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 به نام خدا
 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 صـنعتی  و تحقیقـات  اسـتاندارد  مؤسسـۀ  راتمقر و قوانین اصالح قانون 3مادة  یک بند موجب به استانداردایران یملسازمان 
 ایـران (رسمی)  یملاستانداردهاي  نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی تنهامرجع 1371 ماه بهمن مصوبایران،

 .دارد عهده به را
ز و مؤسسـات  کـ نظـران مرا صـاحب  ،ارشناسان سازمانکب از کمر یفن يها ونیسیمکهاي مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو
، يدیـ ط تولیو با توجه به شـرا  یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام می يو اقتصاد يدی، تولی، پژوهشیعلم

ننـدگان،  کننـدگان، مصـرف  کدیصـاحبان حـق و نفـع، شـامل تول     ۀت آگاهانـه و منصـفان  کت کـه از مشـار  و تجاري اس يفناور
س ینـو  شیشـود. پـ  دولتی حاصـل مـی  و غیر یدولت يها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افـت  یشـود و پـس از در   یمربوط ارسـال مـ   يها ونیسیمک ينفع و اعضايبه مراجع ذ یایران براي نظرخواه یمل ياستانداردها
) ایـران چـاپ و   ی(رسم یملبه عنوان استاندارد  ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو یملۀتیمکشنهادها در ینظرها و پ
 شود.یمنتشر م

کننـد   یه مـ یـ ن شـده ته یـی ت ضـوابط تع ینیز با رعا صالحذيمند و  عالقه يها ه مؤسسات و سازمانکییس استانداردهاینو شیپ
ب، یـ ن ترتیشـود. بـد   چـاپ و منتشـر مـی    ایـران  یملب، بـه عنـوان اسـتاندارد   یو درصـورت تصـو   یبررسـ  ،طرح یملدرکمیته 

اسـتاندارد مربـوط    یملـ  ۀن و در کمیتیتدو 5 رةایران شما یملاستاندارد  رات مقره بر اساس کشود یم یتلق یملییاستانداردها
 ده باشد.یب رسیبه تصو شود یل مکیتشایران د استاندار یملدر سازمان ه ک

 IEC(2( المللی الکتروتکنیـک  ،کمیسیون بین1(ISO)استاندارد یالملل نیسازمان ب یاصل يران از اعضایاد استاندار یملسازمان 
کشـور  در  5(CAC)کمیسیون کدکس غذایی 4است و به عنوان تنها رابط 3(OIML)شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین

ن یشـور، از آخـر  کخـاص   يهـا  يازمنـد یو ن یلـ کط یایران ضـمن تــوجه بـه شـرا     یملین استانداردهایکند. در تدو فعالیت می
 شود. گیري می بهره یالملل نیب يجهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم يها شرفتیپ

کنندگان، حفظ سـالمت   ت از مصرفینون، براي حماشده در قا ینیب شین پیت موازیتواند با رعا یران میاستاندارد ا یملسازمان 
از  یبعضـ  ي، اجـرا يو اقتصـاد  یطـ یمح سـت یت محصـوالت و مالحظـات ز  یـ فکینان از ی، حصول اطمیو عموم يفرد یمنیو ا

. دکنییا اقالم وارداتی، با تصویب شوراي عالی استاندارد، اجبار/ایران را براي محصوالت تولیدي داخل کشور و یملاستانداردهاي 
آن  يبند و درجه یصادرات ياالهاکاستاندارد  يشور، اجراکمحصوالت  يبرا یالملل نیب يتواند به منظور حفظ بازارهایسازمان م
مشـاوره،   ۀنـ یها و مؤسسات فعـال در زم  نندگان از خدمات سازمانک به استفاده بخشیدننان ین براي اطمی. همچنکندیرا اجبار

ها و مراکـز واسـنجی    شگاهی، آزمایطیمح ستیت زیریت و مدیفکیت یریمد هايسیستم یواهو صدورگ يزی، ممیآموزش، بازرس
ت ید صـالح ییـ ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأ گونه سازمان نیاستاندارد ا یملسازمان وسایل سنجش،  )الیبراسیون(ک
 کنـد. یها نظارت مرد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینامۀ تأیط الزم، گواهیکند و در صورت احراز شرا می یابیران ارزیا

 يارتقـا  يبـرا  ياربردکـ قـات  یار فلزات گرانبها و انجام تحقین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک یالملل نیج دستگاه بیترو
 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل يسطح استانداردها

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 
4-Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد
 » و طراحی عمومی يالزامات عملکرد -: داربست1قسمت  -ار موقتکتجهیزات « 

 

 یا محل اشتغال: /سمت و رئیس:
 

 کریمی شرفشاده، بیژن
 عمران)مهندسی (دکتري 

 

 مرکز تحقیقات وزارت کار

  ر:یدب
 سعیدي رضوي، بهزاد 

 (دکتري زمین شناسی)
 پژوهشگاه استاندارد -عضو هیات علمی

  ب حروف الفبا)(اسامی به ترتی اعضاء:
 ارکانی، فرهاد

 عمران)مهندسی  کارشناس(
 سازمان نظام مهندسی استان البرز – شهرداري کرج

 

 احمدي، جمال 
 عمران)مهندسی (دکتري 

 

 دانشگاه زنجان -عضو هیات علمی

 اخوان مهدوي، حامد
 )زلزله-عمرانمهندسی ارشد  (کارشناس

 

 سازمان مدیریت بحران کشور

 اشراقی، زهرا
 طراحی جامدات) -(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 پژوهشگاه استاندارد

 امرالهی، محمد حسن
 (کارشناسی مهندسی مکانیک)

 پژوهشگاه استاندارد

 

 امیر کافی، رضا
 )مکانیکمهندسی (کارشناسی 

 

 پژوهشگاه استاندارد

 
 

 امینی، حمید رضا 
 عمران)مهندسی (کارشناسی ارشد 

 
 

 کارشناس آزاد

 

 یکانی، حسنپ
 (دیپلم)

 

 اتحادیه داربست

 تاروردي زاده، المیرا
 (دکتري مهندسی عمران)

 مرکز تحقیقات وزارت کار
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 سمت و/ یا محل اشتغال: (اسامی به ترتیب حروف الفبا) اعضاء:
 

 جوادي، احمد رضا 
 عمران) مهندسی (کارشناسی

 

 شهرداري کرج

 

 جمشیدي، بابک  
 می)شیمهندسی (کارشناسی 

 

 پژوهشگاه استاندارد
 

 

 پاشا، فردوسحاجی
 (کارشناس ارشد صنایع)

 

 مرکز تحقیقات وزارت کار

 حاجی قربان، جمال 
 ارشد مدیریت صنعتی) (کارشناس

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز

 حسن پور، شهره
 (دکتري زمین شناسی)

 

 دانشگاه پیام نور -عضو هیات علمی

 ي، مریم حیدرنیاي رودسر
 شیمی) (کارشناس مهندسی

 پژوهشگاه استاندارد
 

  احمد، حیدري
 )فناوري  (کارشناس مهندسی

 پژوهشگاه استاندارد
 

 خردرنجبر، محمد
 مدیریت ساخت) -(دکتري مهندسی عمران

 سازمان نظام مهندسی استان البرز

 رضوانی الوار، حسین
 عمران) مهندسی ارشد (کارشناس

 شهرداري کرج

 نیان، حمیدساما
 ارشد سرامیک) (کارشناس

 پژوهشگاه استاندارد 
 

 

 سلیمانی، رضا
 پژوهشگاه استاندارد  عمران) مهندسی ارشد (کارشناس

 علی، سلگی
 (دکتري زمین شناسی)

 علوم و تحقیقات تهراندانشگاه  -عضو هیات علمی

 سقطچی، غزاله 
 عمران) مهندسی ارشد (کارشناس

 مرصوص بتنشرکت 
 

 

 نچی، علیطهرا
 )طراحی شهري ارشد (کارشناس

 

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
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 سمت و/ یا محل اشتغال: (اسامی به ترتیب حروف الفبا) اعضاء:
 علیجان بیگی، حسن

 عمران)مهندسی  (کارشناس
 شرکت تسکو

 کوروش، غفاري
 عمران) دکتري مهندسی(

 

 سازمان نظام مهندسی استان البرز

 فرهاد، یغالم
 عمران) دکتري مهندسی(

 سازمان نظام مهندسی استان البرز

 فرجی، رحیم 
 ارشد شیمی) (کارشناس

 پژوهشگاه استاندارد 
 

 محمد مهدي، قشقایی
 عمران) مهندسی ارشد (کارشناس

 پژوهشگاه استاندارد 
 

 گودرزي، آرش
 (دکتري معدن)

 

 مرکز تحقیقات وزارت کار

 محمودي مالمحمود، صابر
 عمران)مهندسی ارشد  (کارشناس

 شرکت آرین بتن افراز خاك

 مقدم، کریم
 (دیپلم)

 اتحادیه داربست

 مهراکبري، مرتضی
 شیمی) (کارشناس مهندسی

 پژوهشگاه استاندارد 

 ویراستار:
 فرجی، رحیم 

 (کارشناسی ارشد شیمی)

 

 پژوهشگاه استاندارد 
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ح گفتار پیش

 ط مقدمه
 

 1 هدف و دامنه کاربرد

 1 مراجع الزامی

 2 اصطالحات و تعاریف

 9 مصالح

 12 الزامات عمومی

 19 ايالزامات طراحی سازه

 32 راهنماي محصول

 32 کتابچه دستورالعمل

 33 کار در کارگاه ساختمانی

 33 ايطراحی سازه

 44 دارربست هاي کار روکشبارهاي باد بر روي دا  (آگاهی دهنده) پیوست الف

 47 اطالعات مورد نیاز براي محاسبات جک هاي پایه؛  (الزامی) ب پیوست

 52 هابراي بست ي مقاومت(الزامی) مقادیر مشخصه پیوست پ

 57 ي نکات مهمخالصه  (آگاهی دهنده) پیوست ت

 59 کتابنامه 
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 گفتار پیش

نـویس  که پـیش » و طراحی عمومی يالزامات عملکرد -: داربست1قسمت  -کار موقتتجهیزات  «استاندارد 
اجالسـیه  یک هـزار و ششصـد و نـود و هشـتمین     هاي مربوط تهیه و تدوین شده است، در آن در کمیسیون

تصویب شد. اینک این استاندارد به اسـتناد بنـد    20/3/97مورخ مکانیک و فلز شناسی کمیتۀ ملی استاندارد 
و تحقیقات صـنعتی ایـران، مصـوب بهمـن مـاه       استانداردح قوانین و مقررات مؤسسه قانون اصال 3یک مادة 

 شود. ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371
سـاختار و شـیوة    -(استانداردهاي ملی ایران 5استانداردهاي ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارة 

 ۀهاي ملی و جهانی در زمینـ  تحوالت و پیشرفت باو هماهنگی حفظ همگامی  براي شوند.نگارش) تدوین می
د شد و هر پیشنهادي که ننظر خواه لزوم تجدید صورتایران در  ملیهاي صنایع، علوم و خدمات، استاندارد

قـرار   توجـه مربوط مورد هاياین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون تکمیلبراي اصالح و 
 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهاي ملی ایران استفاده کرد. .خواهد گرفت

 و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:  منبع و مأخذي که براي تهیه

BS EN 12811-1: 2003, Temporary works equipment-Part 1: Scaffolds- Performance 
requirements and general design  
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 مقدمه 
ایـن   سـب بـا آن کـار اسـت.    ناتجاد فضاي کاري ایمن بـا دسترسـی ایمـن م   یک داربست، ای کاربرداز  هدف

 واز ماده سازنده داربست مستقل  اساساً کند. این الزاماترا تعیین می 1، الزامات اجرایی داربست کاراستاندارد
 در نظر گرفته است. راو الزامات طراحی  اساس
هـاي مختلـف    از میان گزینه ،مختلف هايده به وجود تعداد معدودي از حاالت براي سازگاري با کاربربا توج
وجود در نظر م کاربا مشخصات  متناسبتوانند الزامات می سایر شد.یکی براي این استاندارد انتخاب میباید 

