
های شود که یکی مبنی بر اجبار و یکی مبنی بر اختیار است. در این مطلب انگیزهی مهم موجب اجرای سقف کاذب میدو انگیزه

شود. اجرای آموزش داده می میلگرد آویز سقف کاذب ی اجرای آن با استفاده ازشود؛ سپس، نحوهاجرای سقف کاذب بررسی می

ی خدمات طراحی، ی آچاره ارائه دهندهی تخصصی است که باید به دست متخصصان مجرب انجام شود. مجموعهسقف کاذب فرآیند

نصب و اجرای سقف کاذب با بهترین کیفیت به دست متخصصان مجرب است. با ما همراه باشید و سفارش خود را ثبت کنید. آچاره 

 .ضامن کیفیت خدمات شماست

 

 هدف از اجرای سقف کاذب چیست؟

ی ساختمان شما را مجبور به اجرای دو هدف جهت اجرای سقف کاذب وجود دارد که یکی اجباری و یکی اختیاری است. گاهی سازه

ی اجرا ثابت است؛ کند. در هر دو صورت نحوهی ساکنان شما را مجبور به اجرای سقف کاذب میکند و گاهی سلیقهسقف کاذب می

 .دهیمی اجرای آنها را شرح میپردازیم سپس نحوهاجرای سقف کاذب می هایبنابراین، ابتدا به بررسی هدف

 هدف اجباری: اجرای سقف کاذب جهت پوشش آویز تیز با میلگرد آویز سقف کاذب

گویند. متر است، آویز تیر یا تیر آویز میسانتی ۲۰به حد فاصل اتمام ضخامت سقف تا اتمام ضخامت تیر، که به طور معمول حدود 

ی زیبایی ندارد؛ بنابراین، پوشش آن یا حذف آن واجب است. در ادامه، راهکار پوشش و حذف آویز تیر معرفی و بررسی تیر وجههآویز 

 .شود. در نتیجه، با ما همراه باشیدشود. در ضمن، دو راهکار فوق از نظر اجرا بررسی میمی



 شود. معموالً، های ساختمان است که در ایران اجرا مین سقفتریهای وافل رایجهای تیرچه بلوک و سقفسقف :پوشش آویز تیر

متر ضخامت دارند. سانتی ۵۰متر ضخامت دارند؛ اما، تیرهای سقف حدود سانتی ۳۰های وافل حدود های تیرچه بلوک و سقفسقف

 .ب جهت پوشش آنها واجب استها تیر آویز دارند؛ بنابراین، اجرای سقف کاذآید. این سقفتر میدر نتیجه، تیر از سقف پایین

 های کند. سقفشود؛ بنابراین، نیاز به اجرای سقف کاذب را رفع میهای مجوف موجب حذف آویز تیر میاجرای سقف :حذف آویز تیر

 ۵۰مجوف شامل سقف یوبوت، کوبیاکس و بابل دک است. سقف یوبوت، کوبیاکس و بابل دک ضخامت سقف بیشتری دارند که حدود 

شود. در نتیجه، در سقف یوبوت، کوبیاکس و بابل دک مشکل وجود برابر میمتر است؛ بنابراین، ضخامت سقف با ضخامت تیر سانتی

 .آویز تیر وجود ندارد؛ بنابراین، اجرای سقف کاذب واجب نیست

 پوشش آویز تیر به معنای کاربرد سقف تیرچه بلوک یا وافل است؛ اما،  :ی روش پوشش آویز تیر و روش حذف آویز تیرمقایسه

های تر از اجرای سقفهای دسته اول آساناربرد سقف یوبوت، کوبیاکس و بابل دک است. اجرای سقفحذف آویز تیر به معنای ک

ی دوم است. در نتیجه، های دستهی اجرای سقفی اول کمتر از هزینههای دستهی اجرای سقفی دوم است. در ضمن، هزینهدسته

ی پوشش آویز تیر با سقف کاذب نسبت ی دوم است؛ چون، هزینهتههای دستر از اجرای سقفی اول به صرفههای دستهاجرای سقف

ی دوم دست شما را برای طراحی های دستهشود. الزم به ذکر است که اجرای سقفتر تمام میی دوم ارزانهای دستهبه اجرای سقف

