
مقدار مالت در یک متر مربع دیوار سفالی 

وزن ھر متر مربع دیوار سفالی 

در مقاله پیش روی شما قصد داریم طی یک محاسبه سرانگشتی مقدار شن، ماسه و آجر سفال ارزان را برای در مقاله پیش روی شما قصد داریم طی یک محاسبه سرانگشتی مقدار شن، ماسه و آجر سفال ارزان را برای 
دیوار چینی به شما عزیزان ارائه دھیم. به طور کلی آجر سفال از ترکیب خاک رس و سیل تھیه و درون کوره ھای 
آجر پزی پخته می شود تا به سختی مورد نظر برسد. این محصول دارای انواع مکعب مستطیل توپر، توخالی، 
سوراخدار بوده که کاربرد گسترده ای در ساخت انواع طاق ضربی بین تیرآھن، سقف ھای تیرچه بلوک ، دیوار 
باربر، تیغه ھای جدا کننده، نماھای داخلی و خارجی دارد. در حال حاضر اغلب مشتریان از این محصول در دیوار 
چینی جھت ساخت تیغه ھای جدا کننده استفاده می کنند. استحکام، دوام، وزن مناسب ھمچنین متناسب 
بودن قیمت آجر سفال اصفھان باعث شده تا روز به روز به مشتریان و طرفداران این محصول اضافه شود. 

البته باید این نکته را خاطر نشان شویم که قطر آجر سفال در تعیین تعداد مورد نیاز آن در ساختمان سازی ھیچ البته باید این نکته را خاطر نشان شویم که قطر آجر سفال در تعیین تعداد مورد نیاز آن در ساختمان سازی ھیچ 
نقشی نداشته بلکه طول و ارتفاع این محصول است که تعداد را تعیین می کند. ابعاد استاندارد آجر سفالی 

معموال دارای اندازه 20*20 در طول و اندازه ھای 7 – 10 – 15 و20 در قطر می باشد. برای تخمین تعداد آجر مورد 
نیاز در ساخت تیغه سفالی در ابعاد 20*20*10 ساخته شده با سیمان با ضخامت 2 سانتی متر به تعداد 32 

عدد آجر و برای ساخت ھمان دیوار با مالت خاک و گچ به تعداد 24 عدد آجر سفالی مورد نیاز است. 

به طور کلی در محاسبه حجم مالت یا بتن در ساخت دیوار شما باید حجم مالت مصرفی را برابر با یک سوم به طور کلی در محاسبه حجم مالت یا بتن در ساخت دیوار شما باید حجم مالت مصرفی را برابر با یک سوم 
حجم دیوار در نظر بگیرید. به ھمین ترتیب برای ساخت ھر متر مکعب دیوار چینی به چیزی حدود 8 تن ماسه نیاز 
است. ھمچنین در ھر متر مکعب بتن به میزان 2.2 تن شن و ماسه نیاز بوده که برای ھر متر مکعب اندود افقی 
یا قائم به میزان 85 تن ماسه استفاده می شود. در ساخت سقف ھای آجری و یا سقف تیرچه بلوک به میزان 

500 لیتر به ازای ھر متر مربع سقف مالت نیاز است. 

فرمول ھای محاسبه تعداد آجر و مقدار مالت مورد نیاز در ساخت و ساز 
5 = 20 ÷ 100 = طول سفال ÷ 100 = تعداد سفال مورد نیاز در 1 متر طول یا 100 سانتی متر 

ارتفاع سفال ÷ 100 = تعداد سفال مورد نیاز در 1 متر ارتفاع یا 100 سانتی متر  سانتی متر 
ضخامت دیوار × ارتفاع × طول = حجم دیوار 

حجم دیوار × 4.3 = حجم آجر 
حجم دیوار × 4.1 = حجم مالت 

عیار مالت یا بتن × حجم مالت یا بتن = میزان سیمان در آجرکاری دیوار 
حجم یک آجر یا سفال / حجم آجر = تعداد آجر یا سفال 

خرید آجر لفتون در اصفھان 

از دیگر موارد مورد نیاز در دیوار چینی آجر لفتون می باشد. کارخانه آجر لفتون اصفھان با تولید آجرھایی سوراخ از دیگر موارد مورد نیاز در دیوار چینی آجر لفتون می باشد. کارخانه آجر لفتون اصفھان با تولید آجرھایی سوراخ 
دار بر روی سطح محصول قدم مثبتی در ساخت دیوار ھایی با استحکام باال برداشته است. به این صورت که 
معماران در ساخت دیوارھای باربر با عبور میلگرد از داخل این سوراخ ھا دیوار را مسلح می نمایند. آجر لفتون 
قرمز اصفھان ھمچنین به دلیل دارا بودن سوراخ ھایی بر روی سطح خود باعث شده تا در ھنگام اجرای دیوار 

چینی مالت در حالت عمودی ھم بین آجر نفوذ کند و پیوند مستحکمی در نتیجه نھایی ایجاد نماید. 

برای اطالع از قیمت آجر لفتون در بازار اصفھان می توانید به ادامه ھمین مطلب مراجعه نمائید. فروش آجر لفتون 
را از تیم تخصصی سنگاج بخواھید. 