 گرفته شوند.
توان براي یک نـوع خـاص از تجهیـزات مطـرح کـرد. ایـن       از قوانین را میاي  بر اساس این الزامات، مجموعه

 ي خاص باشد.یک حرفه کاربرد درعمومی و یا  کاربردقوانین ممکن است استانداردي براي 
بکـار   ویـژه اي با مصـالح  ارتباط ویژه طراحی شده وداربست براي سازه  است که این استاندارد شامل قوانینی

 .ست دارندرفته در ساخت دارب
 مد نظر قرار گیرند.   مربوطه در آنبه دلیل وابستگی ابعاد داربست به نوع کار و نحوه اجرا، باید قوانین ملی 

 

                                                 
 رود. داربست کار منظور داربستی است که جهت انجام کار بکار می -1

1- Working Scaffolds 
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 و طراحی عمومی يالزامات عملکرد -: داربست1قسمت  -کار موقتتجهیزات 

 هدف و دامنۀ کاربرد 1

هـاي   ي داربسـت ا ي طراحی عمومی و سـازه ها و روش يعملکردالزامات هدف از تدوین این استاندارد، تعیین 
هاي داربستی که براي ثبات خود به سـازه   سازهالزامات در این استاندارد . استکار و دسترسی (داربست کار) 

 بـر  هـا را نیـز در  داربسـت  سایر این استاندارد، . به طور کلی الزاماتارائه شده است کنند هاي مجاور تکیه می
 .مورد نیاز است نیز پیش بینی هایی براي موارد خاصاند اما  یش از این اجرا شدهالزامات عادي پ د.گیر می

تجهیـزات پـیش سـاخته را نیـز     و  خـاص از مصـالح  به هنگـام اسـتفاده   اي  این استاندارد اصول طراحی سازه
 کند.مشخص می

 :کاربرد نداردموارد زیر در این استاندارد 
 ثابت یا متحرك؛ ،سکوهاي معلق با طناب -
  ؛هاي متحرك دسترسی کوهاي قابل جابجایی از جمله برجس -
  ؛دار برقیسکوهاي موتور -
  ؛هاي مورد استفاده به عنوان پایه براي اجراي سقف داربست -
  .هاي موقت سقف -

اي از نمونـه  هـاي نمـا   داربسـت  انـد. سـاخته شـده   بسـت هاي کار از اجزاي پیش ساخته و یا لوله و بیشتر داربست -1 یادآوري
 هستند. بست هاي کاردار

در ایـن اسـتاندارد   شـده   شـرح داده اي  ریزي و شمع کوبی نیز ممکن است از اجزاي سـازه هاي موقت بتن گاهتکیه -2یادآوري
 .محسوب نمی شوند ساخته شده باشند اما داربست کار

             و EN 1280-1 هاياسـتاندارد  الزامـات خـاص داربسـت هـاي نمـاي سـاخته شـده از اجـزاي پـیش سـاخته در           -3یـادآوري 
EN 12810-2 اند.مشخص شده 

 مراجع الزامی 2

ها ارجاع داده شده است. در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن
 شوند. ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می بدین

نظرهاي بعدي آن  ها و تجدیدنتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدر صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ ا
ها ارجاع داده شده است، آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنبراي این استاندارد الزام
 آور است.هاي بعدي براي این استاندارد الزامنظر و اصالحیه همواره آخرین تجدید
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 ع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی است:استفاده از مراج

2-1  EN 74-1, Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds. 
Couplers for tubes. Requirements and test procedures. 

با و رویه هاي آزمون الزامات  –ت داربستی ها و اتصاالانواع بست، 1386سال ١٠٣٠٥استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوري
 شده است. تدوین، EN 74-1:2005د استاندار استفاده از

2-2   EN 74-2, Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds. Special 
couplers. Requirements and test procedures. 

2-3   EN 74-3, Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds. Plain 
base plates and spigot pins. Requirements and test procedures. 
2-4 EN 338, Structural timber – Strength classes. 

2-5 EN 12810-1:2003, Façade scaffolds made of prefabricated elements – Part 1: Product 
specifications. 

2-6 EN 12810-2, Façade scaffolds made of prefabricated elements – Part 2: Methods of 
particular design andassessment. 

2-7 EN 12811-2: Temporary works equipment – Part 2:Information on materials. 

2-8 EN 12811-3: Temporary works equipment – Part 3:Load testing. 

2-9 EN 12812:1997, Falsework - Performance requirements and general design. 

2-10 ENV 1990, Eurocode 1: Basis of structural design. 

2-11 ENV 1991-2-4, Eurocode 1: Basis of design and actions on structures – Part 2-4: Wind 
actions. 

2-12 ENV 1993-1-1:1992, Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules 
and rules for buildings. 

2-13 ENV 1995-1-1, Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General rules and 
rules for buildings. 

2-14 ENV 1999-1-1:1998, Eurocode 9: Design of aluminium structures – Part 1-1: Common 
rules. 

 اصطالحات و تعاریف   3

 :کاربرد داردتعاریف زیر  واصطالحات  ،این استاندارد در 
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3-1  

 قید

anchorage 

  باشد.می همبندجاسازي شده یا متصل شده به سازه براي اتصال یک عضو  ابزار

 ایجـاد در نظر گرفته شده اسـت ،   جداگانهبا اهداف  که به قسمتی از سازه همبند ، از طریق اتصالممکن است قید  -یادآوري
 .)مراجعه شود 23 -3 زیربند به(شود

3-2  

 جک پایه 

base jack 

 باشد.می صفحه پایه با قابلیت تنظیم ارتفاع

3-3  

 (کفشک) پایهصفحه 

base plate 

 .شودبر روي سطح بزرگتر استفاده میپایه  توسطاي که براي توزیع بار صفحه

3-4  

 (مشبک) بنديداربست قفسه

birdcage scaffold 

دار با هدف کـار کـردن و یـا انبـار     ها و یک ناحیه عرشهاي از پایهمتشکل از شبکه است که ي داربستیاسازه
 .روي آن است کردن

3-5  

 افقی   ندي در صفحهمهارب

bracing in horizontal plane 
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-قـاب  سازي،اجزاي کفتوسط  براي مثال، .کنند افقی سختی برشی ایجاد می صفحاتاجزایی که در  وعمجم
ها و سایر موارد مـورد اسـتفاده   هاي افقی و قیدهاي قطري و یا اتصال صلب میان تیرمهار هاي قالبی، پنل ها،

 .براي مهاربندي افقی

3-6  
 قائم مهاربندي در صفحه

bracing in vertical plane 
هاي بسته همراه قاب توسط مثال، براي عمودي سختی برشی ایجاد می کنند. صفحاتاجزایی که در  مجموع

 یناتصال صلب و یا نیمه صلب ب ها، سترسی به بازشوهاي نردبانی با دقاب هاي باز، قاب بند گوشه،یا فاقد مهار
 .قائمده براي مهاربندي مهاربندي قطري و یا سایر موارد مورد استفا ،مقائاجزاي افقی و 

3-7  
 روکش نما 

cladding 
به منظور حفاظت در برابر شرایط جوي استفاده میشود. شامل تـوري محـافظ یـا     طور معمولکه به  پوششی

 مواد پوششی
3-8  

 بست

coupler 
 رود.بکار میبراي اتصال دو لوله اي که قطعه

3-9  
 طراحی  

design 

 است. داربست کردنبر پا براي داربست ک طرح ی ایجادلی و محاسبه در مفهوم ک
 
3-10  

 (کمرگیر)تیر افقی داربست 

ledger 
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 است. در راستاي بعد بزرگتر داربست کار عضو افقی، معموالً

 
3-11  

 )قالبی سامانه مدوالر(

modular system 
ها امکان اتصـال  ه پایهدر جایی ک هستند. مجزاییها قطعات و پایه ي افقی داربستتیرهاکه در آن  ايسامانه

 سازند.وسایل را در فواصل از پیش تعیین شده (با اندازه مشخص) براي سایر اجزاي داربست ممکن می
3-12  

 محافظ توري

netting 

 است. دارمنفذ یروکش

3-13  

 گره  

node 
 .شوندمی ا به هم متصلدر آنجکه دو یا چند عضو  فرضینقطه 

3-14  

 موازي بست

parallel coupler 
 .شوداستفاده می ي موازيبراي اتصال دو لوله که یبست

3-15  

 سکو

platform 
 است. دهانهیک یا چند واحد سکو در یک تراز در داخل یک 
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3-16  

 واحد سکو

platform  unit 
و  شـکل داده سکو یا بخشی از سـکو را   را بر روي خود تحمل کرده و يبار غیره) که واحدي (پیش ساخته و

 اي از داربست کار را تشکیل دهد.زهت عضوي ساممکن اس

3-17   

 عمود ساز(چهار پیچ) بست

right angle coupler 
 .شود استفاده می ی که براي اتصال دو لوله عمود بر همبست

3-18   

 پوشش

sheeting 
 است. بدون منفذ ی محافظ وروکش 

3-19   

 پناه)(جانمحافظ جانبی 

side protection 
بکار  افراد از خطر سقوط و نگه داشتن مصالحور ایجاد یک مانع براي محافظت به منظکه  ءزااي از اجمجموعه

 رود.می

3-20   

  اتصال بوشی

sleeve coupler 
 .شوداستفاده می )محورهم ( اتصال دو لوله موازي ی که برايبست
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 3-21   

 پایه  

standard 
 داربست است.عضو قائم 

3-22   

 )(لوالیی گردان بست

swivel coupler 
 .شوداند استفاده میاي با هم برخورد کردهکه با هر زاویهي اتصال دو لوله ی که برابست

3-23   

 همبند(رابط اتصال)عضو 

tie member 
 کنند.توسط قطعات اتصال به قسمتی از سازه متصل و مهار میرا  اي از داربست که آنقطعه

3-24   
 (دستگیر) تیر افقی داربست

transom 
 است. در راستاي بعد کوچکتر داربست کار ضو افقی، معموالًع
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  راهنما:
 ارتفاع داربست     :

 ها  دهانه داربست ،مرکز به مرکز پایهعرض  :
 هادهانه داربست، مرکز به مرکز پایهطول  :
 ارتفاع باال روي داربست :

 )-( پل خرپایی -14 )6-3( )(قطري متقاطع قائمندي در صفحه مهار ب -1
 )3-3صفحه پایه ( -15 )5-3مهار بندي در صفحه افقی ( -2
 )16-3واحد سکو ( -16 )19-3( پناه)(جانمحافظ جانبی -3
 لب افقی  قا -17 )پناهمهار بند جان( مهاربند کنسولی -4
 )1-3( مهاربندي -18 )13-3گره ( -5
 )  6-3ربندي در صفحه عمودي (قطري طولی)(مها -6
 )21-3پایه ( -7

 )-( قائمقاب  -19
 )5-5-5( توري ایمنی -20

 )2-5-5(محافظ جانبینرده اصلی  -21 )24-3( )دستگیر(تیر افقی داربست -8
 )3-5-5( محافظ جانبی نرده میانی -22 )10-3( افقی داربست(کمرگیر)تیر  -9

 )4-5-5(اخورتخته پ -23 )8-3( بست -10
 نرده اصلی محافظ جانبی-24 )23-3( همبند(رابط اتصال)عضو  -11
 )2-3جک پایه ( -25 )  15-3سکو ( -12
  )براکت( نگهدارنده -13

 
 .نیستهیچ گونه الزاماتی بیانگر و شکل ارائه شده تنها براي نمایش اجزاست  - 1 یادآوري
 مفید می باشند. ،یک داربست کاري به کار روند درد تواننزاي مختلفی که میاما براي درك اج رندوجود ندا) این عبارات در متن -( - 2 یادآوري

 داربست نما سامانهاز اجزاي  یک  یمثال – 1شکل 
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3-25   

 سطح کاري 

working area 
 به منظور ایجاد یک مکان امن مرتفـع بـراي کـار کـردن افـراد و تـامین       مجموع سکوها در یک تراز ارتفاعی،

