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مقدمه

ــا وجــود دارد اطــاع  ــی کــه در جامعــه مهندســی م یکــی از نیازهای
ــواد و  ــا م ــه مهندســان و طراحــان ســاختمانی در رابطــه ب رســانی ب
ــه دالیــل  ــز مــا ب ــح نویــن مــی باشــد . متاســفانه مملکــت عزی مصال
متعــدد از تکنولــوژی روز ســاختمان نســبت بــه کشــورهای در حــال 
توســعه همســایه خــود حداقــل ۸ ســال عقــب تــر مــی باشــد و ایــن 
فاصلــه بــا جوامــع پیشــرفته گاهــا بــه ۱۵ ســال مــی رســد . کمبــود 
اطاعــات مهندســان و فعــاالن در صنعــت ســاختمان مــا باعــث بــاال 
رفتــن هزینــه هــا , کاهــش ایمنــی و بــه تاخیــر افتــادن زمــان احــداث 
ــه در  ــود . زمانیک ــی ش ــورمان م ــداث کش ــال اح ــای در ح ــروژه ه پ
نمایشــگاههای کشــورهای دیگــر حضــور مــی یابــم و تفــاوت ســطح 
تکنولــوژی را مــی بینــم بســیار متاثــر مــی شــوم و بــه همیــن دلیــل 
ــی  ــم ول ــم حج ــی ک ــله کتابهای ــف سلس ــه تالی ــم ب ــم گرفت تصمی
کاربــردی بــرای آشــنایی مهندســین و طراحــان محتــرم هموطنــم بــا 
مصالــح نویــن ســاختمانی و دکوراســیون داخلــی اقــدام نمایــم . کتاب 
حاظــر در خصــوص آشــنایی بــا ســقف هــای کشســان , محاســبات و 
روشــهای نصــب آن مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه اســتقبال مشــتریان 
ــه  ــزون ب ــان روزاف ــوع ســقفها و شــمار متقاضی ــن ن در اســتفاده از ای
ــقف  ــی س ــهای آموزش ــا و کاس ــرکت در دوره ه ــرای ش ــرم ب دفت
کشســان , امیــدوارم ایــن کتــاب مــورد اســتفاده همــه عاقمنــدان و 
دســت انــدرکاران ایــن صنعــت باشــد و توانســته باشــم در اشــتغالزایی 

بــرای جوانــان کشــورم گام بــردارم.

پیمان ریحانیان
تابستان ۱۳۹۶
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تعریف سقف کشسان
امــروزه ســاختمان ؛ کــه یکــی از بخــش هــای مهــم صنعــت در جهــان 
مــی باشــد , بــه صــورت پویــا و بــا ســرعت روزافــزون در حــال توســعه 
و پیشــرفت اســت. طراحــان و دانشــمندان ایــن صنعــت بــرای ســبک 
ســازی ســاختمانها ســقفهای بســیاری طراحــی و تولیــد نمــوده انــد 
ــت.  ــا اس ــن آنه ــبکترین و خاصتری ــی از س ــقف کاذب کشش ــه س ک
ســبکی ســقف هــای کششــی باعــث مــی شــود کــه ایــن ســقف هــا 
حــدودا تــا 7۰ متــر مربــع بــدون آویــز هرگونــه ســاپورتی از میانــه , 
قابــل اجــرا باشــد و تنهــا از اطــراف بــا پروفیــل کشــی هــای مخصوص 
از قبــل انجــام شــده نصــب شــود. ایــن پدیــده نویــن ,از محصــوالت 
ویــژه و خــاص در صنعــت ســقف هــای کاذب ســاختمان و طراحــی و 
زیبایــی ســازی نمــای داخلــی مــی باشــد. ســقف کشســان سیســتم 
ســقفی معلقــی اســت کــه از دو عنصــر اصلــی تشــکیل شــده اســت. 
یکــی ریــل محیطــی و احاطــه کننــده و دیگــری غشــای اصلــی ســبک 
ــرد و  ــی گی ــد و قرارم ــی آی ــل کــش م ــه در طــول مســیر ری وزن ک
ــد  ــز نخواه ــه آوی ــازی ب ــای ســقفی موجــود نی برخــاف سیســتم ه
داشــت و قابلیــت مخفــی نمــودن اتصــاالت )ریــل( را دارا مــی باشــد. 
ــت اجــرای  ــی شــود. عل ــا حــرارت نصــب م ســقف کاذب کششــی ب
ایــن ســقف بــا حــرارت ایــن اســت کــه انــدازه هــای ارســالی بــا ســقف 
ــردن و  ــرم ک ــا گ ــش( و ب ــهم کش ــاوت دارد )س ــن ۵ - 7 % تف بی
کشــیدن آن بــرای جــا انداختــن در پروفیــل هــا تفــاوت ســایز مابقــی 
ــه حالــت اســترچ  ســقف جبــران مــی شــود و بعــد از ســرد شــدن ب
ــه  ــا ۰۵ درج ــه ت ــی ک ــل های ــدازد و در مح ــی ان ــکم نم ــده و ش مان
ســانتیگراد گــرم مــی باشــند نیــز تغییــر حالــت نمــی دهــد. ســقفهای 
ــری  ــواد پلیم ــا از م ــه در آنه ــتند ک ــبک هس ــا دوام و س ــی ب کشش

