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 محاسبه تعداد آجر و سفال مورد نیاز در یک ساختمان

محاسبه تعداد آجر و سفال در کارهای بنایی بخشی از متره و برآورد کلی ساختمان است که معموال به دلیل عدم اطالع دقیق از ابعاد 

توان کند. میچیدمان آن در دیوارها و نماسازی ها با ضخامتهای مختلف، مهندسین و مترور ها را دچار اشتباه میآجر و نیز نحوه 

. ابعاد آجرها معموالً به صورت است دیوار در آنها چیدمان نحوه و مصرفی مصالح ابعاد محاسبات، این در نکته ترین اساسی گفت

 چیدمان صحیح درک در دیوار نمای و مقطع به همزمان شود. توجهر مهندسی از آن یاد میاستاندارد بوده و در تعاریف به عنوان آج

و برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری، چیدمان آجر در انواع مختلف  مدیریتسازمان  ۲۹نشریه شماره  .است حیاتی بسیار آجرها

 .دیوار، با ضخامت ها گوناگون را به طور مفصل و با جزئیات مناسبی ارائه کرده است

 .بود خواهد اجرا قابل مهندسی آجر با و است آمده زیر سانت در ۰۳ ضخامت به چیدمانی از دیوار آجری
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 توجه به بند کشیمحاسبه تعداد آجر و 

شوند. در نگاه اول به نمای هر دیواری متوجه دیوارها و نماسازی ها اغلب با استفاده از مالت ماسه سیمان یا دوغاب سیمان اجرا می

 کی حدود در کوچکی فاصله( زیبایی یا چسبندگی برای) آجرها مابین و نیست آجر از خواهید شد که سطح دیوار فقط متشکل

شود و در محاسبه تعداد آجر همبشه باید بندها را نیز مد نظر به این فاصله در اصطالح بنایی بند گفته می .است شده اجرا سانتیمتر

 در قائم بند ضخامت و ارتفاع در آجر تعداد محاسبات در افقی بند ضخامت. شودمی تقسیم قائم و افقی نوع دو به قرار دهیم. بند

 .کندمی پیدا اهمیت دیوار طول در آجر تعداد محاسبات

 محاسبه تعداد آجر فشاری

 درک برای دیوار نمای و مقطع به همزمان توجه»در محاسبه تعداد آجر همیشه یک اصل اساسی وجود دارد و آن عبارت است از 

 رفبرط اشتباهات از توجهی قابل درصد شود، رعایت محاسبات قبیل این در اساسی اصل این که صورتی در. «آجرها چیدمان صحیح

 در که آجری هر ازای به سانتی را در نظر بگیرد، ۰۳ ضخامت با دیوار یک شکل. آمد خواهد دست به تری اطمینان قابل نتایج و شده

 انجام ار محاسباتتان دیوار نمای به توجه با شما که زمانی دیگر عبارت به است، پشتی قسمت در نیز آجر دو شودمی دیده دیوار نمای

ضرب  ۰دست آمده را در عدد ب نتیجه لذا گرفت، نخواهد نظر در را کار پشت های آجر تعداد و دیوار ضخامت محاسبات، این دهیدمی

 )شد خواهد آجر سه جمعا که خواهید کرد )یک آجر در نما و دو آجر در پشت کار 

سانتی نیز قابل تعمیم است ولی همواره توجه به مقطع و نما به صورت همزمان مد نظر  ۰۳و  ۹۳این روال برای دیوار با ضخامت 

 ۰۳و  ۰۳، ۹۳ دیوار آجر تعداد توان اینگونه گفت کهخواهد بود. به عنوان یک حساب سر انگشتی در مورد محاسبه تعداد آجر می

ود. این ضرایب صرفاً با توجه به چیدمان معمول بدست آمده سانتیمتری خواهد ب ۰۳سانتیمتری به ترتیب دو، سه و چهار برار دیوار 

 .د مطمئناً ضرایب نیز تغییر پیدا خواهد کردشو استفاده آمده، است و در صورتی که چیدمانی به غیر از آن که در جزئیات

 :ابعاد استاندارد آجرهای فشاری

 ۹۰٫۵×۰۳×۵ 

 ۹۰٫۵×۰۳×۵٫۵ 

 سانتی ۰۱محاسبه تعداد آجر دیوار 
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 .شوددر نمای دیوار دیده می ۹۰٫۵و  ۵ ابعاد گیرد.سانتی روی هم قرار می ۹۰٫۵و  ۰۳در این حالت آجرها از طرف بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :روش اول 