 است. دسترسی به کارشان
3-26   

 داربست کار
working scaffold 

هـا و سـایر   هداري، تعمیر و یا تخریب ساختمان، نگبرپاکردنامنی را براي  فضايکه الزم است  ي موقتاسازه
 هاي ضروري ایجاد کند. ها و همچنین دسترسیسازه

 مصالح 4

 کلیات  4-1
مصـالح   داده شده اسـت.  prEN 12811-2 استاندارد د استفاده درترین مصالح موراطالعات مربوط به متداول

 رومند و با دوام باشند تا بتوانند شرایط کار را تحمل کنند.د استفاده باید به اندازه کافی نیمور
 رضایت بخش باشند. هنگام کاربرد بوده وخالصی و ایراد تاثیرگذار در مصالح باید عاري از هرگونه نا

 مصالح ویژهالزامات      4-2

 فوالد      4-2-1

 کلیات  4-2-1-1
 استفاده نشود. 1از فوالد جوشان

 هاي نازكلوله 4-2-1-2
) بایـد  mm 3 /48اسـمی  قطر خارجی ( prEN 74-1 استاندارد مطابق با بستهاي نازك با قابلیت اتصال لوله

 باشد. را دارا mm 2/3حداقل ضخامت اسمی دیواره و  N/mm2 235  مقاومت تسلیم اسمیحداقل 

                                                 
1- Rimming Steels  
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هاي نماي سـاخته شـده از قطعـات    شوند اما در داربستیافت می بستهاي لوله و در داربست هاي نازك معموالًلوله -یادآوري
 کار به نما. تپیش ساخته نیز قابل استفاده هستند. مانند اتصال داربس

 هاي داربست سامانه براي قطعات پیش ساخته ییهالوله    4-2-1-3
 اسـتاندارد  بـر اسـاس   داربسـت هـاي  سـامانه شـده در قطعـات پـیش سـاخته در     هاي به کار گرفته ي لولهبرا

EN 12810 -1  اسمیکه قطر خارجی mm 3/48 اسـتاندارد  مشخصات گیرد،درنظر می را EN 12810-1   بـه
 رود.کار می

 prEN 74-1اسـتاندارد  در هـاي موجـود  از محـدودیت  ها به هنگام اتصال با بست نبایـد میزان فرورفتگی لوله
 .بیشتر باشد

 اباید مشخصات اسمی زیر را دار جانبی، بر محفاظ عالوه ، mm3/48  از غیر به اسمی خارجی هاي با قطرلوله
 باشند:
  ؛ mm 2 ≥ جدارهضخامت  -
 ؛ N/mm2235 ≥تنش تسلیم ،  -
 .A ≤ % 17قابلیت طویل شدن(کشامد) -

 محافظ جانبی  4-2-1-4
 جـداره بایـد حـداقل ضـخامت     ،قرنیـز شوند، به غیـر از  براي حفاظت جانبی استفاده می صراًردي که منحموا

ضـخامت باشد.  mm 0/1ابر با حداقل ضخامت اسمی دیواره باید بر ،قرنیزها. در را دارا باشند mm  5/1اسمی
تـوان از   براي مثال مـی  قابل قبول خواهد بود. ،دهی و ظرفیت تحمل بار خدمتهاي کمتر مشروط به تامین 

 مقطع عرضی استفاده نمود. دردهی قطعات سخت کننده، مهاربندي و یا شکل

 سکو هايواحد 4-2-1-5
کمتر  هايضخامت را دارا باشند mm0/2 اقل ضخامت اسمیآن باید حد جانبیهاي  گاه واحدهاي سکو و تکیه

توان از قطعات سخت یمثال م يهد بود. براتحمل بار قابل قبول خوا یتو ظرف یده خدمت ینمشروط به تام
 استفاده نمود. یمقطع عرض در دهیشکل یاو  يکننده، مهاربند

 پوشش محافظ براي قطعات  4-2-1-6
 محافظت شوند.مشخص شده،  prEN 12811-2 استاندارداجزا باید به طوري که در 
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 آلیاژهاي آلومینیوم  4-2-2

 هاي نازك لوله 4-2-2-1
 mm3/48 قطـر خـارجی اسـمی   و  prEN 74-1 اسـتاندارد  مطابق باباید  بستنازك با قابلیت اتصال  هاي لوله

 mm حـداقل ضخامت دیـواره اسـمی    دارايو  N/mm2 195 ، 2/0 % تنش گواه حداقل باشد. و همچنین باید

 د.نباش 0/4

 هاي داربستسامانهي  براي قطعات پیش ساخته ییهالوله 4-2-2-2
الزم است EN12810-1  مطابق با استانداردهاي داربست سامانهساخته  شاستفاده در اجزاء پیمورد  هايلوله
 .باشند mm 3/48 قطر اسمی خارجی داراي که

 حفاظ جانبی     4-2-2-3
را دارا  mm 0/2ي نسـبی  شوند باید حداقل ضخامت دیـواره نها براي حفاظت جانبی استفاده میمواردي که ت

 يتحمل بار قابل قبـول خواهـد بـود. بـرا     یتو ظرف یده خدمت ینمتر مشروط به تامک هايضخامت باشند.
 استفاده نمود. یمقطع عرض در دهیشکل یاو  يتوان از قطعات سخت کننده، مهاربندیمثال م

 واحدهاي سکو    4-2-2-4
 يهـا خامتضـ  را دارا باشـند.  mm5/2 باید حداقل ضـخامت اسـمی   آن جانبیهاي  واحدهاي سکو و تکیه گاه

توان از قطعات یم مثال يتحمل بار قابل قبول خواهد بود. برا یتو ظرف یده خدمت ینکمتر مشروط به تام
 استفاده نمود. یمقطع عرض در یدهشکل یاو  يسخت کننده، مهاربند

 الوار و مصالح چوبی     4-2-3
روکش نبایـد   روکش استفاده شده است،از  اگر د.نباش EN 338 استاندارد الوار باید داراي درجه تنشی مطابق

 هاي موجود در مصالح شود. مانع از کشف نقص
 د.نباش mm9 ه و داراي حداقل ضخامتالی 5براي واحدهاي سکو باید حداقل  مورد استفاده 1تخته چند الیه

 کـه  mm 300و طول  mm25 ي گرد فوالدي با قطرمیله بتوانندباید  چند الیه مونتاژ شدهواحدهاي سکوي 
 .رها میشود و با نوك فرود میآید را نگهدارند m1ارتفاع  از

 شرایط اقلیمی داشته باشد.به  توجهتخته چند الیه باید دوام خوبی با 
 

                                                 
1- Plywood  
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 الزامات عمومی  5

 کلیات  5-1
چه براي دسترسی و چه براي کار باید طوري ترتیب داده شود که محل کار راحتی را ایجاد کند  همه سطوح

 و:
 ؛در برابر خطر سقوط محافظت کنداز افراد  -
 در صورت وقوع مخاطرات طبیعی مانند باد شدید و یا طوفان خطري متوجه کاربران نشود. -
 ؛مصالح و تجهیزات تامین کند نگهداري از را براي یایمن محل -
 محافظت کند. ءاشیا از افراد پایین داربست در مقابل سقوط -

 شود.الزم است به مالحظات ارگونومیک هم توجه 
به طور کامل کف داشته و باید براي  برداري بایدبهره آماده به در زمان شود،ی که کار روي آن انجام میسطح

 اجعه شود).مر 5-5 زیربند (به آن محافظ جانبی مناسب ایجاد شود
 هاي مجزا باید مفیـد و کنتـرل آنهـا آسـان باشـد. مونتـاژ آنهـا بایـد سـاده و در مقابـل           بین قسمت اتصاالت

 گسیختگی ایمن باشد.

   یهاي عرضرده 5-2
هفـت  . )مراجعه شود 2شکل به ( می باشد قرنیزاز  mm 30مراهه ناحیه کاري شامل عرض کل به) wعرض(

 داده شده است. 1در جدول  هاي مختلفعرضاز   رده
(داخـل بـه    اهـ عـرض آزاد راه پلـه   باشـد.  mm 600باید حداقل  (داخل به داخل) )c( ها فاصله آزاد بین پایه

 باشد. mm 500داخل) نباید کمتر از 
کـه   بجز مـواردي  .دتامین کنتمام طول خود  باید عرض مشخص شده را در ها،هر سطح کاري از جمله گوشه

) 2(مطابق با ابعاد داده شده در شـکل   pو  bدر آن نیاز به یک ناحیه کاري کامالً بدون مانع با حداقل عرض 
 باشد.

مالحظاتی بـراي حفـظ فضـاي الزم بـراي کـار و       گیرند،ا مصالح بر روي سطح کاري قرار میتجهیزات ی که هنگامی - یادآوري
 دسترسی باید در نظر گرفته شود.
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 کاري طوحهاي عرض براي سگروه – 1جدول 

 متر بر حسب(w) عرض  یرده عرض
W06 

W09 

W12 

W15 

W18 

W21 

W24 

6/0 ≤ W < 9/0  

≤9/0 W ˂  2/1  

≤2/1 W ˂  5/1  

≤5/1  W ˂  8/1  

≤8/1 W ˂  1/2  

≤1/2 W ˂  4/2  

≤4/2 W 

 ارتفاع سقف    5-3

 باشد. m 9/1 نواحی کاري بایددر  ، ،حداقل ارتفاع آزاد سقف
 یـا ارتفـاع    و (دسـتگیر)  قید افقی داربستتیر بین سطوح کاري و  الزامات ارتفاع سقف براي ارتفاع 

 .)مراجعه شود 2شکل به است (داده شده  2در جدول  همبندین سطوح کاري و اعضاي ب

 هاي ارتفاع سقفرده – 2جدول 

 
 

 رده

 (برحسب متر)ارتفاع آزاد سقف
 بین سطوح کاري

  

h3 

بین سطوح کاري و قیدهاي 
 همبندافقی داربست یا اعضاي 

h1b  , h1a 

حداقل ارتفاع آزاد در 
 تراز شانه

h2 
H1 h3 ≥ 90/1  ≤75/1 h1a˂  90/1  

≤75/1 h1b˂  90/1  

 h2 ≥ 60/1  

H2 h2 ≥ 90/1  h1a ≥  90/1  

h1b ≥  90/1  
h2 ≥ 75/1  

 

 مراجعه شود. 5-5در مورد محافظ جانبی، به زیربند  –یادآوري 
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 مترمیلی برحسبابعاد 

 
 راهنما:

b = از بزرگترین مقدار فضاي آزاد راه رفتن که حداقل باید mm 500 و  mm250-c  .بزرگتر باشد 
c = ها(داخل به داخل)فاصله آزاد بین پایه 

 هاي افقی داربست(دستگیر) و اعضاي همبند.قید ارتفاع آزاد سقف بین سطوح کاري و به ترتیب تیر = ،
 ارتفاع آزاد شانه =
 ريارتفاع آزاد سر بین سطوح کا =

p = از بزرگترین مقدار حداقل بایدکه  عرض آزاد سقف mm 300 و  mm450-c  .بزرگتر باشد 
w =  2-5بند زیرعرض سطح کاري مطابق با 

 الزامات ارتفاع سقف و عرض سطح کاري – 2شکل 
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 سطوح کاري     5-4

ـ تامین  راصفحاتی ایمن  این سطوح باید قادر باشند تا در مقابل تغییر شکل هاي خطرناك -الف اي رنمایند ب
 رفتگی ناخواسته یا باال آمدگی در اثر نیروي بادمثال در

 واحدهاي سکو باید داراي سطح ضد لغزش باشند. -ب 
به هم خوردن تعادل باید با ایمن سازي واحد سکو  رد. خطنسازالزامات ضد لغزش را محقق می موالًچوبی مع سطوح -یادآوري

 ي ممکن به حداقل برسد.ه به هر شیوههاي هم پوشانی شدیا قسمت و

 .فراتر رود mm  25 ر ممکن باشند و نباید ازهاي بین واحدهاي سکو باید کمترین مقدادرز -ج
هاي با عرض کامل و ، جاي پاافزایش یابد 5به  1شیب از  رسطوح کار باید تا حد قابل اجرا تراز باشند. اگ -د

، هر جایی که الزم باشد ممکن است درزهایی با عرض کمتر ینصورتایجاد شوند. در غیر ابا نصب ایمن باید 
 ) وجود داشته باشد.فرغوندر مرکز جاي پاها براي استفاده از چرخ دستی ( mm 100از 

 حفاظ جانبی     5-5

 اتکلی    5-5-1
ی ي اصلی، حفاظ جانب ي محافظ جانبی متشکل از دست کم یک نرده سطوح کار و دسترسی باید به وسیله

ممکن است بر روي راه پله ها وجود نداشته  پاخور .شود) مراجعه 3شکل به ( شود ایجاد میانی و یک پاخور
 باشد.