بــدون ســرب اســتفاده شــده اســت
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انواع سقفهای کشسان

سقفهای کشسان به سه دسته عمده تقسیم بندی می شوند

الف ( سقف کشسان طرح دار ) چاپ شده (

ســقف کشســان بــه دلیــل داشــتن متریــال چــاپ پذیــر, امــکان چــاپ 
انــواع طــرح هــای گرافیکــی و عکــس را دارا مــی باشــد . البتــه ایــن 
ــن  ــک ک ــه دارای خش ــژه ک ــای وی ــا چاپگره ــت ب ــی بایس ــاپ م چ
ــت و  ــای باکیفی ــرد و از رنگه ــام پذی ــتند انج ــش هس ــاورای بنف م
مخصــوص اســتفاده شــود . بــه دلیــل اینکــه قبــل از عملیــات کشــش 
طــرح روی پارچــه کشســان چــاپ مــی شــود , درصــورت اســتفاده 
از دســتگاه هــای متفرقــه و رنگهــای چــاپ معمولــی ,پــس از نصــب 
امــکان پوســته شــدن و تــرک خــوردن چــاپ وجــود دارد درحالیکــه 

چاپگــر هــای مخصــوص بــه دلیــل داشــتن رنگهــای ویــژه چــاپ
ــاالی چــاپ , مانــدگاری بلنــد مــدت  ــر کیفیــت ب کشســان, عــاوه ب
طــرح را بــدون هرگونــه مشــکلی تامیــن مــی کننــد. عــرض اســتاندارد 

دســتگاههای چــاپ ۳۲۰ ســانتی متــر مــی باشــد . 
پارچــه هــای کشســان چــاپ شــده عــاوه بــر ســقف روی دیــوار نیــز 
نصــب مــی شــوند و چشــم انــدازی افقــی بــرای بیننــده ایجــاد مــی 
ــر  ــکار رفتــه و عــاوه ب نماینــد کــه در دکوراســیون داخلــی بســیار ب

دکوراســیون در صنعــت تبلیغــات نیــز کاربــرد دارنــد.
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ب ( سقف کشسان الکر

