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 مقدمه

از زمانهاي قديم براي انجام كار در ارتفاعات بلند از وسايلي استفاده مي شد كه داراي شكل ساده اي 

شبيه داربست هاي امروزي بودند. امروزه داربست ها شكل پيچيده و تكامل يافته اي به خود گرفته و در 

كليه كارهاي ساختماني، معادن و به طور كلي در صنعت (هنگام كار در ارتفاع) استفاده مي شوند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه تهيه شده در مرحله بازنگري صفر مي باشد، لذا مديريت ها/رؤساي 

 مي توانند پس از اجراي اين دستورالعمل درصنعت نفت و در HSEمحترم 

راستاي بهبود روش ها و برنامه هاي بهداشتي، پيشنهادات اصالحي خود را از 

 وزارت نفت HSE شركت هاي اصلي ذيربط به اداره كل HSEطريق مديران 

ارسال نمايند. اقدامات اصالحي مرتبط در بازنگري آتي مدنظر قرار خواهد 

گرفت و شرح بازنگري در اين قسمت درج خواهد شد. 

 
الزم است موارد مطروحه در اين مجموعه بصورت حداقل الزامات  

 در نظر گرفته شود.
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 هدف .1

 در HSEهدف از تدوين اين مجموعه، ارائه يك راهنما جهت حصول اطمينان از لحاظ شدن الزامات 

عمليات داربست گذاري در فعاليتهاي كليه زيرمجموعه هاي وزارت نفت است. 

 

 دامنه كاربرد .2

اين دستورالعمل براي استفاده در كليه زيرمجموعه هاي وزارت نفت شامل چهار شركت اصلي، شركتهاي 

فرعي و تابعه و نيز عمليات پيمانكاري تدوين گرديده است. 

 

 مراجع .3

1-scaffold safety, www.pp.okstate.edu/ehs/links/scaffold.html 

2-scaffold safety, www.abc-safety-training.com/Qstore/d000028 .htm  

3-scaffold safety policy, www.amherst.edu/~ehs/safety/AC_ScaffoldSafety.html  

4-scaffold safety giude, www.accidentfund.com/pdfs/worksafe_publications/fal3000 .pdf  

5-scaffold safety construction, www.oshasafetytraining.net/construction-scaffold-safety.html  

6-scaffold safety, www.cpwr.com/kfscaffold.PDF  

7-scaffold safety, www,spisafety.com/scaffold_safety.html  

8- Scaffold safety guideline, www.ncsu.edu/ehs/www99/right/handsMan/factsheet/scaffold. 

9-scaffold safety, www.pp.okstate.edu/ehs/CLASSES/scaffold.htm  

10 - Hazard alert -scaffold, www.cdc.gov/elcosh/docs/d0300 /d000359 /d000359 .html  

11 - Safety scaffold glassory,www.exteriorwallsinc.com/safety/safety_defs.html  

12 -tube & clamp scaffold, www.safway.com/products/content/safetypdf/TUBE_CLAMP.pdf  

13 -Scaffolding, http://www.osha.gov/SLTC/scaffolding/index.html 

14 -a guide to scaffold use in construction industries,  

Http://www.osha.gov/Publications/osha3150 .pdf 

15 -Preventing Worker Injuries and Deaths Caused by Falls From Suspension Scaffolds 
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      http://www.cdc.gov/niosh/92-108 .html 

16 -Scaffolding, http://www.osha.gov/SLTC/etools/scaffolding/index.html 

17 -NSC, Accident prevention manual, construction safety, scaffold,18 -aerospace UK, scaffold 

safety 

 مسئوليت ها .4

 شركتها مي باشد. HSE كلي اجرا و نظارت اين راهنما بر عهده امور  مسئوليت •

 كليه كاركنان شركت و كاركنان پيمانكاري موظف رعايت مفاد اين دستورالعمل هستند. •

 

 شرح .5

 . آشنايي با انواع داربست ها5-1

. داربستهاي ساده 5-1-1

اين نوع از داربست ها به صورت متقاطع ساخته مي شوند و قسمت پايين آن در روي سطح زمين و 

   قسمت باال و بدنه بر روي ديوار و يا سوراخ هايي كه بر روي ديوار ايجاد مي شود قرار مي گيرد.

 

  
-نمونه اي از داربست ساده1            شكل  
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. داربستهاي مستقل 5-1-2

 داربستي است كه داراي  دو رديف پايه و مهارهاي عرضي است كه به ساختمان يا ديوار تكيه ندارد.

                              
   -يك نمونه داربست مستقل2      شكل

 

. داربستهاي معلق 5-1-3

داربستي كه به وسيله مهارهاي فوالدي (بيش از دو مهار) از باال آويزان شده و در انتهاي بااليي به 

قسمت هاي آويز و يا اجزاء بتوني ساختمان و يا اسكلت فلزي ساختمان محكم شده و جايگاه توسط 

قرقره اي جا به جا مي گردد. 

 

 

 

 

 

-يك نمونه داربست معلق3شكل  

 

 



 

       5 

. داربستهاي قابل نوساني 5-1-4

داربستي است كه بوسيله دو مهار فوالدي آويزان شده و جايگاه ميتواند به جهات مختلف تغيير جهت 

دهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-نمونه اي از داربستهاي قابل نوسان 4            شكل

 

. داربستهاي پيش آمده 5-1-5

كه جايگاه آن بوسيله لوله و مهارهاي عرضي در داخل ساختمان مهار و محكم شده و در قسمت 

خارجي ساختمان پيش آمده مي باشد. 

        
- نمونه هايي از داربست پيش آمده4شكل  
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  داربستهاي بست و لوله اي. 5-1-6

داربست بست و لوله اي معمول ترين داربستي است كه از دو رديف لوله موازي با ساختمان كه با 

Transomلوله هاي افقي به هم وصل شده اند تشكيل شده است در اين نوع داربست   ها با كوپلر 

 وصل مي شوند كل مجموعه ها باد بند كناري   )ledgers به لوله هاي كناري (Putlogنوع 

)ledger Brace(  معموالً لوله ها بصورت جفت هاي متناوب و در طول داربست) محكم  مي شود 

  فوت با باد بند محكم مي شوند ) اين داربستها بايستي به ساختمان وصل شده باشند.30در هر 

                          
 

-نمونه اي از داربست بست و لوله اي5شكل  

 
-داربستهاي متحرك هم از نوع داربستهاي بست و لوله اي هستند6شكل   

 

 putlogداربست نوع . 5-1-7

اين نوع داربست با لوله ها و اتصاالت مربوطه جهت ايجاد سكوي كار در نزديك ديوار يا ساختمان  

استفاده مي شود اين نوع داربست شامل يك رديف لوله موازي ديوار است كه با يك لوله كناري بهم 

 در داخل ديوار قرار دارد. putlogمتصل شده و حمايت مي شوند و انتهاي ديگر 
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Putlog بعنوان يك Transom .استفاده مي شود منتهي در يك طرف به شكل تيغه مسطح شده است 

تيغه مذكور بطور كامل در بستر آجري فرو رفته يا بر روي ديوار قرار مي گيرد. 

 

. ساختار و اجزاء داربست ها 5-2

. مشخصات ساختماني 5-2-1

به طور كلي همه داربست ها داراي يك سري پايه هاي عمومي هستند كه به آنها استاندارد 

Standard كه اين استانداردها توسط يك سري ميله هاي افقي كه موازي نماي 3 ميگويند (شكل (

 ميگويند.  Ledgerساختمان هستند به هم وصل مي شوند كه به اين ميله تيرتراز افقي يا 

 است و آنها را به هم وصل ميكند (ميله Ledgerيك سري ميله هايي هم وجود دارد كه عمود بر 

 ميگويند.   Transomعمودي بر نماي ساختمان ) كه به اين ميله ها 

زماني كه داربستي را نصب مي كنيم بدليل اينكه پايه هاي عمودي كل وزن داربست را تحمل ميكند 

 استفاده شود، Sole plateبايد بر روي زمين سفت باشد و اگر زمين نرم بود از يك ورقه فلزي به نام 

 به وسيله پيچ يا  ميخ هاي محكم به زمين متصل مي شود و از ليز خوردن Soleplateكه اين 

 Spigot در آن قرار مي گيرد را Standard كه پايه Sole plateداربست جلوگيري ميكند دهانه 

                       مي گويند.                          

 
. اجزاي مختلف در ساختار داربست 7شكل
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 Sole plate و  Spigot-نمونه هايي از لوله هاي داربست و 8شكل

 

 

. اتصاالت داربستها 5-2-2

. كوپلرها 5-2-2-1

 استفاده مي شود كه انواع آن Couplerبراي بستن ميله هاي داربست از يك سري بست هايي به نام 

به شرح زير است: 

 :Right angle couplerالف)كوپلر قائم 

 Transam Ledgerبراي وصل كردن دو ميله عمود بر هم استفاده   مي شود اما براي اتصال كردن 

  هم استفاده مي شود.

 Putlog :ب)كوپلر

استفاده مي شود و به طور كلي به هر ميله اي   Transom به    Ledgerاز اين وسيله براي اتصال 

كه يك سرش در ساختمان مهار شده و يك سرش آزادباشدهم گفته مي شود. 

نكته مهم اينكه از اين وسيله نبايد براي اتصال استانداردها استفاده شود زيرا استحكام زيادي ندارد. 

 Swivel Coupler:ج)كوپلر گردان 

 براي بستن دو لوله موازي از اين وسيله استفاده مي شود. 

: Sleeve couplerد)كوپلر آستيني 

براي وصل كردن دو ميله نزديك به هم به صورت نوك به نوك از اين وسيله استفاده مي شود.  



 

       9 

 با پشتواره استفاده Bracingاگر داربست بعد از بر پا شدن تعادل و استحكام كافي نداشت بايد از 

 به  Ledgerشود كه به صورت مايل داربست را مهار ميكند. به اين صورت كه به صورت قطري از 

Standard وصل مي شود و يا در عرض Transom  .گذاشته مي شود 

نكته مهم در استفاده از وسيله اين است كه قبل از بستن آنها بايد چك شود تا عاري از هرگونه آسيب 

ديدگي و زنگ زدگي باشد و پيچ و مهره ها نبايد هرز باشند. 

