
  طریقة مبسطة لحساب كمیة االخشاب المطلوبة للشدة الخشبیة لالسقف
  
  

  solid slabاوال نجارة االسقف ذات الكمرات الساقطة  
  

  مقدمة بسیطة
  

  معروف ان الشدة تتكون من الواح لتزانة وعروق
  

سم وبأطوال مختلفة ٢٫٥ وبسمك ١٢٫٥ سم او ١٠ومقاس لوح اللتزانة إما بعرض 
  م٣٫٦٠م ــ ٣٫٣٠م ــ ٣٫٠٠م ــ ٢٫٧منھا 

  
 سم  وارتفاع  x١٠ سم  ١٠سم   او  x٧٫٥سم  ٧٫٥والعروق او قوائم الخشب بسمك 

  م لتتمشى مع ارتفاعات االسقف السكنیة ٢٫٧
  

  وألواح اللتزانة تستخدم فى
  

  الواح لتزانة لتطبیق السقف
  والواح لتزانة لجوانب كمرات السقف
  والواح لتزانة لعرقات وحماالت السقف

  م من االرضیة لربط العروق٢والواح لتزانة للبراندات وبتكون على ارتفاع 
  
  

  وقد وجد بالحساب ان كمیة اخشاب اللتزانة المطلوبة للشدة
  ٢تساوى ضعف مسطح السقف  اى مسطح السقف  مضروب فى  

   متر مربع ٤٠٠اى لو كان ھناك سقف بمسطح 
   متر مربع او مسطح٨٠٠یحتاج خشب لتزانة 

  ننا بنشترى االخشاب بالمتر المكعب وبما ا
سم ٢٫٥ متر مسطح الى مكعب بالضرب فى سمك لوح اللتزانة وھو ٨٠٠نحول الــ 

  م٠٫٠٢٥أى 
  الننا بنتعامل بالمتر

٨٠٠  xمتر مكعب خشب٢٠یساوى  = ٠٫٠٢٥   
  

  وللتبسیط 
  

كمیة اللتزانة المطلوبة بالمتر المكعب تساوى مسطح السقف مضروب فى 
  ٠٫٠٥رقم ثابت 
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  hollow block  ـــ flat slabثانیا نجارة االسقف الفالت  والھوردى   
  

  كمیة اللتزانة المطلوبة بتكون اقل من السابق النھ التوجد كمرات 
  

   ١٫٥مسطح السقف مضروب 
  

   متر مسطح٤٠٠اى مسطح السقف السابق 
   متر مسطح٦٠٠یساوى x١٫٥  ٤٠٠یحتاج 

   متر مكعب لتزانة١٥ یساوى٠٫٠٢٥ x ٦٠٠ویساوى بالمكعب 
  

  وللتبسیط 
  

كمیة اللتزانة المطلوبة بالمتر المكعب تساوى مسطح السقف مضروب فى 
  ٠٫٠٣٧رقم ثابت 

  
  

  ولحساب عدد العروق المطلوبة لنفس السقف السابق
  

  ١٫٧بنضرب مسطح السقف فى رقم ثابت 
   عرق  بالعدد٦٨٠یساوى x١٫٧    ٤٠٠اى السقف السابق 

  
   العروقولحساب مكعب خشب

  
    إرتفاع العرق٢٫٧x سم ١٠xسم ١٠نحسب مكعب العرق الواحد 

متر مكعب  نضربھ فى عدد العروق ٠٫٠٢٧  یساوى ٢٫٧0.10x0.10xیساوى 
٦٨٠  

  
٦٨٠  xمتر مكعب خشب١٨٫٣    یساوى  ٠٫٠٢٧  

  
  

  وللتبسیط
  

  لحساب مكعب اخشاب العروق للسقف
  

  ٠٫٠٤٥مسطح السقف نضربھ فى رقم ثابت  وھو  
  
  ندس حسن قندیل مھ
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  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل
  دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى

  على التنفیذ واالشراف الھندسى على مشاریع البناء
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