
 

  بست ھارادکنترل و بازرسی 
  

  
   روح بخش الھه    

   بازرس ساختمان - معمار مھندس 
  

 : کلیات
ــه در                ــا ک ــه گــاه ه ــده ، اتصــاالت و تکی ــزاي نگهدارن ــاه ، اج ــد جایگ ــا چن ــک ی ــامل ی ــزي موقــت ش ــت فل ــازه اي اس ــت س داربس

ــارگرا    ــا و حفـــظ و نگهـــداري کـ ــتفاده قرارمـــی هنگـــام اجـــراي عملیـــات ســـاختمانی بـــه منظـــور دسترســـی بـــه بنـ ن مـــورد اسـ
  . گیرد 

ــتفاده  ــتامـــروزه اسـ ــذیر هـــر پـــرو  از داربسـ ــدایی ناپـ ــاختمانیژجـــزو اصـــول جـ ــود   ه سـ ــوب مـــی شـ ــفانه در  .محسـ ــا متاسـ امـ
  . کمرنگ و کم اهمیت ، جلوه کرده است بسیار جامعه مهندسی ما این سازه بسیار مهم ، 

ام د ، کنتـــرل و تاییـــد قرارگیـــرد تـــا از پایـــداري ، اســـتحکداربســـت بایـــد در مـــوارد زیـــر توســـط شـــخص ذیصـــالح مـــورد بازدیـــ
  :و ایمنی آن اطمینان حاصل شود 

  قبل از شروع به استفاده از آن - الف
  حداقل هفته اي یکبار در حین استفاده - ب
  پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در استفاده از آن  - ج

  

  :انواع داربست ها 
 : داربست مدوالر مثلثی .1

ــن ــوند و در              ای ــی ش ــل م ــدیگر متص ــه یک ــاده ب ــر و م ــورت ن ــه ص ــه ب ــت ک ــده اس ــکیل ش ــی تش ــاي مثلث ــت از فریمه ــوع داربس ن
ــار مـــی رونـــد    ــا بـــه کـ ــر و همچنـــین پلهـ ــا تیـ ــه تیـــپ  . کفراژبنـــدي دال یـ ــوع داربســـت در سـ ــریم ایـــن نـ  1و  0,75و  0,5فـ

الي ایـــن داربســـت هــا بـــراي هـــر  متــري تولیـــد مـــی شــوند کـــه بـــا قــراردادن ســـر جکهـــاي قابــل رگـــالژ در قســـمتهاي بــا     
ــت    ــیم اسـ ــل تنظـ ــاعی قابـ ــی   . ارتفـ ــتی مثلثـ ــاي داربسـ ــرض فریمهـ ــاطع     120عـ ــد داراي مقـ ــی توانـ ــه مـ ــت کـ ــانتیمتر اسـ سـ

  .افقی مثلثی یا مربعی باشد 

  
  
  
 



 
 : داربست مدوالر چکشی .2

ــت              ــده اس ــکیل ش ــف تش ــاي مختل ــدازه ه ــی در ان ــاي افق ــائم و مهاره ــاي ق ــه ه ــا از پای ــت ه ــوع داربس ــن ن ــائم   .ای ــوهاي ق عض
ــا در طولهـــاي   ــراردادن ســـرجکهاي قابـــل رگـــالژ در    3و  2,5،  1,5،  1ایـــن نـــوع داربســـت هـ ــا قـ متـــر تولیـــد مـــی شـــوند و بـ

تــرازي قابــل تنظــیم   اخــتالف قســمت بــاالیی و پایــه جکهــاي قابــل رگــالژ در قســمت پــایین داربســت بــراي هــر ارتفــاع و            
   .مغزي و پین میسر خواهد شد  می باشد و اتصال پایه هاي داربست به یکدیگر با

  :مزایاي استفاده از داربست هاي چکشی به شرح زیر است 
  سهولت و سرعت در باز و بسته شدن و عدم نیاز به آچار جهت بستن اتصاالت) الف
  قابل توسعه در پالن و در ارتفاع بدون محدودیت ) ب
  عدم نیاز به مهاربندي در ارتفاع هاي زیاد) پ
  ده در داربست بندي نماي ساختمانها و یا تاسیسات پاالیشگاهی و غیرهقابل استفا) ت
  باربري زیاد در کفراژبندي دالهاي بتنی ، سقف هاي قوسی و غیر هم سطح) ث
  عدم نیاز به کارگر ماهر داربست بند و مونتاژ قطعات توسط کارگر ساده) ج
  سهولت در جابجایی و انتقال آن به دلیل سبک بودن قطعات ) چ