 خواسته ایمن شده باشد.باید در مقابل جداشدگی ناحفاظ جانبی 
 شود. همراجع 6اي به بند براي الزامات طراحی سازه

 باشد.وجود داشته  پوششروي حفاظ جانبی نباید  -1یادآوري
از مایـل نیـ   هـاي قائم ممکن اسـت بـه شـمع   هاي هاي کار در قالب بنديمثال استفاده از داربست براي موارد خاص، -2یادآوري

 باشد.این استاندارد می دي کاربرداشته باشیم که خارج از زمینه
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 متر برحسب میلیابعاد 

 

 میانی  بعاد حفاظ جانبی قائم با یک نردها – 3شکل 

 ایمنینرده    5-5-2

 باشداز تراز سطح کاري همجوار آن و یا بیشتر  m 1 آن ایمنی باید طوري قرار گیرد که ارتفاع نرده
 .)mm 950  حداقل ارتفاع آزاد(

 جانبی میانی حفاظ   5-5-3
 ثابت شود. پاخوربین نرده اصلی و  حفاظ جانبی میانی باید

 :زیر باشد موارد حفاظ جانبی میانی ممکن است متشکل از
 یا ،یک یا چند نرده میانی -
 یا ،یک قاب -
 یا ،ي باالیی آن استکه نرده اصلی لبه ،یک قاب -
 ي محصوریک سازه -

 از میان آن عبور نکند. mm 470گوي با قطراي باشد که یک در حفاظ جانبی باید به گونه بازشوهاابعاد 
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 پاخور     5-5-4

باالتر از تراز سطح کاري همجوار آن  mm150 ي باالیی آن حداقللبهاي قرار گیرد که باید به گونه پاخوریک 
 در هر راستا باشند. mm25 نباید بزرگتر از هاي حمل،به جز سوراخ ،پاخورها در یک ها و شکافسوراخ باشد.

 توريهاي ساختار     5-5-5

افقی هر  بعد وه براین،عال .فراتر رود cm2100 نباید از توريي احت هر سوراخ یا شکاف در یک سازهمس
 .بیشتر باشد mm 50خ یا شکاف افقی نباید ازسورا

 گیري قطعات محافظ جانبیل قرارمح     5-5-6
 نباید ،و وجه داخلی نرده و تمامی قطعات محافظ جانبی میانی پاخورفاصله افقی میان وجه خارجی 

 بیشتر باشد. mm 80 از

 ایجاد پوشش    5-6
هاي محافظ نظیر توري، گونی الیهبا  ی راداربستالزم است، این استاندارد  تاي داربسکه ایجاد پوشش برجایی

 گیرد.می نظردر غیره  و

 هاي پایهو جک هاپایهصفحه     5-7

 کلیات   5-7-1

 (کفشک)صفحات پایه      5-7-2

 باشند.، EN 74 استاندارد با مطابق ساخته شده از فوالد باید هايکفشک

 هاي پایهجک     5-7-3
مرکزي داشته باشند و بیشترین انحراف محور آنها از محور پایه در حالت  هاي پایه باید یک محور تنظیمجک

بزرگترین  از تنظیم باید وضعیتطول هم پوشانی در هر  ن. کمتریفراتر رود 5/2%پیش از بارگذاري نباید از 
 باشد. mm 6 ي انتهایی باید حداقل حهضخامت صف باشد. بیشتر mm150  یا طول کل میله 25مقدار %
 هاي انتهایی شکل داده شده باید حداقل همان سختی را داشته باشند. صفحه

 بین پایه ها با مقاطع توخالی اتصاالت     5-7-4
 مقدار در صورت نباشد. ای mm150 باید حداقلتوسط مغزي ها شانی در اتصاالت بین پایهطول هم پو

 کاهش یابد. mm 100به  تواندیچ و مهره محکم شده میبا پ ،استفاده از بست
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 طبقات ندسترسی بی     5-8

 کلیات   5-8-1
 تامین شوند.در نظر گرفته و دسترسی باید  براي وسایل ایمن و ارگونومیک

 بایدبه منظور حفظ تعادل و ایمنی، و همچنین  براي دسترسی میان طبقات مختلفداربست  سامانهدر 
-ي نردبان امر باید به وسیله نای .گیردهاي الزم انجام بینیپیش و ها رعایترا در راه پله 2-8-5الزامات بند 

ها محقق شود. این راه دسترسی باید در میان سکوها، در میان محیط عریض ایجاد شده در هاي مایل و پله
 ت ایجاد شود.همجوار با داربس ها و یا در یک برجک باالبر،دهانهر و در یکی از داربست کا

بتوانند الزامات دسترسی این  EN 131-2 و EN 131-1 هاياستاندارد بامطابق ها ممکن است نردبان
 کنند. تامیناستاندارد را 

 ایمن بوده و سطح ضد لغزش داشته باشند. ،ها باید در برابر از دست رفتن تعادلها و نردبانراه پله
 .یابند صاصاختباید براي دسترسی  مجزا ییها، راه پله(یا تردد زیاد) جم زیادجام کارهاي با حبه هنگام ان -1 یادآوري

 براي استفاده از باالبر باید ارایه شود. (جهت سهولت و ایمنی کاربرد) تر مالحظاتیهاي بلندبراي داربست -2 یادآوري

 راه پله ها     5-8-2
ها را مشخص راه پله ) BوA ( ارد دو رده از ابعاداستاند نیا ها،پلهاي فراهم ساختن الزامات مختلف راه بر

 باشد: )1( و موارد زیر 4ها باید مطابق با شکل ابعاد پلکان کند. می
   ) باشد:1( محدودهمطابق با  دیبا ، gو پهناي پله،،  uترکیب مقادیر براي ارتفاع پله،

540 ≤ 2u+g ≤ متربرحسب میلی  660  )1 ( 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 ابعاد پله
 رده بعد
 A 

 مترمیلی
B 
 مترمیلی

S 165≤s ≤١٢۵ S ≥165 
g 175˂ g  ≤١۵١٧ ≤٠۵ ≥   g 

 است.  mm500حداقل عرض مفید راه پله 
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 متر یلیم رحسبابعاد ب

 اهنما:ر
 کف پله 1
 دپا گر 2

 ابعاد پله – 4شکل 

 دسترسی هايبازشو    5-8-3
عرض در جهت عرض  m 45/0حداقل اي باشد کههدسترسی در یک سکو باید به گون بازشويابعاد خالص یک 

ي یک دریچه دائمی نباید وجود داشته باشد به وسیله بازشوهابستن  نطول داشته باشد. امکا m6/0سکو و 
 .شدن داشته باشند ها در حالت بسته باید قابلیت قفلدریچهبلکه باید امکان نصب یک جان پناه فراهم شود. 

 .نصب جان پناه ضروري است ،دریچه تردد بصورت طوالنی مدت در صورت نیاز به بازماندن

 ايالزامات طراحی سازه 6

 اولیهالزامات  6-1
 کلیات   6-1-1

و نگهداري شود که به صورت نا خواسته جا به جا یا تخریب  ساخته ،اي طراحیکاري باید به گونه هر داربست
اصالح  ،1برپاکردنتمامی مراحل از جمله  ضوع شاملمونشده و بتوان از آن به صورت ایمن استفاده کرد. این 

 .استداربست  2نو برچید

                                                 
-١ Erection 
-٢ Dismantled  
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و  برچیدن، نگهداري، ، استفادهبرپاکردناي طراحی شوند که بتوان مراحل حمل، قطعات داربست باید به گونه
 انبار کردن را به صورت ایمن اجرا کرد.

 گاه خارجیتکیه    6-1-2
داشته  هابجاییبر بارهاي طراحی و محدود کردن جادر برا مقاومیا پی  گاهیک داربست کار باید یک تکیه

 باشد.
پایداري جانبی سازه داربست به طور کلی و به صورت موضعی وقتی که تحت نیروهاي مختلف طراحی از 

 گیرد، باید تثبیت شود. جمله باد قرار می
 مهـار،  طنابشامل:  هاسایر گزینه ه ساختمان یا سازه تامین شود.بي رابط اتصال تواند به وسیلهپایداري جانبی می -1 يادآوری

 ها هستند.دو مهار بن آهن يها بوسیلهسنگین کردن پایه

ه دائمی حذف کنـیم.  خاص را به منظور انجام کاري در ساز اتصاالتبرخی از به طور موقت است الزم باشد ممکن  -2 يادآوری
ص کـردن ترتیـب حـذف و    طراحی لحاظ شده و یک دستور العمـل بـه منظـور مشـخ     باید در اتصاالتحذف  ،در چنین موردي

 آماده شود. اتصاالتجایگزینی 

 بندي بارهاگروه     6-1-3
بارهاي  .کندمی تعریفرا  )1(جدول عرض گروه 7بار و  گروه 6ري، این استاندارد کام سازي شرایطبراي فراه

 اند.ارائه شده 3بهره برداري در جدول 
 بار براي سطوح کاري باید مطابق با ماهیت کار باشد. هايهگرو

 عواملفعالیت طاقت فرسا باشد، نوع  کارآمد باشد و یابار نا هايگروه، در جایی که پذیرفتن یکی از ءدر موارد استثنا -یادآوري
شود تا به  لحاظاي حقیقی باید همالحظاتی براي فعالیت .و بکار روند تعیینمختلفی ممکن است پس از تحلیل کارایی داربست 

 هایی از مواردي که باید مد نظر قرار گیرند:. مثالنمایند و عمل متعهد ها آن
 سطوح کار، رويوزن تمامی تجهیزات و مصالح قرار گرفته  -الف
 ،برقی اتزتجهیي رار گرفته روي سطوح کار به وسیلهتاثیرات دینامیکی مصالح ق -ب
 .فرغوني دستی مانند هابار ناشی از ماشین -ج

لحاظ  3شده در جدول  تعییندر بارهاي بهره برداري  1 يبار گروهانبار کردن مصالح روي داربست کار در 
 نشده است.

