
 

 

 )پالسترینگ( گچ کاریمقدار سیمان و ماسه برای  محاسبه

 

 نیاز است؟ مترمیلی 21به ضخامت  گچ کاریچه مقدار سیمان، ماسه و آب برای 

. کندمیبرای دیوارهای خارجی عمل  محافظ عنوانبهآستر  عالوهبه. شودمیدیوارها اجرا  سطحی هاینقصبرای حذف  گچ کاری

. آستر سیمان هم برای دیوارهای خارجی آیدمیمورد نیاز به دست  هاینسبتو ماسه به  آستر سیمان با مخلوط کردن سیمان

 .شودمیو هم برای دیوارهای داخلی برای ایجاد سطحی صاف اجرا 

برای  شدهتوصیهنسبت مالت سیمان 

 نسبت اختالط مالتآستر: 
 موارد استفاده

3:1 
ه یم بمالت ترم عنوانبه توانمی. شودمیعمومی توصیه ن یاستفادهبرای 

 .دادقرار  مورداستفاده همراه یک عامل ضدآب کننده

 کاربرد دارد. برای آستر خارجی و برای آستر سقف 3:1

3:1 
در صورتی که مدول نرمی )دیوارچینی و آستر داخلی در مالت  عنوانبه

 کاربرد دارد. (نباشد 1از  تربزرگماسه 

 کاربرد دارد. (باشد در دسترسنرم  یماسهاگر )آستر داخلی  عنوانبه 3:1

 مورد نیاز برای آستر را محاسبه کنیم: یماسهچگونه سیمان و 

 است. وابسته هاآننیاز برای کار آستر نیاز به درک عواملی داریم که این مقادیر به  مقادیر سیمان، ماسه و آب مورد محاسبهبرای 

که در )با ضرب کردن مساحت آستر در ضخامت آن به دست آورد  توانمیحجم آستر را حجم آستر مورد نیاز:  .2

 .(است مترمیلی 31اینجا ضخامت 

ر در مخلوط است. آست شدهاستفاده یماسهنسبت اختالط به معنی نسبت حجمی سیمان به  نسبت اختالط آستر: .1

بخش از ماسه از نظر حجمی با هم مخلوط  1به این معنی است که یک بخش از سیمان و  3:1با نسبت اختالط 

ت که عاملی اس ترینممه، این نسبت کندمیاز آنجا که مقدار سیمان و ماسه با تغییر نسبت اختالط تغییر . شوندمی

 .کندمیرا تعیین  هاکمیت



 

 

مقدار سیمان، ماسه و آب در 

مقادیر مختلف نسبت آستر به 

 (Sqm)سطح 

ضخامت آستر 

 (مترمیلی)

نسبت 

اختالط 

 مالت

سیمان 

 (کیلوگرم)

فوت )ماسه 

 (مکعب

آب 

 (کیلوگرم)

31 31 3:1 17.91 1.99 11 

31 31 3:1 17.17 1.77 11 

31 31 3:1 11.11 1.31 11 

31 31 3:1 19.71 1.11 11 

 (2:1)مورد نیاز برای آستر  آبسیمان، ماسه و  محاسبهبرای  OLBD: روش 2روش 

است و برای آستر نسبت  (فوت 31فوت در  31دیوار )فوت مربع  311 ،برای محاسبه فرض کنید که مساحتی که باید آستر شود

 است. شدهاستفاده 3:1اختالط 

ات روش است زیرا تغییر تریندقیقاستفاده کنیم. این روش  هانسبتتعیین  برای (ی خشکحجمچگالی ) DLBDما باید از روش 

 مصالح موجود در محل تغییر کند. ممکن است بسته به حجمی. چگالی آوردمی حساببهرا هم  حجمیدر چگالی 

 حجمی هایچگالیمصالح مورد نیاز با استفاده از  هایوزن محاسبه: 2گام 

 .(نسبت حجمی)، ماسه: سیمان 3:1آستر 

در  مترمکعبکیلوگرم بر  3111چگالی سیمان )مترمکعب است  1.111لیتر یا  11 = (کیلوگرم 11)حجم یک بسته سیمان 

 .(است شدهگرفتهنظر 

چگالی خشک )کیلوگرم  111= 3111 × 1.311= 1 ×1.111 = (3:1با استفاده از نسبت )مورد نیاز  یدانهسنگحجم 

