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آب غیر قابل شرب
آببندی دو مرحلهای
آبراهه کنار خیابان 141
آجر 226
آجر پر با سوراخ دستگیره 74
آجر تخت برای بام 192
آجر حفرهدار سنگ آهک 72
آجر سفال 70
آجر سفال پرحفره 71
آجر سفال پرنشده 71
آجر سقف 86
آجر قالببندی 75
آجر کامل بدون سوراخ
باریک 70
آجر کامل زبره 70
آجر گوهای مخصوص فاضالب
25

197

128 B

آجر گوهای مخصوص فاضالب
128 C

آجر گوهای مخصوص کانال
فاضالب 128 A
آجر ماسه آهکی 72
آجر مخصوص کانال
فاضالب 128
آجر نسوز لبه گرد 128
آجر نسوز مخصوص درون
محفظه 128
آجرچینی کلهای راست 80
آجرهای بتونی سبک 78
آجرهای پروتونی 78
آجرهای سر گرد 80
آجرهای قالببندی 85
آجرهای لعابی سرامیکی 158
آچار U2
آچار بوکس 106
آچار تخت-رینگی 106
آچار دو سر تخت 106
آچار دو سر رینگی 106
آچار فرانسه 106
آچار قالبی 106
آچار کالغی با دهانههای ثابت و
متحرک 276
آراستن 170
آرموتوربندی بافته شده 64
آرموتوربندی تنیده 64
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آرموتوربندی میلگردی شبکهای
تخت 64
آزمایش پوشش سطوح با
حالل 228
آزمایش پوشش سطوح با
خراشهای متقاطع 228
آزمایش پوشش سطوح با مواد
چسبناک 228
آزمایش خراش 228
آزمایش رنگ بر روی
سطح 239
آستانه ورودی 184, 185
آسفالت 123
آسیب بتن 227
آلن 181
آلن شش ضلعی 307
آلودگی کم (حاوی مواد کمتر
مضر برای محیط زیست) 249
آلومینیوم 269
آموزش سیمانکاری 172
ابزار اندازهگیری زوایا 279
ابزار برشگر سفال بام 190
ابزار سنجش سطح 146
ابزار ضربهزننده به کاشیهای
با ابعاد بزرگ 157
ابزار عالمت گذاری 176
ابزار قالویز 107
ابزار لیسه بتون 51
ابزار مفتولپیچ آرماتوربندی 50
ابزاری سرکج برای کار با
سنگ و غیره 190
اتاق کنترل 115
اتصال از گوشه 18
اتصال الیت 304
اتصال اورلپ (روی هم
قراردادن لبه صفحهها)
طولی 305
اتصال اورلپ کنجی 305
اتصال با پین چوبی 303
اتصال به پریز تغذیه 286
اتصال پیچی لوله 144
اتصال دارای کاسه نمد 145
م چلچله 304
اتصال د 
اتصال دندانه انگشتی 304
اتصال دوسر 135
اتصال طولی 180
اتصال عرضی 180
اتصال فاق و زبانه 305
اتصال فشاری لوله144 
اتصال فلنج 145
اتصال گوشهای یک رو مخفی
باکس 303
اتصال لمهلو 304
اتصال لوله فشاری 135 K

اتصال لوله فشاری
اتصال مناسب برای دو قطعه
چوب متقاطع 182
اتصال مورب 180
اتصال نیم و نی م وسط دم
چلچله 304
اتصاالت زاویه دار 182
اتصاالت فلزی جهانی 182
اتصاالت میانی داربست 39
اثر محاصره 266
اثر مویرگی 226
اجناس (کفپوش) از جنس ورق
(چوبی ،فلزی) 233
احداث دیوار متشکل از آجر
نسوز 119
ارتفاع پوشش رو 136
ارتفاع تراس 247
ارتفاع داربست 39
ارتقاع قالب 53
ارتقاع هر پله 91
اره 104, 166
اره برش بلوک سنگی 57
اره برشدهنده ورقهای فلزی
چوبی و غیره 157
اره چندکاره 283
اره دستی کمانی U3
اره دیسکی 284
اره روکش 262, 280
اره روکش-ماشین شیارزنی 296
اره رومیزی ایستاده/عمودی 291
اره رومیزی خوابیده/افقی 291
اره زنجیری 177
اره ژاپنی 276
اره سوراخکاری (گردبر) 287
اره شیارزن 289
اره عمودبر 57, 58
اره عمودبر (چکشی) 283
اره فارسبر 58
اره کردن 254
اره گردبر دستی 254
اره گردبر ساختمانی 58
اره لبه برجسته (مخصوص
شیار زدن) 276
اره لولهبُر 104
اره نواری 157
از پیاده رو استفاده کنید 27
از دستکش ایمنی مناسب استفاده
کنید 26
از دو طرف برشخورده 178
از عینک ایمنی استفاده کنید 26
از کفش ایمنی مناسب استفاده
کنید 26
از کاله ایمنی مناسب استفاده
کنید 27
135 L

از کمربند ایمنی کار در ارتقاع
استفاده کنید 27
از ماسک استفاده کنید 27
از محافظ گوش استفاده کنید 26
از یک طرف برشخورده 178
اسپری عالمتگذاری 99
استانبولی 47
استعمال سیگار ممنوع 25
استفاده از اسپری 219
استفاده از پوشش ضخیم 77
اِستند 39
استیل 269
اسفنج 156, 166
اسکلتبندی چوبی ساختمان 241
اسکنه 176
اسیدی 31
اشباع 237
اضالع بدنه 302
اطراف بندها را پیش از
رنگکاری پوشاندن 164
اطلس رنگ 239
افرا 255
افست 180
افقی 291
افقی یک سازه چوبی) 302
اقاقیا/روبینا (نام علمی درخت
اقاقیا) 256
الکترود ولتاژ باال 220
الگوی رنگ 239
الوار 179
الوار گرد 178
الوار نیمدایرهای 178
الیت کنج 304
امنیت تکانهای زنجیرههای
متحرک 309
امنیت دریچهها ،سوپاپها،
خروجیها 309
امولسیون قیر برای پرکردن
درز آسفالت 120
انبر 281
انبر برش پیچ و مهره 50
انبر دسته بلند 47
انبر سفال 190
انبر سوراخکن 191
انبر سوراخکننده 167
انبر کاشی و سرامیک 154
انبر موزاییک 154
انبر موزاییکشکن 154
انبردست 104, 276
اندازه بندها 160
اندازه کار 160
اندازه کل = مجموع اندازه
کار 160
اندازه گیری بند ها 163
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اندازه گیری ضخامت پوشش
سطوح 228
اندازه ها بر حسب مقیاس
160 1M = 100mm

انفجاری
اور فرز 284
ایجاد زاویه (استفاده از زاویه
حائل هنگام کار با ماشینهای
پرخطر) 308
ایجاد لبه در دیوارهای گچی 175
ایستاده 261
ایستاده/عمودی 291
ایستگاه اپراتور 178
31

