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 مقدمه

احان و طر مهندسانیکی از نیازهایی که در جامعه مهندسی ما وجود دارد اطالع رسانی به 

الیل دا به مساختمانی در رابطه با مواد و مصالح نوین می باشد . متاسفانه مملکت عزیز 

ل حد اق روز ساختمان نسبت به کشورهای در حال توسعه همسایه خود تکنولوژیمتعدد از 

سد . کمبود سال می ر 15سال عقب تر می باشد و این فاصله با جوامع پیشرفته گاها به  8

کاهش ایمنی  ما باعث باال رفتن هزینه ها ,و فعاالن در صنعت ساختمان طالعات مهندسان ا

در  مانیکهزبه تاخیر افتادن زمان احداث پروژه های در حال احداث کشورمان می شود . و 

ر بسیا نمایشگاههای کشورهای دیگر حضور می یابم و تفاوت سطح تکنولوژی را می بینم

 م ولیین دلیل تصمیم گرفتم به تالیف سلسله کتابهایی کم حجمتاثر می شوم و به هم

 انی وکاربردی برای آشنایی مهندسین و طراحان محترم هموطنم با مصالح نوین ساختم

ان , دکوراسیون داخلی اقدام نمایم . کتاب حاظر در خصوص آشنایی با سقف های کشس

ز این اده ال مشتریان در استفمحاسبات و روشهای نصب آن می باشد که با توجه به استقبا

 سهاینوع سقفها و شمار متقاضیان روزافزون به دفترم برای شرکت در دوره ها و کال

و دست  آموزشی سقف کشسان , امیدوارم این کتاب مورد استفاده همه عالقمندان

  .بردارم م گاماندرکاران این صنعت باشد و توانسته باشم در اشتغالزایی برای جوانان کشور

        

 ریحانیان پیمان      

  1396تابستان 

 



 تعریف سقف کشسان
 

ت پویا به صور در جهان می باشد ,یکی از بخش های مهم صنعت ؛ که ساختمان امروزه 

 نعت ص. طراحان و دانشمندان این و با سرعت روزافزون در حال توسعه و پیشرفت است

اذب ککه سقف نموده اند تولید طراحی و  برای سبک سازی ساختمانها سقفهای بسیاری 

ین اآنها است. سبکی سقف های کششی باعث می شود که و خاصترین کششی از سبکترین 

و  اجرا باشد قابل میانه ,متر مربع بدون آویز هرگونه ساپورتی   از  70 تاحدودا سقف ها 

وین دیده نکشی های مخصوص از قبل انجام شده نصب شود. این پتنها از اطراف با پروفیل 

ازی س,از محصوالت ویژه و خاص در صنعت سقف های کاذب ساختمان و طراحی و زیبایی 

ـر سقف کشسان سیستم سقفی مـعـلـقی اسـت که از دو عنــص نمای داخلی می باشد.

سبک  یگری غشای اصلیاصـلی تشـکیل شده است. یکی ریل مـحیطی و احـاطه کننده و د

قفی وزن که در طول مـسیر ریل کـش می آید و قرارمی گیرد و برخالف سیستم های س

ی دارا م ل( راموجود نیازی به آویز نخواهد داشـت و قابلـیت مـخـفی نـمـودن اتصـاالت)ری

ین باشد. سقف کاذب کششی با حرارت نصب می شود. علت اجرای این سقف با حرارت ا

م کردن و تفاوت دارد )سهم کشش( و با گر %7-5دازه های ارسالی با سقف بین است که ان

عد بود و کشیدن آن برای جا انداختن در پروفیل ها تفاوت سایز مابقی سقف جبران می ش

درجه  05از سرد شدن به حالت استرچ مانده و شکم نمی اندازد و در محل هایی که تا 

بک سحالت نمی دهد. سقفهای کششی با دوام و سانتیگراد گرم می باشند نیز تغییر 

 هستند که در آنها از مواد پلیمری بدون سرب استفاده شده است   
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 انواع سقفهای کشسان

 سقفهای کشسان به سه دسته عمده تقسیم بندی می شوند

 