 متر طول ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر   =۰۳۳(  ÷قائمطول آجر بعالوه مقدار ضخامت یک بند ) = ۰۳۳(÷ ۵+۰٫۹۰) =۰۰٫۰

 متر ارتفاع ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر  =۰۳۳ ÷ (طولی بند یک ضخامت مقدار بعالوه آجر ارتفاع ) =۰۳۳ ÷(۵+۰ )=۶۶٫۰۶

 متر مربع ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر  = ۰۶٫۶۶ * ۰٫۰۰  =۴۰٫۲۴ ≈ ۴۰

 روش دوم: 

 متر مربع ۰سانت مورد نیاز در  ۵ آجر تعداد=  مساحت دیوار بر حسب سانتیمتر÷ مساحت یک آجر با بند کشی 

 متر مربع ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر ( = ۰۳۳*۰۳۳( ÷ )۹۹٫۵*۶) =۴۰
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 سانتی ۵محاسبه تعداد آجر دیوار 

 .شوددر نمای دیوار دیده می ۹۰٫۵و  ۰۳سانتی روی هم قرار گرفته و ابعاد  ۹۰٫۵و  ۵در این حالت آجرها از طرف بعد 

 روش اول:

 متر طول ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر   =۰۳۳(  ÷قائمطول آجر بعالوه مقدار ضخامت یک بند ) = ۰۳۳( ÷ ۵+۰٫۹۰)  =۰۰٫۰

متر  ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر   =۰۳۳ ÷ (طولی بند یک ضخامت مقدار بعالوه آجر ارتفاع ) =۰۳۳ ÷ (۰۳+۰ ) =۳۲٫۲

 ارتفاع

 متر مربع ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر  = ۲٫۳۲ * ۰٫۰۰  = ۰۳٫۰۶ ≈ ۰۰

 :روش دوم

 متر مربع ۰سانت مورد نیاز در  ۵ آجر تعداد=  مساحت دیوار بر حسب سانتیمتر÷ مساحت یک آجر با بند کشی  

 متر مربع ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر ( = ۰۳۳*۰۳۳( ÷ )۹۹٫۵*۰۰) = ۰۰

 چیدمان معمول( سانتی )سه نوع۰۱ محاسبه تعداد آجر دیوار

 .شودمی سانتی گفته ۹۳سانت خواهد شد ولی در کل به این دیوارها  ۹۹ در عمل و پس اجرا به دلیل ابعاد آجر ضخامت این دیوار ها 

 چیدمان نوع اول

 .شوددر نمای دیوار دیده می ۰۳و  ۵ ابعاد و سانتی روی هم قرار گرفته  ۹۰٫۵و  ۰۳در این حالت آجرها از طرف بعد 
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 :روش اول 

 شود.شود یک آجر در ضخامت دیوار وجود دارد لذا نتایج در یک ضرب میدر این چیدمان به ازای هر آجری که در نما دیده می

 متر طول ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر   =۰۳۳(  ÷قائمطول آجر بعالوه مقدار ضخامت یک بند  = )۰۳۳ ÷ (۰۳+۰ ) =۳۲٫۲

متر  ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر   =۰۳۳ ÷ (طولی بند یک ضخامت مقدار بعالوه آجر ارتفاع ) =۰۳۳ ÷ (۵+۰ )=۶۴٫۰۶

 ارتفاع

 متر مربع ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر   =۳۲٫۲  *۶۴٫۰۶  *۰ = ۵٫۰۵۰  ≈۰۵۹ 

 روش دوم: 

 متر مربع ۰سانت مورد نیاز در  ۵ آجر تعداد=  مساحت دیوار بر حسب سانتیمتر÷ مساحت یک آجر با بند کشی  

 متر مربع ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر  = (۰۳۳*۰۳۳) ÷ (۶×۰۰) = ۰۵۹
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 چیدمان نوع دوم

و  ۵ ابعاد با و آجر بعدی ۰۳و  ۵ ابعاد با آجر یک رج سانتی روی هم قرار گرفته و در هر ۹۰٫۵و  ۰۳در این حالت آجرها از طرف بعد 

