
 

 

 ساخت بلوکبرای  نیازماسه و سیمان مورد  برآورد مقدار

 

 هاییساختمانبرای ساخت ( مترمیلی x 225 مترمیلی x 225 مترمیلی 450اینچی ) 9توخالی  هایبلوک از معموالً در نیجریه

؛ است مترمیلی 225 آن و عرض مترمیلی 225 آن ، ارتفاعمترمیلی 450بلوک  ل. طوشودمیاستفاده  بیش از یک طبقه با

. شوندمیروبرو  هابلوک یزیرقالب با جهت ساخت و ساز و یا هابلوک یا با چالش خرید معموالًازندگان پیمانکاران و سبنابراین 

 را کنترل ساخته شده هایبلوکتعداد  هم خود بسازند تا را هابلوککه  دهندمیشرایط مناسب باشد، سازندگان ترجیح  اگر

 .کاهش دهند را حمل و نقلناشی از  هایهزینههم  وکنند 

ه روبرو ان و ماسسیم مقدار خرید برآوردبا چالش بسازید؛ بنابراین  شخصاًرا  هابلوککه  ایدگرفتهفرض کنیم که شما تصمیم 

 در ادامه این موضوع را توضیح خواهیم داد.. شویدمی

 اولیه هایداده

 است. قطعه 3000 مورد نیاز هایبلوکتعداد 

 استفاده شود. بلوک 35 ساختکیسه سیمان برای  1 از شودمیتوصیه 

 مرحلۀ اول: محاسبۀ حجم بلوک

 



 

 

 مشابه شکل باال،ی برای بلوک

 مترمکعب 0.02278125 =( 0.225×0.225×0.45) = هاسوراخحجم بلوک بدون 

 0.0084375 = (0.15 × 0.125 × 0.225)2 = هاسوراخحجم 

 مترمکعب 0.0143= 0.0084375 – 0.02278 =بنابراین حجم بلوک 

 بلوک 35مرحلۀ دوم: محاسبۀ حجم 

 خواهد بود. مترمکعب 0.502بلوک  35باشد، حجم  0.0143اگر حجم یک بلوک 

 بلوک 35مرحلۀ سوم: محاسبۀ حجم ماسۀ مورد نیاز برای 

 مترمکعب 0.03472 =لیتر  34.72حجم یک کیسه سیمان 

 به دست، است مترمکعبلوگرم بر کی 1440کیلوگرم و چگالی آن  50 = دانستن اینکه جرم یک کیسه سیمان بااین مقدار 

 .آیدمی

 کند.کیسه سیمان یک چرخ دستی را پر می 2 تقریباًکه  کنیممیاست. ما فرض  مترمکعب 0.065 ارداستاند فرغونحجم یک 

 تخمین بزنیم. رابه ازای هر کیسه سیمان  بلوک 35 الزم برای ساختماسه  فرغونتعداد  توانیممیحاال ما 

 مترمکعب 0.502 =نیاز  بلوک مورد 35حجم کل 

 باشد. X فرغونفرض کنیم که تعداد رفت و آمد 

 بلوک 35حجم  = ()حجم کل ماسه + (کیسه سیمان 1حجم )بنابراین 

 مترمکعب x(0.065 )= 0.502 + 0.03472بنابراین 

                                                          35ماسه مورد نیاز برای  م. پس حج7.1889برابر خواهد بود با  xاگر معادله را حل کنیم، مقدار 

 مترمکعب 0.46728 = 0.065 × 7.1889 = بلوک

 مرحلۀ چهارم: محاسبۀ حجم کل مواد مورد نیاز

 :محاسبه کنیم خریداری شوند رامصالحی که باید مقدار  توانیممیبنابراین 

شده مورد  ریزیقالببلوک  3000کیسه سیمان برای  86، بنابراین باشدبلوک مورد نیاز  35 ساخت کیسه سیمان برای 1اگر 

 .(35/3000محاسبه با ) نیاز است

تن با فرض  67.60 تقریباًماسه ) مترمکعب 41، بنابراین باشدبلوک مورد نیاز  35 ساختماسه برای  مترمکعب 0.46728اگر 

 بلوک مورد نیاز است. 3000 ساختباشد( برای  مترمکعبکیلوگرم بر  1600 ×اینکه چگالی ماسه خشک 



 

 

 در نظر بگیریم.را  فرغون الی شدنپر و خبار  11مترمکعب، ما باید  3.8تنی با ظرفیت  5 کامیونبرای یک 

 توانیدمی گر،یاز طرف دباشد.  ترمنطقی هایتانتخمینمطمئن باشید تا  رساندمیشما  بهکه ماسه را  کامیونیشما باید از اندازۀ 

 ربیتج ریزیقالب برایاین امر اما ؛ در نظر بگیریدرا نیز  هستندکه مرطوب و خشک  یهنگام ،مصالحوزن  راتییتغ مالحظات

 .مهم استبسیار اما در بتن ؛ اهمیتی ندارد هابلوک

 9قطعه  3000 تقریبا   برای ساخت ،ماسه فرغون بار رفت و آمد 11کیسه سیمان و  86 بهبنابراین به طور خالصه، 

 (بلوک 35 =کیسه  1برای ). نیاز داریم دارسوراخاینچی بلوک 

 پوریا نخعی مترجم:
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