 شده ( چاپ طرح دار ) سقف کشسانالف ( 

 وافیکی پذیر, امکان چاپ انواع طرح های گرسقف کشسان به دلیل داشتن متریال چاپ 

کن  ی خشکعکس را دارا می باشد . البته این چاپ می بایست با چاپگرهای ویژه که دارا

دلیل  . به ماورای بنفش هستند انجام پذیرد و از رنگهای باکیفیت و مخصوص استفاده شود

 ه ازرصورت استفاداینکه قبل از عملیات کشش طرح روی پارچه کشسان چاپ می شود , د

ک دستگاه های متفرقه و رنگهای چاپ معمولی ,پس از نصب امکان پوسته شدن و تر

 ه چاپچاپگر های مخصوص به دلیل داشتن رنگهای ویژ خوردن چاپ وجود دارد درحالیکه

لی ه مشککشسان, عالوه بر کیفیت باالی چاپ , ماندگاری بلند مدت طرح را بدون هرگون

 سانتی متر می باشد . 320رض استاندارد دستگاههای چاپ تامین می کنند. ع
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 چشمپارچه های کشسان چاپ شده عالوه بر سقف روی دیوار نیز نصب می شوند و 

الوه فته و عکار رافقی برای بیننده ایجاد می نمایند که در دکوراسیون داخلی بسیار ب اندازی

 د.  نبر دکوراسیون در صنعت تبلیغات نیز کاربرد دار
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 سقف کشسان الکر ب ( 

می بور نعالکر دارای متریال غیر شفاف می باشد و نور را از سطح خود  کشسان پارچه

ای . سقفهداشته بطوریکه تصاویر را منعکس می کند دهد لیکن عموما سطح بیرونی  براقی

 شند .کشسان الکر در رنگهای متعددی چاپ می شوند و به سطوح رنگهای زیبایی می بخ

 ط یی محیبرای روشنا کریستال و هالوژن –عموما روی سقف کشسان الکر از فیبرهای نوری 

به ی مشایکی و ارتجاعپارچه های کشسان الکر دارای کلیه خواص فیز استفاده می شود .

یب ؛ ه ترتسایر مدلهای سقف کشسان می باشد. پرکاربردترین رنگها در سقف کشسان الکر ب

 سیاه براق , سورمه ای , آبی اقیانوسی و سفید می باشد . 
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 مخملیالکر ج ( سقفهای کشسان 

عی متنو این نوع پارچه کشسان همانند الکر ها غیر شفاف می باشند و دارای رنگهای

 رزهایپهستند ولی تفاوت عمده آنها با الکر , سطح مخملین آنها می باشد که دارای 

ید آد می مخمل بسیار ریز می باشد و با نصب آن سطحی بسیار نرم و زیبا روی سقف بوجو

ی یبر نورچون ف.در این سقف نیز برای روشنایی فضا از انواع وسایل روشنایی و دکوراتیو هم

وران ند رستهالوژن و لوستر استفاده می شود و عموما برای فضاهای شیک مان, کریستال و 

    د.رد دارکالسیک کاربشیک با مبلمان و دکوراسیون اصیل و منازل  یا درمعماری داخلی و

 

                     
 

 

 د( سقف کشسان ترنسلوسیت یا ترنسپرنت 

و تسطیح فیلتر نوعی از سقف های کشسان با نام ترنس لوسنت قابلیت خاص   

نورهای طبیعی و مصنوعی را دارا میباشد . این قابلیت به طراحان امکان تغییر 

فضای داخلی را به کمک نور می دهد . این تکنولوژی در طراحی ویترین های 

و صحنه سازی تئاتر و و  فروشگاهی ، رستورانها و کافی شاپ ها ، سالن های انتظار
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سینما و دیگر اماکن که در آنها اصل تغییر رنگ نور مد نظر است کاربرد نامحدود 

 . دارد

 

 
 

 
 

 سقف کشسان اصلی پروفیل های

 

 ود.ه میشدر نصب سقفهای کشسان , بنا بر شرایط پروژه از پروفیلهای مختلفی استفاد

 الف( پروفیل دیواری
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ب این پروفیل پراستفاده ترین مقاطع در صنعت سقف کشسان می باشد که به نصا

لیقه ساس سکمک می نماید تا سقف کشسان را به دیوار متصل نماید . پروفیل دیواری بر ا

ز یک  مگی اکارخانه های تولید کننده و هارپون های مصرفی شکلهای متفاوتی دارند ولی ه

 .اصول کلی تبعیت می کنند 

                         . 

