
 
 چک لیست بازرسی داربست

                 

 

 موارد بازرسی و چک کردن داربست بله  خیر توضیحات
 

 ردیف

  تخته هاي داربست -1
 1-1 می باشد؟ و اشیاء اضافی عاري از قطعات سطح آن آیا تخته هاي داربست تمیز و   

 2-1 ؟آیا تخته ها بشکل صحیح و بطور کامل نصب شده است    
 3-1 ؟ آیاتخته ها بطور صحیح بسته شده است   

 لوله هاي داربست-2
 1-2 ؟ دنخمیدگی ندار یا داربست خرابی و هاي آیا لوله   
 2-2 ؟ آیا لوله ها  عاري از زنگ زدگی می باشند   
  3-2 ؟ به شکل صحیح نصب شده اند ها لوله آیا   
 4-2 ؟سانتیمتر از محل بست بیرون می باشند 3 داربست حدود هاي آیا لوله   

 بستهاي داربست-3
 1-3 ؟ ً◌ روان ھستندیا بستها تمیز و کامالآ   
 2-3 ؟  آیا بستها عاري از زنگ زدگی هستند   
 3-3 ؟ آیا بستها به شکل صحیح نصب شده اند   

 4-3 آیا پیچ بستها سالم می باشند؟   

 دسترسی داربست -4
 1-4 باشد؟درجه) می  75(زاویه نردبان نسبت  به خط افق آیا نردبان به شکل صحیح   
 2-4 ؟باز می باشد یدسترس هاي یا محلآ   

 نردبان -5
 1-5 ؟ آیا طول نردبان کافی است   

 2-5 ؟ نردبان تمیز و عاري از هر گونه شکستگی و خرابی می باشد پله هاي آیا   
 3-5 ؟ شده است بسته آیا نردبان به شکل صحیح   

 نداسیون و ساختار داربستوف -6
 1-6 ؟سانتیمتر می باشد 15تفاع لیفت اول از زمین ارآیا    

 2-6 متر می باشد؟ 2آیا ارتفاع بین لیفت هاي بعدي    
 3-6 (لوله ها به صورت قائم باشند)نصب شده است؟ لوله هاي داربست به شکل عمودي و افقیآیا    
 4-6 به صورت صحیح و کامل نصب شده است؟ لوله هاي قطري و مهاربند آیا   
 5-6 بطورکامل نصب شده است؟ جلو گیري از سقوط اشیاء)جهت ( تو برد آیا   

 6-6 نداسیون مناسب جهت استقرار داربست استفاده شده است؟وو یا ف از پایه آیا   

 7-6 در موقعیت هاي مناسب نصب شده است؟ )جهت حفاظت افراد از سقوط هند ریل و مید ریل( آیا   
 مواد خاص -7

 1-7 ا داربست براي بار مورد نظر طراحی شده است؟آی   
 2-7 داربست داراي تگ بازرسی می باشد؟آیا    
 3-7 آیا داربست طبق برنامه زمانبندي بازرسی و تأیید شده است؟   

 ، داربست فوق جهت استفاده میبایست بازرسی مجدد گردد.توجه: در صورت تغییرات و بوجود آمدن نقص در داربست