 دیوار مربع متر یک مساحت تقسیم) بود خواهد تر ساده محاسبات دوم روش از استفاده شود. لذادر نمای دیوار دیده می ۹۰٫۵

آجر در ضخامت دیوار وجود  ۰ شودمی دیده نما در که هم کنار آجر دو هر برای دیوار مقطع به توجه با(. هم کنار آجر دو مساحت به

 .ضرب خواهیم کرد ۰دارد لذا نتیجه را در 

 

 :روش دوم

 متر مربع ۰سانت مورد نیاز در  ۵ آجر تعداد=  مساحت دیوار بر حسب سانتیمتر÷ مساحت دو آجر کنار هم با بند کشی  

 متر مربع ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر ( = ۰۳۳×۰۳۳({ ÷ )۵٫۹۹×۶( + )۰۰×۶}) × ۰  ≈۰۵۳  

 چیدمان نوع سوم

 رج در و در نمای دیوار دیده شده ۰۳و  ۵سانتی روی هم قرار گرفته و در یک رج ابعاد  ۹۰٫۵و  ۰۳در این حالت آجرها از طرف بعد 

 کنیم.ای انجام داده و نتایج را باهم جمع میشود. لذا برای هر رج محاسبات جداگانهدر نمای دیوار دیده می ۹۰٫۵و  ۵ ابعاد بعدی
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 روش اول:

 شود یک آجر در ضخامت دیوار وجود دارد.()در این رج به ازای هر آجری که در نما دیده میرج اول 

 متر طول ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر   =۰۳۳(  ÷قائمطول آجر بعالوه مقدار ضخامت یک بند  = )۰۳۳ ÷ (۰۳+۰ ) =۳۲٫۲

متر  ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر   =۰۳۳ ÷ (طولی بند یک ضخامت مقدار بعالوه آجر ارتفاع ) =۰۳۳ ÷ (۵+۰ ) =۶۴٫۰۶

 ارتفاع

 متر مربع ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر   =۳۲٫۲  *۶۴٫۰۶  *۰ ≈ ۰۵۹

 ضریب یک به دلیل وجود یک آجر در ضخامت دیوار در این رج است. 

 دیوار وجود دارد.( ضخامت در آجر دو شودمی دیده نما در که آجری هر ازای به رج این در) رج دوم

 متر طول ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر   =۰۳۳(  ÷قائمطول آجر بعالوه مقدار ضخامت یک بند ) = ۰۳۳( ÷ ۵+۰٫۹۰)  =۰۰٫۰
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متر  ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر   =۰۳۳ ÷ (طولی بند یک ضخامت مقدار بعالوه آجر ارتفاع ) =۰۳۳ ÷ (۵+۰ ) =۶۴٫۰۶

 ارتفاع

 متر مربع ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر   =۶۴٫۰۶  *۰۰٫۰* ۹ = ۰۰۱

 است رج این در دیوار ضخامت در آجر دو وجود دلیل به ضریب دو. 

با جمع کردن نتایج دو محاسبه قبلی در حقیقت تعداد آجر دو متر مربع از دیوار محاسبه خواهد شد که الزم است حاصلجمع بر دو 

 .متر مربع بدست آید تقسیم شود تا تعداد آجر یک

 متر مربع ۰سانت مورد نیاز در  ۵تعداد آجر  = (۰۵۹ +۰۰۱) ÷ ۹ = ۰۵۳

سانتی با چیدمان معمول  ۹۳توان اینگونه استنباط کرد که در دیوارهای با توجه به نتایج بدست آمده برای سه نوع چیدمان باال می

 .عدد آجر مورد نیاز است ۰۵۳برای هر متر مربع 

 هاتعداد آجر با دیگر روشمحاسبه 

 را ردیوا از کنند روش حجمی است، بدین ترتیب که حجم یک متر مربعروش دیگری که برخی از مترور ها و مهندسین استفاده می

 ولی بود خواهد محاسبات جوابگوی روش این موارد اغلب در. کنندمی تقسیم( بند گرفتن نظر در با) آجر عدد یک حجم به

هد داشت. دلیل این امر نیز تفاوت مالت مابین آجرها در انواع چیدمان ها است. به طور مثال اگر چیدمان نوع اول خوا زیادی تقریب

است ولی در چیدمان نوع سوم رج دوم،  ۹۰٫۵را در نظر بگیرید ضخامت دیوار فقط دارای یک آجر است و دقیقا برابر طول آجر یعنی 

