


مرده وارد بر پشت بام محاسبه بار  

 ابعاد
m 

 تعداد

 

 وزن مخصوص
Kg/m3 

 ضخامت
m 

بار شدت  
Kg/m2 

(ایزوگام) ایزوالسیون  1x  1  1 - - 20 

1x مالت ماسه سیمان  1  1 2100 0.03 63 

(پوکه و مالت)پرکننده   1x  1  1 1300 0.1 130 

* دال بتنی   1x  1  1 2500 0.05 125 

* و بتن تیرچه  0.1x 0.2 2 2500 - 100 

 5 - - 2 - یونولیت

کاذب سانتی متر گچ و گچ و خاک یا سقف 3  1x  1  1 - - 50 

کل بار وارده  جمع  493 

 پر کننده

 مالت ماسه سیمان

 اندود گچ

 اندود گچ و خاک

 دال بتنی

 تیرچه بتنی و بتن 

 یونولیت

.هنگام ترسیم سقف ها در ایتبس به سازه اعمال می شود و نیاز به اعمال مجدد به سقف ها نیست)*( موارد ستاره دار   
:بنابراین بار مرده  اضافی که می بایست به سقف ها اعمال گردد برابر است با  268=225-493 Kg/m2 

 ایزوالسیون



مرده وارد بر سقف ها محاسبه بار  

 ابعاد
m 

 تعداد

 

 وزن مخصوص
Kg/m3 

 ضخامت
m 

بار شدت  
Kg/m2 

1x کف پوش  1  1 2500 0.02 50 

1x مالت ماسه سیمان  1  1 2100 0.03 63 

(پوکه و مالت)پرکننده   1x  1  1 1300 0.06 78 

* دال بتنی   1x  1  1 2500 0.05 125 

* و بتن تیرچه  0.1x 0.2 2 2500 - 100 

 5 - - 2 - یونولیت

کاذب سانتی متر گچ و گچ و خاک یا سقف 3  1x  1  1 - - 50 

کل بار وارده  جمع  471 

 پر کننده

 مالت ماسه سیمان

 کف پوش از نوع سنگ

 اندود گچ

 اندود گچ و خاک

 دال بتنی

 تیرچه بتنی و بتن 

 یونولیت

.هنگام ترسیم سقف ها در ایتبس به سازه اعمال می شود و نیاز به اعمال مجدد به سقف ها نیست)*( موارد ستاره دار   
:بنابراین بار مرده  اضافی که می بایست به سقف ها اعمال گردد برابر است با  246=225-471 Kg/m2 