ﺏ

با باقیمانده متوسط متقارن
با باقیمانده متوسط نامتفارن

193
193,

194

با برآمدگی میانی متقارن
با پل خرپای مشبک 68
با تیغه پهن 275
با تیغه نازک (مویی) 275
با سطح صاف 193, 194
با شیب زیاد 275
با شیب کم 275
با عایق پشم معدنی 71
(با ماشین) 33
باتری 58
باتری شارژشونده 286
باتری شارژی 58
بار سنگین ممنوع 26
بار معلق 28
بازالت 76
بازالت سیاه 124
بازوی اصلی 53
بافت داخل چوب 261
باال 191
باالبر برای پوشش سقف 191
باالترین خم متعلق یه یک سقف
شیبدار 183
بتن ضدآب 63
بتون 63
بتون بدون روکش (نمای
زیباییشناختی) 63
بتون تازه 62
بتون تزریقی 63
بتون تولید شده در محل 87
بتون راهسازی 123
بتون سبک 62
بتون سخت 62
بتون سنگین 62
بتون کوب دسته بلند 51
بتون مسلح 63
بتون مسلح تنیده 63
بتون معمولی 62
193
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بتونه
بتونه قیری 77
بتونیر 54
بخش اصلی راه 140
بخش باالکش 53
بخش پایینی منهول 137
بخش پایینی منهول )138 (SU
بخش چرخان 53
بدنه 302
بدون شیب 275
براق 238
برانکارد 29
برای عابران پیاده ممنوع 25
برای میزان برش 290
برای ولتاژ صفحه اره 290
برآمدگی 131
برآمدگی لبه بام 183
برج 53
برچسب کیفی کاال 232
برچسب محیط زیست 249
برچسب محیط زیست اتحادیه
اروپا 249
برداشت خاک سطحی 130
برس پاککننده کاغذ
دیواری 225
برس دستی U3
برس سیمی 104, 205
برش 74, 82, 139
برشدهنده کاشی
(سرامیکبر) 154
برشنخورده 178
برنج 269
برنز 269
بست پلیتی دور قلم مو 211
بست یا کرپی 88
بسترسازی 119, 129, 147
بسیار زبر 207 P 12 - P 40
بسیار قابلاشتعال 31
بسیار نرم 207 P 400 - P 1200
بلبرینگ راهاندازی 285
بلوک 75
بلوک بلند پنجحفرهای 73
بلوک بلند تکحفرهای 73, 74
بلوک بلند چهارحفرهای 73
بلوک بلند دوحفرهای با الیه
عایق 75
بلوک بلند سهحفرهای 73, 74
بلوک پر 74
بلوک دیوار پیشساخته سنگ
آهک 72, 78
بلوک دیواری توخالی 85
بلوک سفال پرحفره 71
بلوک سنگ آهک با کیسه 72
بلوک سنگی 75
77

بنا
بندکشی 163
بنفش 235
بنفش آبی 235
بنفش قرمز 235
بوش اتصال لوله 134
بوش تبدیل بزرگ به
کوچک 134
بولدوزر 113
به پایین ریختن 263
به پنجره 172
به شکل دو تکه باریک 70
به شکل طبیعی 70
به وسیله سرنگ پاکسازی
کردن 163
بهکارگیری فرز 294
بههم جفت کردن تختهها 294
بیت (سر پیچ گوشتی
شارژی) 286
بیرونیترین الیههای چوبی تنه
درخت 258
بیل 102
بیل سر تخت 102
بیل مکانیکی 111
بیل مکانیکی با جام کابلی 112
بیل مکانیکی چرخدار 111
بیل مکانیکی زنجیری 111
بیل مکانیکی شناور 111
بیم آهن 68
44

پ

پارچه روکش محافظ
پارچه محافظ کف 210
پارکت 233, 234
پارکت با طرح مقطع دوار
درخت 234
پارکت صنعتی 234
پارکینگ 140
پاشیدن 221
پاگرد راه پله 91
پایه 302
پایه آغازین 188
پایه ثابت داربست 39
پایه حمال میز یا نیمکت 282
پایه خاکریز شانه راه 130
پایه خروجی 188
پایه شمعک 83
پایین 191
پتک 48
پخش کردن آهک 119
پخش کردن موم 115
پد سمباده 285
پد فشار الوار 262
پرتقالی 235
پرتو میانی شعاع آوند چوبی
210

258

پرچ پیچ (گل یا سر پیچ)
پرحفره 70
پرداخت سطح قیری 197
پرداخت سطوح 231
پرداخت سطوح با پرکردن
منافذ 230
پرس بدنه 297
پرس چارچوب 297
پرس خشتهسازی برای تولید
ذغال از ضایعات 309
پرس هیدرولیکی روکش 297
پرشده با پرلیت 71
پرکردن (اشباع) منافذ
سطوح 231
پرکردن دو طرف لوله 136
پرکردن فضای اصلی 175
 -uwپروفیل اتصال 175
پروفیل ال لبه گرد 69
-cwپروفیل دیواری 175
 -LWAپروفیل دیوارهای
خارجی 175
پروفیل زد لبه گرد 69
ِ
پروفیل ستون با محدوده
زهکشی 172
-CDپروفیل سقفی 175
پروفیل سیمانکاری پایانی 172
پروفیل فلزی 174, 175
پروفیل فوالدی کف کانال 131
پروفیل کششی و حرکتی 172
پروفیل گرد توخالی 69
پروفیل لبهدار 172
پروفیل متصل 172
پروفیل مربع توخالی 69
پروفیل مستطیل توخالی 69
پروفیل یو لبه گرد 69
پروفیلی 64
پزشک 29
پشم شیشه 232
پشم شیشه مصنوعی 127
پل ارتباطی 199
پل خرپای مشبک 87
پل مانع (تکیهگاه) 293
پالستیک فرآوریشده
(فرآوردههای کناف) 164
پله الصاقشده 189
پله بلوک پایه 189
پله زیرزمین 91
پلههای فوالدی منهول 137
پلههایی که برای نصبشان هر دو
سمت دیوار شکافته یا سوراخ
میشود189 .
پلههایی که برای نصبشان یک
سمت دیوار شکافته یا سوراخ
میشود189 .
307
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پیچ ورشویی
پمپ فشار قوی شستشوی نمای
پیچبند شارژی 286
ساختمان 204
پیستوله با باد گرم 14, 205
پنجره 243, 245
پیستوله پرکننده بندها 156
پنجره سقفهای مسطح 196
پیستوله چسب داغ 271
پوست روکش 262
پیستوله رنگ بدون باد 221
پوسته شدن 227
پیستوله رنگپاش 248
پوشاندن با گل و آهک و 169 ...
پیستوله فشاری 165
پوشاندن سطوح با مواد
پیستون کوبهای 118
چسبنده 164
پیش-شستشو 248
پوشاننده 238
پوشاننده سقف 190, 191
پیشآمدگی (پتکانه) چوبی
خانههای چوبی 186
پوشش 229
پیشآمدگی لبه شیروانی 243
پوشش اولیه و پوشش
پین 180
محافظ 159
پیوند دادن 121
پوشش با سفالهای چوبی 195
پیونددهنده سقف شیب دار 186
پوشش بتن مسلح 186
پوشش برای جلوگیری از ریختن پیونددهنده سقف شیب دار به
عمیقترین قسمت سازه 186
رنگ با قابلیت استفاده
پیونددهنده سقف شیروانی 186
چندباره 249
(پوشش بیرونی) 172
پیونددهنده سقف شیروانی با
عمیق ترین قسمت سازه 186
پوشش پشت پنجره 243
پیونددهنده موازی 186
(پوشش درونی) 172
پوشش سفیدکاری قیری 77
ﺕ
پوشش سنگی 195
تابش اشعههای نوری 28
پوشش قوس کمتر از ۰۸۱
تابلوی حاشیهنما 36
درجه 142
تأمین آسفالت 115
پوشش قیری 77
تأمین بتون 115
پوشش میانی 231
تبر 48, 176
پوشش میله انتقالدهنده حرکت
تبر تیشهای کردن سنگ 49
دورانی 292
تبر ضربهزننده 176
پوشش نهایی 231
تبر (چکش) همهکاره 166
پولیش زبر 208
تجهیزات آتشنشانی 30
پولیش متوسط 208
تجهیزات باالبر راننده 53
پولیش نرم 208
تجهیزات پوششی جداساز 32
پهنا پلهها 188
تجهیزات شستشوی ابزار
پی 82
کار 248
پی سنگی 85
تجهیز کردن 170
پیچ 105, 181
تخته 179
پیچ آلن شش ضلعی 307
تخته از جنس تراشههای چوب
پیچ بند 167
جهتدار 261
پیچ بوکس ستارهای 307
تخته از الیههای بیرونیتر تنه
پیچ تمام رزوه 306
درخت 264
پیچ تنظیم 290
تخته از الیههای میانی تنه
پیچ تنظیم سوزن پیستوله 215
درخت 261
پیچ چوب 306
تخته از مغز تنه درخت 261
پیچ چهارسو 307 Phillips
تخته اسفنجی 15, 156
پیچ چهارسو 307 Pozidriv
تخته چندالیی 266
پیچ خودکار 306
تخته خاک بند 131
پیچ دوسو با شکاف بلند 307
تخته داربست 37
پیچ سرخزینه 306
تخته سنباده 206
پیچ گوشتی 104
تخته سنگ 76, 122
پیچ گوشتی برقی بیسیم U3
تخته سنگ بتنی برشخرده 158
پیچ نیم رزوه 306
تخته سنگ طبیعی سولنوفنی 158
پیچ نئوپان 306
تخته سنگ گرانیت 158
306

