مصطلحات الخدمات الميكانيكية للمباني
abrupt transition

انتقال مفاجىء

absorption

امتصاص

adjusting

ض ْبط
َ

air-supply grille

شبكة تزويد الهواء

air diffuser

ناشر الهواء

air duct

قناة الهواء

air outlet

َم ْخ َرج الهواء

air register

َغلَق الهواء

air-conditioning unit

وحدة تكييف الهواء

air-handling equipment

معدّات تداول الهواء

altitude gauge

معيار االرتفاع

aluminium alloy

سبيكة ألومنيوم

aluminium foil

ر َقاقة ألومنيوم

anemometer

مقياس سرعة الهواء

annealed

ملَدَّن

as-drawn [pipes]

]كما سح َبت [األنابيب

as-manufactured

ْكما صن َعت

atomizing

َت ْرذيذ

baffle

م َع ِّوق

baked

ْ َم
ي
ّ شو

balancing

َ م
واز َنة

ball bearing

َم ْح َمل كر ّيات

ball valve

كروي
ص َمام
ّ

base-mounted pump

ّ م
ضخة على قاعدة

bearing bracket

َكتيفة حاملَة

belt guard

واقي الحزام

bend

كوع واسع

bending test

اختبار ال ّثني

boiler

م ْر َجل

bolt

صمال
ْ م

brake power

قدْ َرة ال َك ْبح

branch weld

ل َحام ت ْفريعات

burner

حراقة
ّ

butt weld

ل َحام َت َناكب

butted

متناكب

butterfly type

نوع ال َف َراشة

butterfly valve

صمام ال َف َراشة

canvas

قماش الق َّنب

capillary

َ
ي
ّ ش ْعر

carbon steel pipe

أنبوب فوالذ م َك ْر َبن

cast iron

سكب؛ حديد َزهْ ر
َ حديد

caulking

َج ْل َف َطة

centrifugal casting

صب بال ّن ْبذ
ّ

centrifugal fan

م ْر َوحة ناب َذة

charged

ْ َم
شحون

check valve

ص َمام ردّاد

chlorinated rubber

َم ّطاط م َك ْل َور

circuit breaker

قاطع الدّارة

circumferential slip joint

صلة محيط ّية م ْن َزل َقة
ْ و

class designation

ص ْنف
ِّ َت ْحديد ال

clock-operated switch

مبدِّل بال ّت ْوقيت

cock

م ْح َبس

coil

ملف
ّ

collar

َط ْوق

collector

م َج ِّمع

column radiator

مش ّع ذو مقاطع

combustion chamber

احتراق
ْ غرفة

compression fittings

ضغط
ّ ق َطع تر ّكب بال

compressor

ضاغطة
َ

condenser

م َك ِّثف

control box

ص ْندوق َت َح ُّكم

controller

متح ِّكم

convection

َح ْمل؛ َت ْحميل

convector

حامول

cooler

م َب ِّرد

correction chart

صحيح
ْ ْلو َحة ال ّت

coupler

قارنة

coupling

َق ْرن

crank case

ع ْل َبة عمود الم ْر َفق

critical speed

سرعة َحر َجة

cross-broken

وصلة ج ْسر ّية

damper

خانق الهواء

decibel

ديسيبل

dehydrated

َم ْنزوع الماء

dip stick

عصا الع ْمق

direct circuit

دارة مباشرة

discharge

َت ْفريغ

draft

س ْحب
َ

draft stabilizer

س ْحب
ّ م َن ِّظم ال

drain

ص ْرف
َ

drain pan

ص ْرف
َ م َج ِّمعة

drawn

َم ْسحوب

drifting test

ّسر
ْ اختبار الد

duct bracing

َت ْكتيف ال َق َناة

ductile iron

حديد َمطيل

efficiency

كفا َءة

efficiency curve