 
 
 



 1397 سال :(چاپ اول) 15443-1مارة ایران ش ملیاستاندارد 
   

21 
 
 

 شود) مراجعه 2-2-6به زیر بند (کاري سطوحبرداري در بارهاي بهره -3جدول 

 گروه
 بار

بار گسترده 
 یکنواخت

q1 
kN/m2 

 سطح بار متمرکز روي

mm500× mm500 
F1 
kN 

 سطح بار متمرکز روي

mm200× mm200 
F2 
kN 

 بار جزئی سطح

q2 
kN/m2 

 

 ضریب جزیی سطح
1ap 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

752
/0 
50/1 
00/2 
00/3 
50/4 
00/6 

50/1 
50/1 
50/1 
00/3 
00/3 
00/3 

00/1 
00/1 
00/1 
00/1 
00/1 
00/1 

- 
 
- 

 
- 
 

00/5 
50/7 
00/10 

- 
 
- 

 
- 
 

4/0 
4/0 
5/0 

 .مراجعه شود 4-2-2-6 یربندز به 1
 .مراجعه شود 1-2-2-6 زیربند به 2

 اساس کار     6-2

 اتکلی    6-2-1
 ي تاثیر عوامل تلقی شوند. ه عنوان مقادیر نشان دهندهباید ب 2-6 زیربند مقادیر مشخص شده در

 شوند: هسه نوع کلی بار وجود دارند که باید در نظر گرفت
ي تمام قطعات آن از در بر گیرنده است که ي خود داربستار شامل وزن سازهاین با بارهاي دائمی؛ -الف

 باشد. باالبر ي کمکی مانند سازهیر تشکیالت محافظ و هر گونه سازهها و سا، پوششهاتوري جمله سکوها،
جانبی)، ح کاري، بارهاي روي محافظ وبارهاي روي سط( يبرداربارهاي بهره باید این بارها بارهاي متغیر؛ -ب

 برف و باران را شامل شود. بار ،نیازبار باد و در صورت 
 است. 1-5-2-6 زیربند بار مطابق بامشخص شده در این استاندارد ،  تصادفیبار  تنها ؛تصادفیبارهاي  -پ

 یا سقوط افراد از یک ارتفاع باالتر به پریدنناشی از  آثار ،5-2-6و  2-2-6 هايزیربند بارهاي داده شده در
 گیرد.روي سکو یا محافظ جانبی را در بر نمی
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 يح کاروبارگذاري روي سط     6-2-2

 کلیات     6-2-2-1
هاي گذاريتحمل بار سطح کار باید قادر به ر. هباشند 3جدول مطابقبرداري باید بارهاي بهرهگروه 

در تمامی  فقط بار گسترده یکنواخت  باشد. )و نه تجمعی(به صورت جداگانه  و ،مختلف،
د -5(شکل ي داربست منتقل شوندگاه سازهباید به تکیه بندي هقفسهاي ها و بار جزئی در داربست داربست

 .مالحظه شود)
 اعمال شوند:برداري روي سطح کاري باید در سطحی با مشخصات زیر هاي بهرهاي، باربه منظور طراحی سازه

باید به درز جدا کننده  اي مجاور در طول و یا در عرض داربست کار وجود دارند،هدر جایی که سکو -
 هاي باربر در نظر گرفته شود.عنوان خط مرکزي بین پایه

وجود  پاخوري حقیقی در نظر گرفته شود. در جایی که باید به عنوان لبه ،Wبعد  ي خارجی،در هر لبه -
 .)شود مراجعه 2به شکل (کنیم تعریف شد عمل می 2-5 زیربند که در نه ايدارد، به گو

 اما؛ باشند 2 گروههاي سکو باید قادر به تحمل بار بهره برداري تمامی واحد ،1 يبار گروهبراي داربست کار با 
 ي داربست اعمال شود.این امر براي کل سازه الزم نیست

 برداري بهره بار گسترده یکنواخت     6-2-2-2
 باشد. 3مشخص شده در جدول  هر سطح کاري باید قادر به تحمل بار گسترده یکنواخت 

 بار متمرکز  6-2-2-3
شده  اعمال mm500 ×  mm 500  به طور یکنواخت در یک مساحت که هر واحد سکو باید قادر باشد بار 

 اعمالو به صورت یکنواخت  mm200 ×  mm200مان در سطحی به مساحت که به صورت غیر همز و بار 
 بیان شده است. 3شده را تحمل کند. مشخصات بارها در جدول 

براي مسیر حالت ممکن  ترینبحرانیباید  ها باشد.هاي ناشی از بارها به پایهیر بار باید قادر به انتقال نیرومس
 .عبور نیز در نظر گرفته شود

ممکن است متناسب  ،3موجود در جدول  باشد، بار  mm 500عرض یک واحد سکو کمتر از  هنگامی که
 کاهش یابد. kN 5/1نباید به کمتر از  آن کاهش یابد. اما در هر صورت این باربا عرض 

 بار جزئی سطح    6-2-2-4
بار از بار  نیا ، باشد.نواخت جزئی ، باید قادر به تحمل یک بار گسترده یک 6یا  5، 4 يبار هوگرهر سطح با 

ضریب جزئی  در ؛A ،دهانهبرداري بیشتر است. بار جزئی سطح از ضرب مساحت گسترده یکنواخت بهره
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از هر  w و عرض lاز طول  Aاند. مساحت داده شده 3در جدول  و   ریمقاد به دست می آید. ،،سطح 
 .)مالحظه شود 5شکل .(محاسبه شده است سکو

 ها باشد.هاي ناشی از بارها به پایهمسیر بار باید قادر به انتقال نیرو
جزئی  يبارها ،بندي هقفس هايپایه در هر جهت وجود داشته باشد، مانند داربست 2در جایی که بیش از 

مراجعه د –5شکل به شود (ربوطه در نظر گرفته هاي مباید براي پذیرش پایه همي مجاور  دهانه 4سطح 
 .)شود

اثر را داشته  ترینبحرانیرا طوري تعیین نمود که  براي انتخاب سطح جزئی باید ابعاد و محل قرارگیري آن
 نمایش داده شده است. 5هایی در شکل . مثالباشد

 
 
 

 طولی دهانه): واحد سکو :)سکو  -الف 
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 کوعرضی س دهانه: کمرگیر -ب

 
 طولی سکو دهانه: مهار عرضی –ج 
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 ي مرکزي داربست قفسه بندي(مشبک)یهپا -د

 راهنما:

 حداکثر لنگر خمشی    M max                                                       سامانهطول     
w                                             عرض سکو                V max    حداکثر نیروي برشی 
ap   شود) راجعهم 4جدول به (ضریب سطح جزئی                N max    حداکثر نیروي محوري 

'b                                            عرض واحد سکو           max δ    (خیز)1حداکثر تغییر مکان 

 ايبراي محاسبات برخی از قطعات سازهجزئی  یهایی براي جایگذاري بار سطحمثال –د)–(الف  5شکل 

 سطح کاري هاي پیش آمدهقسمت    6-2-2-5
خص شده براي سطح کاري برداري مشهاي پیش آمده سطح کاري باید قادر به تحمل بار بهرهامی قسمتتم

 .)شود مراجعه 4-2-2-6و  3-2-2-6 ،2-2-2-6بندهاي زیربه (اصلی باشند 
باشند، ممکن است رده  یا بیشتر mm 250 یاصلهاي پیش آمده و سطح کار عی قسمتتراز ارتفا اختالف اگر

 براي آنها مناسب باشد. 3هاي بار متفاوتی مطابق جدول 
 
 

                                                 
1- Deflection 
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 بندي ههاي قفسداربست    6-2-2-6
 3باید با فرض بار گسترده یکنواخت مشخص شده در جدول  یک داربست قفسه بندي بار روي قطعات باربر

براي سایر سطوح  kN/m2 75/0و ترکیب آن با یک بار m2 0/6) که روي سطحی به مساحت حداکثر (
 محاسبه شود.

 کار افقیمجاز ناشی از بار میزان      6-2-3
 یتفعال ناشی از عملیات در حین استفاده، که در غیاب باد، داربست کار باید قادر به تحمل یک بار کار فرضی،

 گذاري شده، باشد.حالی که سطح کار بار در ،روي تمامی طبقات
) ( بار گسترده یکنواخت 5/2% کمتر از بزرگترین مقدار ، بار فرضی افقی لحاظ شده نبایددهانهبراي هر 
 ه به همان طبقه سطحباشد. باید فرض شود بار وارد kN 3/0و   ،3مشخص شده در جدول ، دهانهروي آن 

 مربوطه اعمال شود. دهانهجداگانه به صورت موازي و عمود بر  و بایدشود کاري وارد می

 هاي دسترسیراه      6-2-4
گروه برداري قادر به تحمل حداقل بارهاي بهره هاي دسترسی افقی باید، راه1 گروههاي کار به غیر از داربست

 باشد. )3جدول ( 2
بخش باید قادر به تحمل بار  آن ر استفاده شود،هنگامی که قرار است از یک راه دسترسی براي انجام کا

پا گردي که در تراز ارتفاعی سطح کار ولی خارج از آن قرار دارد  باشد. معموالً )4جدول ( برداري مربوطه بهره
 باشد. باید قادر به تحمل بار مشابهنیز 

باید طوري  دپا گریک داربست کار، هر کف پله و  هاي ساخته شده به منظور تامین دسترسیبراي پله
 ترین حالت زیر را تحمل کند:واند بحرانیطراحی شود که بت

فرض توزیع یکنواخت آن روي  با ،ترین نقطه ممکنبحرانی واقع در kN 5/1 متمرکزیک بار الف) 
 باشد، mm200  یا روي عرض حقیقی اگر کمتر از mm200×mm200  سطحی به مساحت

 یا

 نواخت توزیع شده است.که به صورت یک kN/m2 1 یک بار ) ب

ها در ها و پاگردبر روي کف تمامی پله kN/m2 1 ها باید قادر به تحمل یک بار گسترده یکنواختسازه پله
 باشد. m  10ارتفاع
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 بارهاي روي حفاظ جانبی     6-2-5

 رو به پایین يبارها     6-2-5-1
را  kN25/1 به بزرگی متمرکزباید قادر باشد یک بار  ،ي تحمل آنفارغ از شیوه ي اصلی و میانی،هر نرده

ي ي اصلی و میانی مانند سازهي محافظ جایگزین نردهن الزام همچنین براي هرگونه قطعهتحمل کند. ای
 شود.) نیز اعمال میmm50 از ی با عرض کمتریهاتوري (با چشمه

ترین محل قرارگیري، در جهت پایین و در حرانیفی در نظر گرفته شود و در باین بار باید به عنوان بار تصاد
 .درجه از خط قائم اعمال شود ±10 با قطاعی

 گذاري افقیبار    6-2-5-2
 ترین  در بحرانی kN3/0 طوري طراحی شوند که بار متمرکز دیبا ،هاپاخورمی قطعات حفاظ جانبی، به جز تما

 mm300×mm300 طحی به مساحت حداکثرمکن است در سبار م نیا نقطه را در هر مورد تحمل کنند.
 kNافقی  متمرکزبار  ،هاپاخور. براي رسیممی تورياز یک  هاییراي مثال هنگامی که به چشمهتوزیع شود. ب

 است. 15/0

 رو به باال بار 6-2-5-3
ال در رو به با قائم صورتباید به  kN 3/0 متمرکزبار  ،پاخوربه جز  ثبات تمامی قطعات محافظ، کنترلبراي 

 بدترین نقطه وارد شود.

 بار برف و یخ     6-2-6
 توان از مقررات ملی مربوطه استفاده نمود.براي تعیین مقادیر مجاز بار برف و یخ روي داربست می

 بار باد     6-2-7

 کلیات   6-2-7-1
شود؛ که در  سرعت بر روي سطح مربوطه داربست کار محاسبه مبناي بار باد باید با فرض وارد آمدن فشار

 از معادله زیر حاصل   kNبر حسب  )F( حاصلهباد  يروین باد است. معرضسطح طرح در  ،حالت کلی
 ):2شود (می

)2( 

 :در آن که
F ؛ از باد بار منتج 
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 ؛)مراجعه شود 2-7-2-6 ربندیز به(در داربست  i جزءضریب نیروي آیرودینامیک براي  
 ؛داربست i جزء سطح مورد بررسی از  مساحت 
 ؛داربست i جزءروي  بر باد نايمبفشار  
 .مراجعه شود) 3-7-2-6به زیربند ضریب محل ( 

 تاثیر صفحات پوششی نباید در محاسبات اعمال شود.
بار باد بر روي  مورددر تنها مربوط به داربست کار بدون پوشش است.  3-7-2-6و  2-7-2-6 زیربندهاي

 مراجعه شود. الفداربست کار پوشیده به پیوست 

  ضریب نیروي آیرودینامیک،    6-2-7-2
  داده شده درهاي قطعات داربست که براي بعضی از سطح مقطع ضرایب نیروي آیرودینامیک 

ي نیروي باد بر روي داربست کار در نظر گرفته است، باید هنگام محاسبهمناسب  ENV 1991-2-4 استاندارد
 شود.

هاي ملی گرفته شده و یا از رودینامیک ممکن است از استانداردها، ضرایب نیروي آیبراي سایر سطح مقطع
 آزمون تونل باد تعیین شود.