تخته سه الیه
تخته سه الیی 265
تخته صافکن دستگاه
آسفالتکاری 115
تخته طولی 186
تخته فیبر فشرده با مغز سخت
265 SWP

)267 (MDF

تخته فیبر نرم
تخته قالب 67
تخته کمربندی 66, 67
تخته مولتی پلکس (مرکب) 265
تخته مهار 66
تخته نجاری 266
تخته نئوپان 264
تخته نئوپان دارای مجراهای
لولهای 264
تخته یک الیه 265 SWP
تختههای فیبر سخت 267
تخلخل 226
تراز U2, 100
تراز آبی 100
تراز آبی تلسکوپی 44
تراز ارتفاع 39
تراز لیزری 46
تراز معمولی 45
تراس 247
تراشدهنده حفرههای میانی 167
تراشیدن 292
تراک میکسر 55
تراورتن 76
ترک 227
ترکها 179
تریلر 110
تریلر هشدار 36
تزیین چوب 263
تسمه 295
تسمه کمربندی 281
تشتک شیر 219
تصویر ساختار 214
تعلیق 131
تغییر شکل 260
تقویت اصلی 86, 88
تقویت خطی 86
تقویت دیوار 85
تقویت شمعک 77
تقویت طولی داربست 39
تقویت مارپیچ 89
تقویت نقطهای 86
تقویت :شمعک 66
تکهچوب سمباده 279
تکیه گاه خرپا 187
تکیهگاه سیمانکاری عایق 169
تکیهگاه صفحه های چوبی 187
تلفن اضطراری 29
267

تلفن اعالم حریق
تمام چوب 179
تمیزکاری سطح کاشیها پس از
بندکشی 15.163
تنظیم فاصله افقی 188
تنظیم لبه تیغه 204
تنظیم میزان خروج رنگ 215
تنه پلهها 188
تور ایمنی 32
توری سیمی 159
توری غلتک 210
توری فلزی زیر کار 171
توری فیبر شیشه ای 171
توری کالف اجر 171
توری مشبک 171
توزیعکننده بتون 51
توس 256
توسط چهار شاه تیر 185
توسط دو شاه تیر 184
توسط سه شاه تیر 185
تهویه 199
تیر افقیای در باالترین قسمت
یک سقف شیروانی قرار دارد
و تیرهای زیر شیروانی که به
آن متصل هستند را حمایت
میکند 184
تیر بچه کش 186
تیر عرضی 247
تیر عمودی 184
تیر گریبان 186
تیرآهن با عرض متوسط 69
تیرآهن باریک 69
تیرآهن عریض 69
تیرچه بتون مسلح 89
تیرک ( 80  >bمیلیمتر40 > d ,
میلیمتر) 179
تیرکهایی که  Firstpfetteو
 Sparrenرا از زیر مهار
میکنند 185
تیرکهایی که پوشش سقف را
تحمل میکنند184 .
تیرهای اصلی 68
تیرهای سقفی پهن 88
تیرهای عرضی 68
تیرهای کوچکی که جهت
استحکام محل اتصال تیرهای
عمودی و افقی بهصورت
مورب به آنها نصب
میشود 184
تیرهای مورب زیر سقف
سیروانی 184
تیرهای مورب زیر
شیروانی 185
تیزبُر 204
30

4

فِهرس ِ
ت فارسی – الفهرس اللغة الفارسية

تیزکنندههای سوهان
تیشه 48
تیغ اره 104
تیغه 204
تیغه اره 275
تیغه الوار 262
تیغه روکش 262
تیغه سپری 180
تیغه سنگ فرز 106
تیغه فرز انگشتی 285
تیغه فرز پخزن 285
تیغه فرز پولکی 285
تیغه فوالدی رنده 277
تئودولیت 101

274

ﺝ

جاده آسفالته
جاده باریک میشود
جاده بتونی 119
جاده دوطرفه 35
جاروبرقی 204, 283
جاروی مخصوص
گردگیری 204
جام چنگکی 112
جام حامل آسفالت ماشین
آسفالتکاری 115
جام خاکبرداری 112
جام سرنددار 112
جام گود 112
جام معکوس 112
جایگزینی 78
ِ
جدا کردن نوار چسب 165
جدا کننده خطوط 167
جدار خارجی 79
جداره 188
جداره حفاظت 17, 309
جداره داخلی 79
جداکننده بندها 164
جداکننده بندهای کاشی 153
جداکننده بندهای کاشی (صلیبی
شکل) 155
جدول بلند 125
جدول سیمانی 125
جدول کوتاه 125
جدول کونیک دار 125
جدول گرانیتی 125
جدول لبه گرد 125
جدول منحنی (کمانی) 125
جدول منحنی (مقعر) 125
جرثقیل برجی چرخان با بازوی
واگن متحرک 52
جرثقیل متحرک 117
جریان الکتریکی 28
جعبه آتشنشانی 32
جعبه (باکس) 300
120

35
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جعبه رنده
جمعآوری خاک سطحی 139
جوش اتصاالت با لوله 145
جوش با المنت حرارتی 145
جوش پولی اتیلن 145
جوش لب به لب 145
جوی کناری 141
جوی وسط 141
جهت کشش سقف 88
جهتهای رشد و جهتهای
تنزل 260
277

ﭺ

چارچوب افقی
چارچوب پنجره 247
چارچوب عمودی 39
چارچوبهای سه مفصلی 186
چاقوتیزکن دستی 167
چاقوی برش کاغذ دیواری 224
چاقوی خراش آزمون
سطوح 228
چاقوی ورقبری 167
چاک خشک (شکاف های داخل
تنه درخت) 261
چرخاندن 263
چسب 120, 170
چسب داغ/چسب مذاب 271
چسب شیارها 271
چسب کاغذ دیواری 232
چسب مایع سفید 272
چسب مایع کفآلود 272
چسب مالط 59
چسباندن 120
چسبمالی 162
چسبندگی 271
چشمی 91
چفت آهنربایی (مغناطیسی) 301
چفت کشوها 300
چفتها 300
چکش U2, 48, 104
چکش آجدار 48
چکش بزرگ 102
چکش بنایی 47
چکش چوبی 273
چکش سرامیک 102
چکش سربی 273
چکش سنگ 190
چکش سنگفرش 102
چکش ضربهزنی 273
چکش کاشی 154
چکش الستیکی 155, 273
چکش مسطح 48
چکش نجار 176
چنگک 166
چنگک سنگکش 102
39

چنگک لولهبرداری
 25%چوب 179
چوب بهاری 258
چوب پاییزی 258
چوب پنبه 211
چوب چهارتراش 80
چوب سراندن 308
چوب ضخیم 179
چوب کفپوش 80
چوب کمانی 67
چیدمان آجری 143
چیدمان پارکت 143
چیدمان چپ و راست 143
چیدمان حصیری سنگفرش 142
چیدمان راست سنگفرش 142, 143
چیدمان قارچی سنگفرش 142
چیدمان مدوالر سنگفرش 142
چیدمان مورب سنگفرش 142, 143
103