پارچــه کشســان الکــر دارای متریــال غیــر شــفاف مــی باشــد و نــور را 
از ســطح خــود عبــور نمــی دهــد لیکــن عمومــا ســطح بیرونــی براقــی 
داشــته بطوریکــه تصاویــر را منعکــس مــی کنــد. ســقفهای کشســان 
الکــر در رنگهــای متعــددی چــاپ مــی شــوند و بــه ســطوح رنگهــای 
زیبایــی مــی بخشــند . عمومــا روی ســقف کشســان الکــر از فیبرهــای 
نــوری کریســتال و هالــوژن بــرای روشــنایی محیــط – اســتفاده مــی 
ــی  ــواص فیزیک ــه خ ــر دارای کلی ــان الک ــای کشس ــه ه ــود . پارچ ش
ــد.  ــی باش ــان م ــقف کشس ــای س ــایر مدله ــابه س ــی مش و ارتجاع

پرکاربردتریــن رنگهــا در ســقف کشســان الکــر بــه ترتیــب ؛
سیاه براق , سورمه ای , آبی اقیانوسی و سفید می باشد .
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ج ( سقفهای کشسان الکر مخملی

ایــن نــوع پارچــه کشســان هماننــد الکــر هــا غیــر شــفاف مــی باشــند 
و دارای رنگهــای متنوعــی هســتند ولــی تفــاوت عمــده آنهــا بــا الکــر 
, ســطح مخملیــن آنهــا مــی باشــد کــه دارای پرزهایمخمــل بســیار 
ــا روی  ــرم و زیب ــیار ن ــطحی بس ــب آن س ــا نص ــد و ب ــی باش ــز م ری
ســقف بوجــود مــی آیــد.در ایــن ســقف نیــز بــرای روشــنایی فضــا از 
انــواع وســایل روشــنایی و دکوراتیــو همچــون فیبــر نــوری, کریســتال 
ــای  ــرای فضاه ــا ب ــود و عموم ــی ش ــتفاده م ــتر اس ــوژن و لوس و هال
ــا  ــا درمعمــاری داخلــی منــازل شــیک ب شــیک ماننــد رســتوران و ی

ــرد دارد. مبلمــان و دکوراســیون اصیــل و کاســیک کارب
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د( سقف کشسان ترنسلوسیت یا ترنسپرنت

نوعــی از ســقف هــای کشســان بــا نــام ترنــس لوســنت قابلیــت خــاص 
فیلتــر و تســطیح نورهــای طبیعــی و مصنوعــی را دارا میباشــد . ایــن 
قابلیــت بــه طراحــان امــکان تغییــر فضــای داخلــی را بــه کمــک نــور 
مــی دهــد . ایــن تکنولــوژی در طراحــی ویتریــن هــای فروشــگاهی ، 
رســتورانها و کافــی شــاپ هــا ، ســالن هــای انتظــار و صحنــه ســازی 
تئاتــر و ســینما و دیگــر اماکــن کــه در آنهــا اصــل تغییــر رنــگ نــور 

مــد نظــر اســت کاربــرد نامحــدود دارد.
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پروفیل های اصلی سقف کشسان

در نصب سقفهای کشسان , بنا بر شرایط پروژه از پروفیلهای مختلفی 
استفاده میشود.

الف( پروفیل دیواری

ایــن پروفیــل پراســتفاده تریــن مقاطــع در صنعــت ســقف کشســان 
مــی باشــد کــه بــه نصــاب کمــک مــی نمایــد تــا ســقف کشســان را به 
دیــوار متصــل نمایــد . پروفیــل دیــواری بــر اســاس ســلیقه کارخانــه 
ــی  ــکلهای متفاوت ــی ش ــای مصرف ــون ه ــده و هارپ ــد کنن ــای تولی ه

دارنــد ولــی همگــی از یــک اصــول کلــی تبعیــت مــی کننــد .
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ب ( پروفیل سقفی