ها و سطوح پاخور ا،باید براي تمامی سطوح مورد بررسی از جمله سکوه مقدار ضریب نیروي آیرودینامیک 
 شود. گرفتهدر نظر 2-4-7-2-6یا  1-4-7-2-6 زیربندهاي ب درفرضی تعریف شده به ترتی

  cs ضریب محل،     6-2-7-3

6-2-7-3-1 
 در ،براي مثال کند.تباط با ساختمان وارد محاسبات میقرارگیري داربست کار را در ار محل ،csل ضریب مح

هاي به نماهایی با بازشو 3-3-7-2-6 و 2-3-7-2-6 زیربندهاي مطابق با csضریب محل  نیا جلوي یک نما.
 شود.ه طور منظم روي سطح آن، اعمال میپراکنده شده ب

6-2-7-3-2 
شود. این مقدار بستگی به نرخ برداشته می 6از شکل  براي نیروهاي ناشی از باد نرمال وارد به نما، مقدار 

 ) داده شده است:3در معادله ( دارد که      سختی 
                                                                                                           3(  ) 

 در آن:که 
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AB,n و )هابازشو بجز( خالص نما مساحت 

AB,g .مساحت نا خالص نما 

 

 وارد بر نمایک نما براي نیروهاي نرمال باد  جلوي هاي کار دربراي داربست 1ضریب محل  – 6شکل 

6-2-7-3-3 
 در نظر گرفته شود. 0/1،  2  باید براي نیروهاي باد موازي با نما، مقدار

 مبناي بادفشار     6-2-7-4

 گذاري بادحداکثر بار        6-2-7-4-1
 .ودش لحاظ یساختمان کارگاهو محل  باید نوع ، باد در منطقه  حداکثر باردر 

شود. این ضریب نباید  باید لحاظداربست کار تا برچیدن  برپا کردن ساخت و ي زمانضریب آماري براي دوره
 ساله اعمال شود. 50باد با دوره بازگشت  مبنايبوده و باید براي فشار  7/0کمتر از 
  در مبنـاي بـاد   فشـار طـرح   ،از قطعـات پـیش سـاخته    اي داربسـت نمـاي سـاخته شـده    بـه منظـور طراحـی سـازه     -یادآوري
هاي واقعـی بایـد در نظـر    حاالت باد. فراتر نمی روند از این مقداراین فشارها  داده شده است. معموالً EN 12810 – 1استاندارد

 گرفته شوند.

تعیین مقدار مجاز تجهیزات و مصالح روي سطح کاري، یک سطح مرجع اسمی باید بر روي آن طبقه و در در 
باشد. باید فرض  پاخورکاري و شامل ارتفاع باالتر از سطح mm 200د. این سطح باید فرض شو سرتاسر طول

 شود.تراز وارد می کاريبر روي سطحباد  مبنايشود بارهاي ناشی از فشار 

                                                 
 باشد.حالت عمود می منظور از این عالمت:   - 1
 باشد.موازي میحالت : منظور از این عالمت   - 2
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 باد موثر بار     6-2-7-4-2
 ار مجـاز تعیـین مقـد   در باید در نظـر گرفتـه شـود.    kN/m2 2/0گسترده یکنواخت به بزرگی  مبناي بادفشار 

بیـان   1-4-7-2-6 زیربنـد  طـور کـه در   همان(سطح مرجع اسمی  کی کاري،مصالح و تجهیزات روي سطح
 از سطح کاري باید در محاسبات بارهاي باد موثر مورد استفاده قرار گیرد. mm  400اما با ارتفاع ،)شد

 دینامیکی بار     6-2-8
دینـامیکی در حالـت   تـاثیرات اضـافی بارگـذاري    شـی از  بارهـاي اسـتاتیکی نا   تواند معادلهاي زیر میحالت
 برداري در نظر گرفته شود. بهره

ـ  و حرکت )به جز افرادخاص (تاثیر دینامیکی بار ناشی از یک جسم  -الف جابجـایی  توسـط   قـائم صـورت   هب
 در وزن آن جسم اعمال شود. 20% به صورت افزایش دیبارقی تجهیزات ب

دل با یک باید معاشود که به صورت افقی جا به جا می به جز افراد)(م خاصتاثیر دینامیکی ناشی از جس -ب
کند، در نظر گرفته آن جسم که در تمامی راستاهاي افقی ممکن عمل می وزن 10%با  برابرنیروي استاتیکی 

 شود.
سـاخته شـده از مصـالح    روي سکوي داربسـت نمـاي    شی از سقوط افراد از یک ارتفاع برگذاري دینامیکی نابراي بار -یادآوري

 مراجعه شود. EN 12810 – 1 استاندارد پیش ساخته، به

 ترکیبات بار     6-2-9

 کلیات     6-2-9-1
گذاري که احتمال دارد بر آن اعمال شـود را تحمـل   ید قادر باشد بدترین ترکیبات بارداربست کار با هر سازه

 یبات بار با توجه به آن تعیین شود.احراز شده و سپس ترک ،کند. باید شرایط در محل ساختمان
بـراي انـواع    ممکن اسـت . این ترکیبات بار ارائه شده است 2-9-2-6 زیربند درهاي کار ترکیبات بار داربست

 مناسب باشند. هاي نما نیزمتفاوت از داربستو هاي کار داربستمختلفی از 

 هاي نماداربست      6-2-9-2
اي نمـاي داربسـت اسـتفاده    باید براي طراحی سـازه  یر عنوان شده است)(در ز »ب«و  »لفا«حاالت  ترکیب

 ي داربست در دسترس باشد.بل استناد درباره چگونگی استفادهشوند؛ به جز در حالتی که اطالعات قا
 برداري باید در نظر گرفته شود.برداري و خارج از بهره، حالت بهرهدر همه موارد

 برداريحالت بهره -الف
 .)شود مراجعه 1-2-6 زیربند داربست (به وزن -1
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سـطح کـاري   ترین تراز بحرانی ست کار که دراربد گروهبرداري متناسب با بار گسترده یکنواخت بهره -2
 دوم، مشخص شده است. ستون ،3کند و در جدول عمل می

 2-ر الـف بار مشـخص شـده د    50%کار، بیش از یک کف (طبقه) داشته باشد، که داربستدر صورتی -3
 باید بر روي سطح کاري طبقه باال یا پایین در نظر گرفته شود.

مشـخص شـده    3-2-6 زیربند افقی مشخص شده در بار مجازیا  2-4-7-2-6 زیربند بار باد موثر در -4
 .است

 حالت خارج از بهره برداري -ب
 ؛)مراجعه شود 1-2-6 زیربند وزن خود داربست (به -1
سـتون   ،3؛ در جـدول  شودسطح کاري اعمال میترین ر بحرانییکنواخت که ب بار گستردهدرصدي از  -2

 دارد: آن به گروه بار داربست بستگی ارزش.مشخص شده است دوم
 ؛بار بهره برداري بر روي سطح کار) ؛      (عدم وجود 0%               : 1رده 
 ؛وي سطح کار)(نمایانگر وجود مقداري مصالح ر   ؛    25%       : 3و   2رده 
 ؛(نمایانگر وجود مقداري مصالح روي سطح کار)     ؛   50%  :   6و  5، 4رده 

 .1-4-7-2-6 زیربند حداکثر بار باد مشخص شده در -3
بار بایـد   واژگونی)،مانند ( انجامدیب بحرانی ترينتایج  گرفتن آن بهندر نظر  اگر که )،2-و ب) 2-در موارد الف
 رفته شود.گدر نظربرابر با صفر 

 هاشکل تغییر    6-3

 شکل االستیک واحدهاي سکو ییرتغ      6-3-1
قـرار   3جـدول  سـتون سـوم و چهـارم    ز مشخص شـده در  در صورتی که واحدهاي سکو تحت بارهاي متمرک

 .بیشتر باشدي خود  دهانه یک صدمنباید از  سکوگیرند، تغییر شکل االستیک هر واحد 
ال بار متمرکز متناسب، حداکثر اختالف تغییر شکل بین دو واحد سـکوي مجـاور   عالوه بر این، به هنگام اعم

 .فراتر رود mm 25گذاري نشده نباید از گذاري شده و باربار

 شکل االستیک حفاظ جانبی ییرتغ     6-3-2
  ت بـار افقـی مشـخص شـده در    حـ وقتـی کـه ت   ي آن،دهانـه فـارغ از   ،پـاخور ي اصـلی یـا میـانی و    هر نرده

 داشته باشد. mm 35گیرد، نباید تغییر شکل االستیکی بزرگتر از میقرار  2-5-2-6 ندزیرب
 شود.گیري میاندازه ،مرجع گاهاي ثابت نسبت به تکیهتوجه به موقعیت نقطه این تغییر شکل با
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 توريهاي تغییر شکل سازه      6-3-3
 نبایــد  گیــرد،قــرار مــی 2-5-2-6 زیربنـد  تحـت بــار افقــی مشــخص شــده در  تــوريي هنگـامی کــه ســازه 

  هاي خود تغییر شکل دهد.گاهنسبت به تکیه  mm 100 بیش از
 شود. لحاظگانه شده است، الزامات نرده باید جدا با نرده ترکیب توريي هنگامی که سازه

 راهنماي محصول 7

قـرار گیـرد. بـراي    ها، بایـد در دسـترس    سامانهبراي استفاده ایمن از قطعات پیش ساخته و  دفترچه راهنما
 شود.مراجعه  EN 12810 -1 استاندارد به قطعات پیش ساخته هاي نماي ساخته شده ازداربست

 تابچه دستور العملک 8

ي دستور العمل مربوطه باید در محل سـاختمان در  هاي داربست پیش ساخته، کتابچهسامانهبراي هر نوع از 
 را شامل شود:دسترس باشد. این کتابچه حداقل باید موارد زیر 

این دستور العمل باید شامل  داربست کار، به همراه شرح ترتیب مراحل کار.  روند برپاسازي و برچیدن –الف 
 ؛متن و عکس باشد

 ؛لحاظ شود نقشه و جزئیات آن -ب 
 دو محقق شوند. به ویژه اطالعات تهیه شده و یا ترکیبی از هر استاندارد، هايدادهتوانند توسط این الزامات می -یادآوري

 ؛لحاظ شود ،ي ساختماننداسیون و سازهوط داربست کار به فبارهاي وارد شده توس - پ
گذاري شود و ارتفاع مجاز براي توانند بارکاري که میداربست کار، تعداد سطوح گروهي اطالعاتی درباره - ت

 ؛لحاظ شود ،شرایط مختلف
 ؛لحاظ شود ،قطعات و برچیدن برپا کردناطالعات کامل و جزئیات نحوه  - ث
 ؛لحاظ شود ،کارطالعات مربوط به اتصال در داربستا -ج
  ؛هرگونه محدودیت دیگر - چ

ي دستور العمل داربست کار ساخته شده از قطعات پیش سـاخته بـه   هده الزامات مربوط به کتابچهبراي مشا
 مراجعه شود. ،EN 12810 – 1 استاندارد 9بند 

 تمانیکار در کارگاه ساخ 9

 فرض اولیه 9-1
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 به نقشه انجام خواهد شد توجهبا  و تبدیل و برچیدن رییتغ ، استفاده،شود که برپاداشتندر طراحی فرض می
نداسـیون  واتصـال و ف  از جملهي داربست اینکه نگهداري سازه ) وهار العملو سایر دستو مشخصات ها،(عکس

 اسـتاندارد  بـه  اطالعـات بیشـتر   جهـت ( .محقـق شـوند   است که کلیـه الزامـات   در شرایطیآن تامین شده و 
ENV1991– 1: 1994 مراجعه شود(. 

 در کارگاه ساختمانی اقدامات       9-2
گاه نداسیون براي تحمل بار مطرح شده در طراحی باید تایید شود. در صورتی که نیاز به ایجاد تکیهوتوانایی ف

 صال مهار بندها به آن باید تایید شوند.ي اصلی باشد، کفایت سازه و اتجانبی توسط سازه
را بـه عهـده    که مسئولیت طراحی و یـا برپاسـاختن  شخصی  تایید باید توسط شخصی با صالحیت کافی و یا معموالً -یادآوري

 دارد انجام شود.