 .ی آن بسیار بیشتر است. در نتیجه، مقرون به صرفه نیستگذارد؛ اما، هزینهسقف بازتر می

 

 هدف اختیاری: اجرای سقف کاذب جهت طراحی سقف با میلگرد آویز سقف کاذب

آن موجب ارتقای  سقف یکی از سطوح مهم خانه است که بر طراحی دکوراسیون آن تأثیرگذار است؛ بنابراین، توجه به طراحی خاص

توانید با ترین آنهاست. شما میهای طراحی سقف است که رایجشود. اجرای سقف کاذب یکی از شیوهی شما میکیفیت فضای خانه

ی خود را بر روی سقف های مورد عالقهتوانید طرحنظیر تبدیل کنید. شما میای ناچیز سقف خود را به یک تابلوی نقاشی بیهزینه



د. حواستان باشد که به هارمونی سبک سقف با مابقی اجزای خانه دقت کنید. الزم به ذکر است که ارتفاع سقف را در نظر پیاده کنی

 .شودبگیرید. گاهی اجرای سقف کاذب موجب کوتاه شدن سقف می

گوشه در نظر ی راستهای سادهشکل در نظر دارید، سقف رابیتس بهترین انتخاب شماست؛ اما، اگر طرحهای خاص منحنیاگر طرح

های خاص گوشه با رابیتس و اجرای طرحی راستهای سادهدارید، سقف کناف بهترین انتخاب شماست. در حقیقت، اجرای طرح

کند. الزم به ذکر است که کناف بهتر از رابیتس است؛ اما، گاهی شکل با کناف نیز ممکن است؛ اما، کار شما را دشوارتر میمنحنی

های خاص با کناف ی ساخت، نصب و اجرای طرحتر است؛ چون، هزینههای خاص رابیتس مناسبیابد. در طرحری میرابیتس برت

 .کمی بیشتر خواهد بود

 

 اذب چگونه است؟ی اجرای سقف کاذب با میلگرد آویز سقف کنحوه

ترین بخش آن است. در ادامه، اجرای سقف شود؛ بنابراین، مهمای متصل میبه سقف سازه میلگرد آویز سقف کاذب سقف کاذب با

شود. الزم به ذکر است که اجرای سقف کاذب فرآیندی تخصصی است که باید به دست متخصص کاذب با میلگرد آموزش داده می

کاری است؛ بنابراین، سفارش خود را به متخصصان مجرب کاری و کنافی خدمات رابیتساره ارائه دهندهی آچانجام شود. مجموعه

 .آچاره بسپارید که خیالتان آسوده باشد



 نصب میلگرد آویز سقف کاذب

کند که رقی نمیترین جز از اجزای سقف کاذب است. فی اتصال سقف کاذب به سقف اصلی را دارد؛ بنابراین، مهممیلگرد آویز وظیفه

میلگرد  ی سقف کاذب به سقف اصلی واجب است. بهتر است،دهندهسقف مورد نظر شما رابیتس یا کناف باشد. تأمین عضو اتصال

ی میلگردهای آویز جهت تحمل وزن به تیرهای اصلی متصل باشد که وزن بیشتری را تحمل کند. حداکثر فاصله آویز سقف کاذب

ی یابد. این میلگردها به دو دستهمتر کاهش میسانتی ۳۰های کاذب سنگین به است. این فاصله در سقفمتر سانتی ۶۰سقف کاذب 

ی شود که شامل میلگردهای سقف رابیتس و میلگردهای سقف کناف است. میلگردهای سقف رابیتس به دو دستهکلی تقسیم می

شود. در ی میلگردهای میخی و پیچی تقسیم میدو دسته شود. میلگردهای سقف کناف بهمیلگردهای جوشی و دفنی تقسیم می

 .ادامه، میلگردهای جوشی و دفنی را بررسی خواهیم کرد؛ چون، میلگردهای میخی و پیچی ساده هستند

 میلگرد سقف رابیتس 

 میلگرد جوشی .1

 میلگرد دفنی .2

 میلگرد سقف کناف 

 میلگرد میخی .1

 میلگرد پیچی .2

 



 میلگرد جوشی

شود. در حقیقت، میلگردها به سقف جوش ای متصل میمیلگردهای جوشی از طریق فرآیند جوشکاری به سقف اصلی یا سقف سازه