 .(است شدهگرفتهدر نظر  مترمکعبکیلوگرم بر  3111سنگ 

 تا کارایی مطلوب به دست بیاید. شودمیوزن کل مصالح خشک در مخلوط استفاده  از درصد 11حدود  معموالً

 .مترمکعب 1.111 =لیتر  11= 1.11 × (111 + 11) = 1.11×وزن کل مصالح خشک  =آب مورد نیاز 

 .ید آب مورد نیاز برای هر نوع مالت سیمانی را به دست بیاوریدتوانمیبا همین روش 

 حجم مخلوط آستر خیس محاسبه: 1گام 

 .کیلوگرم 11کیلوگرم و آب  111کیلوگرم، ماسه  11سیمان 

 .کیلوگرم 111 = 11 + 111+ 11 =وزن کل مخلوط 

 .(تقریباً) مترمکعبکیلوگرم بر  1111 =چگالی مالت ماسه سیمان 

 .مترمکعب 1.311 = 111/  1111 = (کیلوگرم 11)ا یک بسته سیمان ب( 3:1)میزان مالت آستر 

 

 



 

 

 حجم آستر مورد نیاز محاسبه: 3گام 

 = 1.131 × 31= مترمیلی 31 باضخامتسطح  (مترمربع 31)فوت مربع  311مقدار مالت آستر مورد نیاز برای آستر سازی 

 .مترمکعب 1.31

 مصالح مورد نیاز برای حجم آستر محاسبه: 1گام 

 .بسته 1.971کیلوگرم یا  17.13=  1.31 × (11/  1.311) =سیمان مورد نیاز 

 .فوت مکعب 1کیلوگرم یا  371 = 1.31 × (111/  1.311) =مورد نیاز  یماسه

 باشد. شدهگرفتهماسه هم در نظر  حجمماسه در نظر گرفته نشده است. باید یک ضریب اصالح  حجمی اثر

 .لیتر 11 = 1.31 × (11/  1.311) =آب مورد نیاز هم 

 ی فوق اضافه کنید.هاکمیترا هم به تمام  %1مقدار پرت مجاز توجه: 

 (2:1)سیمان، ماسه و آب مورد نیاز برای آستر  محاسبهروش تجربی بری : 1روش 

مساحت )قبل کمیت مصالح مورد نیاز است. با در نظر گرفتن مقادیر مشابه با حالت  محاسبهراه برای  ترینراحت ،روش تجربی

 داریم: (مترمیلی 31و ضخامت  مترمربع 31فوت مربع یا  311

 چگالی خشک مخلوط ماسه و سیمان مورد نیاز محاسبه: 2گام 

 .مترمکعب 1.31 = 1.131 ×مترمربع  31 =ضخامت  ×مساحت  =حجم آستر 

 حجم خیس مخلوط همیشه کمتر از حجم خشک آن است.

 .مترمکعب 1.3111 = 1.131 × 3.19 =حجم خشک آستر  × 3.19حجم خیس 

 حجم ماسه و سیمان مورد نیاز محاسبه: 1گام 

 .زیر هستند صورتبهمصالح مورد نیاز  هایحجماست، پس  3:1نسبت اختالط مالت آستر 

 .مترمکعب 1.1117 = 1.3111 × 1/3 =سیمان مورد نیاز 

 .مترمکعب 1.31371 = 1.3111 × 1/1 =مورد نیاز  یماسه

 هاچگالیز اوزن مصالح مورد نیاز با استفاده  محاسبه: 3گام 

 .را در چگالی ضرب کنیم هاحجموزن مورد نیاز مصالح باید  محاسبهبرای 

 .کیلوگرم 11.77 =کیلوگرم بر مترمکعب  3111× 1.11117 =سیمان مورد نیاز 

 .کیلوگرم 371فوت مکعب یا  1.111= 11.17 × 1.31371 = شودمی گیریاندازهفوت مکعب  برحسب معموالًچون ماسه 

 



 

 

 اختالط دیگر فقط اعداد را عوض کنید. هاینسبتو  هاضخامتمورد نیاز برای دیگر  یماسهسیمان و  محاسبهید برای توانمی

 درصد را به مقادیر فوق اضافه کنید. 1مقدار پرت مجاز توجه: 

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

https://www.onlinecivilforum.com/site/index.php/13/17/1139/calculation-cement-sand-quantity-

plastering/ 

https://www.onlinecivilforum.com/site/index.php/2017/08/21/calculation-cement-sand-quantity-plastering/
https://www.onlinecivilforum.com/site/index.php/2017/08/21/calculation-cement-sand-quantity-plastering/