 اين اتصاالت بايد بطور منظم تميز شده و با ماده نگهدارنده پوشانده شوند . كوپلرهاي آستيني 

بايد بنحوي در داربست قرار گيرند كه در داربست ضعف ايجاد نكنند. 

اتصاالت داربست بازرسي دوره اي مي طلبند همچنين كوپلرهاي معيوب و صدمه ديده بايد تعمير 

شوند يا اسقاط گردند . آنها بايد بطور نرمال در دسته هاي سي تايي ذخيره شوند. رزوه هاي اتصاالت 

 بايد با محافظ مناسب بطور كامل پوشانده شوند.

 

. بستهاي داربست 5-2-2-1

بستها براي حفظ يكپارچگي و ثابت داربستها به كار برده مي شوند  و كارشان اتصال قسمتهاي 

مختلف داربست به ساختمان يا سازه است .  

 بطورمتناوب تكه دار شود .زماني كه داربستها در معرض 6mبست گذاري بايد در فواصل كمتر از 

ارتعاش هستند (يا نيروي ديگر) اين بست ها با فواصل كمتري تكرار مي شوند و چنانچه فشارهاي 

 محكم شوند.  3.3mوارده قابل مالحظه باشند ممكن است الزم باشد داربستها در فواصل 

 Revealالف)بست نوع 

در اين نوع بست يك لوله متصل به بدنه اصلي داربست در بين فضاي خالي پنجره يا درگاهها محكم   

مي شود . براي مواقعي كه احتمال ايجاد ارتعاش و درآمدن داربست وجود دارد مثل مواقعي كه از باال 

بر استفاده مي شود ويا هنگام حمل بارهاي سنگين با داربست مثل حمل مصالح ساختماني اين نوع 
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استفاده كرد اما  Reveal% بستهاي داربست را مي توان از نوع 50بست توصيه نمي شود. در حدود 

% باقيمانده بايد از نوع فيزيكي باشد. 50حداقل 

ب)بست به طريقه فيزيكي 

بستهايي هستند كه از يك طرف به داربست وصلند و از طرف ديگر به پشت ديوارهايي مي روند كه 

داربست در كنار آن نصب شده است . 

در مكانهايي كه امكان ايجاد شكاف در ديوار وجود ندارد ميتوان با ايجاد سوراخهاي كافي در ديوار به 

هدف رسيد و بعداً اين سوراخها را پر كرد. 

 Buttressج)بست نوع 

 وجود ندارد مثل Physicalيا  Revealاين نوع بستها در جاهايي كه امكان استفاده از بستهاي نوع 

انتها هاي سه گوش ديوار و ديگر محلهاي تماس كارگران با ساختمان يا مواقعي كه فضاي قابل 

دسترس به دليل مداخله در كار و يا ايجاد مزاحمت قابل استفاده نباشد، به كار مي رود.  

 

 Rawl Bolt Tiesد)بست نوع پيچ مهره اي 

 در مكانهايي كه نمي توان آنها را بكار برد ، Reveal يا physicalاين نوع بست نيز به جاي بستهاي 

استفاده مي شوند و اين مزيت را دارند كه ميتوان از آنها (بستهاي پيچ مهره اي ) بعنوان نقاط مهار 

براي استفاده هاي بعدي كمك گرفت. 
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 -نمونه اي از بستها و اتصاالت و كوپلرها در داربستها9شكل

 

تخته هاي داربستها . 5-2-3

 -الوارها بايد عاري از هرگونه بريدگي ،شكاف،ترك،خميدگي،پيچيدگي و يا آلودگي به روغن باشند.

 -الوارهاي مورد استفاده در ساخت سكوهاي كاري بايد بر روي ميله هاي عرضي قرار گيرند. 

-فاصله بين ميله هاي عرضي حمايت كننده از الوار با توجه به طول و ضخامت الوار تعيين مي شود. 

 متر از چهار ميله حمايتي استفاده مي 9/3 ميلي متر و طول 38در عمل براي الوارهاي به ضخامت 

شود. 

 -به منظور جلوگيري از لغزيدن الوار، انتهاي الوارها بايد به ميله هاي عرضي حمايتي بسته شوند.

 سانتي متر فاصله داشته باشد مگر نرده 36-لبه جلويي سكوهاي كاري تا سطح كار نبايد بيش از 

 حفاظتي در جلوي سكوي كاري نصب شده باشد و يا از وسايل حفاظت در برابر سقوط استفاده شود.

  سانتي متر بيش از دو انتهاي محل كار امتداد يابد.60-سكوي كاري بايستي حداكثر 

 سانتي متر مي باشد و حداقل عرض الوارها براي تشكيل اين سكوي 85-حداقل عرض سكوي كاري 

  ميلي متر مي باشد.225كاري 

-بخشهاي اضافي الوارها كه از سكوي كاري و ميله هاي عرضي حمايتي خارج شده اند، بايد توسط 

 حفاظهاي مناسب، به گونه اي از سكوي كاري جدا شوند كه امكان رفتن افراد بر روي آنها نباشد.

 سانتي متر از ميله هاي عرضي حمايتي زيرين خارج شود. بار گذاري بر 45-هر الوار نبايد بيشتر از 

 .روي الوارها بايد به طور يكنواخت ودر حد توصيه شده براي الوار باشد 
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- انواع تخته هاي داربست  10شكل

 

 
 

 
-استاندارد نصب و به كارگيري تخته هاي داربست 11شكل

 

 

 

Downward deflection must be no more than 1.8” 

10’ total plank length 
6” overlap 
 

6” overlap 
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. استقرار داربستها 5-3

. مشخصات محل استقرار 5-3-1

داربستها مي بايست در سطح صلب و محكم نصب شوند.لذا بايد نكات ذيل جهت استقرار ايمن 

داربست رعايت شود: 

الف)زمين محل استقرار نبايد سست باشد. 

 ب) استقرار داربست برروي دريچه ها و كانال تاسيسات ممنوع است. 

  ج)از تخته هاي زير ساز استفاده شود.

د)پايه هاحتما بر روي زير پايه قرار گيرند و به هيچ وجه مستقيما روي زمين قرار داده نشوند. 

ه) در محل عبور و مرور افراد و ماشين آالت قرار نگيرد. 

 

 

                  
 

-نمونه هايي از نتيجه استقرار داربست بر روي زمين سست12شكل  

 

. نحوه بر پا كردن داربستها 5-3-2

داربست ها در سطوح هموار  •
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در اين ساختار دو لوله موقت بكار ميرود كه هر دو ميتوانند تا موقع بر چيدن داربست باقي 

بمانند. 

دو لوله موازي هم قرار داده مي شوند.  -1

 اولين لوله اصلي كناري دو لوله را به هم وصل مي كند. -2

  و لوله هاي استاندارد به هم وصل مي شوند.Transomلوله هاي  -3

 در انتهاي ديگر هم به همين شكل عمل مي شود. -4

  نيز وصل مي شود. )ledgerلوله كناري دوم ( -5

 لوله پاييني هم وصل مي شود.  -6

 ) و لوله هاي مياني نيز به هم وصل مي شوند. Transomترانسوم ( -7

 به هم وصل مي شوند  Transomلوله هاي عمودي مياني و لوله هاي  -

  بهم وصل مي شوند   )Ledger) و لوله هاي كناري (Transomلوله هاي ارتباطي ( -

- Transom هاي اصلي روي لوله هاي كناري باال اين ثابت مي شوند  

 بادبند روي كارثابت مي شود -

 پس از شاغول كردن لوله ها، از پايين ثابت   مي شوند. -

 

                          
-نحوه بر پا سازي داربستها11شكل  

 درجه: 10داربست درشيب بيش از  •
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 از پشت بام باالتر باشد و از تخته محافظ پاييني داربست  0.9mحفاظ (يا دستگيره ) بايد حداقل  -

  باالتر باشد. 0.7mحداقل 

  باال تر از پشت بام قرار گيرد.430mm ) به اندازه Toe boardتخته محافظ پاييني ( -

 

 

 كار با داربست ها شناسايي و آناليزمخاطرات. 5-4

 نقايص در  كوپلرها. 5-4-1

خوردگي، صدمه به روزوه ها ،كجي پيچها  -

 كوپلينگهاي خيلي كهنه با ستونهاي نگهدارنده كج -

 پين هاي كهنه -

 تست ضربه شده باشند lb1400كوپلرها بايستي با وزنه  

 

نقايص تخته هاي داربست  . 5-4-2

تخته ترك خورده يا داراي شكاف طولي   -

 تخته آغشته به روغن يا مواد شيميايي -

 تخته هاي آسيب ديده و يا خيلي كهنه -

 تخته داراي ميخ زايد  -

 تخته تاب برداشته و يا از شكل افتاده  -

 تخته اي كه تسمه صدمه ديده داشته باشد. -
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-نواقص متداول در تخته هاي داربست12شكل   

 

نقايص در لوله داربست ها . 5-4-3

لوله خميده و ضربه ديده  -

 لوله خورده شده -

 لوله ترك خورده يا داراي شكاف طولي -

 سر لوله ناصاف يا قارچي شكل -

لوله نامناسب مثل لوله خيلي نازك ،طويل ،لوله ساخته شده از مواد نامناسب لوله  -

 

 
 -نواقص متداول در لوله هاي داربست13                               شكل 
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. ايمني داربست ها 5-5

. نكات عمومي 5-5-1

 حتماً بايد كامالً از چوب پوشانده شود و تخته ها بايد به هم بسته شوند و هم Transomعرض  -

چنين به خود داربست نيز بايد بسته شوند. 

اگر جايي قرار است از دو تخته در امتداد هم استفاده بشود بايد لبه دو تخته روي هم قرار گيرد و  -

 به هم بست بشوند.