منحني الكفاءة

eight (octave) band

ح ْزمة ال ّنغمات ال ُّث َمان ّية

electric heater

بائي
ّ س ّخن َك ْه َر
َ م

electrode

قضيب ل َحام

emptying cock

م ْح َبس َت ْفريغ

enamel

مينا

end suction

َ
ش ْفط َط َرف ّي

equipment

م َعدَّات

even curvature bends

أكواع منتظمة االنحناء

expanding socket

جلبة فارشة

expansion joint

وصلة تمدُّد

expansion tank

ّ
خزان ال ّتمدّد

fairing

ق َطع انسياب ّية

fan coil unit

الملف المروح ّية
وحدة
ّ

fan convector

حامول م ْر َوحي

felt

ل َّباد

fibre glass

ألياف ز َجاج ّية

fibre glass blankets

ّ ب ّطان ّيات األلياف
الزجاج ّية

fillet weld

ي
ّ ل َحام زاو

filter

ِّ مر
شح

filter box

ِّ صندوق الم َر
شح

filter drier

ِّ مر
شح م َج ِّفف

fin

)ز ْعنفة (أو َز ْع َن َفة

fire damper

خانق الحريق

fire valve

ص َمام الحريق

fittings

ق َطع

flange

َ
ش َفة

flanged joint

َ وصلة م
ش َّفهة

flats

تس ُّطحات

flattening test

اختبار ال ّت َف ْلطح

flexible connection

واصلة َمر َنة

float gauge

عوامة ق َياس
ّ

float valve

عوامة
ّ

floating head

طرف عائمة

fuse

ص َهر
ْ م

fuse link

ص َهر
ْ صلَة م
ْ و

gasket

َحش ّية؛ ح َباس

gate valve

بواب ّي
ّ ص َمام

gauge

م ْعيار؛ ع َيار

gauge length

معياري
طول
ّ

globe valve

صمام م َك َّور

grade

د ََر َجة

grille

َ
ش َبكة

gusseted bend

متدرج االنحناء
كوع
ِّ

handle

م ْق َبض

hard drawn

ص ْلدا
َ َم ْسحوب

heater

س ِّخن
َ م

heating surface

ْسطح ال ّت ْسخين

hemp

ألياف الق ّنب

hot-water cylinder

ّ
ساخنة
ّ خزان المياه ال

hydraulic pressure test

(الهيدرولي
وائلي
س
ّ
ّ
ّ ض ْغط ال
ّ (اختبار ال

hydraulic proof test

(الهيدرولي
وائلي
س
ّ
ّ
ّ (فحص الضمان ال
ْ

hydrostatic gauge

سكوني (هيدروستاتي
ّ(معيار سوائلي
ّ

in-line mounted pump

ض ّخة على الخ ّط
َ م

induction type

ْنوع َح ّثي

inertia

قصور

insulation

َع ْزل

insulation cement

الصق ال َع ْزل

jacket

غالف

Kraft paper

ورق كرافت

level

منسوب؛ ميزان

light gauge

عيار خفيف

limit thermostat

حراري
م َن ّظم حدّي
ّ

louver

أبجور

malleable cast iron

س ْكب َطروق
َ حديد

malleable castings

مسكوبات َطرو َقة

neoprene

نيوبرين

nominal diameter

اسمي
ق ْطر
ّ

nut

صمولة
َ

octave

)ثمان ّية ( َن ْغمة

operating handle

ْ م ْق َبض َت
شغيل

operating pressure

ْ ض ْغط َت
غيلي
ّ ش
َ

overlap

يترا َكب؛ تراكب

overload

ح ْمل زائد

overtighting

َز ْنق زائد

panel

لَ ْو َحة

panel radiator

حي
ّ مش ّع لَ ْو

passes

ممرات
ّ

performance curve

منحني األداء

performance test

اختبار األداء

pipe support

ح ّمالة أنابيب

Pitot tube

أنبوبة بيتو

pole

ق ْطب

porosity test

سام ّية
