از  ارتفاع20       سانتى مترى  در   -2
كنيد و با گچ عالمت گذارى نماييد . مطابق شكل 2- 19

4- مطابق شكل 2- 21 محلى براى نشيمن نعل درگاه به اندازه 
25 سانتـى متـر تعبيه كنيد . 

شكل 2 - 19

براى  سانتى متر  تراز40  خط  روى  از  فلزى  متر  وسيله  به   -3
ارتفاع نعل درگاه جدا كرده و عالمت بگذاريد .

مطابق شكل 2- 20

5- جهت جلوگيرى از زنگ زدن به تيرآهن ها ضد زنگ زده 
قرار  خود  محل  در  كامل  احتياط  با  را  درگاه  نعل  تيرآهن  و 

دهيد . مطابق شكل 2- 22

شكل 2 - 20

شكل 2 - 22 شكل 2 - 21
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را  آن  طرف  دو  تيرآهن ها  جابجـايى  از  جلوگيرى  براى   -6
مطابق شكل 2- 23 در محلى كه روى تكيه گاه قـرار گرفته با 

مالت گچ تيز محكم كنيد .

8- ادامه ديوار نعل درگاه را روى تيرآهن ها در3 رج مطابق 
شكل 2- 25 تكميل نماييد و سپس سطح كار و اطراف آن را 

تميز كنيد . 

را  كار  مربوطه  آموز  هنر  توسط  كار  كنترل  از  پس   -9
دهيد   قرار  مناسب  محل  در  را  مصالح   ، كرده  جمع آورى 

وسايل و ابزار كار را شسته و به انبار تحويل دهيد .

شكل 2 - 23

7- فاصله خالى بين دو تيرآهن نعل درگاه را با آجر پر كنيد. 
مطابق شكل 2- 24

شكل 2 - 24

شكل 2 - 25
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كاركارگاهي شماره دو
دستورالعمل اجراي نعل درگاه قوس آجري

جدول وسايل كار

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددبيل دسته بلند1
1 عددفرقون2
1 عدداستانبلي3

جدول ابزار بنايي

ف
تعدادنام ابزارردي

1 عددكمچه1
1 عددريسمان كار2
1 عددتراز3
3 عددشمشه 4
1 عددتيشه5
1 عددمتر فلزي 3 يا 5 متري6
1 عددشيلنگ تراز7
1 عددشمشه مالت8

جدول وسايل حفاظتي و ايمني

ف
تعدادمشخصاتنام ردي

1 دستاندازه بدن لباس كار مناسب1

1 جفتاندازه دستدستكش الستيكي2
1 جفتاندازه پاكفش كتاني3
1 عدد-----------كاله ايمني4

جدول مصالح مورد نياز

ف
مشخصاتمقدارنام ردي

دانه هاي رد شده از الك شماره 4به اندازه 3 فرقونماسه شسته1
سيمان پرتلند معمولييك كيسه 50 كيلوييسيمان2
فشاري مرغوب گل بهي(يا سفال 5 سانتي)200 عددآجر زنجاب شده3
نوع بنايييك كيسه 50 كيلوييگچ4
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نماي قوس آجري

رج هاي فرد

رج هاي زوج

هره باالي ديـوار

هره قوس

ستون پايه

65 سانتي متـر

نقشه كار عملي شماره 2

تعداد رج : 8 ستون يك آجري جهت نعل درگاه قوس آجري     
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الف) ساخت ستون پايه قوس   
        

1- سطح زير كار را خيس كنيد . مطابق شكل  2- 26

تحويل  انبار  از  را  ابزاركار  و  ايمني  وسايل  و  شويد  مجهز  كار  لباس  به   
دهيد:  انجام  ترتيب  به  را  زير  مراحل  ايمني  نكات  رعايت  با  و  گرفته 

شكل 2 - 26

مراحل انجام كارمراحل انجام كار  
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شكل  مطابق  شـمشـه  از  استفاده  با  را  مالت  سطح  روى   -3
2- 28 به دقت تراز كنيد تا دو ستون با هم و به صورت ترازى 

كامل شود .                                