 ب ( پروفیل سقفی

  ی شودپروفیل سقفی مطابق  برای اتصال پروفیل از زیر به سطوح مختلف استفاده م

ب ای نصاین پروفیل عموما برای سقفهای الکر کاربرد دارد ولیکن در شرایط خاص بر

 سقفهای ترنس و چاپی به زیر لبه باکس ها نیز استفاده می شود . 

 

 
 

 جداکنندهج ( پروفیل میانی یا 

هنگامی که بنا به شرایط پروژه ناگذیر از نصب دوتکه سقف کشسان در کنار یکدیگر 

هستیم می بایست از پروفیلهای میانی استفاده نماییم و برای نصب پروفیل میانی حتما 
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ر دیواره ای پشت سقف الزم به اجرا می باشد و در محل اتصال دو سقف کشسان به یکدیگ

درز ایجاد خواهد شد که کامال طبیعی بوده و جزو محدودیتهای این سقف می باشد . برخی 

از شرکتهای تولید کننده بجای استفاده از این پروفیل دو متریال سقف کشسان را به 

یکدیگر مستقیما جوش می دهند که از نظر تکنیکی خطا بوده و پس از گذشت مدت زمان 

 اهد شد .لذا استفاده از این پروفیل ضروری می باشد. کوتاهی محل اتصال پاره خو
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 : هارپون 
قف پروفیلی از جنس پی وی سی هم پایه پارچه سقف کشسان که به منظور اتصال س

خته ان دوکشسان و درگیر شدن لبه ها با پروفیلها , در پیرامون هر سقف به پارچه کشس

 مقاطع متفاوت هستند.هارپونهای کارخانجات در جزئیات می شود . 

 

 

 دوخت هارپون :
توسط دستگاه های فرکانس باال انجام می شود بدین ترتیب  ؛ دوخت هارپون در کارخانه

که دوسطح هارپون و پارچه کشسان که از یک جنس هستند بدون هرگونه چسب تنها با 
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ورود جریان فرکانس باالی الکتریسیته, به یکدیگر جوش داده شده و مولکولهای آنها در 

یکدیگر درگیر می شوند . بطوریکه اگر این جوش صحیح انجام شده باشد به هیچ وجه از 

دوخت هارپون به مهارت و دقت بسیار باالیی نیاز محل جوش از یکدیگر جدا نخواهند شد. 

 بهترین نیروهای خود برای این بخش مهم استفاده می نمایند.داشته و کارخانجات از 

 

 

 
 نورپردازی سقف کشسان

 ند .سقفهای کشسان ترنسلوسیت و چاپ شده نیازمند به نورپردازی از پشت می باش

 ی شوددر نورپردازی سقفها معموال از سه دسته منبع نور بطورکلی استفاده شده م

 

منبع نوری فلورسنت یا مهتابی , به دلیل کیفیت پایین اجناس موجود در بازار  فلورسنت :

کنترل نشده خود , نامناسبترین منبع نوری برای نورپردازی  UVو ایجاد حرارت و پرتو 

سقفهای کشسان می باشد و عموما بههمکاران توصیه می شود به هیچ عنوان از این خانواده 
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فاده نشود . لیکن در شرایط خاص و یا بنا به درخواست و منبع نوری در نورپردازی است

اصرار کارفرما استفاده از این منبع نوری با رعایت استانداردهای نورپردازی که ذکر خواهد 

 شد بال مانع می باشد . 