ﺡ

حاشیهسازی گچبری سقف
حاشیههای متعلق به مورد باال
تریتلوون در کنار هم 183
حامل 91
حائل قالب 65
حداکثر فشار 53
حدیده 107, 108
حرکت دادن بندها 164
حفاری چاه 98
حفاظت در برابر آتش 25
حفرهدار 72
حالل 229
حلقه چاه منهول 137
حلقه چاه منهول )138 (SR
حلقه نگهدارنده موهای قلم
مو 211
حلقههای سالیانه 258, 261

245

ﺥ

خار طبقه (مهارکننده وزن
طبقات) 301
خاک انداز U3
خاک رس 121
خاکبرداری 129
خاکبرداری سطحی 121
خاکریز دارای آبگذر 139
خاکریز شانه راه 129, 130
خاکریز یکپارچه139 
خاموت 89
خاموشکننده ضروری 288
خروج اضطراری در سمت
راست است 29
خروجی اضطراری 29
خروجی رنگ افقی 220
خروجی رنگ عمودی 220

خط کش تاشو
خط کشی 213
خطر برخورد سر با مانع 28
خطر سقوط 27
خطر لغزندگی 28
خطکش 278
خطکش ریلی کاغذ دیواری 224
خمیر پولیش 208
خوابیده 261, 291
U2

ﺩ

دارای منفذهای پراکنده
دارای منفذهای درشت 259
دارای منفذهای ریز 259
دارای منفذهای رینگی 259
داربست 37
داربست جک قابل تنظیم 39
داربست چرخدار 37
داربست متحرک 37
دایره رنگ 236
در 245
در برش عرضی 303
در خالف جهت کار ماشین 308
در فرمت خز بیبر 193
درجه تنظیم باد 215
درجهبندی زبری سنباده 207
درخت بلوط 255
درخت فندق 255
درخت گالبی 256
درز بتون 86
درز پشتی قوس > 2
سانتیمتر 80
درز سراسری 80
درزگیر را در داخل بندها فرو
کردن 165
درزهای صلیبی 263
درفش 279
درگاه 298
درهای چرخان 302
درهای ریلی (کشویی) 303
دریچه تخت خروجی آبهای
سطحی 126
دریچه خروج آبهای سطحی
خیابان 126
دریچه خروجی آبهای
سطحی 126
دریچه کنار جدولی خروجی
آبهای سطحی 126
دریچه گود خروجی آبهای
سطحی 126
دریل U3, 106, 286
دریل چکشی پنوماتیکی U3
دریل هیلتی 157
دست زدن ممنوع 26
دستکش ایمنی 23
259
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دستگاه اعالم حریق
دستگاه اهرمی کشیدن
موکت 225
دستگاه باالبر مجهز به
بادکش 116
دستگاه برش آسفالت 116
دستگاه پاشیدن رنگ 221
دستگاه پخش آهک 113
دستگاه پخش و پرداخت
بتون 115
دستگاه پولیش خارج از
مرکز 206
دستگاه پولیش دورانی 207
دستگاه جوش لولههای پولی
اتیلن 117
دستگاه حدیده 108
دستگاه حفاری 111
دستگاه سنباده لرزان 206
دستگاه سنباده لرزان سه
گوش 206
دستگاه سنگزنی 168
دستگاه سوراخکاری 50, 111
دستگاه شاخص مدرج 101
دستگاه شمعکوب (سپرکوب) 118
دستگاه قالویز دستی 108
دستگاه کندهکاری روی چوب با
قابلیت کنترل بهوسیله
کامپیوتر 178
دستگاه لوله خمکن 117
دستگاه لولهگذار 117
دستگاه متکی به زانوی کشیدن
موکت 225
دستگاه محرک اولیه 293
دستگاه میکسر 157
دستگاه نصب فرش سرامیک 116
دستگاه نقاله (جرثقیل
کوچک) 57
دستگاه نمایشگر کانال
فاضالب 117
دستگاه همزن/مخلوط کردن
بتون 55
دستگیره 204
دستگیره توکار 299
دستگیره راه پله 246
دستگیره سرویسهای چوبی 299
دستگیره کمانی 299
دستور 25
دستورالعمل کمکهای اولیه 34
دسته 211
دسته غلتک رنگآمیزی 214
دسته قالویز 108
دفیبریالتور خارجی خودکار
30
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دمباریک
دمیدن 227
دندانه تخت 289
دندانه توخالی 289
دندانه ذوزنقهای 289
دندانه متغیر 289
دنده عرضی 88
دندههای عرضی 87
دندههای متشکل از بتون
مسلح 88
دو طرف زبانهدار 74
دو سر 103
دوشاخ و رینگ 215
دوغاب سیمانی 159
دوغابریزی 161
دوغابمالی 162
دوالیه 170
دو ور 103
دهانه پنجره 247
دیلم سرکج 176, 190
دیوار 77, 82, 83, 243, 245
دیوار از جنس گچهای
پیشساخته 174
دیوار بتونی 85
دیوار پناه برای بتن مسلح 185
دیوار پیشساخته
(مونتاژشده) 174
دیوار چینه 81
دیوار دیافراگم 133
دیوار ساخته شده از بتون
مسلح 84
دیوار سنگ چین با آجرهای
سنگی 81
دیوار سنگ چین با سنگهای
بزرگ مکعبی 81
دیوار سنگی با قطعات سنگ
بزرگ 81
دیوار شمع درجا 133
دیوار شمع سرباز 133
دیوار گچی 174
دیوار محاط 82, 93
دیوار نما 79
دیواره پشتی 302
دیواره میانی 302
دیوارهای پیشساخته در دو الیه
بهوسیله پوسته فلزی پوشش
داده شده 174
دیوارهای پیشساخته در یک
الیه بهوسیله پوسته فلزی
پوشش داده شده 174
دیوارهای پیشساخته دوبل در
یک دوالیه بهوسیله پوسته
فلزی پوشش داده شده 174
دیوارهای حائل میانی 82
276

ﺭ

راست گوشه
راش 255
راننده وسائل راهسازی 98
راه پله 245
راه راه 261
راهسازی 98
راهنمای کار 33
رزوه 105, 107, 306
رزوه خارجی 107
رزوه داخلی 107
رزین 272
رزینها 272
رشتههای روکش قطعه
قطعهشده 262
رعایت حق تقدم از روبهرو 35
رنده الوار 177
رنده پرداختکننده لبهها 167
رنده دستی 278
رنده شکلدهنده 167
رنده کاس و سینه 278
رنده لبه برجسته (مخصوص
شیاربرداری) 277
رنده مختص اصالح سطوح 277
رنگ اول 236
رنگ دوم 236
رنگ سوم 236
رنگ و تینر 219
رنگدانه 229
روسازی 140
روسازی لوله 136
روش چسبسرد 197
روش کار با سیستم
رنگرسانی 215
روش مورد استفاده 232
روشن کردن آتش ممنوع 25
روغن جال 222
روکش چوبی افرای چشم
پرنده 263
روکش شده 267
روکشهای محصورکننده
تختههای چندالیه 266
رول پالک 170, 304
رول پالک رینگی 182
رول پالک ضلعی خاردار 182
رول پالک ضلعی دندانه دار 182
رول پالک ضلی (یک
طرفه) 182
رولپالک و ماشین سوراخزنی
در ردیفهای طوالنی 297
رولهای کرکرهای پوشش
سازههای چوبی 303
روند فرزکاری 294
روی 269
143

روی سطح زمین مانع قرار
دارد 27
رویه 140
ریختهگری کردن 270
ریزکننده ضایعات
حاصلشده 309
ریسمان 167
ریسمان کار 44
ریسمان کاشیکاری 152
ریسمانکشی 161
ریگ 60
ریل هدایت 284
ریل هدایت کشوها 301
ریلگذاری 98
رینگ میله گردان 293