 مي گويند.  Plankبه تخته هايي كه روي داربست گذاشته مي شود 

تخته ها نبايد ترك خوردگي ، گره خوردگي ،پوسيدگي و تاب خوردگي داشته باشند و همچنين  -

نبايد شكم داده باشند. معموالً عرض تخته ها را با توارهاي فلزي مي پوشانند تا آسيب نبينند. 

 اول با دوم Ledger متر است و فاصله بين 6/2 تا 4/1 از زمين بين Ledgerارتفاع اولين رديف  -

  متر است .1/2 تا 4/1بين 

  متر است.7/2 تا 8/1فاصله دو استاندارد بين  -

 بيشتر باشد تخته ها شكم ميدهند و خطرناك است به همين Transomهر چقدر فاصله بين  -

 بايد زير آن قرار بگيرد.Transom 4 متري حداقل 9/3خاطر براي هر تخته 

براي دسترسي به سكوي كار حتماً بايد راه هاي ايمن در نظر گرفته شود كه شامل استفاده از  -

 نردبان يا راه هاي داخلي ساختمان مي باشد. 

 نردبان داربست ها بايد داراي تمام نكات ايمني باشد. -

 سكوي داربست حتماً بايد حفاظ گذاري شود و همه نكات ايمني در آن رعايت شود . -

 در مورد داربست هاي متحرك بايد نكات زير رعايت شود: -

چرخ اين داربست ها حتماً بايد امكان قفل شدن داشته باشد.  -1

 به هيچ وجه نبايد كسي روي داربست متحرك باشد و آنرا تكان داد. -2
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در داربست متحرك براي دسترسي به سكوي كار بايد از پلكان دائمي استفاده شود كه در داخل  -3

 داربست كار گذاشته شود البته به صورت عرضي تا از استحكام بيشتري برخوردار باشد. 

 هميشه ترانزام بايد باالتر وصل شود. Ledger به Transomموقع نصب  -

  متر باشد.5حداقل فاصله داربست از كابل برق بايد  -

 داربست همواره بايد به خود ساختمان نصب شود كه به صورت زير است: -

لوله هاي مورد استفاده در داربست حتماً بايد سالم باشند و به هيچ وجه نبايد داراي پوسيدگي  -

 ترك و خم باشد و سر لوله ها نبايد پخ شده باشد.

 ميله هاي عمودي داربست به هيچ وجه نبايد روي آجر و بلوك گذاشته شود و همچنين روي  -

  سوراخ شود و لوله استاندارد پايين برود. Plateجاهاي گودي نبايد گذاشته شود زيرا ممكن است 

هنگام انبار كردن ميله ها نبايد آنها را روي زمين گذاشت و بايد اطراف آنها را چهار چوب استفاده  -

 شود و در كنار آنها از گوه استفاده شود.

متر از كف زمين ارتفاع دارند بايد نرده گذاري شود و ارتفاع نرده بايد 4داربست هايي كه بيش از  -

  متر باشد.2/1 تا 1بين 

 از داربست ها نبايد به عنوان انبار مصالح ساختماني استفاده شود. -

  برابر حداقل بار مورد نظر پيش بيني شده باشد. 4مقاومت كليه اجزاء و تكيه گاه ها بايد حداقل  -

قسمت هايي از داربست كه داراي كابل يا طناب       مي باشند و احتمال اصطكاك با بدنه  -

داربست را دارند بايد براي جلوگيري از بريدگي و سائيدگي بين آنها و بدنه داربست بالشتك گذاشته 

 شود .

  متر باشد.1فاصله مهار پايه هاي داربست به ساختمان بايد  -

داربستها بايد بر اساس موارد مندرج در اين دستورالعمل و توسط افراد ذيصالح و آشنا به عمليات 

 داربست گذاري نصب شوند.
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- كليه عمليات مونتاژ ، نصب، تغيير،حركت و يا تعويض داربست بايد تحت نظر شخص ذيصالح 1

 انجام شود.

 - محل نصب داربست بايد كامالً صاف، محكم و بدون يخ زدگي باشد.2

- داربست بايد با رعايت فاصله ايمن از خطوط و تجهيزات برقدار نصب شود( حداقل سه متر از 3

خطوط انتقال نيرو و يا حداقل يك متر اگر ولتاژ خطوط انتقال نيرو  كمتر از سيصد ولت باشد) مگر 

اينكه بدون برق بودن و يا برقدار نشدن خطوط توسط مرجع ذيصالح تضمين شده باشد. 

       
-نمونه هايي از نصب غير ايمن داربست در كنار خطوط برق 14شكل

 

 سانتي متر باشد بايد براي 66- در صورتي كه ارتفاع سكوي كاري داربست از سطح زمين بيش از 4

دستيابي به سكوهاي كاري از وسايلي همچون نردبانهاي ثابت و متحرك، رامپ و يا باالتر استفاده 

 شود .

- طراحي و ساخت راههاي منتهي به سكوهاي كاري بايد بر اساس دستورالعمل هاي استاندارد 5

 مربوط انجام پذيرد.

- نصب تابلو، نوار رنگي و يا المپ مناسب به طور مشخص بر روي داربستهايي كه هنوز كامل نشده 6

اند الزامي است . بديهي است مجوز استفاده از داربست بايد توسط دپارتمان ايمني و بهداشت صادر 

 شود.

 - داربست پس از نصب بايد كامالً تراز باشد.7
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- استفاده از تكيه گاههاي بي ثبات همانند بشكه ها، آجرها،جعبه ها و بلوكهاي سيماني براي 8

 داربستها ممنوع است.

- اجزاي تشكيل دهنده داربست بايد به گونه اي انتخاب شوند كه عالوه بر تحمل وزن خود قادر به 9

 تحمل حداقل باري معادل چهار برابر بيشترين بار كاري مورد انتظار باشند.

 - در صورتي كه فرد يا افرادي در محوطه زير داربست كار و يا عبور مي نمايند 10

 مي بايست اقدامات ايمني الزم براي جلوگيري از سقوط مواد و اشياء انجام شود (نصب توري)

- داربست بايد قبل از هر شيفت كاري و بعد از هر اتفاقي كه مي تواند ساختار داربست را تحت 11

 تاثير قرار دهد توسط شخص ذيصالح مورد بازرسي قرار گيرد.

- كار بر روي داربست بايد منطبق بر الزامات اين دستورالعمل و رعايت كليه مسايل ايمني كار در 12

 ارتفاع باشد.

- كليه افرادي كه قرار است از داربستها استفاده كنند بايد دوره آموزشي ايمني داربستها را ديده 13

 باشند ( مونتاژ كاران،كساني كه داربستها را جابجا مي كنند، كارگران ،تعمير كاران و بازرسان) 

- زماني كه خطر سقوط اشياء از باالي سر بر روي سكوي كاري داربست وجود دارد استفاده از 14

 حفاظ باالي سر الزامي است.

 - اگر سطوح كاري داربست پوشيده از روغن، برف يا يخ باشد، نبايد بر روي داربست كاركرد. 15

- در شرايط آب و هوايي بد مثل باد شديد و طوفان نبايد بر روي داربستها كار كرد مگر با مجوز 16

 مسئولين ذيصالح و استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب

 - تجمع ابزار، مواد و نخاله ها بر روي داربست ممنوع است.17

 - در صورتيكه داربستها متحرك باشند بايد حتماً چرخها در محل مناسب قفل شوند.18

- استفاده از كاله ايمني مقاوم در برابر ضربه در حين نصب داربست براي تمام كارگران درگير در 19

 عمليات نصب و كارگراني كه در اطراف محل مشغول به كار هستند، الزامي است.

 - اگر ارتفاع داربست بيش از سه متر باشد، كارگران بايد در برابر سقوط محافظت شوند.20
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- انجام هرگونه تغيير ساختاري بر روي داربستهايي كه افراد بر روي آن مشغول به كار مي باشند، 21

 ممنوع است.

- داربستهاي آسيب ديده يا داربستهايي كه بيش از بار توصيه شده بارگذاري شده اند، بايد 22

 بالفاصله تعمير و بازرسي شده و تا زمان رفع عيب و نقص استفاده از آنها ممنوع است.

 متر بايد توسط يك مهندس متخصص و ذيصالح طراحي شده 38- داربستهاي با ارتفاع بيشتر از 23

و نسخه اي از طراحي به منظور انجام بازرسي هاي بعدي در اختيار كارفرما قرار گيرد. نصب داربست 

 متر توسط پرسنل مجرب، و داربست هاي بلند تر از اين مقدار توسط پيمانكار 5/6هاي به ارتفاع تا 

 مجرب قابل انجام است.

- كليه داربستهاي ثابت كه نسبت ارتفاع به عرض آنها بيش از چهار به يك باشد، بايد در برابر 24

 واژگون شدن محافظت شوند.

 - كليه داربستها بايد داراي اتيكت باشند. اين اتيكتها در سه نوع در دسترس هستند:25

الف )  قرمز: اتيكت قرمز نشان دهنده غير ايمن بودن داربست براي استفاده مي باشد و فقط مسئولين 

نصب داربست مجازند از داربست استفاده كنند 

ب ) سبز: نشان دهنده آن است كه داربست كامل است، بازرسي شده است و در زمان بازرسي در 

شرايط مطلوب بوده است . اين اتيكت فقط براي دو هفته اعتبار دارد و بايد بعد از آن مجدداً مورد 

بازرسي قرار گيرد. 

ج) زرد: نشان دهنده آن است كه داربست بازرسي شده و فقط در صورت استفاده از وسايل حفاظتي 

كامل در برابر سقوط قابل استفاده است . اين اتيكت فقط در جايي به كار برده مي شود كه كل 

سكوهاي كاري را نمي توان با نرده حفاظت نمود و يا از الوارهاي مناسب در كف سكوي كاري استفاده 

كرد . اين اتيكت فقط براي دو هفته اعتبار دارد و بعد از آن بايد مجدداً مورد بازرسي قرار گيرد. 