 

بهترین منبع نور برای سقفهای کشسان می باشد که البته :تک رنگ SMD ریسه 

.  ماییددرصورتیکه پروزه  سقف چاپ شده  می باشد حتما از نور سفید یخی  استفاده ن

ند و کنمی  نورسفید یخی به دلیل اینکه رنگ خنثی ای دارد در رنگ تصاویر تغییری ایجاد

ا روز ینگ و راده از نورهای آفتابی تصویر چاپ شده با وضوح کامل  روشن خواهد شد . استف

  مناسب کارچاپ شده نمی باشند.رنگ باعث تغییر در رنگ تصاویر می شود و 

 

شت  : در این منبع نوری این امکان وجود دارد که  رنگ نور پ   SMD R.G.Bریسه 

سقف کشسان توسط یک دستگاه کوچک کنترل رادیویی و یک درایور مخصوص بنا به 

ن قف کشساسردازی یابد و یا با استفاده از حالتهای تغییر اتوماتیک و فلش نورپسلیقه تغییر 

 اربردکبصورت دکوراتیو صورت پذیرد .عموما این منبع نوری برای سقفهای ترنسلوسیت 

ین نوع ات از بیشتری دارد و در فضاهای نمایشگاهی و یا رستوران بویژه برای ایجاد جذابی

ع نوری ین منبا. گاها برای نورپردازی سقفهای چاپ شده نیز از نورپردازی استفاده می شود 

 د . استفاده شده و با تغییر رنگ نور در دکوراسیون تنوع جذابی ایچاد می نماین
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 ترانس مبدل برق شهری 

 

ی مولت تولید 12ولت و یا برق مستقیم  220به دوصورت برق شهری  SMDنور  عمناب

از آداپتور  ولت 12که در حالت دوم برای تبدیل برق شهری با جریان متناوب به برق شوند 

دت های متناسب با شدت جریان مصرفی استفاده می گردد . تعیین تعداد و ظرفیت ش

ه پروژ جریان آدابتورها بعهده مهندسین شرکتهای فروشنده سقف کشسان و یا اکیپ برق

 .  داردهای نورپردازی نصب را انجام می دهدمی باشد و گروه نصاب براساس استان

 

 محاسبات نورپردازی 
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 نورپردازی سقف کشسان می بایست بصورت یکنواخت انجام پذیرد بطوریکه وقتی

می  حاصل بیننده به سقف نصب شده نگاه می کند رد نور مشاهده نگردد.این نتیجه زمانی

 نبع نوراز م شود که تعداد منابع نوری , فاصله منابع نور از یکدیگر و فاصله سقف کشسان

 شود: بات نورپردازی از این پارامترها استفاده میدرمحاسدرست رعایت شده باشد . 

 

H    فاصله سقف اصلی از محل نصب سقف کشسان 

L   فاصله کانونی منبع نور از سطح سقف کشسان 

S   فاصله بین منابع نوری از یکدیگر 

N  تعداد شاخه های منبع نوری در یک سطح 

 

در بسیاری از پروژه ها که منبع نوری مستقیما روی سقف اصلی نصب می شود 

ر ه هایی که دبا هم برابر می باشند ولی دربرخی پروژه ها مانند پروز L و  Hپارامترهای 

لی تا قف اصساختمانهای صنعتی , فرودگاه و یا بیمارستانها انجام می پذیرد ممکن است س

دیک و نز ادی داشته و نیاز به زیر سازی برای منبع نورسقف کشسان فاصله  ارتفاعی زی

 کردن منبع نوری به سقف کشسان داشته باشیم . 
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 است: ن شرحرابطه بین پارامترها و مقدار عددی آنها که بروش تجربی بدست آمده به ای

 

 مقدار بهینه برای پارامتها در شرایط ایده آل

H=S=L=15CM 

  

H ≥25 CM               L =15 CM      & S=15CM                      

H= 12 CM               L=H=12 CM  &  S=10CM 

H= 8 CM                 L=H=8 CM &    S= 7CM  

 

ان ه کشسهمانطور که از روابط تجربی فوق پیداست  درصورتیکه ارتفاع سقف پشت پارچ

اد ف تعدله بین خطوط منبع نوری کمتر شود که نتیجه آن مصرکوتاه باشد می بایست فاص

 بیشتر منابع نوری روی سقف می شود و هزینه و مصرف برق باالتر می رود . 
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 محاسبه متریال مصرفی در سقف کشسان

 

 الف ( برآورد مقدار پارچه کشسان برای یک پروژه :

ول متر می باشد پس در قب 100سانتی متر و طول آن  320عرض رول پارچه کشسان 

ربع یا الی مسفارشات می بایست این ابعاد را مدنظر قراردهیم .درصورتیکه شکل سفارش ارس