ــه ســطوح  ــر ب ــل از زی ــرای اتصــال پروفی ــق ب ــل ســقفی مطاب پروفی
ــرای ســقفهای  ــا ب ــل عموم ــن پروفی ــی شــود ای ــف اســتفاده م مختل
الکــر کاربــرد دارد ولیکــن در شــرایط خــاص بــرای نصــب ســقفهای 
ــه زیــر لبــه باکــس هــا نیــز اســتفاده مــی شــود . ترنــس و چاپــی ب
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ج ( پروفیل میانی یا جداکننده

هنگامــی کــه بنــا بــه شــرایط پــروژه ناگذیــر از نصــب دوتکــه ســقف 
کشســان در کنــار یکدیگــر هســتیم مــی بایســت از پروفیلهــای میانــی 
اســتفاده نماییــم و بــرای نصــب پروفیــل میانــی حتما دیواره ای پشــت 
ســقف الزم بــه اجــرا مــی باشــد و در محــل اتصــال دو ســقف کشســان 
بــه یکدیگــر درز ایجــاد خواهــد شــد کــه کامــا طبیعــی بــوده و جــزو 
ــد  ــن ســقف مــی باشــد . برخــی از شــرکتهای تولی محدودیتهــای ای
کننــده بجــای اســتفاده از ایــن پروفیــل دو متریــال ســقف کشســان را 
بــه یکدیگــر مســتقیما جــوش مــی دهنــد کــه از نظــر تکنیکــی خطــا 
ــاره  ــان کوتاهــی محــل اتصــال پ ــدت زم ــس از گذشــت م ــوده و پ ب

خواهــد شــد .لــذا اســتفاده از ایــن پروفیــل ضــروری مــی باشــد.
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هارپون

پروفیلــی از جنــس پــی وی ســی هــم پایــه پارچــه ســقف کشســان کــه بــه 
منظــور اتصــال ســقف کشســان و درگیــر شــدن لبــه هــا بــا پروفیلهــا , در 
پیرامــون هــر ســقف بــه پارچــه کشســان دوختــه مــی شــود . هارپونهــای 

کارخانجــات در جزئیــات مقاطــع متفــاوت هســتند.

دوخت هارپون

دوخــت هارپــون در کارخانــه ؛ توســط دســتگاه هــای فرکانــس بــاال 
ــه  ــون و پارچ ــطح هارپ ــه دوس ــب ک ــن ترتی ــود بدی ــی ش ــام م انج
کشســان کــه از یــک جنــس هســتند بــدون هرگونــه چســب تنهــا بــا 
ورود جریــان فرکانــس بــاالی الکتریســیته, بــه یکدیگــر جــوش داده 
شــده و مولکولهــای آنهــا در یکدیگــر درگیــر مــی شــوند . بطوریکــه 
اگــر ایــن جــوش صحیــح انجــام شــده باشــد بــه هیــچ وجــه از محــل 
جــوش از یکدیگــر جــدا نخواهنــد شــد. دوخــت هارپــون بــه مهــارت و 
دقــت بســیار باالیــی نیــاز داشــته و کارخانجــات از بهتریــن نیروهــای 

خــود بــرای ایــن بخــش مهــم اســتفاده مــی نماینــد.
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ــقفهای  ــرای س ــور ب ــع ن ــن منب ــگ :بهتری ــک رن ــه SMD ت ریس
کشســان مــی باشــد کــه البتــه درصورتیکــه پــروزه ســقف چــاپ شــده 
ــور ســفید یخــی اســتفاده نماییــد . نورســفید  مــی باشــد حتمــا از ن
ــر  ــگ تصاوی ــی ای دارد در رن ــگ خنث ــه رن ــل اینک ــه دلی ــی ب یخ
ــا وضــوح کامــل  تغییــری ایجــاد نمــی کنــد و تصویــر چــاپ شــده ب
ــا روز ــگ و ی ــی رن ــای آفتاب ــتفاده از نوره ــد . اس ــد ش روشــن خواه

رنــگ باعــث تغییــر در رنــگ تصاویــر مــی شــود و مناســب کارچــاپ 
شــده نمــی باشــند.