َ اختبار ال َم

positive pump

ّ
مضخة موجبة

pressure gauge

ضغط
ّ معيار ال

proof stress

ضمان
ّ إجهاد ال

propeller

داسرة

pump

ّ م
ضخة

pump casing

ّ غالف الم
ضخة

quadrant

ر ْبع ّية

radiation

ْ إ
شعاع

radiator

مش ّع

reciprocating

ّدي
ّ ترد

refrigerant

سائل ال ّت ْبريد

relay

رحلة
ّ م

relief valve

ص َمام ْتنفيس

return-air grille

شبكة الهواء الم ْس َت ْر َجع

riveted

َ م َب ْر
شمة

saftey valve

ص َمام أ َمان

seamless

غير َم ْلحوم

section

َم ْق َطع

shaded pole

م َظلَّل

shot-fired fixing

مسدّس َت ْثبيت

sight glass

ْ زجاجة َك
شف

single- phase

حادي ال ّط ْور
أ
ّ

single-stage

حادي ال َم ْر َحلة
أ
ّ

sleeve

ك َّمة

socket

م َّفة

solenoid valve

ملف لَ ْولَب ّي
ص َمام ذو
ّ

solid drawn

مسحوب على البارد

sound absorption
coefficient
sound level

ص ْوت
ّ معامل امتصاص ال

spigot and socket

رأس و َذ ْيل

spirit level

ميزان ال ّت ْسوية

splitter vane

ريشة م َج َّزئة

sponge rubber

إسفنجي
م ّطاط
ّ

squirrel cage

سنجابي
َق َفص
ّ

stainless steel

صدأ
ْ فوالذ ال َي

stainless steel tube

صدأ
ْ أنبوب فوالذي ال َي

static

)سكوني (استاتي
ّ

static pressure

)ضغط سكوني (استاتي

steel

فوالذ

steel sheet

فوالذي
لوح
ّ

steel tube

فوالذي
أنبوب
ّ

steel tube, heavy

فوالذي ثقيل
أنبوب
ّ

steel tube, light

فوالذي خفيف
أنبوب
ّ

steel tube, medium

سط
أنبوب
ّ فوالذي متو
ّ

steel wool

ي
ّ صوف فوالذ

strength

مقاومة

support

َم ْس َند

tachometer

ّ سرعة
ي
ّ الزاو
ُّ مقياس ال

taper thread

َّت ْسنين م ْس َتدق

tapeze-type support

َم ْس َند َت ْعليق

tapped

س ّننة
َ م

tee

وصلة َت ْفريع

teflon tape

شريط ت ْفلون

tensile strength

ّ مقاومة ال
ش ّد

test well

ف ْت َحة َت ْفتيش

thermal-expansion valve

ص َمام تمدُّد حراري

thermostat

حراري
م َن ِّظم
ّ

three-phase

ثالثي ال ّط ْور
ّ

throttling

َخ ْنق

tolerance

تفاوت

ص ْوت
ّ مستوى ال

tube

أنبوب

tube type

أنبوبي
ْنوع
ّ

turning vane

ريشة َت ْوجيه

union

صل
ْ ش ّد َو

unplasticized PVC pipe

أنبوب م َب ْل َمر كلوريد الفينيل غ ْير الملَدَّن

urethane foam

َر ْغوة اليوريثين

valve

ص َمام

vapour barrier

حاجز أ ْبخ َرة

vent

ه َّوا َية

vent pipe tapping

تفريعة أنبوب ال ّتهوية

vibration isolator

عازل اهتزاز

voltage

فولط ّية

volume control damper

الح ْجم ّي
َ خانق الهواء

water chiller

م َب ِّردة الماء

weighting network

مدى القياس

welded steel

فوالذ ملحوم

wire flux

أسالك لَ ْحم

working pressure

ْ ض ْغط َت
غيلي
ّ ش
َ

wrinkles

َت َج ُّعدات

wrought iron

حديد مطاوع

yield stress

إجهاد الخضوع

zinc coating

يني
ّ خارص
ْ غطاء

