
صيانة وتركيب الكوالين والترابيس

سوف نتعرض لأنواع الكوالين (داخل اسطامبة ولطش) وكيفية اصلاحهم





(1)كالون داخل اسطامة:
وهذا النوع يركب داخل تجويف فى قائم الباب, وفى العادة يكون كالون الشقة, اما كوالين باقى الابواب فهى من النوع البلدى, وهنا سوف نتعرض لكالون الشقة نظرا لاهميته, حيث يتكون من جزءين اساسيين: جسم الكالون, والسرة, هذا بالاضافة الى مكان للاكرة, وعادة تركب الاكرة من الداخل فقط.
(2)كالون لطش:
هذه التسمية تطلق على الكالون الذى يركب على قائم الباب, وهذا النوع من الكوالين يحتوى على جزءين اساسيين:
1. جسم الكالون, وبه سرة ثابتة وترباس (رفاص).
2. السرة.وتركب من الخارج بالنسبة للباب.

وتنحصر اعطال الكوالين فى المفتاح لا يعمل بسهولة, او فى حالة الرغبة فى تغيير المفاتيح.
واول مايمكن عمله هو غمس المفتاح فى الكيروسين (الجاز) وادخاله فى مكانه, أواجراء عملية الفتح والغلق عدة مرات حتى يعمل بسهولة ويسر, واذا استمر العيب, فيمكن القيام بفك السرة وتجربتها, والتاكد من سلامتها, ولاجراء ذلك يتم الاتى:

فى حالة داخل اسطامة:
يوضع المفتاح فى مكانه بالسرة - ثم يجرى فك مسمار تثبيت السرة باستخدام المفك العادة, يحرك المفتاح حركة بسيطة, حتى يمكن سحب السرة من مكانها, ويجرب المفتاح.
اذا استمر العيب, فانه يمكن اخذالسرة, وعرضهاعلى اخصائى مفاتيح للاصلاح, او القيام بشراء سرة جديدة من نفس النوع وتركيبها, حيث تجرى خطوات التركيب عكس الفك, وهذان الحلان يمكن اللجوء اليهما فى حالة ضياع احد المفاتيح.
اما اذا كانت السرة ليس بها عيوب, فان ذلك يدل على عيب فى الكالون, ويمكن اصلاحه بواسطة اخصائى, او تغييره باخر جديد.
ولاستكمال عملية الفك, فانه يتم فك مسامير تثبيت الاكرة الداخلية وسحبها, ثم يجرى فك مسامير تثبيت الجسم, ويسحب من مكانه, وتجرى عملية تركيب الكالون الجديد عكس خطوات الفك.
فى حالة الكالون اللطش:
يجرى اصلاح الكالون لدى اخصائى, او تغيير الكالون كاملا, ولاجراء عملية الفك, يتم فك مسامير تثبيت جسم الكالون, كما يتم فك مسمارى تثبيت السرة الخارجية وتسحب, بعد اتمام عمليات الاصلاح, او شراء كالون جديد من نفس النوع تجرى عملية تركيب الكالون باتباع عكس الخطوات التى ذكرت فى عملية الفك.
تركيب كالون لطش:
احيانا يرغب االانسان فى تركيب كالون لطش زيادة فى الامان, وفى هذه الحالة تتبع الخطوات الاتية:

   1. تقاس المسافة من شفة الكالون الى مركز المفتاح, ويعلم مكان الثقب المطلوب لسرة الكالون فى المكان المحدد للتركيب على الباب.
   2. باستخدام الملف او الشنيور الكهربى, والبنطة المساوية لقطر السرة - (عادة = 25مم) يتم عمل ثقب تثبيت السرة.
   3. يتم تعليم(شنكرة) مكان شفة الكالون على قائم الباب, ويجرى حفر مكانه بعمق مساو لسمك الشفة حتى نضمن وقوعها فى مستوى واحد مع حرف الباب.
   4. يتم ادخال السرة من الوجه الخارجى للباب, ثم تثبت الرقعة الحديدية بواسطة مسمارين مقلوظين (موجودان عادة مع الكالون) وذلك باستخدام المفك العادة.
   5. يركب الكالون فى مكانه مع مراعاة دخول التيلة فى السرة الثابتة بالكالون من الداخل تمهيدا لتثبيت الكالون فى مكانه (اذا كانت التيلة طويلة يتم قصف عقلة باستخدام الكماشة ويجرب الطول).
   6. باستخدام المسامير البورمة ذوات الابعاد المناسبة يتم ربط مسامير البورمة (عادة ماتكون مسامير ربط الكالون موجودة معه).
   7. يتم تحديد مكان القفيز الحاجز للسان والاكرة فى الحلق بحيث يتحركان بسهولة, ويجرى تثبيت القفيز باستخدام المسامير البورمة, يجرب الكالون. 

تركيب ترباس:
عندما يتطلب الامر القيام بتركيب ترباس داخلى فى باب الشقة, او لاحدى الغرف, فيمكن اتباع الخطوات الاتية:

   1. يشترى الترباس الماسب للغرض من حيث المقاس.
   2. يتم تعليم(شنكرة) مكان الترباس, بحيث يكون افقيا تماما مع محاذاة نهاية رقعة الترباس لحافة الباب.
   3. يتم اجراء تثبيت الترباس باستخدام مسمارين مقلوظين (بورمة) فى الصف العلوى من الثقوب, ثم يحرك لسان الترباس فى وضع الغلق, ويحدد مكان قفيز الترباس, وتعلم اماكن الاخرام.
   4. يجرى تثبيت القفيز بمسمار بورمة, وبعد التاكد من سلامة عمل الترباس يتم التثبيت النهائى بربط باقى المسامير البورمة للترباس والقفيز, مع مراعاة ان يكون ربط المسامير البورمة عموديا تماما على السطح(غير مائل). 