 ايطراحی سازه 10

 اصول پایه طراحی    10-1

 مقدمه     10-1-1
د. این امر شامل ظرفیـت تحمـل بـار و    ندهی طراحی شو خدمتهاي کار باید براي پایداري و قابلیت داربست

 هاي جانبی، نیروي رو به باال و واژگونی است. بـه جـز آنچـه در ایـن بنـد گفتـه شـد،       پایداري در برابر لغزش
 براي مهندسی سازه نیز باید اعمال شوند. ملی مرتبط ياستانداردها

 باشد.روش مورد استفاده در طراحی، حالت حدي می 
 ایـن آزمـون بایـد مطـابق بـا      تواننـد بـراي محاسـبات تکمیلـی انجـام شـود.      هاي کلی و یا جزئی مـی آزمون

 صورت گیرد. EN 12811 -3استاندارد 

 سازه اي قطعات یطراح     10-1-2

 فوالد     10-1-2-1
 باشد. ENV 1993-1-1استاندارد  اي باید مطابق باطراحی سازه

 آلومینیوم     10-1-2-2
 باشد. ،ENV 1999-1-1 استاندارد بااي باید مطابق طراحی سازه
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 الوار     10-1-2-3 
 باشد.، ENV 1995-1-1 استاندارد اي باید مطابق باطراحی سازه

 سایر مصالح     10-1-2-4
ي هـا (در صورت عدم وجود اسـتاندارد  باشد. مربوطهملی  و مقررات هااي باید مطابق با استانداردطراحی سازه

 استفاده نمود). المللیمعتبر بینهاي وان از استانداردت می فوق

 هاي حديحالت    10-1-3
 شوند:هاي زیر دسته بندي میهاي حدي به حالتحالت
 ؛حالت حدي نهایی -
 ؛دهی خدمتحالت حدي قابلیت  -

داخلی طراحی یک نیرو یا لنگر  مقادیر همان مربوط به تاثیر عوامل کهطراحی  مقادیر در حالت حدي نهایی،
 .)4(بیشتر باشدRd طراحی مربوط به مقاومت مربوطه  مقادیراز  دینبا ،Ed است

 )4(                                                                                                  

 شـده در  تعیـین دیر مشخصه عوامل مقا حاصل ضرب هر یک از از مربوط به تاثیر عوامل،  Edطراحی  مقادیر
 شود.حاصل می    جزئی  در ضریب ایمنی 2-6 زیربند
 جزئـی بـر ضـریب ایمنـی     4-2-10 زیربنـد  هاي مشخصه دراز تقسیم مقاومت Rdها طراحی مقاومت مقادیر

 شود.حاصل می     
 خـدمت ر قابلیـت  عوامل مشخص شده در معیا حاصل ازطراحی  مقادیردهی،  خدمتدر حالت حدي قابلیت 

 در تمثال این محدودی يبرا .فراتر رود،      دهی ، خدمتقابلیت معیار طراحی محدود  مقادیرنباید از دهی، 
 .)5(شودها اعمال میتغییر شکل

                )5(                                                                                     

 تحلیل سازه  10-2

 مدل انتخاب 10-2-1
مد نظـر را   تراز هردر  بوده تا بتوانند عیوب رفتار سازههاي به کار گرفته شده باید به میزان کافی دقیق مدل

 .مراجعه شود) 2-2-10(به زیر بندپیش بینی کنند
 .گرفته شود در نظر بعدي اندر کنش آنها با یکدیگر بایددو هاي سامانهبا در نظر گرفتن تحلیل انجام شده 
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نما  صفحههاي ها بتوانند آزادانه حول محورشود که گره طراحیاي ها و نما باید به گونهمیان گرهنصب اتصال 
 دوران کنند. نباید فرض شود که این اتصاالت قادر به انتقال نیروهاي عمودي هستند.

 عیوب    10-2-2

 اتکلی   10-2-2-1
حراف از مستقیم و ان هاي پس ماند و عیوب هندسی همچون انحراف از قائم،از جمله تنش ،تاثیر عیوب عملی
 ي عیوب هندسی معادل وارد محاسبات شوند.باید به وسیله هاي کوچک غیر قابل اجتناب،خروج از مرکزیت

 يبرا ستانداردهاي طرح باشد. براي مثال،به ا مطابق با مشخصات مربوطه و وابستهگیري باید هاي به کارروش
صورت انحراف از ایـن   در .ENV 1999 – 1-1 استاندارد آلومینیوم و براي ENV 1993 -1- 1 استاندارد فوالد،

 مطابقت داشته باشد. 2-2-2-10 زیربند باید باقاب هاي مرتبط با عیوب در تحلیل کلی مشخصات، فرض

 مانحرافات بین قطعات قائ 10-2-2-2
اي در اتصاالت میان قطعات قـائم بایـد در محاسـبات لحـاظ     ي انحراف زاویهعیوب قاب ایجاد شده به واسطه

 شود.
اي مربوط به اتصال قطعات لوله متصل شده با لوله ψراف ي انحاي، زاویهلوله پایهبراي یک مفصل اتصال در  

) 6(رابطـه   از ن قطعه لولـه و جـک پایـه،   ) و یا بیمالحظه شود 7که یک سر آن یک توپی ثابت شده (شکل 
 شود:    محاسبه می

 )6(  
      

  tan ψ  باشد. 01/0امکان ندارد کمتر از 
 در آن:که 

Di است؛ پایهي قطر داخلی اسمی لوله 
do یا جک پایه است؛ اسمی توپی و قطر خارجی 

 ؛پوشانی اسمی استطول هم 
ψ       مراجعه شود. 8و  7رتیب به شکل هاي تبه 
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 اي هاي لولهزاویه انحراف بین پایه – 7شکل                ايي لولهجک پایه و یک پایه ي انحراف بینزاویه – 8شکل 

ها هاي از پیش ایجاد شده در آنشکل کنار هم قرار داشته و تغییر پایه با این اتصاالت در nهنگامی که تعداد 
 گردد:محاسبه می )7( ریزرابطه  از شود،شان داده مین  nψ که با ψاي از کاهش یافته مقدار موجود نیست،

)7( 
 است. 2بزرگتر از  n) داده شده و 6در معادله ( ψدر جایی که 

توپی) محدود هاي لوله و همچون داربستاتصال (ي قطعات سیلهوکار به  د در جایی که طول کمرگیرموراین 
 شود.هاي کار اعمال مینشده است، بر داربست

بـراي یـک قـاب بسـته در صـفحه       tan ψ نماي ساخته شده از قطعات پیش ساخته، مقدار  تدر مورد داربس
باشـد؛ در   mm 150گرفت به شرطی که طول هـم پوشـانی قـائم حـداقل     در نظر  01/0را می توان  شخود

به زیربند (شود  گرفته میدر نظر  015/0باشد مقدار آن برابر کمتر  mm 150صورتی که طول هم پوشانی از 
 .شود) مراجعه 5-7-4

 شود.نیز اعمال می 1-3-2-10زیربند الزامات 
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 صلبیت فرضیات  3- 2- 10

 اياتصاالت بین اعضاي لوله 10-2-3-1
 صورت ثابت شدن توپی روي یک پایه و اگر در ممکن است اياتصاالت میان اعضاي لوله

 و باشد؛ mm 100 و یا در صورت حضور قفل، حداقل mm 150پوشانی توپی حداقل طول هم -
 نباشد. mm 4 لقی بین قطر داخلی اسمی لوله و قطر خارجی اسمی توپی بزرگتر از -

 .را صلب در نظر گرفت اتصاالت توانمی 

 شود.اعمال می mm 60از اي با قطرهاي خارجی کمتر اي لولهاین فرض تنها براي اعض
 هاي مطابق بـا توپیدر جایی که هیچ یک از این الزامات برآورده نشده باشد، براي مثال در صورت استفاده از 

ي این صورت، عیوب قاب مانند زاویه آل مدل شوند. دراتصاالت باید به صورت مفاصل ایده ،EN 74 استاندارد
توانند حذف شوند. به عنوان جایگزین این کـار،  ) میمراجعه شود 2-2-2-10زیربند هاي متصل (به پایهبین 

 ).مراجعه شود 3-3-3-10 زیربند به( ردیگتواند انجام ل با جزئیات کامل توپی و پایه مییک کنتر

 هاي پایهجک 10-2-3-2
ي نـورد  ه شـده از فـوالد و پـیچ و مهـره    سـاخت ي هاي پایهعدم وجود اطالعات قبلی، سختی جک در صورت

 شود. محاسبه »ب«استفاده از فرمول موجود در پیوست اي یا گرد، باید با ي ذوزنقه شده
ي یـک فنـر دو خطـی مطـابق بـا      تواند به وسیلههاي انتهایی ثابت، میي پایه با صفحههاگاه جکتکیهنقطه 

 ود.مدل ش 9لنگر نشان داده شده در شکل -مشخصات دوران
 ) باشد:8باید مطابق با معادله (  Muمقدار مقاومت خمشی نهایی،

)8( 
 :در آن که
N          نیروي محوري است؛ 

emax      با برابرd 5/0 است. )d حداکثر خروج از مرکزیت نیروي محوري)؛ 
Mpl,N         محور مجاز براي نیروي محوري است؛پالستیک کاهش یافته  ايلحظهمقاومت 

d           ي انتهایی چسبیده است.حور جک پایه در حالتی که به پایهقطر خارجی م 
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   راهنما:

 فنر    یسخت   1 

M     .لنگر است 

φ    صفحه است. یرز ینو زم یهصفحه پا ینب یهزاو 

 گاه جک پایه) نقطه تکیهφدوران (–) Mمشخصات  لنگر ( – 9شکل 

قطعه تغییر شکل یافته در اثـر خمـش در ناحیـه هـم پوشـانی بایـد در        ها،در اتصاالت میان جک پایه و پایه
 محاسبات منظور شود.

 ها)(کفشکصفحات پایه     10-2-3-3
 آل فرض شود.باید به صورت یک مفصل ایده،   EN 74استاندارد گاه صفحات پایه مطابق بانقطه تکیه

  صالقطعات ات    10-2-3-4

  اتکلی    10-2-3-4-1
 روش ود. بـه عنـوان  رفتار حقیقی تغییر شکل ناشی از بار در قطعات اتصال باید در مدل تحلیل گنجانـده شـ  

 شوند. لحاظ ،در جهت ایمنیتوانند با فرضیات اتصاالت می ،جایگزین

 د.شومراجعه   EN 12811-3و   ENV -1993استانداردهاي اتصاالت نیمه صلب به در موردجهت اطالعات بیشتر  -یادآوري

هاي نماي ساخته شده نیمه صلب مورد استفاده در داربستبراي تعیین پارامترهاي متناسب با قطعات اتصال 
 مراجعه شود.  EN 12810-2استاندارد از قطعات پیش ساخته به

هاي قطعه هاي با اندازههسامانه انجام شده باشد، مانند ها توسط اتصاالت پیش ساختپایه بهجایی که اتصاالت 
بـه پایـه بایـد تعیـین      عرضی مهارافقی به پایه و  مهاردوران طرح براي اتصاالت  –مشخص، مشخصات لنگر 

 گردد.
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 (prEN – 74-1,class B) هاي قائمبست     10-2-3-4-2

 هاي قائمبست B يرده از ،φ متقاطعان و دور      متقاطعبین لنگر خمشی  يکه رابطه φ C 1متقاطعسختی 
 نشان داده شده است. 1-پشکل  در باشد،هاي فوالدي و آلومینیومی میمتصل به لوله

ار میـانگین  برابر بـا مقـد   این رابطه اند.داده شده 2-در جدول پ 1-پمقادیر طراحی مورد استفاده در شکل 
داربسـت اعمـال    سـامانه کـل   خمشی وارده بر هايلنگر نیروها وتواند در ارزیابی است که می متقاطعسختی 

