
 

 

 

 نحوه تعیین وزن تقریبی فوالد مصرفی در انواع سازه ها

 وزن رود می ساختمان در بیشتر جمعیت ازدحام سمت به سازه کاربری چه هر کل در سازه، کاربری نوع – الف

. ودب خواهد بیشتر مسکونی ساختمان یک از آموزشی ساختمان یک اسکلت وزن مثالً. یابد می افزایش اسکلت

 .ختمان های خاص به مراتب این وزن افزایش می یابدسا مورد در ضمناً

ارتفاع طبقات، معموالً با افزایش ارتفاع طبقات در ساختمان وزن اسکلت افزایش می یابد این مساله به  – ب

دلیل الغری بیشتر ستون ها و احتیاج به طراحی دست باالتر آنها می باشد. البته دالیل بسیار دیگری نیز وجود 

 .ضیح آن در اینجا مقدور نمی باشددارد که تو

، به صورت یک اصول کلی می (… محل قرار گیری سازه )از لحاظ مخاطرات لرزه ای، طوفانها، بارش برف و – ج

توان گفت که نواحی در معرض خطر زمین لرزه بیشتر، طوفانهای سهمگین تر و بار سنگین تر برف)برای 

ساختمان های آن دارای فوالد بیشتری خواهند بود. البته مالحظات مهندسی  (ساختمان های باسقف سبک

 .زلزله نیز در این مورد دخیل خواهد بود

فاصله دهانه های ستون ها از هم، یکی از معضالت مورد بحث بین مهندسان عمران و معمار این است که در  – د

به محور ستون ها افزایش یابد تا فضای معماری برخی مواقع مهندسان معمار در نظر دارند این فاصله محور 

بهتری را فراهم آورد. این قضیه قابل کتمان نیست ولی نباید فراموش نمود که با این کار وزن اسکلت ساختمان 

 .بسیار افزایش خواهد یافت و اگر کارفرما شرایط مالی آن را داشته باشد مشکل به نظر نمی آید

و جانبی، برای سیستم های باربری ثقلی که مهمترین آن سقف می باشد، می سیستم های باربری ثقلی  – ه

ضربی)تقریباً منسوخ شده(، تیرچه بلوک یا -توان انواع سقف ها را مورد استفاده قرار داد. این سقف ها نظیر طاق

باشند.  میهر نوع دال بتنی یک طرفه، سقف دال بتنی دو طرفه و سقف کامپوزیت یا مرکب، پیش تنیده و غیره 

معموالً انتخاب نوع سقف بستگی به این عوامل دارد، توانایی مالی کارفرما، حساسیت سازه، فاصله دهانه های 

ستونها و کاربری سازه. معموالً سیستم سقف های بهتر گرانتر تمام می شوند، مثالً سقف کاپوزیت با تیرچه های 

شد. در مورد سیستم های باربری جانبی نیز می توان گفت  فرعی بسیار گرانتر از سقف تیرچه بلوک تمام خواهد

انتخاب آن در وهله اول بستگی به نقشه معماری ساختمان دارد. یعنی مهندس معمار باید در محل های مناسبی 

دیوار هایی را تعبیه کرده باشد که بتوان مثالً از بادبند یا دیوار برشی بهره برد. مورد بعدی کنترل تغییر مکان 



 

 

ای جانبی سازه و ارضای نسبت تنش های قابل قبول می باشد. البته دالیل بسیار دیگری نیز وجود دارد که ه

 .بعداً بحث خواهد شد

 

آیین نامه های معتبر قابل استفاده در آن زمان، معموالً آیین نامه ها در هر ویرایش جدید ساختمان ها را رو  – و

به سنگینی بیشتر اسکلت می برند. یعنی مثالً ساختمان هایی که با آیین نامه طراحی لرزه ای ویرایش سوم 

ن نامه طرح شوند، از لحاظ وزن اسکلت سازه طرح می شوند از ساختمان هایی که با ویرایش دوم یا اول این آیی