  

 
 

 : داربست سنتی .3
  .سانتیمتر در طولهاي مختلف و بست هاي چهارپیچ تشکیل می شود  5از اتصال لوله هاي داربستی به قطر 

لولـــه . امـــا داراي ایمنـــی کـــافی نمـــی باشـــد  . ایـــن نـــوع داربســـت ، متـــداولترین نـــوع داربســـت بنـــدي و کفراژبنـــدي اســـت   
  .ي داربستی از نوع لوله هاي درز جوش در ضخامتهاي مختلف و اتصالت آن از چدن نشکن می باشد ها

              



 

  
ــر پایــه هــا  - عــدم هــم راســتایی و هــم امتــدادبودن پایــه هــا  - عــدم وجــود عالئــم هشــداردهنده عــدم وجــود  - عــدم وجــود صــفحات فــوالدي در زی

  . . .  و  مهاربند
  

  :زرسی کنترل و با
  

 بازرسی مطالعات انجام شده در خصوص جوانب محدوده عملیات .1
 بازرسی ایمنی محیط کار از قبیل قطع جریان برق ، توقف ماشین آالت یا نصب کارت ایمنی روي تجهیزات .2
 متناسب با نیاز مشتري ،  انتخاب داربست بازرسی نحوه .3
 )طول محل بارگیر  2,60خصوص داراي حداقل توسط کامیونهاي م (بازرسی حمل و نقل لوله ها و اتصاالت  .4
 بازرسی نوارهاي هشداردهنده نصب شده پیرامون محدوده عملیات و الصاق تابلوهاي مخصوص داربست ها .5
 بازرسی سطوحی که پایه داربست روي آن نصب شده است و در صورت نرم یا لغزنده بودن آن از تخته هاي استاندارد در زیر کفشک  .6

  .در سطوحی که بتن یا موزائیک وجود دارد کفشک کافیست . استفاده شود 
 .بازرسی کفشک هاي سطوحی که سطح آنها چوبی یا فلزي است  .7
 هابازرسی شاقولی داربست  .8
 از سطح زمین و گذر عابرین پیاده  داربست ها بازرسی اولین کالف .9

 بازرسی فواصل بین پایه ها از یکدیگر در طول و عمق  .10
  

  
  مشرفیت ساختمانهاي مجاور به جهت رفع استفاده ازداربست                     و عدم وجود مهاربند خم شدن داربست ها به دلیل  اجراي غیرفی و بار زیاد               

  

 بازرسی اختالف ارتفاع طبقات از یکدیگر .11
 بازرسی پله هاي ساخته شده مخصوص تردد  .12
 مت آنهابازرسی نحوه قرارگیري تخته هاي پاخور و ضخا .13
 بازرسی دوسر تخته ها از تکیه گاه ها یا نشیمنها  .14



 
 .مدام در حال استفاده هستندبازرسی تسبیت تخته هایی که  .15
 بازرسی نحوه تحکیم تخته هاي سطح کار .16
 بازرسی لوله هاي ضربدري نصب شده به جهت مقاومت در برابر نیروهاي جانبی .17
 بازرسی حفاظ ایمنی دور  .18
 و پابازرسی حفاظ ایمنی کمر  .19
 بازرسی نحوه مهار داربست هاي عریض یا مرتفع .20

  

   
  تخریب شدن داربستهاي غیرفنی

 

 بازرسی نحوه کنترل لنگر مهاربندها توسط ستونها یا دیوارهاي سازه .21
 بازرسی نحوه پگونگی جلوگیري از سر خوردن .22
 بازرسی آچارهاي رینگی .23
 بازرسی نحوه انتقال لوله ها به باال .24
 بازرسی تورهاي ایمنی .25
 بازرسی نصب حفاظ کمر و پا .26
 بازرسی سفتی پیچ بست ها .27
 بازرسی نحوه باز کردن قطعات و انتقال آنها به پایین .28
 بازرسی فاصله کابل فشارقوي از داربست .29

  

   
  و نصب آن به سازه توسط داربستتبلیغاتی تابلو  اجراي                                   اربستتابلو تبلیغاتی ساخته شده توسط دواژگونی                               

  
  
                                

  : منابع
  مقررات ملی ساختمان ١٢مبحث    •
  کنترل و بازرسی میدانی شرکت پیشتازان جوش آریا   •

 
  