 متر و فواصل 9- داربستهايي كه در كنار يك سازه نصب مي شوند، بايد در فواصل افقي حداكثر 26

  متر به سازه متصل شوند.8عمومي حداكثر 
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- داربست بايد چنان تراز ساخته شود كه تمامي اتصاالتش به راحتي و بدون نياز به نيروي اضافي 27

به هم وصل شوند 

 

. نكات ايمني پيش از نصب 5-5-2

بازرسي از داربست به منظور شناسايي آسيب هاي مشهود و پس از هر رويدادي كه احتماالً بر  )1

 يكپارچگي داربست تاثير گذاشته است، الزامي است.

الف ) بازرسي از محل نصب شامل:  

وضعيت زمين از نظر تحمل وزن سازه داربست  -

 فاصله تقريبي از خطوط برق -

 فاصله تقريبي از موانع باالي سر -

 نياز به استفاده از حفاظت محل كار از باال (جلوگيري از سقوط اشياء) -

 شرايط وزش باد (جهت وزش، مدت زمان و شدت وزش) -

ب) بازرسي از مواد و تجهيزات مورد استفاده در ساخت داربست: 

قبل از شروع كار با داربست ،بررسي وضعيت سازه، تراز بودن سازه، وضعيت زير پايه اي ها و  )2

تخته هاي زير ساز، بادبندها، الوارهاي كف سكوي كار، حفاظ هاي جانبي، راههاي وورد و خروج 

به سكوي كاري، فاصله از كابلهاي برقو بارهاي باالي سر نيازمند بازرسي هستند، فقط بايد از 

 تجهيزات با وضعيت مطلوب و سرويس شده استفاده شود.

 

. نكات ايمني نصب داربستها 5-5-3

- استقرار داربستها 5-5-3-1

  در داربستها نكته مهم اين است كه داربستهاي تيمه كاره داراي عالئم هشدار باشند، آنهم در 

مكاني كامالً قابل رويت تا افراد از آن داربست استفاده نكنند همچنين در جاهايي كه داربست 
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ممكن است ايجاد خطر كند بايستي از نور، نوارهاي رنگي و يا عالئم هشداري و غير متناسب با 

شرايط استفاده شود . 

- آجرهاي معمولي ممكن است جهت ساختمان سازي كاربرد داشته باشند اما شكنندگي طبيعي 

 آنها باعث نامناسب بود نشان براي كاربرد بعنوان صفحه پايه داربست مي شود.

 بلوكهاي حرارتي نيز در دسته آجرهاي معمولي قرار دارند 

- در مواقعي كه صفحه پايه روي شيار ، جوي يا مواردي از اين قبيل مي افتد بايستي صفحه پايه 

 طول و استحكام كافي براي حذف خطر ريزش يا سقوط را داشته باشد 

   -اگر موقعيت مكاني صفحه فلزي و تخته زير آن  

طوري است كه بر سر راه قرار مي گيرد، بايستي از عاليم هشدار دهنده و در مواقعي از چراغهاي 

 هشدار دهنده استفاده شود. 

 يا موارد مشابه نصب شود . زيرا در حالت اضطراري كه نياز به manhole- داربست نبايد روي 

) وجود دارد تاخير در كار ايجاد مي شود. اين امكان نيز وجود دارد كه manholeبرداشتن پوشش (

پوشش مذكور ظرفيت تحمل بار وارده را نداشته باشد و بشكند. 

 

- نكات ايمني جهت نصب داربست به تفكيك اجزاء 5-5-3-2

) Base Plateالف ) زير پايه اي (

- زير پايه اي بايد دقيقاً در مركز تخته زير ساز قرار گيرد. 

 - نصب پايه ها بدون زير پايه اي فلزي بر روي تخته زير ساز در محلهاي نرم ممنوع است

 - نصب زير پايه اي بر روي هر نوع آجر ممنوع است

 - نصب يك زير پايه اي بر روي دو تكه تخته زير ساز ممنوع است

 - نصب زير پايه اي و تخته زير ساز بر روي ترانشه ها ممنوع است

 - استفاده از زير پايه اي معيوب ممنوع است
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- استفاده از زير پايه اي و تخته زير ساز در محل رفت و آمد افراد ممنوع است مگر اينكه از عاليم 

 هشدار دهنده و نور موضعي مناسب استفاده شود.

 - نصب زير پايه اي بر روي منهول و دريچه ها ممنوع است.

) Couplerب ) بستهاي اتصالي (

- استفاده از بستهاي اتصالي معيوب ( خميده، خورده شده ، آسيب ديده، با پيچهاي خميده هرز 

 شده و ...) ممنوع است.

- بعد از نصب، كليه بستهاي اتصالي بايد از نظر نوع و محكم بودن پيچها و لوله ها مورد بررسي قرار 

 گيرند . همچنين استفاده از بستهاي چدني ممنوع است.

 ):Sole Boardج ) تخته زير ساز (

 - تخته زير ساز بايد بدون رنگ خوردگي و يا هرگونه نقص احتمالي باشد.

 - تخته زير ساز بايد كامالً تميز بوده و ورقه فلزي در لبه ها داشته باشد.

 - استفاده از تخته زير ساز ترك خورده، روغني و يا آغشته به مواد شيميايي و يا تابدار ممنوع است.

 ميلي متر به طول 225 ميلي متر و در ابعاد 38و50و63- تخته زير ساز معموالً در سه ضخامت 

 متر مورد استفاده قرار مي گيرند. 9/3

 ):Standards-Ledgers-Transomsلوله ها ( )د

- لوله ها بايد قبل از استفاده بازرسي شده و عاري از هرگونه خميدگي، پيچيدگي و يا ترك 

 خوردگي و شكستگي باشد.

لوله ها معموالً از جنس فوالد زنگ نزن، لوله هاي فوالدي گالوانيزه و يا آلياژهاي آلومينيم با قطر - 

  سانتي متر مي باشد.5داخلي 

 - استفاده از لوله هاي آلومينيمي به همراه لوله هاي فوالدي در يك سازه ممنوع است.

 ) مجاز است.Sleeve Coupler- بلند كردن طول لوله ها فقط با استفاده از كوپلر آستيني (

 - در صورت اتصال لوله ها به هم ،قدرت اتصال بايد معادل حالت اوليه باشد.
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   -كليه لوله ها و بستها بايد در فواصل منظم،    بازرسي و قطعات معيوب در اسرع وقت تعويض 

 شوند .

 )Planksه) الوارها (

 -الوارها بايد عاري از هرگونه بريدگي ،شكاف،ترك،خميدگي،پيچيدگي و يا آلودگي به روغن باشند.

 -الوارهاي مورد استفاده در ساخت سكوهاي كاري بايد بر روي ميله هاي عرضي قرار گيرند. 

-فاصله بين ميله هاي عرضي حمايت كننده از الوار با توجه به طول و ضخامت الوار تعيين  مي 

 متر از چهار ميله حمايتي 9/3 ميلي متر و طول 38شود. در عمل براي الوارهاي به ضخامت 

 استفاده مي شود.

 -به منظور جلوگيري از لغزيدن الوار، انتهاي الوارها بايد به ميله هاي عرضي حمايتي بسته شوند.

 سانتي متر فاصله داشته باشد مگر نرده 36-لبه جلويي سكوهاي كاري تا سطح كار نبايد بيش از 

حفاظتي در جلوي سكوي كاري نصب شده باشد و يا از وسايل حفاظت در برابر سقوط استفاده 

 شود.

  سانتي متر بيش از دو انتهاي محل كار امتداد يابد.60-سكوي كاري بايستي حداكثر 

 سانتي متر مي باشد و حداقل عرض الوارها براي تشكيل اين 85-حداقل عرض سكوي كاري 

  ميلي متر مي باشد.225سكوي كاري 

-بخشهاي اضافي الوارها كه از سكوي كاري و ميله هاي عرضي حمايتي خارج شده اند، بايد توسط 

 حفاظهاي مناسب، به گونه اي كه سكوي كاري جدا شوند كه امكان رفتن افراد بر روي آنها نباشد.

  سانتي متر از ميله هاي عرضي حمايتي زيرين خارج شود.45-هر الوار نبايد بيشتر از 

-بار گذاري بر روي الوارها بايد به طور يكنواخت ودر حد توصيه شده براي الوار باشد  

 و)نرده هاي محافظ 

 نرده ها بايد از نظر پوشش، ترك خوردگي و كجي بررسي شوند. -

  باشد.150mmارتفاع نرده پاييني بايستي حداقل  -
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قبل از بر پا كردن داربست ، پشت بندهاي عمودي و مورب بايد از نظر وجود نقص مورد بررسي  -

 قرار گيرند.

 ثبات و عدم ثبات اتصاالت را كنترل كنيد. -

 از طرز صحيح قرار گيري پايه ها و قابليت سرويس دهي آنها مطمئن شويد.  -

 موقع برپا كردن داربستها هميشه به موارد ذيل توجه كنيد: -

تجهيزات حفاظت فردي افراد را كنترل كرده (مثل كاله ايمني، دستكش ، حفاظ چشم ، لباس  -

كار سرتا سري و غيره) و بخاطر داشته باشيد هر چيز سست و آويزان مثل لباس، حلقه ها ،زنجيره 

ها و ساعتها قادرند باعث گير كردن افراد و سقوط آنها شوند. همچنين سقوط محتويات جيب 

 ممكن است باعث صدمه به اشخاص يا اشياء شوند.

 هميشه زميني را كه قرار است روي آن داربست بسته شود از نظر نرمي، شلي يا ناهمواري و نياز  -

 به حايل داربست كنترل كنيد. 

جايي را كه داربست مسدود مي كند از نظر مسايل مهمي مثل كليدهاي فرمان نقاط آتش و غيره  -

 بررسي كنيد. 

 و موارد مشابه ديگر مورد  manholeمكاني را كه داربست روي آن نصب مي شود از نظر وجود  -

توجه قرار داده و از نظر سطح خطر مثل خطوط نيرو، جرثقيلهاي متحرك و غيره كنترل كنيد و نيز 

 به مواردي مثل خروج پرسنل از شركت و موارد مشابه به توجه داشته باشيد.

 اگر داربست در خارج از ساختمان است هميشه به شرايط آب و هوايي توجه كنيد، در صورت  -

 عدم توجه به سرما ،باران و برف شرايط خطرناكي ايجاد خواهد شد.