ﺯ

زانو
زاویه 176
زاویه خاکریز شانه راه 129, 130
زاویهسنج 99, 279
زاویهسنج خاکریز شانه راه 100
زاویههای از جنس فلز 152
زاویههای تنظیمشونده 152
زبان گنجشگ (ون) 255
زبانه 186
زبر 207 P 50 - P 80
زبری 226
زرد 235
زرد پرتقالی 235
زردآب صمغ 259
زمین ضعیف 83
زمینکوب دستی 102
زنجیرههای مولکولی
پیوندناپذیر 268
زنجیرههای مولکولی
نیمهپیوندپذیر 268
زنگزدگی 269
زنگ زدگی روی فوالد 227
زه منحرفکننده کار پرداخت
شده (برای آنکه هنگام
برداشتن کار با تیغهها و …
تماسی حاصل نشود) 308
زه یا زوار در و پنجره 300
زیانآور برای سالمتی 31
زیرساخت قالب :چوب
چهارتراش 66
زیرسازی لوله 136
زیرفون 256
زیرکار 229, 231
زیرکف بتنی 164
زیره رنده 277
ژ
ژالن (نیزه فلزی) 101
135
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ساخت بتن
ساخت دیواره منهول 119
ساخت الیه عایق حرارتی 169
ساخت الیه نخستین 169
ساخت مالط 60
ساخت نمای بیرونی 169
ساختار شیر 218
ساختار قلم مو 211
ساختار مولکولی به شدت در هم
تنیده 268
سازه چوبی مختص
دریچهها 303
سازههای ترکیبی 62
سازههای توخالی متشکل از
بتون سبک 87
ساطور 176
ساقه اسپری 219
سبز 235
سبز آبی 235
سبز زرد 235
ست شستشوی غلطکی 156
ستون 82, 83, 243, 245
ستون بتون مسلح 86
ستون بتونی 83
ستون عمودی پنجره 247
ستون گرد فوالدی 68
ستون محافظتشده با خاموت 89
ستونهای بتونی تقویت شده 89
سد 139
سد بخار 199
سر پیچ 105
َ ِ
سر شش گوش 306
سر قلم 118
سراندن 263
سرب 269
سرپوش منهول 137, 138
سرخدار 257
سطح آبرو 93
سطح خارجی پوسته تنه
درخت 258
سطح داخلی پوسته تنه
درخت 258
سطح زمین 126
سطح زیر فونداسیون 83
سطح سه گوش سقفهای
شیروانی 183
سطح شناژ 83
سطح ضدآب 93
سطل U3
سطل رنگ 210, 220
سطل صافی دریچه منهول 126
سطلهای قابل استفاده مجدد 249
سفال اصالح کردن 192
60
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سفال اصالحات 194
سنگهای فرمی بعنوان
سنگهای تهویه 193
سفال تخت برای بام 192
سوراخ شده 267
سفال سقف مسطح 194
سوراخ کردن 118, 254
سفال سقف های شیروانی 193
سوراخکننده کاشی 154
سفال گارد در برابر برف 193
سوزن رنگ 215, 216
سفال لبه شیروانی 193
سوزن نشانهگذاری 154
سفالهای بخشهای
سوهان 105
حاشیهای 193
سوهان تخت 105, 274
سفال های چوبی 195
سوهان چهارگوش 105
سفالهای تهویه 192
سوهان چهارگوشه 274
سفالهای مربوط به سقف 192
سوهان گرد 105, 274
سفتی 131
سوهان مثلثی 105
سفید 237
سوهان نرم 274
سفیدکاری 77
سوهان نیمگرد 105
سقف 243, 245
سقف بتون مسلح یکتکه 86
سوهان نیمهگرد (سوهان نیم
تخت) 274
سقف به هوای تازه تجهیز
سه راهی  45درجه 135
شده 198
سه راهی  90درجه نامساوی 135
سقف به هوای تازه تجهیز
سه گوش کنار شیروانی 183
نشده 198
(سه گوشه) 274
سقف تیری با تیرهای
سه نظام دریل 286
عرضی 87
سیاه 237
سقف ساخته شده از بتون
مسلح 83
سیستم اخالط (میکس)
سقف سبز (بوسیله گیاهان ،درختان
داخلی 216
و غیره) 198
سیستم اخالط خارجی 216
سقف متشکل از بتون ،فوالد و
سیستم رنگرسانی 217
آجر 86
سیستم زبانه-حفره 71
198
سقف معکوس
سیستم فشار 217
ای
ه
دند
مسلح
بتون
سقفهای
سیستم گردش 217
88
توپر
سیستم مکش 217
تیر
شاه
چندین
بواسطه
که
سقفی
سیلت 121
184
مهارشده
سیلوی مالط 54
تیر
شاه
یک
توسط
سقفی که
سیلوی مالط با خامل 168
184
مهار شده
سیمان معمولی 59
سمت چپ توخالی 260
سيمان کاری (گچکاری)
سمت راست گرد 260
پايه 169
سمی 31
سیمانکاری رویین 169
208
سنباده
سیمانکاری زیرین 169
208
اسفنجی
سنباده
سیمانکاری عایق 169
208
سنبادهزنی
سیمان کاری الیه تجهیز 169
سنبهنشان 279
سیمانکاری الیه نخستین در دو
سنجاق 281
مرحله 169
سنگ آنتیک 158
سینه پله 246
سنگ بتونی 60
سینی غلتک 210
سنگ پله 91
76
ﺵ
سنگ دگرگونی
شاخص مدرج 101
سنگ ساب 280
شاخه 259
سنگ سقف با باقیمانده متوسط
شاسی بدنه پله 246
متقارن 194
شاسی ضربه 277
سنگ شکسته 122
شاغول 45
سنگ عقیق 222
شاقول 152
سنگ فرز 106, 157, 207
شانه راه 121
سنگبر 276
شانه راه آبگیر 139
سنگریزه 60

شانه راه غیرآبگیر
شرایط ایمن 25
شستشو با آب 221
شستشودهنده دوار 248
شستن 118, 248
شستی پیستوله 215
شستی فشاری اسپری 219
شش گوشه 181
شعاع قوس 80
شعاعی 260
شفاف 238
شفت 306
شکاف تاجها 305
(شکاف سایه) 172
شکافهای موجود در
روکشها 280
شلنگ آتشنشانی 30
شلنگ تراز آبی 45
شلیک به درزگیرها ،سپس دور
کردن و مسطح کردن165 .
شمع ورق 133
شمعزنی دیواره کانال 132
شمعزنی ریلی با تقویت 132
شمعزنی ریلی متحرک 132
شمعزنی میانی 132
شن 60, 122
شناژ 85, 93
شیار زدن 294
شیب 188
شیب دندانههای تیغه اره 275
شیب عرضی جاده 139
شیبدار نصفه 183
شیبسنج خاکریز
شانه راه 100
شیر فلکه دروازهای 146
شیر مغزی گلولهای 146
شیر 146
شیرفلکه سماوری 146
شیروانی 243
شیشه پنجره 270
شیشه تزیینی 270
شیشه ریختهگری نوردشده 270
شیشه شناور 270
شیشههای سیمی 270
139 6 %

ﺹ

صاف کردن
صاف کردن نهایی
صافکننده سطح بتون 51
صفحه اره 288
صفحه اره یکسره 290
صفحه خاردار بعنوان تکیهگاه
خرپا 187
صفحه خاردار-پیونددهنده
الوار 187
120

115
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صفحه سنگی
صفحه کفی داربست 39
صفحه فیبر سیمانی 195
صفحههای قالب 68
صلیب 181
صمغ 259
صندوق ابزار 282
صنوبر 257
صیقلدادن 208, 238
صیقلدهنده کف و دیوار
195

