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 فنى تقرير
 ( 3كجم/م600كثافةالخفيف ) المسامي ا إستخدام الطوبلمزاي تحميميةالمالية ال الدراسات 

 (3201( طبقا لالسعار الحالية)العام 3كجم /م 0011كثافة) مقابل إستخدام الطوب الطفمى 

 القبة الفداويةببرج تجاري اداري سكني لمشروع 
 -: المقدمة - أ

لعمل الدراسات المالية عمى الوفر  شركة الدلتا لمطوب الرممىعمى طمب تم إعداد هذا التقرير بناءًا 
فى تكاليف الهيكل الخرسانى و األساسات و مونة المصق نتيجة إستخدام الطوب الرممى الخفيف 

تجاري اداري سكني بالقبة  لبرجو ذلك 3103بدال من الطوب الطفمي طبقا السعار السوق الحالية
 .الفداوية

 -: ةعناصر الدراس - ب

 -: الدراسة االنشائية   -1

تم عمل التحميل االنشائي لمعناصر االنشائية المختمفة ) االعمدة و االساسات واالسقف( لمعمارة  
 . ر متكرردو  00ارضي + بدروم و  لمدور. مكونة من 3م0331=بمسطح سكنية 

 : تحتوي الدراسة عمي
 .لطفميو الطوب امطوب الخفيف لالتحميل االنشائي لمحالتين -0
 حساب كميات الخرسانات والحديد لمحالتين-3
  جداول المقارنة و حساب الوفر في التكمفة-3

 نتيجة الدراسات :  -ج
 نتيجة الدراسات االنشائية :  1
( فى الحوائط : 3م\كجم 0011( بدال من الطوب الطفمي)3م\كجم011الخفيف) المساميفى حالة استخدام الطوب  

يقمل  و بالتاليقل كميات الخرسانات وكميات الحديد المستخدمة ي  مما% 16   ~ مدة بنسبةتقل االحمال عمى االع
 %5608حوالي  من اجمالى تكمفة الهيكل الخرساني لمعمارة  بنسبة

مع األخذ في االعتبار عدم حساب الوفر الناتج من تكمفة المصنعيات والرمل والسن المستخدم في الخرسانة     
 .في االعتبار ستزيد نسبة الوفر وفي حالة أخذها 
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 التحميل االنشائي
 (3كجم /م 0011إستخدام الطوب الطفمى ) كثافةعند 

  اوزان الحوائط

 
Walls25=1.4*(3-.22)*.25=.97t/m 

Walls12=1.4(3-.22)*.12=.47t/m 
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M11 
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Columns loads /floor 
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M11 for raft foundation 

(ordinary blocks) 
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M22 for raft foundation 

(ordinary blocks) 
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 التحميل االنشائي
 (3كجم /م 011) كثافة المساميإستخدام الطوب عند                          

  اوزان الحوائط

 
 

Walls25=0.6*(3-.22)*.25=.42t/m 

Walls12=0.6(3-.22)*.12=.20t/m 
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M11 
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M22 
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Columns loads /floor 
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M11 for raft foundation 

(light blocks) 
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M22 for raft foundation 

(light blocks) 
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 حساب كميات الخرسانة و الحديد
 (3كجم /م 0011إستخدام الطوب الطفمى ) كثافةعند 
 (3كجم /م 011) كثافة الخفيفإستخدام الطوب وعند 

 

 

 طوب خفيف طوب عادى الوحدة بنود

 054 054 3م اساساتخرسانة عادية 

 7411 0734 3م خرسانة مسلحة اساسات

 321 321 3م خرسانة مسلحة اعمده

 3214 3504 3م خرسانة مسلحة اسقف

 5300 0م سم 21مبانى طوب سمك 

 0744 3م سم 12مبانى طوب سمك 
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 جداول المقارنة
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Volume for Concrete( 
foundations ) = 2660 2345         

              cement cement cement % of 

              saved price cost saving 

              ton. L.E. saved in 

Volume for Concrete( 
slabs&columns ) = 4685 4415   /ton   cement 

                      

                      

Total Volume for  R. 
Concrete =   7345 6760         

Cement content(ton) =   2571 2366 205 600 122850 8 

Total Cost L.E.=     1542450 
14196

00 
  

L.E. % 

Weight of steel ( 
foundation ) =    280.0 200.00         

                    % of 

              steel steel steel saving 

              saved price cost in 

Weight of steel ( 
Slabs&columns ) =  540.00 440.00 ton. L.E. saved steel 

                /ton     

                      

Total Weight of steel(ton)=    820 640 180 5400 972000 22 

Total Cost L.E.=     4428000 
34560

00 
  

L.E. % 
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Summary For 
The Saving in 

cement of 
mortar 

    

   

  

ordi
nar
y light 

  

  Area of brick 
walls 
12cm.(m2)=         

530
0 5300         

  
    

    cement cement cement 
% 
of 

Volum of brick 
walls 
25cm.(m3)=         

210
0 2100 saved price cost 

sav
ing 

  
    

    ton. L.E. saved in 

Mortar ratio ( ton cement 
/m2 brick walls12)= 

0.0
09 0.004 in /ton in 

ce
me
nt 

  
   

      mortar   mortar in 

Mortar ratio ( ton cement 
/m3 brick walls25)= 

0.1
10 0.063       

mor
tar 

                      

Total Cement content in 
mortar(ton) = 279 152 127 600 76439 46 

Total Cost L.E.=     

167
570 91130 

  
L.E. % 
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Summary For extra cost due to using light brick walls 

 

         

         

      
ordinary light 

 

 

Area of brick walls 12cm.(m2)=         5300 5300   

 

Volum of brick walls 25cm.(m3)=   2100 2100 extra 

 

              cost 

 

                

 

Cost of brick wall    L.E./m3= 230.00 484.00   

 

Total cost =         629280 1324224 694944 
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Total cost saved 
   

      

      

 

          

 

cement   cement extra   

 

cost steel cost cost   

 

saved cost saved due to total 

 

  saved in light cost 

 

    mortar brick saved 

 

      wall   

 

          

 
122850 972000 76439 640224 531065 

  L.E. L.E. L.E. L.E. L.E. 

% of 
saving 8 22 46   8.65 

 in total 
cost % % %   % 

 