  است نبايد داربست برپا كرد.20mile/h در مكانهايي كه سرعت باد بيش از  -

  براي داربستها در شب مالحظات نوري را در نظر داشته باشيد. -

- هميشه به خطراتي كه از باال ي سر كارگران راتهديد مي كند توجه نمائيد بررسي كنيد كه آيا به 

عاليم و وسايل هشدار اين خطر نياز است. 
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 - هميشه ناظر را از محل نصب داربست مطلع كنيد. - كنترل كنيد كه آيا طول طناب باال بر 

مناسب است . 

- هميشه قبل از ساختن ايستگاههاي بعدي داربست ، ايستگاه قبلي را بطور دقيق تراز كنيد. شمع 

داربست را هميشه در نزديكترين ايستگاه ممكن بر پا كنيد واز نردبانهاي موجود جهت باال و پايين 

رفتن از داربست بهره بگيريد. 

- سعي كنيد هرگز از توصيه هايي كه جهت كار در ارتفاع شده است تخطي نكنيد مثالً قطعات را از 

داربست باال و پايين پرتاب نكنيد و از بار كاري ايمن مختص داربست فراتر نرويد.  

 به لوله هايي با ارتفاع بيش از دو Right Angle- سيستم باال بر بايد بطور مناسبي با اتصاالت 

 از خارجي  760mmمتر از سطح زمين وصل شده باشد، مگرا ينكه شمع هاي بكار رفته بيش از 

ترين لوله بيرون ترباشند. 

-جرثقيل سقفي بايد طوري باشد كه موقعي كه بار به آن آويزان است نلغزد چنانچه جرثقيل داراي 

قالب دهان باز است بايستي با بست يا طناب بسته شود كه رها نشود اين عمل اصطالحاً 

Mousing باشد.  8 ناميده مي شود. همچنين الزم است طناب داراي يك گره كنترل به شكل 

- باتوجه به اينكه هنگام بلند كردن بار نيروي وارده به جرثقيل دو برابر وزنه آويزان است هنگام 

 است. 50kgبلند كردن بار بيشترين باري كه ميتوان بلند كرد 

-  موقع باال و پايين كردن بار توجه كنيد كه ممكن است روي افراد سقوط كند و همچنين در 

صورت وجود اضافه بار ممكن است ساختمان ريزش كند لذا هنگام استفاده از جرثقيل براي باال 

بردن بار بايد از كاله ايمني استفاده شود. در ضمن بدليل خطر ريزش و گردو غبار الزم است از 

عينكهاي ايمني استفاده شود . 
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-اجراء نرده هاي محافظ 15شكل

 

 )Tiesز)بستها (

 -داربست بايد توسط بستهاي مناسب و لوله ها به سازه متصل شود.

 -بستهاي مهاري بااليي بايد تا حد امكان نزديك به باالترين بخش داربست وصل شود.

 -بستهاي مهاري تا زمان پايان كار داربست نبايد از داربست باز شوند

 -بستهاي مهاري پاييني بايد حداكثر در ارتفاع چهار برابر عرض داربست نصب شوند.

 )Bracingك ) باد بند (

-هنگامي كه ارتفاع داربست بيش از چهار برابر عرض داربست است استفاده از باد بند الزامي است. 

 

. نكات ايمني به كارگيري داربستها 5-5-4

 -استفاده از كفش هاي ايمني غير لغزنده براي كار بر روي داربست الزامي است.

-كار بر روي داربست هاي معلق عالوه بر اقالم حفاظتي داربست هاي ثابت نيازمند كمربند ايمني 

 است كه به سازه داربست متصل شده است.

 -كمربندهاي ايمني نبايد باعث جراحت يا مرگ در هنگام سقوط شوند.

-جمع آوري تمام مواد، تجهيزات ضايعات و تميز كردن سكوي كار پس از پايان كار يا در انتهاي 

 شيفت كار الزامي است .

-در صورت اجبار به كار بر روي داربست در هواي برفي ضمن استفاده از كفش هاي غير لغزنده 

 پاشيدن شن بر روي سكوي كاري الزامي است.
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 - داربستهاي متحرك 5-5-4-1

 -جابجايي داربستهاي متحرك، هنگامي كه افراد بر روي آن قرار دارند ، ممنوع است

-اعمال نيرو براي حركت داربست متحرك بايد   حتي المقدور نزديك پايه ها باشد و در هر صورت 

  فوت باالتر از سطح پايه حمايت كننده نباشد.5بيش از 

-اگر از نيروي متحرك موتوري استفاده مي شود اوالً نيرو بايد مستقيم به چرخها وارد شود و ثانياً 

 متر بر ثانيه نباشد. 3/0سرعت بيش از 

 

 - داربستهاي معلق:5-5-4-2

 -سطح كاري اين داربستها درهر حال بايد تراز باشد.

 كيلوگرم بر متر مربع       مي 200 تا 100-حداكثر بار اعمالي بر سكوي كار داربستهاي معلق 

 باشد.

-انجام اقدامات الزم (وزنه هاي تعادلي، اتصال به سقف و ...) براي جلوگيري از سقوط داربست 

 الزامي است.

-وزنه هاي تعادلي بايد به محل امني متصل شده و حركت نكنند. نبايد از كيسه هاي شن 

 ،سنگ،آجر و غيره به عنوان وزنه تعادلي استفاده كرد.

 -وقتي چند داربست معلق به طور همزمان به كارگرفته مي شوند نبايد آنها را بهم متصل كرد.

-طناب داربستهاي معلق بايد حداقل توانايي تحمل شش برابر حداكثر بار مجاز را بدون آسيب 

 داشته باشد.

 -كاربرد طنابهاي تعمير شده يا معيوب به هر شكل در داربستهاي معلق ممنوع است

 -اتصال طنابها به هم فقط بايد از طريق اتصاالت استاندارد انجام گيرد.

-در صورت وجود هر گونه آسيب فيزيكي يا هرگونه آسيب ناشي از تماس با جريان برق، طناب را 

 بايد تعويض كرد.
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 -طنابها بايد از تماس با حرارت و مواد خورنده محافظت شوند.

-طناب هاي جلوگيري از چرخش داربست هاي معلق بايد به اندازه اي باشند كه به زمين برسند . 

 استفاده از طناب هاي بلندتر و يا بلند كردن طول طناب به هر روش ممنوع است.

-در پايين ترين سطح سكوي كاري، حداقل بايد چهار دور طناب بر روي قرقره باال بر وجود داشته 

 باشد.

-كليه باربرها بايد عالوه بر ترمز عملياتي معمول، به يك ترمز اضطراري مجهز باشند تا در زمان 

 تغيير ناگهاني گشتاور يا شتاب خارج از حد نرمال عمل نمايد .

-در داربست هاي معلق سازه حمايت كننده داربست بايد قادر به تحمل حداقل باري معادل چهار 

 برابر بار كاري مورد نظر عالوه بر وزن داربست را داشته باشد.

-در داربست هاي معلق وزن افراد، تجهيزات نبايد بيشتر از توان سيستم باالبر باشد.  

 

. مسيرهاي دسترسي/ سكوهاي كاري 5-5-5

-ورود و خرج به سكوي كاري فقط از طريق راههاي ايمن كه به همين منظور در نظر گرفته شده 

 انجام مي شود و باال رفتن از داربست ممنوع است.

 -نردبان ورودي به سكوي كاري بايد به طور مطمئن به سكوي كاري متصل شود

 -نردبان بايد حداقل يك متر باالتر از سطح سكوي كاري امتداد يابد.

 61-نردبان داربست بايد به گونه اي نصب شود كه ارتفاع اولين پله تا سطح كاري زير آن بيش از 

 سانتي متر نباشد.

  متري بايد براي پله هاي دسترسي ، پاگرد در نظر گرفته شود.7/3-در فواصل عمودي 

 سانتي متر باشد، مگر براي نردبانهاي داربستهاي متحرك كه 41-حداقل عرض پله ها بايد 47

  سانتي متر مي باشد.30حداقل عرض ،

  درجه نسبت به افق قرار گيرند.60 تا 40-نردبانها بايد با زاويه بين 
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  سانتي متر نشود.6/0-فواصل پله ها بايدبرابر بوده و اختالف آنها بيش از 

  سانتي متر نشود.6/0-عمق پله ها بايدبرابر بوده و اختالف آنها بيش از 

  متري يا بيشتر بايد نرده محافظ داشته باشند.8/1-رامپهاي با ارتفاع 

  درجه نسبت به افق مي باشند.20-حداكثر شيب رامپها بيش از 

-بر روي سكوي كاري داربست نبايد از نردبان براي افزايش ارتفاع سكوي كاري كارگران استفاده 

 كرد.

-كف سكوي كار بايد به طور كامل پوشانيده شده و هيچگونه شكاف و سوراخي به عرض بيشتر از 

  سانتيمتر نداشته باشد.5/2

 -درهنگام باال رفتن از داربست ،حمل بار با دست ممنوع است.

 -استفاده از تيغه لودر و وسايل مشابه مشابه به عنوان سكوي كاري ممنوع است. 

-استفاده از ليفتراك تيغه اي به عنوان سكوي كار و داربست موقت، به شرطي كه سكوي كار به 

 طور كامل به تيغه متصل شود و در حين كار ليفتراك حركت نكند، بالمانع است.

 

هاي محافظ  . نرد ه5-5-6

-نصب حفاظ جانبي در اطراف سكوي كاري و هرگونه سوراخهاي موجود در كف سكوي كار براي 

  متر از سطح زمين الزامي است.2تمام داربستهاي با ارتفاع بيش از 

-داربستهايي كه در داخل يك سازه نصب مي شوند و به طور كامل تمام كف سازه را پوشانده و 

 فضايي براي سقوط ايجاد نمي كنند نيازمند حفاظ جانبي نمي باشند.