5- براى چيدن رج اول از يك آجر سرنما و دو آجر راسته نما 
مطابق شكل 2- 30 و در امتـداد ريسمان كار استفاده كنيد.  

شكل 2 - 30

شكل 2 - 28

2- پس از ساختن و حمل مالت به محل اجراي كار، مالت 
را با توجه به ابعاد ستون ها و فاصله بين آن ها (65 سانتى متر) 

در كنار شمشه پهن كنيد . مطابق شكل  2- 27

4- با توجه به طول كار، آجر ابتدا و انتهاى رج اول را بادخور 
ريسمان كار بگذاريد . مطابق شكل 2- 29

شكل 2 - 27

شكل 2 - 29
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و  كمچه  از  استفاده  با  اول  رج  روى  را  دوم  رج  مالت   -7
شمشـه پهن كنيد . مطابق شكل 2- 23

نموده  ريسمان كشى  را  كار  انتهاى  و  ابتدا  آجرهاى  بين   -9
و ادامه رج دوم را مطابق با نقشه كار و به صورت اصولى با 

رعايت پيوند صحيح آجرى ادامه دهيد . مطابق شكل 2- 34

شكل 2 - 32

شكل 2 - 34

6- پس از اتمام رج اول شمشه را روى سطح آجرها گذاشته 
و مطابق شكل 2- 31 تراز بودن آن را كنتـرل كنيد .

را  آن ها  كار  انتهاى  و  ابتدا  آجرهاى  دادن  قرار  از  پس   -8
شاقول كنيد . مطابق شكل 2- 33

شكل 2 - 31

شكل 2 - 33
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11- پس از شاقول كردن شمشه ها ، آن ها را مطابق شكل هاى 2- 39 و 2- 40 به وسيله گچ تيز در محل خود نصب وكامًال 
محكم كنيد .

10- رج هاى بعدى را مطابق رج هاى فرد و زوج تا هشت رج ادامه دهيد و سپس شمشه هاى ابتدا و انتهاى كار را در محل خود 
قرار داده و شاقول كنيد . مطابق شكل هاى 2- 35 و 2- 36 و 2- 37 و 2- 38 

شكل 2 - 38 شكل 2 - 37

شكل 2 - 36 شكل 2 - 35

شكل 2 - 40 شكل 2 - 39
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ب) – ساخت شابلون گچى قوس
12- پاره خطى به طول 65 سانتى متر روى زمين ترسيم كنيد. 

مطابق شكل 2- 41   
B____________A      

13- از نقطه B با ريسمان كار كمانى به شعاع AB تا وسط 
پاره خط رسم كنيد . مطابق شكل 2- 42

تـا  نموده  ترسيم   AB شعـاع  به  كمـانى  نيز   A نقطه  از   -14
كمان قبـلى را قطع كنـد . ( محل بـرخورد دو كمان را تيزه 

قوس مى نامند ) . مطابق شكل هاى 2- 43 و 2- 44

شكل 2 - 44شكل 2 - 43

شكل 2 - 42

شكل 2 - 41
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15- براى ايجاد ضخامت شابلون، به اندازه 7 سانتيمتر از دهـانه 
كسـر نموده و دوبـاره كمان بـزنيـد . مطابق شكل 45-2

16- مطابق شكل 2- 46 آجرهاى نيمه را روى كمان ترسيم 
شابلون  جدا    شدن  ( براى  شود.  ايجاد  قالب  تا  بچينيد  شده 
قوس، زمين و آجرها را قبل از گچ ريزى، به روغن آغشته يا 

با پالستيك و يا كاغذ بپوشانيد  )

17- آب را درون ظرف ريخته، پودر گچ به آن اضافه نموده 
مطابق  شود.  آماده  گچ  دوغاب  تا  كنيد  مخلوط  دست  با  و 

شكل 2- 47

به  اليه  يك  در  قالب  درون  را  شده  آماده  دوغاب   -18
ضخامت 5 سانتى متر بريزيد . مطابق شكل 2- 48

شكل 2 - 48شكل 2 - 47

شكل 2 - 46

شكل 2 - 45
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20- بقیه قالب را مطابق شکل 2- 50 با دوغاب گچ پر کرده 
و سطح آن را با کمچه صاف کنید .