ی خدمات جوشکاری در محل با کمترین ی آچاره ارائه دهندهشوند. اجرای این روش به یک جوشکار ماهر نیاز دارد. مجموعهداده می

ب است. الزم به ذکر است که حداقل طول جوش در فرآیند جوشکاری میلگرد به سقف قیمت به دست متخصصان جوشکاری مجر

 .متر باشدمیلی ۶ای باید متر باشد؛ همچنین، حداقل قطر میلگرد در فرآیند جوشکاری میلگرد به سقف سازهسانتی ۲ای باید سازه

 میلگرد دفنی

شود. در ای انجام میگردهای دفنی در هنگام ساخت سقف سازهمیلگردهای دفنی با میلگردهای جوشی متفاوت است. تأمین میل

ای بیرون دفنی از سقف سازه میلگردهای آویز سقف کاذب شوند. بخشی ازحقیقت، میلگردهای دفنی به تیرهای اصلی متصل می

های نی مناسب سقفزند؛ اما، بخشی از آن مدفون است. مقاومت میلگردها در روش دفنی بیشتر از روش جوشی است. روش دفمی

 .بتنی است؛ چون، بتن تحمل وزن سقف کاذب را ندارد

 تراز میلگرد آویز سقف کاذب

کند که سقف شما رابیتس باشد یا کناف باشد؛ تراز کردن میلگردها مهم اند. فرقی نمیدر این مرحله میلگردهای آویز نصب شده

شود. معموالً، کاری انجام میگیرد. اگر میلگردها تراز نباشند، برشصورت میشود؛ سپس، ترازبندی گیری انجام میاست. ابتدا، اندازه

 .خواهدکاری میکاری ندارد؛ اما، سقف رابیتس برشسقف کناف نیاز به برش

 های باربرنصب نبشی

متر سانتی ۵-۳های حمال بین نبشی شود. سایزهای باربر انجام میاز طریق نبشی میلگرد آویز سقف کاذب اتصال سقف کاذب به

های ها واجب است. حتماً، نبشیها در کنجمتر است. در ضمن، اجرای نبشیسانتی ۶۰ها حدود ی مجاز نبشیاست. حداکثر فاصله

؛ ی تحمل وزن سقف کاذب بر دوش آنهاست. در نتیجه، بهترین جنس را انتخاب کنیدباربر را با دقت انتخاب کنید؛ چون، وظیفه

ها به سقف کناف از ها به سقف رابیتس از طریق جوشکاری است؛ اما، اتصال نبشییعنی، مواد بازیافتی انتخاب نکنید. اتصال نبشی

 .تر از اجرای سقف کاذب رابیتس استطریق پیچ و مهره است. در نتیجه، اجرای سقف کاذب کناف بسیار راحت

 نصب سقف کاذب

ی کاری چند مرحلهتوانید سقف کاذب خود را چه رابیتس و چه کناف نصب کنید. الزم به ذکر است که رابیتسدر این مرحله شما می

کاری سقف را ز سقف را چک کنید؛ سپس، مراحل نازکرسد. کافیست، تراکاری در این مرحله به پایان میتر دارد؛ اما، کنافکوچک

بر تر است؛ چون، نصب سقف کاذب رابیتس به میلگردهای فرعی نیاز دارد که هزینهآغاز کنید. نصب سقف کاذب کناف بسیار ساده

 .است



 

 کاری سقف کاذبنازک

آمیزی است. کاری است. روکاری شامل رنگی زیرکاری و روکاری است. زیرکاری شامل گچکاری سقف کاذب شامل مرحلهنازک

آمیزی ساده و آمیزی نیز شامل رنگی آن است. رنگی شما تعیین کنندهدار است که سلیقهکاری ساده و طرحکاری شامل گچگچ

آمیزی ساده است. کاری ساده و رنگآمیزی شامل گچکاری و رنگگچترین ی شما تعیین کننده است. رایجسلیقه دار است کهطرح

توانید نورپردازی ساختمان خود را از طریق نورپردازی سقف کاذب تکمیل کنید. نورهای معموالً، رنگ سقف سفید است. شما می

 .بخشدنظیر به سقف شما میای بیمخفی بهترین انتخاب برای شماست که جلوه