نورپردازی سقف کشسان
ســقفهای کشســان ترنسلوســیت و چــاپ شــده نیازمنــد بــه نورپــردازی از 

ــند . ــت می باش پش
در نورپــردازی ســقفها معمــوال از ســه دســته منبــع نــور بطورکلــی اســتفاده 

شــده مــی شــود

فلورســنت : منبــع نــوری فلورســنت یــا مهتابــی , بــه دلیــل کیفیــت 
پاییــن اجنــاس موجــود در بــازار و ایجــاد حــرارت و پرتــو UV کنتــرل 
نشــده خــود , نامناســبترین منبــع نــوری بــرای نورپــردازی ســقفهای 
کشســان مــی باشــد و عمومــا بههمــکاران توصیــه مــی شــود بــه هیــچ 
عنــوان از ایــن خانــواده منبــع نــوری در نورپــردازی اســتفاده نشــود. 
لیکــن در شــرایط خــاص و یــا بنــا بــه درخواســت و اصــرار کارفرمــا 
ــا رعایــت اســتانداردهای نورپــردازی  ــوری ب اســتفاده از ایــن منبــع ن

کــه ذکــر خواهــد شــد بــا مانــع مــی باشــد .
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ــود  ــکان وج ــن ام ــوری ای ــع ن ــن منب ریســه SMD R.G.B : در ای
ــتگاه  ــک دس ــط ی ــان توس ــقف کشس ــت س ــور پش ــگ ن ــه رن دارد ک
کوچــک کنتــرل رادیویــی و یــک درایــور مخصــوص بنــا بــه ســلیقه 
تغییــر یابــد و یــا بــا اســتفاده از حالتهــای تغییــر اتوماتیــک و فلــش 
نورپــردازی ســقف کشســان بصــورت دکوراتیــو صــورت پذیــرد .عموما 
ــتری  ــرد بیش ــیت کارب ــقفهای ترنسلوس ــرای س ــوری ب ــع ن ــن منب ای
ــرای ایجــاد  ــژه ب ــا رســتوران بوی دارد و در فضاهــای نمایشــگاهی و ی
ــرای  ــردازی اســتفاده مــی شــود . گاهــا ب ــوع نورپ جذابیــت از ایــن ن
نورپــردازی ســقفهای چــاپ شــده نیــز از ایــن منبــع نــوری اســتفاده 
ــی ایچــاد  ــوع جذاب ــور در دکوراســیون تن ــگ ن ــر رن ــا تغیی شــده و ب

مــی نماینــد .
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ترانس مبدل برق شهری

ــا  ــت و ی ــهری ۲۲۰ ول ــرق ش ــورت ب ــه دوص ــور SMD ب ــع ن مناب
ــت دوم  ــه در حال ــوند ک ــی ش ــد م ــت تولی ــتقیم ۱۲ ول ــرق مس ب
ــت  ــرق ۱۲ ول ــه ب ــان متنــاوب ب ــا جری ــرق شــهری ب ــل ب ــرای تبدی ب
از آداپتــور هــای متناســب بــا شــدت جریــان مصرفــی اســتفاده مــی 
ــده  ــا بعه ــان آدابتوره ــداد و ظرفیــت شــدت جری ــن تع ــردد . تعیی گ
ــرق  ــا اکیــپ ب مهندســین شــرکتهای فروشــنده ســقف کشســان و ی
پــروژه مــی باشــد و گــروه نصــاب براســاس اســتانداردهای نورپــردازی 

نصــب را انجــام مــی دهــد .
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محاسبات نورپردازی

نورپــردازی ســقف کشســان مــی بایســت بصــورت یکنواخــت انجــام 
پذیــرد بطوریکــه وقتــی بیننــده بــه ســقف نصــب شــده نــگاه مــی کند 
ــی حاصــل مــی شــود کــه  ــن نتیجــه زمان ــور مشــاهده نگردد.ای رد ن
تعــداد منابــع نــوری , فاصلــه منابــع نــور از یکدیگــر و فاصلــه ســقف 
ــت شــده باشــد . درمحاســبات  ــور درســت رعای ــع ن کشســان از منب