سانت مالت مابین دو آجر اجرا  ۰٫۵بوده و ( ۰۳×۹برابر عرض آجر ) ۹ضخامت دیوار بیش از  دو آجر در ضخامت دیوار موجود است و

 .خواهد شد

گرچه این تفاوت در محاسبات حجمی در این مورد جزئی و قابل اغماض است ولی در برخی موارد کامال حیاتی بوده و مسیر محاسبات 

 .سانتی کامال گویا است ۰۵  دیوار در تفاوت را به کل تغییر خواهد داد. تصویر زیر برای درک این
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 محاسبه تعداد آجر نما

 :صورت کلی در بازار موجود است ۰آجر نما به 

 .سوراخ یا آجرنمای کامل )در ابعاد آجر مهندسی است ۰۳آجرنما       ۰

 سوراخ ۵آجرنمای نیمه یا آجرنمای        ۹

 آجرنمای پالک، دوغابی یا کارتنی       ۰
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 سوراخ ) آجر بهمنی( ۰۱محاسبه تعداد آجر نما 

 ۰۳ آجرنمای از کنند،می ایفا ساختمان در را نماسازی و جداکنندگی برای ساخت دیوارهای نمادار یا دیوارهایی که همزمان نقش

شود، این نوع آجرنما در ساخت رنگ زرد ، گلبهی و قرمز در بازار موجود است استفاده می ۰سوراخ یا آجرنمای کامل که معموالّ به 

 .سوله، کارخانجات، دیوارهای اطراف شهرک ها و پادگانها کاربرد دارد

 قطر خواهد بود.هستند. بسته به قطر دیوار، تعداد مورد نیاز آجرنما متفاوت  ۵×۰۳×۹۰٫۵این آجرها نیز به طور استاندارد در ابعاد 

 .سوراخ با محاسبات آجر فشاری هیچ تفاوتی ندارد ۰۳ آجرنمای محاسبات. است سانتی متر ۰۵، ۹۳، ۰۳ آن کاربرد نوع به بسته دیوار

 سوراخ( و آجر پالک ۵محاسبه تعداد آجر نما نیمه )

مفهوم  .شد خواهد کار سفال و تیغه دیوار یک جلوی معموالّ. دارد کاربرد ساختمان یک خارجی نمای جهت پالک آجر و آجرنما نیمه

تنها نکته باقی مانده در مورد دیگر انواع آجرها، اطالع از  .کلی محاسبات در قسمت های باال و با ذکر مثال توضیح داده شده است

 .که به صورت زیر خواهد بود .ابعاد آنها است

 :ابعاد استاندارد آجرهای نمای نیمه

 ۹۰٫۵ × ۶ × ۵ 

 ۹۰٫۵ × ۶ × ۵٫۵ 

 :نمای پالک ابعاد استاندارد آجرهای

 ۹۳ × ۹٫۵ × ۰ ()معروف به آجر نمای سه سانت 

 ۹۳ × ۹٫۵ × ۰ 

 ۹۳ × ۹٫۵ × ۵ 

 ۹۳ × ۹٫۵ × ۵٫۵ 

 ۹۹ × ۹٫۵ × ۵٫۵ 

 ۹۶ × ۹٫۵ × ۶٫۵ 

 نحوه محاسبات تعداد این نوع از آجرنما به صورت زیر است

 )سانتی متر بندکشی طولی و قائم در نظر گرفته شده است ۰ برای این نوع آجر چینی( 
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 آجرهای نمای نیمه 

