
 

 

 هاپی، تیرها، دیوارهای حائل و هاستون، هادالحجم بتن برای محاسبه 

 در این مقاله خواهید آموخت که:

  را محاسبه کنید. در ساختمان ایسازهو اعضای  هاپی، هاستون، تیرها، هادالچگونه حجم بتن برای 

 اتوماتیک برای پیدا کردن حجم اجزای مختلف بتن )سیمان، شن، ماسه و آب( استفاده  حسابماشیننه از یک وو چگ

 کنید.

 کنیم.را محاسبه بتن  ، ابتدا باید حجممقدار سیمان، شن، ماسه و آب مورد نیاز برای بتن برای محاسبه

 تعریف حجم

، دکنمییک لیوان بردارید و آن را با آب پر کنید؛ آبی که فضای درون لیوان را پر  مثالً ؛حجم مقدار فضای اشغال شده است

 .شودمیحجم آب درون لیوان نامیده 

 کنید. پرمتر را با بتن  1ب با ابعاد است. یک مکع طورهمینبرای بتن هم 

 مترمکعب 1 =متر 1 ×متر 1 ×متر 1 =ارتفاع  ×عرض  ×طول  =حجم بتن درون مکعب 

 کیلوگرم(. 1111 = کیلو نیوتنبتن نیاز داریم )یک  کیلو نیوتن 52به  مترمکعببرای پر کردن یک 

25 =چگالی بتن 
𝐾𝑁

𝑚3 

𝐿 =سه بعد  ضربحاصلجم = حتعریف  × 𝐵 × 𝐷 

حجم هر شکلی به همین صورت است، یعنی سه بعد باید در هم  ، اما روش محاسبهکندمیاین فرمول با توجه به شکل تغییر 

 س درحجم استوانه، مساحت دایره محاسبه شده و سپ دیگر طول و عرض ندارد. برای محاسبه ،یک استوانه مثالً ؛ضرب شوند

 زیر را ببینید(. ایدایرهستون  ایاستوانه. )برای مثال شودمیاستوانه ضرب  ارتفاع

 حجم بتن در نظر بگیرید.برای پرهیز از سردرگمی، فرمول زیر را برای محاسبه 

 عمق ×مساحت سطح  =حجم بتن 

 هادالبتن برای  حجممحاسبه 

، ابتدا مساحت سطح دال را پیدا کرده و سپس آن را در حجم بتن مورد نیاز مستطیل است، برای محاسبهیک دال به شکل 

 .کنیممیعمق/ ضخامت دال ضرب 
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 متر است. 1112 برابرو ضخامت/عمق دال  متر 2 برابرمتر، عرض 6 برابردر شکل فوق، طول 

 عمق ×سطح مستطیل  =حجم بتن 

 عرض ×طول  =مساحت مستطیل 

6 =عمق  ×عرض  ×طول  =حجم بتن  × 5 × 0.15 = 4.5𝑚3 

 توجه داشته باشید که تمام ابعاد باید به متر وارد شوند.

 حجم بتن برای ستون محاسبه

 باشد. ...و ضلعیششیا  ایدایرهمستطیلی،  تواندمیستون ممکن است هر شکلی داشته باشد، 

 عمق ×مساحت سطح  =حجم بتن 

 ستون مستطیلی

 



 

 

 متر است. 3 برابرمتر و ارتفاع ستون  110 برابرمتر، عرض  116 برابردر شکل فوق طول 

 .کنیممیمساحت سطح باال را محاسبه کرده و آن را در عمق یا ارتفاع ستون ضرب 

× 0.6 =حجم بتن  0.4 × 3 = 0.72𝑚3 

 ایدایرهستون 

 متر 1152 =در شکل زیر شعاع دایره 

 ارتفاع ستون ×سطح دایره  مساحت = ایدایرهحجم بتن برای ستون 

 30.58m =3 × 20.25 ×3 = 3.14  × 2πr = ایدایرهحجم ستون 

 

 حجم بتن برای تیرها محاسبه

حجم بتن مورد نیاز برای یک تیر مساحت سطح باال یا پایین تیر را در  هستند و برای محاسبه ایدایرهبه شکل  معموالًتیرها 

 .کنیممیعمق آن تیر ضرب 

 0.8m×0.5×4=30.4 =عمق  ×عرض  ×طول  =عمق  ×مساحت سطح  =حجم بتن برای تیر مستطیلی 

 هاپیحجم بتن مورد نیاز برای  محاسبه

 .گیرممیشدن درک موضوع من یک پی ساده را در نظر  ترراحتبرای 

 .کنیممیمحاسبه، پی را به دو بخش تقسیم برای 



 

 

 

 .داردعمق متر  1101و عرض متر  11.1، طول یک مترمستطیلی  قسمت: 1بخش 

 0.32m×0.8×1.0m = 30.4 =حجم بخش دوم 

 :5بخش 

 0.12m×1×1.2 = 30.1 =حجم بتن 

 30.44m=0.12+0.32 =حجم کل بتن مورد نیاز برای پی 

 م بتن مورد نیاز برای دیوار حائلحج محاسبه

 

 حجم بتن دال است. بخشی از دیوار حائل مشابه محاسبه محاسبه



 

 

 33.5m=0.1 ×3.5×10 =عمق  ×مساحت سطح  =در شکل فوق حجم بتن برای دیوار حائل 

 جزای بتن )سیمان، ماسه، شن و آب(ا خودکار برای محاسبه حسابماشین

 کنید.مترمکعب را وارد  برحسب، مقدار بتن مورد نیاز در اولین ردیف فرم 

  هاینسبترا وارد کنید. برای شناخت  دانهسنگسیمان، ماسه و  هاینسبتهر جزء  هایکمیتبرای به دست آوردن 

 مراجعه کنید. اینجابه  اجزای مختلف بتن

  از به متر دیگر واحدهای تبدیل متر باشد. برای برحسب ایدکردهمطمئن شوید که هر مقداری که در فرم زیر وارد 

 استفاده کنید.بدیل گوگل زارهای تاب

  کنید.است، وارد  1161تا  1132برای پیدا کردن مقدار آب، نسبت آب به سیمان را که بین 

 

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:
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