نورپــردازی از ایــن پارامترهــا اســتفاده مــی شــود:
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



24

ــقف  ــتقیما روی س ــوری مس ــع ن ــه منب ــا ک ــروژه ه ــیاری از پ در بس
اصلــی نصــب مــی شــود پارامترهــای H و L بــا هــم برابــر مــی باشــند 
ولــی دربرخــی پــروژه هــا ماننــد پــروزه هایــی کــه در ســاختمانهای 
صنعتــی , فــرودگاه و یــا بیمارســتانها انجــام مــی پذیــرد ممکــن اســت 
ســقف اصلــی تــا ســقف کشســان فاصلــه ارتفاعــی زیــادی داشــته و 
نیــاز بــه زیــر ســازی بــرای منبــع نــور و نزدیــک کــردن منبــع نــوری 

بــه ســقف کشســان داشــته باشــیم .
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H ≥25 CM
H= 12 CM
H= 8 CM

ــی  ــروش تجرب ــه ب ــا ک ــددی آنه ــدار ع ــا و مق ــن پارامتره ــه بی رابط
ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ــده ب ــت آم بدس

مقدار بهینه برای پارامتها در شرایط ایده آل

L =15 CM & S=15CM
L=H=12 CM & S=10CM
L=H=8 CM & S= 7CM

H=S=L=15CM

همانطــور کــه از روابــط تجربــی فــوق پیداســت درصورتیکــه ارتفــاع 
ســقف پشــت پارچــه کشســان کوتــاه باشــد مــی بایســت فاصلــه بیــن 
ــداد  ــرف تع ــه آن مص ــه نتیج ــود ک ــر ش ــوری کمت ــع ن ــوط منب خط
بیشــتر منابــع نــوری روی ســقف مــی شــود و هزینــه و مصــرف بــرق 

باالتــر مــی رود .
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محاسبه متریال مصرفی در سقف کشسان

الف ( برآورد مقدار پارچه کشسان برای یک پروژه :

ــول آن ۱۰۰  ــر و ط ــانتی مت ــان ۳۲۰ س ــه کشس ــرض رول پارچ ع
متــر مــی باشــد پــس در قبــول سفارشــات مــی بایســت ایــن ابعــاد 
را مدنظــر قراردهیــم .درصورتیکــه شــکل ســفارش ارســالی مربــع یــا

در محاســبه جنــس صرفــا مســاحت شــکل  باشــد  مســتطیل 
حاصلضــرب طــول در عــرض خواهــد بــود امــا اگــر شــکل ســقف دایره 
یــا بیضــی و یــا هــر شــکل خــاص دیگــر باشــد , یــک چهارضلعــی بــه 
آن شــکل محــاط نمــوده و مســاحت آن چهارضلعــی را مــاک بــرآورد 

هزینــه پــروژه خواهــد بــود .

ب( متراژ پروفیل بر اساس محیط هندسی کار محاسبه می شود

۱ جت هیتر
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ابزار نصب سقف کشسان

۱ جت هیتر

جــت هیتــر هــا بــرای گــرم کــردن پارچــه کشســان در زمــان نصــب 
بــکار مــی رونــد و نیــاز بــه بــرق شــهری و گاز داشــته بدیــن صــورت 
ــا نیــروی  کــه شــعله گاز حــرارت الزمــه را تامیــن و فــن قــوی آن ب
ــاب   ــرون پرت ــمت بی ــه س ــعله را ب ــی از ش ــرارت ناش ــیته ح الکتریس
ــی را  ــکات ایمن ــا ن ــر حتم ــت هیت ــا ج ــردن ب ــد . در کارک ــی نمای م