 .تفاوت بسزایی دارند

 .در نهایت می توان به عنوان یک اصول تقریبی و کلی از وزن های تقریبی زیر بهره برد

 :اسکلت فوالدی – ۱

 ۵۴ سقف آرماتور وزن بدون مرکز هم مهاربندی با فوالدی اسکلت با های سازه در مصرفی آالت آهن وزن –الف 

 کیلوگرم بر مترمربع ۷۰-

 سقف آرماتور وزن بدون مرکز هم غیر مهاربندی با فوالدی اسکلت با های سازه در مصرفی آالت آهن وزن –ب 

 مترمربع بر کیلوگرم ۷۴- ۴۰

- ۵۴ سقف آرماتور وزن بدون معمولی و متوسط خمشی قاب با فوالدی سازه در مصرفی آالت آهن وزن –ج 

 مترمربع بر کیلوگرم ۱۰۴

 ۱۱۴- ۷۰ سقف آرماتور وزن بدون معمولی و ویژه خمشی قاب با فوالدی سازه در مصرفی آالت آهن وزن –د 

 مترمربع بر کیلوگرم

در سازه های دارای سیستم دو گانه نمی توان مقدار تقریبی را تعیین نمود چون معموالً این سیستم ها برای  – ه

 ۱۲۰-۷۰ای اخص انتخاب می شوند ولی به طور تقریبی بین ساختمان های بلند مرتبه تر و دارای کاربری ه

 کیلوگرم بر متر مربع

 :اسکلت بتنی – ۲

 ۵۰- ۵۴ سقف آرماتور وزن بدون برشی دیوار+ خمشی قاب با بتنی سازه در مصرفی آالت آهن وزن –الف 

 مترمربع بر کیلوگرم



 

 

کیلوگرم بر  ۴۴- ۵۰آرماتور سقف  وزن بدون متوسط خمشی قاب بتنی سازه در مصرفی آالت آهن وزن –ب 

 مترمربع

 بر کیلوگرم ۷۰- ۵۴ سقف آرماتور وزن بدون ویژه خمشی قاب بتنی سازه در مصرفی آالت آهن وزن –ج 

 مترمربع

 :وزن آرماتور سقف – ۵

 مترمربع بر کیلوگرم ۱۲-۸:کامپوزیت سقف –الف 

 مترمربع بر کیلوگرم ۷-۴:بلوک تیرچه سقف –ب 

 کیلوگرم بر مترمربع ۱۵ -۱۰ی توپر:بتن دال سقف –ج 

 :وزن کل اسکلت سازه

Wt=((W1+W2)*A)+W3 

W1 وزن متر مربع فوالد مصرفی در اسکلت 

W2وزن فوالد مصرفی در سقف 

W3  وزن فوالد مصرفی در فونداسیون 

Wt وزن کل فوالد مصرفی در سازه 

Aمساحت کل سازه با احتساب مساحت کل ینای ساختمان حتی خرپشته 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 وزن میلگرد

  

 متری۱۲وزن شاخه 

(kg) 

 سایز میلگرد

(mm) 

۵ ۸ 

۷٫۸ ۱۰ 

۱۱ ۱۲ 

۱۴ ۱۵ 

۲۰ ۱۵ 

۲۴ ۱۸ 

۵۰ ۲۰ 

۵۷ ۲۲ 

۵۷ ۲۴ 

۴۸ ۲۸ 

۵۵ ۵۰ 

۷۴ ۵۲ 

۸۴ ۵۵ 

۵۴ ۵۵ 

۱۰۵ ۵۸ 

۱۱۸ ۵۰ 

  



 

 

  

 برآورد مقدار مورد نیاز گچ و آجر نما و ماسه بادی

 .کرد خاک و گچ میتوان را مربع متر ۲٫۸کیلویی برای الیه گچ و خاک تقریبا  ۵۰با هر کیسه گچ 