168

230

ﻁ

طاق
طبقات
طبقه همکف حامل ساختمان 241
طراح داخلی 203
طرح اولیه رنگ 240
طرح دار 232
طرح ظاهری 240
طرف باالی لوله 134
طرف پایین لوله 134
طرفین شیروانی 241
طرفین شیروانی سرامیک 241
طناب 100
طنابکشی قالبها 66, 67
طول 160
طول محوطه داربست 39
طولی 260
طیف خاکستری 237
طیف رنگ 237
302

302

ﻉ

عایق
عایق ایزوگام 77
عایق دوالیه 230
عایق سقف 199
عایق معدنی نسوز 77
عایقبندی افقی 92
عایقبندی دیوارهای
ساختمان 93
عایقبندی عمودی 92
عایقبندی کردن 79, 120
عایقکاری 85
عرض 80, 160
عرض خاکریز شانه راه
عرض کانال 129
عرض کف کانال 129
عرض محوطه داربست
عرض هر پله 91
عرض هم اثر 88

فرز جدا کننده
عصا سراندن (برای ایمنیکار
فرز حفر کانال 113
در هنگام انجام کارهای مانندن
فرز زمین 113
اره کردن و غیره) 308
فرز لبهها 284
عکاسی 240
فرسایش خاک 139
عالمت خطر 35
فرغان 51
عالئم الزامی عمومی 26
فرغان ژاپنی بازشو 51
عالئم ترکیبی 30
فرغون 102
عالئم خطرات احتمالی 35
عالئم دستورها 35
فرورفتگیها یا شیارهای
ستون 183
عالئم ممنوعیت عمومی 25
فرورونده 287
عالئم ممنوعیت ورود 35
فشار 86
عالئم منطقه بیخطر 35
فشار بتون 66, 67, 68
عالئم هشداردهنده عمومی 27
فشار بر روی کاشی 162
عمق بندها 164
فشار دادن 50, 118
عمق خاکبرداری 129, 130
فشار دیوار 134
عمق کانال 136
عمق لولهگذاری 129
فضای استوانهای منهول
(چاه) 126
عملیات متراکم کردن اصلی 115
عینک ایمنی 24
فضای خالی برای جذب
رنگ 211
ﻍ
فضای کارگاهی 130
93
ضدآب
غشای
فلز 230
غلتک پاچه بزی 114
فلز تیزکننده 154
غلتک چرخ الستیکی 114
فنر 219
غلتک چسباندن کاغذ
فوالد 269
دیواری 224
فونداسیون تک 82
غلتک درزگیر کاغذ
فیبر سیمانی -صفحههای
دیواری 224
ایرانیتی 195
114
غلتک دو محور لرزشی
فیلترهای بدون بافت 199
غلتک رنگ روغنی 214
غلتک طرحدار 214
ﻕ
غلتک لرزشی 114
قاب بیرونی قفل (حلبی پوشاننده
روی قفل) 300
غلتک لولهای 214
قاب شیشه پنجره 247
غلتک مخصوص رنگهای
قابسازی 245
اکرولیک 214
قابلیت پیچگوشتی دارد167 .
غلطک چسبمالی 280
قابلیت چسبندگی 229
ﻑ
قابلیت گیر کردن 229
فاصله بین تیرهای
قالب :تخته و بست 66
اسکلتبندی 241
قالببندی 199
فاصله بین جداره یا قاب بیرونی
قالببندی بر روی دیوار 56
قفل و سوارخ کلید 300
قالببندی تیرهای سقف 66
فاصله میلههای طولی
قالببندی دیوار 67
داربست 39
قالببندی ستونها 65
فاصلهیاب لیزری 46, 99
قالببندی فونداسیون 65
فاقدار شده 305
قرار دادن اشیاء ممنوع 26
فرآیند جوشکاری 197
قرمز 235
197
فرآیند ریختهگری
قرمز پرتقالی 235
فرچه پولیش دریلی 207
قسمت اصلی جاده (بخش
213
سطوح
فرچه رنگ آمیزی
آسفالته) 139
فرچه رنگ آمیزی سقف 213, 224
قطر اسمی 134
فرچه نقاشی 212
قطعات پارکت با چیدمان چپ و
فرچه کاغذ دیواری 225
راست 234
فرز 177
قطعات پارکت با چیدمان
فرز پانچ 283
موازی 234
191

ﺽ

ضخامت پوشش
ضربه 161
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93

130

39

قطعه فشرده مکنده
قطعه کار 107, 220, 271
قطعه یا دسته فشار ابزار 308
قطعه اصلی خاجی با دوک 53
قطعه رابط )135 (GA
قطعه رابط )135 (GE
قفل سوییچی تک پله 300
قفل سیلندری 300
قالب سی 103
قالب میز یا نیمکت 282
قالویز 281
قلم 104
قلم دم پهن سنگ تراشی 49
قلم دندانه دار 49
قلم ضربهزن 49
قلم گچکاری 152
قلم مو سر اریب 212
قلم موی پهن 212
قلم موی تخت 211
قلم موی تخت تذهیب 222
قلم موی تذهیب 222
قلم موی چوب 212
قلم موی خط کشی 213
قلم موی دندانه دار 212
قلم موی زاویه دار 212
قلم موی سر گرد 212
قلم موی سقف 212
قلم موی شابلونزنی 212
قلم موی گرد 211
قلم موی گرزی پارچهای 213
قلم نوک تیز 49
قلمی که ریسمان را به دور آن
میپیچند 152
قوس راست با داربست 80
قوس گرد 80
قوطی الک 210
قیچی 191
قیچی دستی 191
قیچی روکش 296
قیچی سنگ 190
قیچی کاغذ دیواری 224
298

ک

کابین
کاتالوگ رنگ 239
کاتر لبههای روکش 280
کاج 257
کاج اروپایی 257
کار دیواری (چسباندن کاشی
روی دیوار) 161
کارتریج 165
کارتنهای بازیافتی 249
کارد تذهیب 222
کاردک 209, 280
(کاردک پالستیکی بندکشی) 156
53

8
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کاردک پالستیکی کاغذ
دیواری 224
کاردک تیغه بلند 209
کاردک دندانه دار 223
کاردک دو ورقه 209
کاردک ژاپنی 209
کاردک عریض دندانه دار 223
کاردک مختص بندکشی 156
کاردک مخصوص سطوح 209
کاردکی که دسته آن 167
کارگران بتن و بتون مسلح 44
کاشت گیاهان 199
کاشی 161, 162, 164
کاشی ریج 192
کاشی سرامیکی اعال 158
کاشی سرامیکی زمخت 158
کاشیبر و شیشهبر 154
کاغذ چسبزن کاغذ
دیواری 224
کاغذ دیواری 224, 225, 232
کاغذ دیواری رافآسر
(برجسته) 232
کاغذ سنباده 208
کامبیون (الیهی زاینده چوب و
آبکش) 258
کامیون  2محور 110
کامیون  3محور 110
کامیون  4محور 110
کامیون ترکیبی تریلردار 109
کامیون تریلر 110
کامیون جرثقیلدار 109
کامیون دارای جام
خاکبرداری 109
کامیون کانتینردار 109
کامیون کفی لبهدار 109
کامیون کمپرسی 109
کانال آب باران 134
کانال آب کثیف 134
کانال دیوارکشی شده 128
کانالکشی 98
کاهش 293
کپسول اطفای حریق 32
کپسول آتشنشانی 30
کتیبه 80
کثیفی 227
کردن سطوح نرم) 279
کشش سطحی 271
کششسنج 176
کشنده  5محور 110
کشوها 302
کشیدن 50
کف 245
کف (پایینترین چوب افقی یک
سازه چوبی) 302
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کف بدون پوشش طبقه
همکف 130
کف راه پله (پاگذار) 91
کف شور خروجی آبهای
سطحی 126
کف فونداسیون 130
کف کانال لوله فاضالب 129
کف محوطه خاکبرداری 130
کف منهول 137
کفپوش 93
کفپوش آجر نسوز 123
کفپوش بزرگ )124 (16 x 16 cm
کفپوش پی وی سی 233
کفپوش پیاده رو 123
کفپوش ریلی 233
کفپوش سرامیک بتونی 123
کفپوش سیمانی 93
کفپوش شبکهای 123
کفپوش کامل 233
کفپوش کوچک )124 (10 x 10 cm
کفپوش المینت 234
کفپوش موزاییک )124 (6 x 6 cm
کفپوشهای دارای زبانه و
شیار 234
کفش الوار (نوعی اتصال برای
قطعات چوبی) 182
کفش الوار با اضالع خمیده 182
کفش ایمنی 23
کفشک (قسمتی از اره که
چوبهای بریده را از شاخ و
برگ جدا میکند) 288
کفی پله 246
کفی ستون 65
کفی ماشین صیقلدهی
(سمبادهزنی) 295
کالف دریچه خروجی آبهای
سطحی )138 (AR
کالف دریچه منهول 126, 137
کاله ایمنی 23
کالهک دودکش 243
کالهک فشاری اسپری 219
کالهک فنر 219
کله قندی 53
کلید خاموشکننده اضطراری 32
کمپرسور 177
کمپکتور دستی 114
کمپکتور قورباغهای 114
کمچه 155
کمچه سطوح صاف 166
کمچه کنج 166
کمچه مثلثی 155, 161
کمربند ایمنی کار در ارتفاع 23
کمربندی 83
کمکهای اولیه 29