 مستطیل باشد در محاسبه جنس صرفا مساحت شکل حاصلضرب طول در عرض خواهد بود

 به آن هر شکل خاص دیگر باشد , یک چهارضلعیاما اگر شکل سقف دایره یا بیضی و یا 

 ود . شکل محاط نموده و مساحت آن چهارضلعی را مالک برآورد هزینه پروژه خواهد ب

 
 

 ب( متراژ پروفیل بر اساس محیط هندسی کار محاسبه می شود
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 ابزار نصب سقف کشسان 

 

 جت هیتر  – 1

 
و  گرم کردن پارچه کشسان  در زمان نصب بکار می روند جت هیتر ها برای 

 مین ونیاز به برق شهری و گاز  داشته بدین صورت که شعله گاز حرارت الزمه را تا

ب فن قوی آن با نیروی الکتریسیته حرارت ناشی از شعله را به سمت بیرون پرتا

 ایید . می نماید . در کارکردن با جت هیتر حتما نکات ایمنی را رعایت نم
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  کاردک مونتاژ – 2

 کاردک یا چاقوی بازکن – 3

 
 

 

 دریل و ابزار نصب پروفیل – 4
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 الحاقات و تزئینات سقف کشسان

:کریستالهای نوری در روی سقف کشسان الکر نصب می گردد این  کریستال – 1

ی برندها و در کریستالها در برندهای مشهور و گرانقیمت , کریستال با تراشکاری دستی بوده

 ک عددارزان قیمت از جنس شیشه و یا اکرولیک ساخته می شوند . در داخل کریستال ی

ن انتقال می ولت را از ترانس به آ 12برق منبع نور ال ای دی قرارداشته و دو رشته سیم 

نه روی ره گودهند. بعلت بدنه تراشخورده کریستال , نور ال ای دی بصورت دکوراتیو و ستا

 سقف الکر براق یا مخملی تابیده و تصاویر ستاره گونه ایجاد می نماید . 

 
 

 فیبر نوری  : – 2
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 فیبر نوری در سقف کشسان

ل یجیتاامروزه فیبرهای نوری عمدتا در صنایع ارتبطی اینترنت  و انتقال دیتای د

ه می کاستفاده می شود لیکن در صنعت سقف کشسان نیز کاربرد دارند .  بدین ترتیب 

ی می ر نورتوان با تاباندن نور از یک منبع نوری تک رنگ یا چند رنگ یه داخل جرم فیب

ی را با یبر نورکار فر داخل فیبر نوری را ایجاد نمود . برای اینتوان مناظر زیبایی از حرکت نو

ن شن شدایجاد یک سوراخ ریز از پشت وارد سقف کشسان الکر یا مخمل می کنند و با رو

 د آموزشاز منفیبر نوری اشکال زیبا و نورانی روی سقف کشسان خلق می نمایند . اینکار نی

 د . عملی و مهارت باالی اکیپ اجرایی می باش
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 لوستر روی سقف کشسان حلقه و , سیلندری( هالوژنچراغ توکار )نصب 

روی انواع سقفهای کشسان امکان نصب چراغ هالوژن و همچنین نصب حلقه های 

 مخصوص برای عبور دادن زنجیریا کابل آویزهای مختلف  و زنجیر لوستر وجود دارد 

 الف ( نصب هالوژن  

 ابتدا می بایست یک زیرسازی با  فریم فلزی , چوب  یا گچ برگ در محلی که قرار

است چراغ سیلندری نصب گردد قبل از اجرای سقف تعبیه شود این زیرسازی برای 

پروفیل اختصاصی در محیط پیرامون سقف تحمل وزن چراغ توکار استفاده می شود . 

رحله نصب می گردد . در این م  ع چراغ هاپیچ شده و پایه چراغ ها بر اساس تعداد و نو

 مدار می توان برای وسایلی نظیر هواکش ، دتکتور ، شیر آتشنشانی ، باند صدا ، دوربین

 بینی بسته و... و همچنین انواع وسایل روشنایی مانند لوستر ها ، پایه های مناسب پیش

 نمود .
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