-حفاظ هاي جانبي در سه رديف بااليي و مياني و انتهايي نصب مي شوند، كه توسط پايه هاي 

  متر به هم متصل مي شوند.3حمايتي در فواصل 

  و حفاظ جانبي بااليي به ابعاد 5/2*10-حفاظ جانبي مياني به ابعاد 

 سانتي متر بر روي سكوي كاري نصب مي شوند.5* 10
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 سانتي 10-به منظور جلوگيري از سقوط اشياء از روي سكوي كاري نصب لبه محافط به ارتفاع 

  متر الزامي است.3متر در اطراف لبه سكوي كاري دارست هاي هاي با ارتفاع بيشتر از 

 100 سانتي متر است و بايد تحمل اعمال نيروي افقي 105 تا 90-ارتفاع نرده بااليي حفاظ بين 

 كيلوگرمي را داشته باشد.

  كيلوگرم را داشته باشد.75-نرده مياني حفاظ بايد تحمل اعمال نيروي 

  سانتي متر از كف مي باشد.5/22 تا 15-ارتفاع نرده پاييني حفاظ 

-سطوح نرده هاي محافظ بايد به گونه اي پرداخت شده باشدكه باعث آسيب به افراد يا سقوط 

آنها نشود. 

 

ساير الزامات دار بست ها  . 5-5-7

 برابر پهنار تخته تجاوز نمايد . 4 انتهاي تخته دار بستها كه روي هم قرار مي گيرند نبايد از 

ساختار دار بست بايد فاقد نقص بوده و در قسمتهاي فلزي خوردگي ديده نشود. اتصاالت معيوب بايستي 

تعمير شوند. سازه بايد هفته اي يك بار، يا بالفاصله بعد از يك شرايط آب و هوايي بد ( باد، برف و غيره) 

توسط فردي ماهر بازديد شوند. فضاي باز مورد نياز جلوي سكوي كار چنانچه براي نشستن يك نفر باشد 

 تجاوز كند. عموماً اندازه تخته داربستها بصورت زير است:  300mmنبايد از 

 38mm و ضخامت  105mطول  -1

 50mm و ضخامت 2.6mطول  -2

پايه دار بست با توجه به مالحظات قانوني بايستي توسط فردي ماهر و صاحب صالحيت احداث شود و 

داراي مشخصات زير باشند. 

ساختاري خوب داشته باشند.  -

 خوب نگهداري شوند -

 بدون عيب باشند -
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 به آساني قابل دسترس باشند -

 هر نوع شيبي نبايد از مورد مقابل تجاوز كند -

موقعي كه داربست باز است بايد داراي هشدار به افراد جهت عدم استفاده باشد. 

تخته داربستها بايد بطور مطمئن ساپورت شوند حداقل عرض فضاي راه رفتن در صورت تحمل بار 

850 mm 700 ، در صورت نبود بارmm 430 و چنانچه فقط براي گذر باشدmm  است . چنانچه 

 1500mm تا  900mmداربست بعنوان حفاظ استفاده شود بايد داراي ارتفاع (از سطح كار) حداقل 

باشد. 

-پيش از جابجايي داربست بايد تمام مواد از سطح داربست پايين آورده شده و يا به نحو ايمني 

 مهار شوند.

 -جابجايي داربست بايد زير نظر فرد مجرب آموزش ديده انجام شود.

-در صورت استفاده از داربست هاي پيش ساخته، نبايد از قطعات داربست هاي شركتهاي مختلف 

براي يك داربست استفاده كرد. 

 

 نگهداري داربست ها. 5-5-8

 ). طولهاي 6.3m) 21ft ، (1.8m) 6ft ، (1.5m) 5ftطولهاي معمول لوله هاي داربست عبارتند از 

مختلف بايد در جايگاههاي مجزا نگهداري شوند و تخته داربستها بايد در مقابل شرايط آب و هوايي حفظ 

شوند و روي تكه تخته هايي قرار داده شوند. 

نصب تخته داربست   •

 كه براي حمايت يك تخته به كار گرفته مي شوند ، بر اساس مقاومت و Transoms و putlogsفاصله 

) و براي تخته 1.5m ) 5ft اين فاصله نبايداز  38mmضخامت تخته ها تعيين مي شود . براي تخته هاي 

 و 3.9m) تجاوز كند. در عمل تخته اي با طول 2.6m ) 6in -8ft اين فاصله نبايد از 50mmهاي 

 بايد در چهار نقطه ساپورت داشته باشد. فضاي بين لبه سطح كار با ساختمان بايستي 38mmضخامت 
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) تجاوز نكند. موقعي كه 300mm ) 12inتا جايي كه ممكن است كم باشد و در شرايط خاص نيز از 

سطح كار به ديوار نزديك احتمال سقوط فرد وجود ندارد. تخته ها بايد تكيه گاه محكمي داشته باشند و 

 ميلي متر و 50بطور يكنواخت روي ساپورتها قرار گيرند مقدار بيرون زدگي تخته از روي ساپورت حداقل 

 ميلي متر مي باشد. 150حداكثر 

براي ايمني بيشتر تخته داربست هاي كوتاه بايد از دو طرف ثابت شوند.  

 255mmچنانچه مصالح ساختماني روي تخته ها قرار داده نمي شود پهناي هر تخته حداقل 

 خواهد بود  225mm*4خواهد بود و اگر مصالح ساختماني روي تخته ها قرار داده شود حداقل عرض 

 

  بازرسي. 5-5-9

- انتخاب و بازرسي تخته هاي داربست 5-5-9-1

تخته داربستها بايستي از الوار ويژه ساخته شده باشند و با استاندارد مطابقت داشته باشند.  -

تخته هاي داربست بايد بمنظور مشخص شدن نقص بازرسي شوند بمنظور جلوگيري از پنهان  -

شدن نقص تخته داربستها نبايستي آنها را رنگ آميزي نمود. در مواقع لزوم نيز ميتوان ازتخته 

داربست مقاوم به آتش سوزي استفاده نمود .تخته ها بايستي تميز نگهداشته شوند و تسمه پيچ 

آهني شده يا بطور مطمئن با صفحات فلزي ميخ كوب شده باشند. تخته هاي صدمه ديده بايد 

تعمير شده و يا حذف شوند . 

در صورت تعمير تنها در صورت تطابق با استاندارد اصلي به كار باز گردانده مي شوند. خاطر نشان  -

مي سازد تخته هايي كه از ميخ آنها بيرون زده باشد و يا داراي نواقص مشابه باشد مورد تاييد 

نيستند . 

- انتخاب و بازرسي لوله هاي داربست 5-5-9-2

   - لوله ها بايستي در مكاني خشك و طبقه بندي شده بر اساس نوع و جنسشان نگهداري شوند . 

 طولهاي معمول لوله ها عبارتند از :
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m 6.3 ، m 1.5 ، m 1.8      

همچنين سه گروه اصلي مواد تشكيل دهنده جنس لوله داربستها عبارتند از :  

 لوله هاي كربني سياه رنگ -

 لوله هاي كربني توانيزه -

 لوله هاي آلياژ آلومينيم -

 لوله هاي آلومينيمي  و كربني نبايستي تواماً در يك ساختار بكار روند. -

 وزن واندازه معمول لوله ها :

 لوله هاي كربني سياه و گالوانيزه  -

 kg/m 4.37 ، وزن 4mm ضخامت 48.3mmقطر 

 لوله هاي آلومينيومي  -

  kg/m 1.67 ، وزن 4.47mm ضخامت 48.3mmقطر 

خاطر نشان مي سازد كه لوله هاي داربستها نبايد در معرض دماي زياد مثل دماي جوشكاري قرار 

گيرند. 

 

. الزامات آموزشي 5-6

-كارگران موظف به كار بر روي داربست به ويژه كارگران تعمير ونگهداري بايد هر سال در 

كالسهاي آموزشي آشنايي با مخاطرات كار با انواع داربست ها و نحوه كنترل و يا به حداقل 

  رسانيدن آنها شركت و رونوشت شركت در دوره هاي آموزشي در پرونده آنها ثبت شود.

موارد آموزشي اين كالسها به شرح زير است: 

 ماهيت خطرات الكتريكي سقوط و افتادن  اشياء -

 نحوه استفاده درست از داربست -

 جابجايي ايمن مواد بر روي داربست -
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 حداكثر بار مجاز، قابليت و ظرفيت تحمل بار داربست -

 اقالم حفاظتي الزم براي كار بر روي داربست -

  نحوه بازرسي از داربست قبل از استفاده روزانه -

 

. پيوست ها 6

 

 داربستها ايمني. چك ليست 1پيوست

آيا داربست توسط فرد صالحيت دار نصب شده است؟  -1

 آيا كيفيت بازرسي بطور قانوني تاييد شده است ؟ -2

 آيا تمام مواد مورد استفاده در داربست بي عيب و مناسب داربست هستند؟ -3

 آيا در بدنه دار بست اجزاء شل ونياز مند به اصالح وجود دارد؟ -4

 آيا احداث داربست با مالحظه عبور افراد از زير يا روي آن بوده است ؟ -5

 آيا عالمت هشداري مناسب روي داربست قرار داده شده است؟ -6

 آيا براي باال و پايين رفتن دست رسي به نردبان وجود دارد؟ -7

 آيا داربست در آب و هواي برفي يا يخبندان و سرد بازرسي مي شود؟ -8

آيا شرايطي فراهم شده است كه داربست بخصوص زماني كه كار شبانه الزم است ،در شب نور  -9

 داشته باشد ؟

 آيا نردبانها قابل دست يابي اند و بطور مناسبي ثابت شده اند ؟ -10
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. تصاوير و اشكال داربستها 2پيوست

 انواع بسيار زيادي از داربست ها در صنعت و خصوصاً صنايع نفتي به كار گرفته 

مي شوند. مهمترين و پر كاربرد ترين انواع مورد استفاده شامل داربستهاي چوبي، لوله اي بستدار و لوله اي 

جوشكاري شده مي باشند. در اين بخش اشكال انواع داربستهاي موجود ارائه شده اند. 