کنسول
کنسول پشتیبانی
کوبنده ارتعاشی
کولیس 278
کولیس خطکشی
کیپ شده 305
کیسه مالط 71
گلماسه 121
ِ

157

گیره گوشهها
گیره لوله پایهدار
گیالس 255

278

ﻝ

281

39

79

الب ه دانهای
الستیک سیلیکونی 159
الک سطح (پوشش) 230
الک میانی ،پرکننده 230
الکزن 203
الیه آسفالت راه 140
ه اساس 140
الی 
الیه اساسی و پایه 199
الیه باال با تجهیز 170
الیه بیرونی پارکت 233
الیه برابرکننده فشار بخار 199
الیه جداکننده 93, 199
الیه جداکننده و الیه
برابرکننده 199
الیه رویی 266
الیه زهکشی 199
الیه زیراساس 140
الیه زیرین 170
الیه زیرین پارکت 233
الیه زیرین پوسته درخت (فیبر
زیر پوسته) 258
الیه شیببندی 85
الیه ضدآب 93
الیه ضدیخ راه 140
الیه عایق 79, 85
الیه عایق حرارتی 199
الیه گیاهی (سایهبان گیاهی) 199
الیه ماسه راه 140
الیه محافظ 199
الیه محافظ ریشه 199
الیه میانی 266
الیه هوا 79
الیهبرداری 14, 205, 208
الیههای چسبانده شده
(المینت) 234
لباس ایمنی 23
لبه پنجره (هره) 247
لبه تیز 183
لبه زاویهدار 175
لبه کامل 175
لبه گرد 175
لبه مسطح 175
لبه نیم کره ای 175
لبه نیمکرهای مسطح 175
لبهها 298
لفاف تذهیب 222
لکهگذاری (شیمیایی) 272
لکهگذاری مثبت 272
لکهگذاری منفی 272
لمهلو کنج 304
137

گ

گاردریل کناری
گاردریل میانی
گاز انبر U2
گاز تحت فشار 31
گاز مایع 219
گازانبر 50
گچ (خراشیده شده) 173
گچ (رنده) 173
گچ (نمدی) 173
گچ برجسته 173
گچ سفیدکاری 59
گچ شسته 173
گچ صدفی 76
گچ کاری با پیستوله 173
گچ کاری مدل دار 173
گچ و خاک (گچ مخلوط با گل و
173 )...
گچبری دایرهای سقف 245
گرانیت 76
گرانیت خاکستری 124
گرانیت زرد 124
گرانیت قرمز 124
گردش هوا 79
گره خفتی 103
گرههای مفتولی 89
گریدر 113
گلدار ،به شکل زهکمان 261
گلوله ترکیب 219
گلوی منهول 137
گلوی منهول )138 (SH
گلوی منهول با حلقه چاه 138
گودال آب کثیف 139
گوشتی U2
گوشگیر 24
گوشگیر ِتلدار 24
گوشه مختص کاشیکاری 153
گونیا U2, 46
گونیای چشمی 46
گونیای فوالدی 99
گوه 65, 277, 288
گیره 104, 181
گیره بغلگیر 102
گیره پشت 282
گیره پیچ دستی 281
گیره جلو 282
37

37
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لنگر
لنگر قالببندی 85
لودر 113
لوال 274
لوالی اوتالو 299
لوالی پاشنهای 299
لوالی توکار درب 299
لوالی سیلندری 299
لوالی گازور 299
لوالی متری یا قدی 299
لوله آب 144, 147
لوله آب باران 134
لوله آب باالرو 147
لوله آب کثیف 134
لوله آبگرم مخصوص فاصله
زیاد 144
لوله اتصال به منهول 135
لوله اصلی آب 147
لوله بتونی 127
لوله پروپیلن 127
لوله پیویسی 127
لوله توزیعی آب 147
لوله چدنی 127
لوله حامل داربست 39
لوله سرامیکی 127
لوله شیر آتشنشانی 144, 147
لوله غوطهور در رنگ 219
لوله فاضالب تحت فشار 144, 147
لوله فوالدی 127
لوله گاز 144, 147
لوله متراکم پولیاتیلن 127
لوله بندها 156
لولهَ بر 103
لولهکشی 98
لولهکشی برای یک طبقه از
ساختمان 147
لولهگذاری 117
لولهگیر 103
لیزر چرخشی 101
لیزر کانال 103
لیزرهای خطی 153
لیسه 205, 280
لیسه بتونه 205
لیسه دسته بلند کف ساب 225
لیسه دیوار و سقف 205
لیسه رنگ 205
لیسه سه گوش 14, 205
لیسه شیشه 205
لیسه مخصوص سطوح 205
لیسه مخصوص صاف کردن
سطح چوبی و فلزات نرم 280
لیفتراک 28
79
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ماله شکافدار
ماله شیاردار 166
ماله کشیدن 164
ماله مالط 223
ماله ونیزی 223
مانع اتصال 288
مانع راهبند 292
مانع طولی 36
مانع (بلوک) عرضی 288
مانع فرز 293
مانع کلهقندی 36
مانع موازی 284, 288
ماهون 256
مایع اکسیدکننده 31
متخلخل 226
متر 278
متر پارچهای 99
متر نواری 44
متراکم 226
متراکم کردن 56
متراکم کردن خاک 115
متصل کردن 292
متوسط 207 P 100 - P 180
مته 106
مته الماسه (سوراخکننده
سنگ) 287
مته حلزونی 287
مته شاقول 287
مته قالویز 107, 281
مته گازور 287
مجراهای داخل تنه درخت 258
مجرای زیرسطحی آب 141
مجرای ورودی منهول 137
محافظ بیرونی 65
محافظ درونی 65
محافظ زانو 23
محافظ سوییچ در حالت
روشن 32
محافظ گوش 24
محافظت از سطوح 199
محافظت در برابر پاشیدن
مواد 248
محدوده اصلی سقف 183
محدوده پوشش لوله 136
محدوده فرعی سقف 183
محدوده لوله 136
محفظه 118
محفظه اخالط داخلی 216
محفظه قوطی 219
محل اتصال داربست معلق 39
محل اتصال دیوار و شناژ 93
محل تقاطع شیروانی دو
طرف 243
محل کار 35
166