 متر طول ۰سانت نیمه مورد نیاز برای  ۵تعداد آجرنما   =۰۳۳÷۹۹٫۵ = ۰٫۰۰

 متر ارتفاع ۰سانت نیمه مورد نیاز برای  ۵تعداد آجرنما   =۰۳۳÷۶ = ۰۶٫۶۶

 مترمربع ۰سانت نیمه مورد نیاز در  ۵تعداد آجر   =۰٫۰۰×۰۶٫۶۶ = ۴۰٫۲۴ ≈ ۴۰

 متر طول ۰سانت نیمه مورد نیاز برای  ۵٫۵تعداد آجرنما  =۰۳۳÷۹۹٫۵ = ۰٫۰۰

 متر ارتفاع ۰سانت نیمه مورد نیاز برای  ۵٫۵تعداد آجرنما  =۰۳۳÷۶٫۵ = ۰۵٫۰۴

 مترمربع ۰سانت نیمه مورد نیاز در  ۵٫۵تعداد آجر   =۰٫۰۰×۰۵٫۰۴ = ۶۱٫۰ ≈ ۶۲

  نمای پالک )با در نظر گرفتن بند قائم و افقی(آجرهای 

 متر طول ۰سانت پالک مورد نیاز برای  ۰تعداد آجرنما   = ۰۳۳÷۹۰ = ۰٫۴۶

 متر ارتفاع ۰سانت پالک مورد نیاز برای  ۰تعداد آجرنما   = ۰۳۳÷۰ = ۹۵

 مترمربع ۰سانت نیمه مورد نیاز در   ۰تعداد آجر   = ۹۵×۰٫۴۶ = ۰۰۲

 متر طول ۰سانت پالک مورد نیاز برای  ۰تعداد آجرنما  = ۰۳۳÷۹۰ = ۰٫۴۶

 متر ارتفاع ۰سانت پالک مورد نیاز برای  ۰تعداد آجرنما  = ۰۳۳÷۵ = ۹۳

 مترمربع ۰ در نیاز مورد نیمه سانت  ۰تعداد آجر  = ۹۳×۰٫۴۶ = ۲۵٫۹۰ ≈ ۲۶

 متر طول ۰سانت پالک مورد نیاز برای  ۵تعداد آجرنما  = ۰۳۳÷۹۰ = ۰٫۴۶

 متر ارتفاع ۰سانت پالک مورد نیاز برای  ۵تعداد آجرنما   = ۰۳۳÷۶ = ۰۶٫۶۶

 مترمربع ۰سانت پالک مورد نیاز برای  ۵تعداد آجرنما   = ۰٫۴۶ × ۰۶٫۶۶  = ۴۲٫۰ ≈ ۱۳

 متر طول ۰سانت پالک مورد نیاز برای  ۹۳×۵٫۵تعداد آجرنما   = ۰۳۳ ÷ ۹۰ = ۰٫۴۶

 متر ارتفاع ۰سانت پالک مورد نیاز برای  ۹۳×۵٫۵تعداد آجرنما   = ۰۳۳÷۶٫۵ = ۰۵٫۰۴

 مترمربع ۰سانت پالک مورد نیاز در ۹۳×۵٫۵تعداد آجر   = ۰٫۴۶×۰۵٫۰۴ = ۴۰٫۰۶ ≈ ۴۰
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 متر طول ۰سانت پالک مورد نیاز برای  ۹۹×۵٫۵تعداد آجرنما   = ۰۳۳÷۹۰  = ۰٫۰۰

 متر ارتفاع ۰سانت پالک مورد نیاز برای  ۹۹×۵٫۵تعداد آجرنما   = ۰۳۳÷۶٫۵ = ۰۵٫۰۴

 مترمربع ۰سانت پالک مورد نیاز در ۹۹×۵٫۵تعداد آجر   = ۰٫۰۰×۰۵٫۰۴ = ۶۶٫۱ ≈ ۶۴

 متر طول ۰سانت پالک مورد نیاز برای  ۶٫۵تعداد آجرنما   = ۰۳۳÷۹۴ = ۰٫۴

 متر ارتفاع ۰سانت پالک مورد نیاز برای  ۶٫۵تعداد آجرنما   = ۰۳۳÷۴٫۵ = ۰۰٫۰۰

 مترمربع ۰سانت پالک مورد نیاز در  ۶٫۵تعداد آجرنما   = ۰٫۴×۰۰٫۰۰ = ۰۲٫۰ ≈ ۵۳

 محاسبه تعداد آجر سفال مورد نیاز برای دیوارچینی

در کل برای انجام این گونه محاسبات الزم است ابتدا تعداد سفال مورد نیاز، در یک مترمربع را بدست آورد و بعد این تعداد را در کل 

 شودمی معموالً بسته به نوع دیوار، سفال در ضخامت های مختلف تهیه . آید بدست نیاز مورد سفال کل تا کرد ضرب متراژ حجم کار

دیوار با بلوک های سفالی چیدمان ساده ای دارد و به مانند دیوارهای  اجرای کلی طور به. شودمی بیان آن ضخامت نیز خرید هنگام و

 با تنها دیوار گیرند و ضخامتطرف پهنا یا ضخامت روی هم قرار می آجری دارای چیدمانها مختلفی نیست و معموالً سفال ها از