 

                         
-داربستها از دوران باستان مورد استفاده داشته اند.16شكل  

 

 
-در دنياي امروز استفاده از داربست اجتناب ناپذير است17شكل  

 

 



 

       38 

 

 

 

 

 

 

 

 

- انواع ديگر داربست (خركي در سمت راست و مرغي در سمت چپ)18شكل  

 

 

 

 
- اجزاي يك داربست چرخدار19شكل  

Diagonal 
Brace 

Full Guardrails 

All Frame 
Bracing 

Fully Planked 
Deck 

Proper 
Access 

Stack Pins 
Locked 

Level 
Surface 

Total Height Less than 4 times Base 
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- انواع روشهاي غير ايمن استقرار داربست20شكل  
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. الزامات و تجهيزات بلند كردن باربر روي داربستها 3پيوست

 

 - در داربستها جهت باال بردن بارهاي سبك از قرقره استفاده مي شود

 -پايه قرقره بايد بر روي يك لوله افقي در ارتفاع دو متري از سكوي كاري نصب شود

-قرقره بايد به نحو ايمن به لوله افقي متصل شده و از دو بست در دو طرف قرقره براي ثابت كردن 

 استفاده شود.

  كيلوگرم مي باشد.50-حداكثر با رقابل حمل با استفاده از قرقره 

  سانتي متر از پايه هاي عمومي داربست نصب شود.76-قرقره نبايد در فاصله افقي بيش از 

 -نصب بادبند در زير پايه حمايت كننده قرقره الزامي است.

 -كنترل بار معلق تا لحظه رسيدن به سكوي كار، بايد با استفاده از طناب راهنما انجام شود.

 

موارد ذيل بايد در مورد هر طناب ، زنجير يا وسيله بلند كردن بار كه بمنظور بلند كردن يا پايين  •

كردن يا افراد كاال يا مواد مورد استفاده قرار مي گيرد رعايت شود. 

) نبايد مورد استفاده قرار گيرد مگر اينكه lifting tackle- هيچ طناب ، زنجير يا وسيله بلند كردن بار (

 از ساختار خوب، مواد سالم ،قدرت كافي برخوردار بوده و عاري از نقصهاي محسوس باشد.

) باشد كه بطور SWL- هر زنجير، طناب سيمي يا اسلينگ رشته اي بايستي داراي بار كاري ايمني (

 واضح بر روي آن مارك باشد.

) آن SWL- هيچ زنجير،طناب سيمي يا ديگر وسايل بلند كردن بار نبايستي براي باري كه بيش از حد (

 مي باشد استفاده گردد.
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- همه زنجيرها، طنابهاي سيمي يا ديگر وسايل لوازم بلند كردن بار بايستي توسط افراد با صالحيت،در 

 ماه نباشد مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج اين آزمونها در يك دفتر 6فواصل زماني منظم كه بيش از 

 تاييد شده ثبت گردد. 

- هيچ زنجير، طناب يا ديگر وسايل بلند كردن بار نبايستي براي نخستين بار مورد استفاده قرار گيرد مگر 

اينكه توسط يك فرد واجد صالحيت مورد تست و آزمايش قرارگرفته باشد. همچنين الزم است تاييديه اي 

 ) را مشخص مي كند توسط شخص واجد صالحيت امضاء  شده و انتشار يابد. SWL(گواهي) كه (

- هيچ زنجيرطناب سيمي يا اسلينگ رشته اي همانگونه كه در باال شرح داده شد نبايستي براي كشيدن 

 يك بار ثابت (فيكس شده) استفاده شود.

الزامات عمده بستن و بلند كردن بار  •

اسلينگ با سايز مناسب رابا در نظر گرفتن زاويه و ابعاد ميزان بار انتخاب كنيد   -1

 بايدمطمئن شد كه اسلينگها تاب يا گره نخورده اند. -2

 اطمينان حاصل كنيد كه بار كامالً در جام قالب تراز قرارداده شده است. -3

 از بلند كردن ناگهاني بار خودداري كنيد. -4

اسلنيگها را در فواصل زماني مناسب با همكاري يك فرد واجد صالحيت مورد بازرسي قرار  -5

 دهيد.

 فهرستي از همه اسلنيگهاي مورد استفاده را ثبت و نگهداري كنيد. -6

 

پيچهاي گوشواره اي   •

پيچهاي گوشواره اي ثابت   -1

) با آن SWLپيچهاي گوشواره اي سوراخي دارد كه به اندازه كافي براي گرفتن قالبي كه از نظر (

برابر است بزرگ مي باشد . 

 پيچ گوشواره اي سرويس -2
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يك پيچ گوشواره اي سرويس براي بارگيري مايل مورد استفاده قرار ميگيرد. در اينجا سوراخ به اندازه 

اي است كه بي درنگ قالب را بگيرد و يك قالب بست دار (شاگل) نيز بايستي مورد استفاده قرار 

گيرد.  

 پيچ گوشواره اي باحلقه زنجير -3

در اين نوع ، بطور دايم يك حلقه زنجير به سوراخ متصل است بطوريكه حلقه زنجير مستقيماً قابليت 

گرفتن قالب را دارد .اين آرايش براي بارگيري مايل ايده آل است. 

حد بار كاري ايمن بايستي بر روي پيچهاي گوشواره اي حك شده باشد. 

بايستي دقت نمود كه رزوه هاي متريك با رزوه هاي انگليسي بهم پيچيده نشود. در صورت ترديد، 

توسط يك مهره مناسب كنترل نماييد. 

) در SWLزمانيكه پيچ گوشوراره اي داخل فلزات غير آهني پيچيده ميشود، ضريب خطايي را براي (

نظر بگيريد هميشه مطمئن شويد كه پيچهاي گوشواره اي كامالً در جاي خود پيچيده اند در هر حال 

پيچهاي گوشواره اي صدمه ديده را استفاده نكنيد. 

 

 

لوازم بلند كردن بار:  •

قالب (براي زنجير)  -1

 قالب با سوراخ بزرگ (براي طناب سيمي) -2

 قالب با شيطانك ايمني -3

 قالب بست دار (شاگل) -4

 ميله سربيضوي بهمراه شاگل -5

 زنجير منفرد با قالب باز -6

 زنجير  منفرد همراه با مهره ماسوره پيچ شده به حلقه زنجير -7
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 زنجير سر بيضوي -8

 قالب زنجير ايمني چهار تايي -9

 

 
 -نحوه بست قرقره به داربست وانجام حمل  ايمن بار توسط آن21شكل

 

 

اثرات مواد شيميايي بر روي طنابها :  •

مواد شيميايي اسيدي يا قليايي مي تواند اثرات گوناگوني بر روي طنابهاي رشته اي مصنوعي يا طبيعي 

بگذارند. بسته به جنس طناب و مواد شيميايي در گير با آن اثرات حاصل مي تواند گستره اي از اثر بر 

روي مقاومت كششي تا تخريب كامل طناب داشته باشد. 

فاكتورهاي مهم تشديد كننده اثر مواد شيميايي بر طناب:   •

قدرت اسيد يا حالل  -

 مدت زمانيكه طناب پس از آلوده شدن بدون شستشو رها مي شود. -

 دما در طي مدت آلودگي طناب -
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 تماس با نور پس از آلودگي  -

در ادامه  در يك جدول راهنمايي عمومي درخصوص اثرات مواد شيميايي بر روي جنس طنابهاي 

مختلف ارائه شده است. 

 

مقاوم در برابر   حساس به جنس طناب 

اسيدهاي آلي و غير آلي همچنين نايلون 

عوامل سفيد كننده 

مقاومت بااليي به بازها و انواع روغنها و حالل هاي آلي دارد 

مقاومت بااليي به اسيدها (آلي و غير آلي) دارد . بطور جدي توسط قلياها تريلن 

عوامل سفيد كننده روغنها و حاللهاي آلي تحت تاثير قرار نمي گيرد 

بعضي حاللهاي صنعتي بويژه در پلي اتيلن 

دماهاي باال 

مقاومت بااليي به اسيدها و بازها دارد. توسط عوامل سفيد كننده در 

دماهاي نرمال تحت تاثير قرار      نمي گيرد. توسط روغنها تحت 

تاثير واقع نمي شود  

عوامل سفيد كننده و برخي حاللهاي پلي پروپيلن 

صنعتي 

مقاومت بااليي به اسيدها و بازها دارد. توسط روغنها تحت تاثير واقع 

نمي شود  

مانيل، سيسال 

و غيره 

تمام رشته هاي طبيعي، مستعد آسيب 

توسط اكثر مواد شيميايي هستند. از 

الوده شدن آنها اجتناب كنيد 

 

 

اگر طناب مشكوك به آلودگي با مواد شيميايي باشد، شستشوي فوري با آب سرد قابل مالحظه  -

امكان آسيب را كاهش خواهد داد. 

 

 

 

 

. الزامات نردبانها 4پيوست
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تهيه نردبان :  •

به هنگام تهيه و خريد نردبان حتماً با يك فرد ماهر و با تجربه مشورت كنيد چرا كه الزم است از 

استحكام و متناسب بودن نردبان با شرايط كاري اطمينان كامل داشته باشيد. 

تست و بازرسي هاي روز مره: 

 به طور متناوب بازرسي هاي روز مره از نردبان ها الزامي است و مهم ترين مواردي كه در بررسي 

اين ابزار مورد توجه اند عبارتند از: 

اطمينان از استحكام اتصاالت ،سخت افزار، بست ميدها، طناب ها، پايه ها و چرخ ها در حال عادي 

نيازي به تست استحكام نردبان نيست چرا كه به مرور زمان استحكام آن تضعيف خواهد شد و پس از 

 هر بار استفاده از نردبان تجهيزات جانبي را در آن جدا كنيد تا 

استفاده هاي بعدي از آن آسان شود . 

در صورت سقوط و يا كار سنگين نردبان ها را قبل از استفاده مجدد امتحان كنيد و در صورت نياز 

تعمييرات و يا تعويض آن سريعاً اقدام كنيد. 