گچ  با  شابلون  سطح  روی   ، بودن  ناصاف  صورت  در   -22
آماده پرداخت کنید . مطابق شکل 2- 52

شكل 2 - 52

شكل 2 - 50

مطابق  گچی  شابلون  شدن  شکسته  از  جلوگیری  برای   -19
استفاده  قالب  درداخل  گرد  میل  قطعه  یک  از   49  -2 شکل 

کنید .                                             

21- بعد از سفت شدن گچ مطابق شکل 2- 51 قالب را از 
زمین جدا  کنید. 

شكل 2 - 51

شكل 2 - 49
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ج) – نصب شابلون گچى قوس روى ستون ها : 

امتداد  در  شده  نصب  شمشـه  دو  بين  را  ريسمـان كار   -23
بااليى در داخل  كار بكشيد و آجر مرطوبى را هم سطح رج 
دهانـه با گچ تيـز نصب كنيد تـا پايه شابلون آماده شود . مطابق 

شكل هاى 2- 53 و 2-54 و 2- 55

شاقول  و  داده  قرار  پايه  روى  را  قوس  گچى  شابلون   -24
نماييد . ( به پايه قوس ريسمان بسته و شاقول را از تيزه قوس 
به پايين آويزان نماييد تا تيزه قوس نسبت به پايه شاقول شود). 

مطابق شكل 2- 56

شكل 2 - 53

شكل 2 - 56

شكل 2 - 55 شكل 2 - 54
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27- ارتفاع ريسمان كار را براى رج هاى بعدى تنظيم نموده و مطابق شكل هاى 2- 59 و 2- 60 هره چينى را تا تيزه قوس ادامه 
دهيد .

26- هر آجر هره را پس از چيدن به وسيله تراز كنترل كنيد 
. مطابق شكل 2- 58

شكل 2 - 58

شكل 2 - 60

در  را  قوس  اطراف  هره  و  كرده  كشى  ريسمان  سپس   -25
قرار  شكل 2- 57  مطابق  شابلون  روى  و  كار  ريسمان  امتداد 

دهيد .  

شكل 2 - 57

شكل 2 - 59
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28- قسمت باقيمانده تيزه قوس را با گوه آجرى مطابق شكل 
2- 61 كامل كنيد . 

29- دو طرف هره قوس را رج به رج ريسمان كار بكشيد و 
مطابق شكل 2- 62 كامل كنيد .

شكل  مطابق  را  كار  روى   ، قوس  شدن  تخت  از  پس   -30
2- 63 هره چينى كنيد .

شكل 2 - 63

شكل 2 - 62

شكل 2 - 61
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32- پس از كنترل كار توسط هنر آموز مربوطه كار را جمع آورى كرده ، مصالح را در محل مناسب قرار دهيد. وسايل و ابزار 
كار را شسته و به انبار تحويل دهيد .

31- گچ هاى اتصال شابلون و شمشه ها را كمى مرطوب كرده و با دقت آن ها را از كار جدا نماييد و سطح كار و اطراف آن 
را براى ارزشيابى تميز كنيد . مطابق شكل هاى 2- 64 و 2- 65

شكل 2 - 65

شكل 2 - 64
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1- نعل درگاه را تعريف كنيد و وظايف آن را بنويسيد.

2- نقش نعل درگاه چيست و حداقل ارتفاع آن چقدر است؟

3- تكيه گاه چيست و حداقل اندازه آن براى نعل درگاه چقدر است ؟

4- از نكات اجرايى نعل درگاه ها ، پنج نمونه را بنويسيد. 

5- مراحل اجراى نعل درگاه تيرآهنى را نام ببريد .

6- براى پوشش نعل درگاه هاى تيرآهنى معموال از چه پروفيل هايى استفاده مى شود ؟

7- چرا در نعل درگاه هاى بتنى از فوالد استفاده مى شود ؟

8- نقش خاموت ها در نعل درگاه بتنى چيست و نحوه اجراى آن چگونه است ؟

9- چه مواردى را بايد در استفاده از چوب در نعل درگاه رعايت نمود ؟

10- شكل يك قوس آجرى را ترسيم و اجزاى مختلف آن را روى شكل نشان دهيد .