مات
ماده افزودنی نگهدارنده
ماده چسبنده مالت 229
ماده حالل 229
ماسک تنفسی یکبارمصرف 24
ماسک فیلتردار تنفسی 24
ماسک محافظ 288
ماسه 60, 122
ماسه سنگ 76, 122
ماسه معدنی 122
ماشین اره فارسیبر بازویی 291
ماشین اره فارسیبر ثابت 291
ماشین ایجاد سوراخهای
طوالنی 297
ماشین ایجادکننده سوراخهای
زنجیری 177
ماشین آسفالتکاری 115
ماشین بندکشی و تمیزکاری 157
ماشین پمپ بتن 55
ماشین چسبکاری 296
ماشین رنده تراش 292
ماشین رنده دستی 283
ماشین روکش 296
ماشین سمبادهزنی چرخشی 285
ماشین سمبادهزنی نواری 285
ماشین سمبادهزنی نوسانی 285
ماشین سوراخزنی ایستاده 297
ماشین سوراخکاری دستی 286
ماشین صیقلدهی (سمبادهزنی)
لبهها 295
ماشین صیقلدهی نواری (نوار
پهن) 295
ماشین صیقلدهی نواری (نوار
دراز) 295
ماشین فرز 298 CNC
ماشین فرز جاده 116
ماشین فرز فشرده 116
ماشین فرز میزی 293
ماشین مکانیزه نظافتکننده 168
ماشینهای زنجیردار 115
ماله 156, 166, 209
ماله باریک 190
ماله بنایی 156
ماله بندکشی 47, 156
ماله توزیع چسب 225
ماله چسب 162
ماله دستهبلند بتون صافکن 51
ماله دندانه دار 155, 162, 223, 225
ماله سفتکاری 47
ماله سفیدکاری 47
ماله سقف برلینی 155
ماله سهگوش 47
ماله سیمان 223
238

228

محور جاده
محوری 260
مختص لیسه 280
مخزن جرثقیل 55
مخزن جمعآوری 248
مخزن فلزی پیستوله 215
مخصوص دیوار خارجی 71
مخصوص دیوار زیرزمین 71
مخلوط سیاه  +سفید 237
مخلوط کردن آهک با خاک 119
مداد U2
مداد شمعی 99
مرکز پرداختکاری 178
مرمر سفید 59, 76
مرمر سفید 76
مس 269
مسطح کردن ناهمواریها 165
مسطح کننده درزها 156
مسیر پلهها 188
مسیر عبور 140
مضر برای سالمتی 31
مغار خراشیدن 273
مغار سوراخ کردن 273
مغار گود کردن 273
مغز تنه درخت 258
مغزی کروی 301
مقطع گرد 64
مالط (چسب) انعطاف پذیر 159
مالط چسبی 162
مالط دیوار سبک 61
مالط دیوار معمولی 61
مالط دیواری کارخانهای 61
مالط نازک تخت 61
مالقه 166
مماسی 260
ممنوعیت 25
منبتکاری 263
منحنی شده 64
منشور زاویه قائمه 46
منطقه پوشش داربست 39
منهول دیوارکشی شده 128
منهول کنترل 134
مواد اسیدی 28
مواد آتشزا 28
مواد بسیار قابل اشتعال 28
مواد پالستیکی ترموست
(گرماسخت) 268
مواد پالستینیکی االستومر
(پلیمرالستیک) 268
مواد پالسیکی ترموپالست (گرما
نرم) 268
مواد چسبنده 271
مواد چسبنده مالط 60
مواد رادیواکتیو 27
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مواد سمی 28
نبشی لبه تیز متقارن
نجار 254
مواد عایق 174
نراد 257
مواد قابلانفجار 27
نراد داگالس 257
مورب 143
نردبان آتشنشانی 30
موزاییک 158
نرده 246
موشک حفاری زیرزمینی 118
نرده پلهها 188
موکت 233
نرده حفاظ داربست 39
موهای قلم مو 211
نرم 207 P 220 - P 360
مهار بازوی متعادل کننده 53
نصاب کفپوش 203
مهاربندی کردن 131
نصب 161
مهارت قالبهای ستون 65
نصب شیشههای ساختمان 247
مهره 105
نصب لنگر و دکل 115
میخ آهنی 100
نقاش 203
میخ بدون پرچ 181
نقاشی سطوح سه الیه 230
میخ ریز 181
نقاشی سطوح فلزی 230
میخ شیاردار 181
میخ فوالدی 49
نقاشی (الک زنی) سطوح یک
الیه 230
میخ ماشینی 181
نقاشی و سفیدکاری 77
میخکوب 177
نقاله دیجیتالی 152
میخکوب گاز 177
نقطه بارگیری 191
میز اره (میز فشار) 288
نقطه تکیه قوس 80
میز خروجی 292
نقطه میانگین 80
میز کار 153
نگهدارنده 131
میز ماشین 293
نگهدارنده با لبه چرخ دار 298
میز ورودی 292
نگهدارنده بیت 286
میکسر ثابت با تیغههای
نگهدارنده داربست لنگردار 39
چرخان 54
نوار آببندی 159
میکسری که قابلیت مخلوط
نوار توقف 161
کردن مصالح خشک ،مرطوب
نوار چسب 210
و تر دارد168 .
نوار سمباده 285, 295
میلگرد آجدار برای بتون
نوار عایق پولی اتیلن 147
مسلح 64
نوار هشداردهنده 36
میلگرد طولی 89
نوار یا تسمه نقاله 178
میلگردهای طولی 89
نوارهای مونتاژ تیرها 185
میلگردهای گرد مخصوص بتون
نورپردازی دیوار 245
مسلح 64
نورپردازی سقف 245
میلگردهای مورب 89
نورد کردن 270
میلگردهای مونتاژ 89
نورگیر اتاق زیر شیروانی 243
میله اندازهگیری 45
نورگیر ایوان 196
میله پل حامل عرضی 39
نورگیر خفاشی 196
میله تراز 45
نورگیر ذوزنقهای 196
میله گردان فرز 293
نورگیر سقف مسطح 196
میلههای طولی داربست 39
نورگیر مثلثی 196
میلههای عرضی داربست 39
نوعی سفال 192, 194
( 20 > hمیلیمتر) 179
نوعی فرز 283
( 20 ≤ hمیلیمتر) 179
نوعی متر توفال 190
( 40 < dمیلیمتر) 179
نیم چوب 179
( 40 ≥ dمیلیمتر) 179
نیم لوله مجرای آب 128
ﻥ
(نیمه سنگی) 193
نارون 256
نئوپان با روکش مواد پالستیکی
نازل رنگ 215, 216
)264 (MFB
نازل هوا 216
ناودان افقی شیروانی 243
ناودان عمودی 243
69

و

و اندازه بندها
وارد کردن فشار به
پالستیکهای فرآوریشده
160

163,

164

واشر
واشر یا حلقه دور اسپری
واگن متحرک بازوی اصلی 53
والف 146
وان شستشو 248
وان مالط 47
ورق دوجداره 88
ورق سمباده 279
ورق ضخیم 88
ورق فلز 222
ورق کناری 180
ورقهای عایق حرارتی 170
ورود 137, 188
ورود افراد متفرقه ممنوع 26
ورود به محوطه ممنوع 26
ورودی 137
وزنههای روی پایه 53
وسیله ترسیم خط گچی 224
ویبراتور بیرونی 56
ویبراتور داخلی 56
105

219

ﻩ

هدایت صفحه اره
هشدار 25
همراه با حفره و سوراخ
دستگیره 70
همزن 210
همزن رنگ و مالت 210
همزن مالط 54
همسو با کار ماشین 308
هوای فشرده 215, 220
290

ی

یراق پوشاننده روی قفلها
یراقهای اتصال 301
یکسر 103
یکور 103

301