اد مورد نیاز آن در یک مترمربع ندارد، تعد در نقشی هیچ سفال ضخامت لذا. شودمی زیاد و کم سفال، مختلف انواع از استفاده

 تواندمی است ولی ضخامت آن ۹۳×۹۳ معموالّ استاندارد سفالهای ارتفاع و طول .است آن ارتفاع و طول کننده تعیین شاخص بلکه

 .باشد  ۹۳یا  ۰۵، ۰۳، ۴

 :بنابراین در یک مترمربع دیوار، تعداد سفال مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود

ر دسانتیمتر( و یک متر ارتفاع دیوار تقسیم بر ارتفاع سفال مصرفی  ۹۳یک متر طول دیوار تقسیم بر طول سفال مصرفی )در اینجا 

 سانتیمتر ۹۳اینجا 

نکته اساسی در این محاسبات رعایت هماهنگ بودن تمامی واحد ها محاسباتی است، به عبارت دیگر اگر طول یک سفال را بر حسب 

 .سانتیمتر در محاسبات وارد کنید طول دیوار نیز بر اساس سانتیمتر باشد

 .تر بوده و قابل چشم پوشی استمیلیم ۵یا  ۰ معموال سفالی دیوارهای در بند مابین بلوک ها
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۰۳۳cm × ۰۳۳cm = 1  یک مترمربع دیوار 

 متر طول ۰تعداد سفال مورد نیاز در  = ۰۳۳÷ طول سفال( )  = ۰۳۳ ÷ ۹۳ = ۵

 متر ارتفاع ۰تعداد سفال مورد نیاز در  = ۰۳۳÷ ارتفاع سفال( ) = ۵

 متر مربع ۰تعداد سفال مورد نیاز در   = ۵ × ۵  = ۹۵

ارتفاع جبهه کاری همواره مضرب صحیحی از طول و ارتفاع آجر یا سفال مصرفی نیست بنابراین به هنگام اجرای دیوار یا طول یا 

نماسازی، شکستن یا برش دادن آجر و سفال امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به این مهم مهندس مترور باید در هنگام محاسبه 

رت و دور ریز در نظر بگیرد. مقدار درصد پرت معموال بسته به کیفیت مصالح مصرفی متغییر تعداد آجر درصد مناسبی را به عنوان پ

است به عبارت دیگر آجر و سفال با کیفیت تر به هنگام شکستن و برش زدن به صورت مناسب تقسیم شده و معموال هر دور طرف 

پایین به دلیل برش نامناسب معموالً یا هر دو قسمت بال گیرد ولی در مورد مصالح با کیفیت تقسیم بندی مورد استفاده قرار می

ظر گرفتن حدودًا یک درصد ن در توان گفتشود یا یکی از قسمت ها شکل مناسبی جهت استفاده نخواهد داشت. لذا میاستفاده می

 .پرت برای محاسبات مناسب خواهد بود

 محاسبه تعداد آجر و متره

 اآجره سفارش نحوه از اطالع لذا است، آن خرید سفارش نماسازی با بنایی عملیات یک نیاز مورد آجر تعداد محاسبه یکی از اهداف

 تواندشود. مترور میجر فشاری بر حسب وزن سفارش داده میآ معمول طور به. بود خواهد پروسه کننده تکمل مختلف سفالهای و

تعداد بدست آمده را با در نظر گرفتن پرت، در وزن واحد هر آجر ضرب کرده و نتیجه را بر حسب تن اعالم نماید. وزن هر آجر فشاری 

ته بندی آجر نما در کارخانجات گرم است. آجر نما بر حسب کارتن و سفال نیز بر حسب عدد قابل سفارش است. بس ۰۴۵۳تقریباً 

 .ستا استعالم قابل نیز کننده تولید کارخانه از تعداد این شودمی درج آن تعداد کارتن هر روی بر تولیدی مختلف متفاوت است.

توان یمنکته پایانی این که: در کل، تمامی احجام و سطوحی که به مانند دیوار متشکل از اجزاء و یا بلوک های کوچکتری هستند را 

با استفاده از مفاهیم کلی گفته شده در باال آنالیز کرد و تعداد بلوک و اجزاء سازنده آن را به راحتی بدست آورد ولی همواره نکته 

 .اساسیِ توجه به مقطع و نما، مدنظر خواهد بود

 