 

مهم ترين پارامترهاي بازرسي نردبان ها :  •

فقدان پلكان  -

 نبود يا كمبود قالب هاي كمكي «جانبي» -

 ميزان گشودگي پايه هاي نردبان هاي دو طرفه -

 پوسيدگي و يا يكپارچگي طناب ها و قسمت هاي چوبي -

 خرابي گيره ها و پايه ها  -

 خرابي قرقره ها -

 شل بودن اتصاالت و طناب ها  -

 فقدان الستيك پايه ها  -
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 كج بودن پايه هاي پلكان ها  -

 بررسي پايه هاي چرخان -

حمل و نقل:  •

نردبان ها جهت حمل ونقل مي بايست شامل روروك (پايه چرخدار) مناسب باشند چرا كه در اثر 

برخوردها نبايد آسيب جدي به اتصاالت و تكيه گاه هاي نردبان وارد شود و براي جابجايي آنها همواره 

سعي شود از مسير هاي هموار استفاده شود. 

هيچ گاه براي حمل نردبان ها از وسايلي نظير موتور سيكلت دوچرخه استفاده نكنيد  

حمل نردبان:  •

نردبان هايي با طور كم در حدود چند متر با ساختار ساده و سبك را مي توان به راحتي توسط دست با 

ارتفاع زانوها از سطح زمين و به صورت افقي حمل كرد. 

براي حمل نردبان هاي سنگين تر و بلند تر مي بايست وضعيت عمودي را انتخاب كرد و همواره فرد 

حامل مي بايست از كاله ايمني براي حمل اين نردبان ها استفاده كند. 

براي حمل نردبان هاي خيلي سنگين الزم است چند نفر همكاري داشته باشند و در صورت امكان از 

وسايل مناسب براي حمل راحت اين ابزار استفاده شود.  

براي حمل صحيح نردبان هاي طويل مي بايست دست چپ پايه اي از نردبان را در نزديكي كمر فرو 

گرفته و نردبان قديمي قدري مايل به راست گرفته شود . از طرفي چنانچه دست راست مقداري باالتر 

قرار داشته باشد حفظ تعادل نردبان راحت خواهد بود . 

استفاده :  •

 مواردي كه در استفاده از نردبان مورد توجه مي باشد به طور خالصه چنين است: 

همواره متناسب با شرايط و نوع كار و استفاده اي كه وزن نردبان مي شود آن را از لحاظ نوع ماده بكار 

رفته و در آن شكل و ابعاد، استحكام و سهولت در استفاده آن انتخاب كنيد در صورت امكان نردبان مي 

بايست بدون استفاده از پايه ها و تكيه گاههاي كمكي بر روي ديوار ثابت بماند. 



 

       47 

 درجه اي نسبت به افق مي باشد. كه اين حالت 75بهترين وضعيت قرار گيري نردبان داشتن زاويه 

 متر از كف مي باشد اين وضعيت براي نردبان هاي بيش از 4 متر پايه ديوار و ارتفاع 1متناظر با فاصله 

 متر بسيار محسوس است و اين نردبان ها همواره بايد به پايه ها و تكيه گاههاي جانبي براي 3

جلوگيري از لغزش مجهز باشند. 

نردبان هاي خيلي طويل بايد داراي وضعيت هاي كشويي و يا تاشو باشند. 

 متر 5-6 متري مي بايست دست كم دو بار تا شوند كه اين حالت براي نردبان هاي 5نردبان هاي 

 متر بايد باشد. 4 متر تا شدگي حداقل 6 مرتبه و براي نردبان هاي بيش از 3حداقل 

به هنگام باال رفتن از نردبان همواره به جهت مقابل خود (پله هاي نردبان) خيره شويد و هيچ گاه پايين 

را نگاه نكنيد و از پرت كردن اشياء به هنگام باال رفتن از نردبان پرهيز كنيد قبل از استفاده از نردبان از 

روغن كاري (گريس كاري) اتصاالت اطمينان داشته باشيد. بايد احتياط كرد كه مبادا پايه ها و تكيه 

گاههاي نردبان چرب باشد. 

 متر باشد ضمن آنكه فاصله پله هاي آن 9حداكثر ارتقاع مجاز براي نردبان هاي محيط كار مي بايست 

نبايد زياد باشد. 

هيچ گاه از نردبان هاي فاقد پلكان و يا در حال تعمير استفاده نكنيد. 

عمومي ترين عوامل بروز حادثه: 

محكم نكردن اتصاالت و پلكان  -

 عدم تعادل مناسب در قرار دادن نردبان در كف ديوار -

 استفاده از نردبان هاي معيوب -

احتياط : هيچ گاه از نردبان هاي مرطوب در مجاورت موادها و تابلوهاي برق استفاده نكنيد. 

همواره: 

نردبان را بر روي تكيه گاههاي پايداري نصب كنيد  -

  درجه تنظيم كنيد.75زاويه قرار گيري نردبان را نزديك به  -
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 در صورت امكان باال و پايين نردبان را توسط طناب هاي محكم به سطوح پايدار ببنديد  -

 وضعيت (زاويه) نردبان به گونه اي بايد باشد كه فرد بتواند به آن تكيه بدهد و سقوط نكند. -

براي حمل اشياء و لوازم كمكي از اتصاالت كمر بند كمك بگيريد و تا حد امكان دست هاي فرد  -

 براي باال رفتن مي بايست آزاد باشد.

 براي باال رفتن از هر دو دست استفاده كنيد. -

 به هنگام كار بر روي نردبان از يك دست براي گرفتن نردبان كمك بگيريد. -

پايه هاي نردبان رادر جاي مناسب قرار دهيد و سعي كنيد سطح آن از آلودگي هايي مثل چربي  -

 كامًال پاك باشد.

 ازتميزي پلكان نردبان مطمئن شويد. -

تا حد امكان براي حمل نردبان هاي طويل ارتفاع نردبان را باال بگيريد كه به سر و صورت افراد  -

 اصابت نكند.

 براي ارتفاع زياد از كمر بند ايمني و اتصاالت جانبي نردبان كمك بگيريد -

 نردبان را همواره دور از دسترس افراد بي تجربه و بچه ها قرار دهيد. -

 هرگونه نواقص و كاستي در ساختمان نردبان را بالفاصله گزارش دهيد. -

 پس از اتمام كار با نردبان باالفاصله آن را به انبار انتقال دهيد. -

 نردبان ها به طور مرتب چك كنيد. -

 پس از هرگونه حادثه نظير سقوط نردبان بالفاصله آنرا چك كنيد و عيوب احتمالي را پيدا كنيد. -

در صورت بروز حالت هاي زير نبايد از نردبان استفاده كرد: 

پايه و پلكان نردبان جدا شده و يا اتصاالت مغدان باشد.  -

 محكم نبودن اتصاالت ايمني باال و پايين نردبان به سطوح ثابت  -

 شل شدن گره ها و بست ها  -

 كج بودن هر يك از ستون هاي نردبان -
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 تعميرات ناقص -

                      
-نحوه استقرار صحيح نردبان 22شكل

 

خرابي نردبانها :  •

چنان چه نردبان داراي نقص باشد قبل از استفاده مجدد مي بايست بالفاصله تعمير شده و كليه نواقص 

آن برطرف گردد. 

افرادي كه سابقه سرگيجه و تشنج و ... دارند هرگز نبايد در كارهايي كه از نردبان در انجام آنها استفاده 

مي شود شركت كنند. 

 نكات مهم استفاده از نردبان  •

نردبان را بر سطوح زير تكيه ندهيد: 

زمين هاي شيب دار  -1

 بر روي اجسام متحرك -2

 در معرض وزرش سريع باد -3

 در جلوي درب كه احتمال باز شدن آن مي رود -4
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 در مقابل ديوارهاي فقدان و ناپايدار  -5

 با زوايه هاي بسيار كم (نسبت به افق) و يا استفاده از نردبان به عنوان پل و سطوح حمل الوار -6

 سطوحي با شيب بسيار زياد -7

ياد آوري ها :  •

به هنگام كار بر روي نردبان دودست فرد بايد آزاد باشند.  -1

 از پرت كردن اشياء به پايين در حين كار بر روي نردبان خودداري كنيد -2

 فاصله پايه ها از هم بايد به گونه اي باشد كه فرد به هنگام باال رفتن از پلكان نردبان راحت باشد. -3

 امكان كار بيش از يك فرد بر روي نردبان فراهم باشد. -4

ابزار و سطوحي مطابق شكل براي قرار دادن وسايل كار و راحتي كارگر در ارتفاع مناسب الزم  -5

 است

 در صورت امكان از كوتاهترين نردبان ها استفاده كنيد -6

 در صورت استفاده از چند نردبان از محكم بودن اتصاالت آنها اطمينان حاصل كنيد  -7

 براي جابجايي و باال بردن وسايل از پلكان نردبان حتماً از قالب مناسب استفاده كنيد. -8

 در صورت عدم استفاده از نردبان آن را به صورت افقي در كنار ديوار قرار دهيد. -9

-در صورت وزش باد مراقب وسايل سبك باشيد 10
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-نحوه جلوگيري از سر خوردن پايه هاي نردبان 23شكل

 

 
-نحوه مهار نردبن جهت جلوگيري از سر خوردن 24شكل

  

 

 
-نحوه مهار جانبي نردبان 25شكل 

نگهداري:  •
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درصورت عدم استفاده از نردبان آن را در شرايط مناسب و استاندارد نگهداري كنيد از جمله براي آن 

پوشش مناسبي به منظور جلوگيري از ريختن مايعات ووارد آمدن ضربه به نردبان استفاده كنيد. 

نردبان ها بويژه نردبان هاي چوبي نسبت به هوا و شرايط محيطي از قبيل گرما و سرما و بخار بيشتر در 

معرض تاثير و آسيب مي باشد. 

نردبان هاي آلومينيومي مي بايست از تركيبهاي شيميايي از قبيل آهك و سيمان بدور باشند چرا كه 

منجر به خوردگي خواهند شد. چنانچه الزم است نردبان ها به صورت افقي نگهداري شوند مي بايست از 

پايه هاي مناسب با گيره هاي نگهدارنده استفاده كرد. دقت كنيد نگهداري نردبان ها نبايد به گونه اي 

 باشد كه ابزار مذكور حالت آويزان داشته باشند.
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