 بلوک سبک

 مالت گچ و خاک

 مالت گچ
 مالت ماسه سیمان

 سنگ تراورتن

نما وزن واحد سطح دیوار  

 وزن مخصوص مصالح مصرفی
Kg/m3 

 ضخامت
m 

 شدت بار تعداد
Kg/m2 

 97.5 1 0.15 650 بلوک سبک

گچ و خاک مالت  1600 0.02 1 32 

 13 1 0.01 1300 مالت گچ

 42 1 0.02 2100 مالت ماسه سیمان

 50 1 0.02 2500 سنگ تراورتن

جمع حاصل  234.5 

:محاسبه واحد وزن طول دیوار  

متر 3:    ارتفاع دیوار در طبقات  

کیلوگرم بر متر  703: وزن واحد طول دیوار درصد 30مقدار بازشو   

کیلوگرم بر متر 492: وزن واحد طول دیواربعد از کم کردن بازشو  

 وبسایت آموزشی نگین عمران 
 مهندس قربانی 

https://neginomran.com 



 بلوک سبک

 مالت گچ و خاک

 مالت گچ
 مالت ماسه سیمان

(غیرنما)پیرامونی وزن واحد سطح دیوار   

 وزن مخصوص مصالح مصرفی
Kg/m3 

 ضخامت
m 

 شدت بار تعداد
Kg/m2 

 82.5 1 0.15 500 بلوک سبک

گچ و خاک مالت  1600 0.02 1 32 

 13 1 0.01 1300 مالت گچ

 42 1 0.02 2100 مالت ماسه سیمان

جمع حاصل  169.5 

:محاسبه واحد وزن طول دیوار  

متر 3:    ارتفاع دیوار در طبقات  

کیلوگرم بر متر  508.5: وزن واحد طول دیوار  

 وبسایت آموزشی نگین عمران 
 مهندس قربانی 

https://neginomran.com 



( گرانیت)سنگ کف پله  پر کننده  

(تراورتن )سنگ پیشانی   

شیب دار راه پله وزن واحد سطح قسمت  

 وزن مخصوص مصالح مصرفی
Kg/m3 

 ضخامت
m 

 شدت بار تعداد
Kg/m2 

تراورتن سنگ  2500 0.05 1 125 

 25 0.5 0.02 2500 سنگ تراورتن

(سیمان و پوکه معدنی مالت)پرکننده   1300 0.07 1 91 

 cos30 375/1 015 2500 بتن مسلح

گچ و خاک اندود  1600 0.02 1/cos30 37 

 cos30 15/1 0.01 1300 اندود گچ

جمع حاصل  668 

 اندود گچ

 اندود گچ و خاک

 بتن مسلح

سانتی متر 13: ارتفاع سنگ پیشانی  

سانتی متر 30: عرض کف پله   

درجه 30: زاویه شیب پله   

 وبسایت آموزشی نگین عمران 
 مهندس قربانی 

https://neginomran.com 



 پر کننده

 مالت سیمانی

(گرانیت )سنگ کف   

 وزن واحد سطح دال پاگرد پله

 وزن مخصوص مصالح مصرفی
Kg/m3 

 ضخامت
m 

 شدت بار تعداد
Kg/m2 

تراورتن سنگ  2500 0.02 1 50 

سیمان مالت ماسه  2100 0.02 1 42 

(سیمان و پوکه معدنی مالت)پرکننده   1300 0.05 1 65 

 375 1 0.15 2500 بتن مسلح

گچ و خاک اندود  1600 0.02 1 32 

 13 1 0.01 1300 اندود گچ

جمع حاصل  577 

 اندود گچ

 اندود گچ و خاک

 بتن مسلح

 وبسایت آموزشی نگین عمران 
 مهندس قربانی 

https://neginomran.com 



 بلوک سبک

سیمان-مالت ماسه   

 سنگ تراورتن
 مالت ماسه سیمان

 سنگ تراورتن

راه پله وزن واحد سطح دیوار  

 وزن مخصوص مصالح مصرفی
Kg/m3 

 ضخامت
m 

 شدت بار تعداد
Kg/m2 

 97.5 1 0.15 650 بلوک سبک

 84 2 0.02 2100 مالت ماسه سیمان

 100 2 0.02 2500 سنگ تراورتن

 281.5 حاصل جمع

:محاسبه واحد وزن طول دیوار  

متر 3:    ارتفاع دیوار در طبقات  

کیلوگرم بر متر  844.5: وزن واحد طول دیوار درصد 30مقدار بازشو   

.در نظر می گیریم 600جهت اطمینان . کیلوگرم برمتر 591.5:  وزن واحد طول دیواربعد از کم کردن بازشو  

 وبسایت آموزشی نگین عمران 
 مهندس قربانی 

https://neginomran.com 



بار مرده وارد بر تیرهای راه پله محاسبه  

 ابعاد
m 

 تعداد

 

 شدت بار
Kg/m2 

بار کل  
Kg 

 شدت بار واره بر واحد طول تیر
Kg/m 

پله پاگرد  2.4 x 1.2 2 577 3323.52 - 

 - 1.1x2.4 2 668 3527.04 قسمت شیب دار

(بدون احتساب دیوار  جمع کل بار مرده راه پله حاصل  (   6850.56 - 

(عدد تیر 2)بار وارده به هر تیر   3425.28 

متر 2.4 :طول هر تیر  1427 

:بار مرده وارد بر تیر عرضی راه پله در تراز طبقه  

:بار مرده وارد بر تیر عرضی راه پله در تراز نیم طبقه   

( .در نظر می گیریم 1500به جهت اطمینان )  1427 Kg/m 

1500Kg/m (راه پله)  

( دیوار پیرامونی روی تیر)  600Kg/m 

2100Kg/m  وبسایت آموزشی نگین عمران 
 مهندس قربانی 

https://neginomran.com 



بار زنده وارد بر تیرهای راه پله محاسبه  

 ابعاد
m 

 تعداد

 

 شدت بار
Kg/m2 

بار کل  
Kg 

 شدت بار واره بر واحد طول تیر
Kg/m 

پله پاگرد  2.4 x 1.2 2 350 2016 - 

 - 1.1x2.4 2 350 1848 قسمت شیب دار

جمع کل بار زنده راه پله حاصل  3864 - 

(عدد تیر 2)بار وارده به هر تیر   1932 

متر 2.4 :طول هر تیر  805 

 وبسایت آموزشی نگین عمران 
 مهندس قربانی 

https://neginomran.com 