ــد . ــت نمایی رعای
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۲-کاردک مونتاژ

۳-کاردک یا چاقوی بازکن 

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

۱ کریستال

کریســتالهای نــوری در روی ســقف کشســان الکــر نصــب مــی گــردد 
ــا  ــتال ب ــت , کریس ــهور و گرانقیم ــای مش ــتالها در برنده ــن کریس ای
تراشــکاری دســتی بــوده و در برندهــای ارزان قیمــت از جنــس شیشــه 
و یــا اکرولیــک ســاخته مــی شــوند . در داخــل کریســتال یــک عــدد

منبــع نــور ال ای دی قرارداشــته و دو رشــته ســیم بــرق ۱۲ ولــت را از 
ترانــس بــه آن انتقــال مــی دهنــد. بعلــت بدنــه تراشــخورده کریســتال 
, نــور ال ای دی بصــورت دکوراتیــو و ســتاره گونــه روی ســقف الکــر 
بــراق یــا مخملــی تابیــده و تصاویــر ســتاره گونــه ایجــاد مــی نمایــد .
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۲-فیبر نوری

فیبر نوری در سقف کشسان

 امــروزه فیبرهــای نــوری عمدتــا در صنایــع ارتبطــی اینترنــت 
ــت  ــن در صنع ــود لیک ــی ش ــتفاده م ــال اس ــای دیجیت ــال دیت و انتق

ــی ــه م ــب ک ــن ترتی ــد . بدی ــرد دارن ــز کارب ــان نی ــقف کشس س
تــوان بــا تابانــدن نــور از یــک منبــع نــوری تــک رنــگ یــا چنــد رنــگ 
یــه داخــل جــرم فیبــر نــوری مــی تــوان مناظــر زیبایــی از حرکــت 
نــور داخــل فیبــر نــوری را ایجــاد نمــود . بــرای اینــکار فیبــر نــوری را 
بــا ایجــاد یــک ســوراخ ریــز از پشــت وارد ســقف کشســان الکــر یــا 
ــوری اشــکال زیبــا و  ــا روشــن شــدن فیبــر ن مخمــل مــی کننــد و ب
نورانــی روی ســقف کشســان خلــق مــی نماینــد . اینــکار نیــاز منــد 

آمــوزش عملــی و مهــارت بــاالی اکیــپ اجرایــی مــی باشــد .
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نصب چراغ توکار )هالوژن , سیلندری( و حلقه لوستر روی سقف کشسان

روی انــواع ســقفهای کشســان امــکان نصــب چــراغ هالــوژن و 
همچنیــن نصــب حلقــه هــای مخصــوص بــرای عبــور دادن زنجیریــا 

ــود دارد ــتر وج ــر لوس ــف و زنجی ــای مختل ــل آویزه کاب
الف ) نصب هالوژن

ابتــدا مــی بایســت یــک زیرســازی بــا فریــم فلــزی , چــوب یــا گــچ 
بــرگ در محلــی کــه قــرار اســت چــراغ ســیلندری نصــب گــردد قبــل 
ــل وزن  ــرای تحم ــازی ب ــن زیرس ــود ای ــه ش ــقف تعبی ــرای س از اج
ــط  ــل اختصاصــی در محی ــی شــود . پروفی ــوکار اســتفاده م ــراغ ت چ
ــداد و  ــر اســاس تع ــا ب ــه چــراغ ه ــچ شــده و پای ــون ســقف پی پیرام
نــوع چــراغ هــا نصــب مــی گــردد . در ایــن مرحلــه مــی تــوان بــرای 
ــد صــدا ،  ــور ، شــیر آتشنشــانی ، بان ــر هواکــش ، دتکت وســایلی نظی
دوربیــن مــدار بســته و... و همچنیــن انــواع وســایل روشــنایی ماننــد 

لوســتر هــا ، پایــه هــای مناســب پیــش بینــی نمــود .