 .متر مربع را میتوانید سفید کنید ۱۲دودا کیلویی ح ۵۰در مورد سفید کاری در الیه رو با هر کیسه گچ جبل 

 . تایی مورد نیاز است ۲۰کارتون آجر ال  ۱سانتی  ۵مترمربع آجر نمای  ۴بازای هر 

 .سانتی کافی است ۵مترمربع نمای آجر  ۵۰کیلویی ماسه بادی برای  ۴۰هرکیسه 

  

 مقدار مورد نیاز رنگ برای پوشش دیوار

 : نکته

 متر مربع را پوشش می دهد ۵الی  ۵به طور کلی هر کیلو رنگ روغنی 

 متر مربع را پوشش می دهد ۸الی  ۵و هر کیلو رنگ پالستیک با توجه به سطح زیر کار از 

  

 محاسبه سرانگشتی مصالح

 .شود می مصرف ماسه و شن تن ۲٫۲برای هر متر مکعب بتن 

 .شود می مصرف ماسه تن ۱٫۸ چینی دیوار مالت مکعب متر هر برای

 .شود می مصرف ماسه تن ۱٫۸۴ قائم، یا افقی اندود مکعب متر هر برای

 می شود. مصرف ماسه تن ۱٫۵۷ ،(وسرامیک سنگ) کف فرش مالت مکعب متر هر برای

 حجم مالت یا بتن مصرفی برای آیتمهای مختلف ساختمانی:

 محاسبه حجم مالت مصرفی برای دیوار چینی:

 حجم مالت مصرفی برابر یک سوم حجم دیوار است.

 محاسبه حجم مالت مصرفی برای فرش کف سنگ کاری با سنگ پالک و سرامیک کف:

 بع مساحت کف است.لیتر به ازاء هر متر مر ۵۰حجم مالت مصرفی برابر، 

 محاسبه حجم بتن مصرفی برای سقف آجری و سقف تیرچه بلوک:



 

 

لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است. برای سقف  ۴۰۰برای سقف آجری حجم مالت مصرفی برابر، 

 لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است. ۷۷۰تیرچه بلوک حجم مالت مصرفی برابر، 

 برای هر متر مربع دیوار چینی تخمین تعداد آجر الزم

 در این روش مقصود از آجر، آجر فشاری یا آجر ماشینی با ابعاد فشاری است:

 عدد آجر۷۰سانتیمتری )ضخامت دیوار( : هر متر مربع  ۱۱دیوار چینی 

 عدد آجر۱۵۷سانتیمتری )ضخامت دیوار(: هر متر مربع  ۲۲دیوار چینی 

 عدد آجر۲۱۷ار(: هر متر مربع سانتیمتری )ضخامت دیو ۵۴دیوار چینی 

 تخمین میزان وزن آهن الزم در ساختمانهای اسکلت فلزی:

 کیلوگرم آهن در اسکلت فلزی می برد. ۵۴تا  ۲۴هر متر مربع بنا، 

  

 محاسبه حجم آجر ومالت

قابل توجه مهندسین که در کارگاههای ساختمانی مشغول به کار هستند. یکی از محاسباتی که در کارگاههای 

ساختمانی باید سریع حساب شود . محاسبه تعداد آجر یا سفال و مقدار مالت و سیمان در قسمتی از پروژه می 

 :می باشد باشد که باید قادر به محاسبه باشیم نحوه محاسبه توسط رابطه های ذیل

 طول = حجم دیوار×ارتفاع×ضخامت دیوار

 = حجم آجر ۵/۵×حجم دیوار 

 = حجم مالت ۵/۱×حجم دیوار

 حجم مالت یا بتن = میزان سیمان در آجرکاری دیوار× عیار مالت یا بتن 

 حجم یک آجر یا سفال( / )حجم آجر ( = تعداد آجر یا سفال(

 