 شود.
ــادآوري ــکل  -1 ی ــدول    1-پش ــود در ج ــادیر موج ــتفاده از   2-پو مق ــین اس ــتهمچن ــاي رده ي بس ــا  Bه ــابق ب   مط

 داند.را مجاز می EN – 74: 1998 استاندارد

ضو قائم و عضو متصل شده به (اتصال بین ع هاي قائمبستاز مقاومت دورانی  ،رابط اتصال در بعضی از موارد،
ي میـان لنگـر   کـه رابطـه   دورانـی   یسـخت  اتصال پایه و اتصـال نصـب.   براي مثال شود استفاده میسازه) 
ی اسـت،  هاي فوالدي یا آلومینیـوم چسبیده به لوله هاي قائمبست B ي، از رده  ي دوران و زاویه MTدورانی،

شود. ل میشده با قطعات پیچی اعما هاي ایمنبستاین مورد تنها براي  نشان داده شده است. 2-پدر شکل 
تـوان فـرض کـرد کـه     داده شده است. نمـی  3شود در جدول  هاستفاد 2-پحی که باید در شکل اطر رمقادی
 کنند.دورانی را منتقل می يروهاین Aهاي رده بستاي و هاي گوهبست

ي هـا تـاثیر قابـل تـوجهی بـر روي سـازه      تغییر شـکل  که هاي کار بدون مهار،مانند داربست موارد خاص،در 
، در محاسـبات در  ي فنري با سختی مناسـب به وسیله بستهاي محوري اتصاالت ت دارند، تغییر شکلداربس

 شود.مینظر گرفته 
 داند.مجاز میرا  EN 74:1988استاندارد  قطب Bي هاي ردهبستاستفاده از ، 1-پمقادیر جدول  -2 یادآوري

 هامقاومت     10-2-4

 یاتکل    10-2-4-1
هـاي مکـانیکی (بـراي مثـال مقاومـت      ا استفاده از مقادیر مشخصه ویژگیها باید بي مقاومت مقادیر مشخصه

fy, kتسلیم 
تواند از استانداردهاي مربوطه ود و یا میداده شده محاسبه ش prEN 12811– 2استاندارد  در ) که

 برداشت شود.

 قطعات اتصال    10-2-4-2
 ي مقاومت:به منظور احراز مقادیر مشخصه

                                                 
1- Cruciform Stiffness  
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هاي طراحی مرتبط در بر گرفته شده: به استاندارد اتصاالتی که توسط مفاد مقررات مهندسی سازهبراي  -الف
 مراجعه شود؛

 استانداردهاي داربست نماي ساخته شده از قطعات پیش ساخته: به قطعات اتصال نیمه صلب برايبراي  – ب
EN 12810-2   وEN 12811-3 ؛مراجعه شود 

 مراجعه شود؛ پ به پیوست :prEN 74-1استاندارد  با طابقهاي مبستاستفاده از براي  –پ

 داند.مجاز میرا  EN 74: 1988استاندارد با  مطابق B گروههاي بستهمچنین استفاده از  1-پمقادیر جدول  -یادآوري

 بـه  ( هـایی بایـد صـورت گیـرد    که مطابق با هیچ استانداردي نیسـتند: آزمـون   سایر قطعات اتصالبراي  – ت
 .)مراجعه شود EN 12810 -2 استاندارد

 پایه هايجک     10-2-4-3
 اي یا گرد نورد شـده، هاي ذوزنقهبا پیچ و مهره ي ساخته شده از فوالد،مقادیر مشخصه مقاومت صفحات پایه

 محاسبات منظور شوند. در» ب«توجه به پیوست باید با 
سازد و میله باید با توجـه بـه اسـتاندارد    را میسر می که تنظیم کردن (مهره جک)1کلنگیمهره  اتصال میان 

 پیچ و مهره مربوطه باشد. در غیر اینصورت ظرفیت تحمل بار آن باید با آزمون تایید شود.
 یت تحمل بار جک، باید به عنوان قسمتی از محاسبات کل داربست کار صورت پذیرد.تایید ظرف

 تایید    10-3

 یاتکل    10-3-1

ي بـراي مشـاهده  ( رنـد یگهاي االستیک باید مورد اسـتفاده قـرار   روش داخلی، هايربراي تعیین نیروها و لنگ
و  EN 1993-1-1:1992اسـتاندارد   والد بـه فـ  يبرا مثال، يبرا مراجعه شود). 2-3-2-10 زیربند به اهاستثنا

 .مراجعه شود 3-1-2-5بند زیر
جا بـه جـا    سامانههاي داخلی، باید در نظر گرفته شود. رابطه تعادل ها بر روي نیروها و لنگرلتاثیر تغییر شک

 محاسبه شود. ،ي اول و ضریب تشدیدي دوم و یا تحلیل مرتبهباید با استفاده از تحلیل مرتبه شده
 مورد تایید واقع شود. دیبا به اعضاي قائم، 3مسیرانتقال بارهاي مشخص شده در جدول 

 EN 12810-2و  EN 12810-1  ياسـتانداردها  هاي نماي ساخته شده از قطعات پیش سـاخته، براي داربست
 شوند.اعمال می

                                                 
1-Collar-nut 
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 ایمنی جزئی یبضرا      10-3-2

 منی عوامل موثر،یضرایب جزئی ا  1-1-1-1

بایـد ماننـد زیـر در نظـر           ایمنی جزئـی   بیضرا در سایر موارد، ،به غیر از مواردي که به صراحت ذکر شده
 گرفته شود:

 حالت حدي نهایی -

- F γ  = 5/1  براي تمامی بارهاي دائمی و متغیر، 

- F γ  = 0/1  براي بارهاي تصادفی، 

 دهی خدمتقابلیت  حالت حدي
- F γ = 0/1   

 ضرایب ایمنی مقاومت     10-3-2-2

بایـد   ،طراحی مقاومت قطعات فوالدي و آلومینیومی، ضریب ایمنی جزئـی   مقادیردر محاسبات مربوط به 
از اسـتانداردهاي   ،ایمنی جزئـی   بیضر براي قطعات ساخته شده از جنس دیگر، در نظر گرفته شود. 1/1
 ربوطه برداشت می شود.م

 در نظر گرفته شود. 0/1باید  ،دهی خدمتبراي حالت حدي قابلیت 

 نهایی يحالت حد 10-3-3

 کلیات    10-3-3-1
هـاي  مقـادیر طراحـی مقاومـت    از تجاوز مقادیر طراحی حاصل از تاثیرات عوامل، عدم نهایی، يدر حالت حد

 تایید شود. دیبا مربوطه،

 اياعضاي لوله     10-3-3-2
بـه شـرط برقـراري شـرط مقـدار طراحـی نیـروي بـرش          )،9براي ترکیب نیروهاي درونـی، معادلـه تعـادل (   

 .تواند مورد استفاده قرار گیردیم V≤1/3 VPl,dحقیقی
 
)9(                                                                                           

 
 

 :در آن که
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  مقدار طراحی نیروي محوري مقاوم و برابر است با:        
  مقدار طراحی لنگر خمشی مقاوم و برابر است با:       

  مقدار طراحی نیروي برشی مقاوم و برابر است با:        
 Nکنش با نیروي حقیقی نرمال اندرمقدار طراحی لنگر خمشی در    

N          مقدار طراحی نیروي حقیقی 
 مراجعه شود. 2-2-3-10 زیربند به ،  براي مقدار ضریب ایمنی جزیی

 اي اتصاالت بین اعضاي لوله    10-3-3-3
شوند، توپی مورد اسـتفاده تنهـا   رعایت می 1-3-2-10 زیربند با هنگامی که الزامات یک اتصال صلب مطابق

 لنگر خمشی طراحی در ناحیه اتصال در آید. متناسب باباید 
ــوده mm  150طــول هــم پوشــانی ازهنگــامی کــه   و اتصــال بــه عنــوان مفصــل در نظــر گرفتــه   کمتــر ب

 هاي خمشی،اي باید شامل تنش) جزئیات کنترل طراحی سازهشود مراجعه 1-3-2-10 زیربند به( شود،نمی
 هاي موضعی باشد.هاي برشی و تنشتنش

  حفاظ جانبی     10-3-3-4

شکستگی و قطـع اتصـال    بدون را، 1-5-2-6 بندزیر  بار تصادفی مشخص شده درقطعات حافظ جانبی باید 
نظـر گرفتـه   اي به عنـوان شکسـتگی در   از خط اصلی در هر نقطه mm 300جایی بیشتر از جاب تحمل کنند.

توان با فرض یک مفصل پالسـتیک کـه مقاومـت خمشـی پالسـتیک      صورت نیاز، جابجایی را می در شود.می
 کرد. محاسبه کند،قطعه را منتقل می

 ها بست    10-3-3-5
ها، باید با توجه به پیوسـت   بستهاي طراحی در عدم تجاوز مقادیر نیروهاي عامل طراحی از مقادیر مقاومت

صـورتی کـه    در ، مورد تایید قـرار گیـرد.  2-2-3-10 زیربند کردن ضریب ایمنی جزئی مطابق باو وارد  »ج«
 ) نیز الزم است.11) و یا (10عبارت ( دییتا تحت اثر ترکیبی از عوامل قرار گیرند، هابست
 هاي زاویه مستقیم:بست

 
                                                                                                                                               (10)  

 هاي غالفی: بستبراي 
  

 
                                                                                                                                             )11(  

 :در آن که
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 .کنندعمل می بستنیروهاي طراحی هستند که بر  MBو                           
 )شود مراجعه 1-بند پ (به                        نیروي مقاوم طراحی است؛ در جایی که         

  ست؛ درجایی که مقاوم ا متقاطعلنگر خمشی           

و جدول  4-پو  3-پهاي ، شکل »پ«پیوست  ترتیب به به ها،براي عالئم و مقادیر مورد استفاده در فرمول
 کنید. مراجعه 1-پ

 داده شده است. 2-2-3-10 زیربند در           

 دهی خدمتقابلیت  يحالت حد     10-3-4
 باید مورد تایید واقع شود. 3-6 زیربند ررعایت الزامات تغییر شکل مشخص شده د

 ثبات موقعیت     10-4
 شوند. کنترلرو به باال و واژگونی  يروین هاي کار بدون مهار به طور کلی باید در مقابل لغزش جانبی،داربست
 هاي کار باید براي لغزش موضعی مورد تایید باشند.داربست

 .ه شده استداد prEN 12812 استاندارد تایید در هايروش
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 پیوست الف

 )دهنده آگاهی(

 دارروکشهاي کار بارهاي باد بر روي داربست

 اتکلی    1-الف 
 ) محاسبه می شود.1-الفبار باد بر روي داربست کار پوشیده شده از معادله (

        1-الف

 :در آن که
F بار باد به دست آمده؛ 

Cf,i ي پوششک برایضریب نیروي آیرودینام  i؛)شود مراجعه 2-الف به بند( ام 
Ai  مساحت مرجع پوششi مراجعه شود 3-الف(به بند ام.(. 
qi  فشار باد موثر بر روي مقطعi  ؛)مراجعه شود 4-7-2-6 زیربند به(پوشش ام 
Cs  مراجعه شود 4-الف بند بهاست (ضریب محل(. 

) بـا سـطح   ( يمـواز ) و هـت عمـود (  ضرایب نیروي آیرودینامیکی به طور جداگانه بـراي هـر دو ج  
 به عنوان موارد مستقل در نظر گرفت.می توان ها را  آن که پوشش، مشخص شده اند

محصـور  سـاختمان را  دور تـا دور یـک   که به طور کامل  دارروکشاي یک داربست کار رتواند ب میناین روش 
 شود. اعمال ،کرده است

 Cf، ریب نیروي آیرودینامیکیض         2-الف

 توري کشی 1-2-الف
آزمـون تونـل بـاد در دسـترس      قبراي نوع توري کشی از طری Cfمقدار ضریب نیروي آیرودینامیکی  جاییکه
 زیر باید مورد استفاده قرار گیرند: ریمقاد نباشد،

  = 3/1  
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=  3/0  

 ورق کشی 2-2-الف
 :شوندشکل زیر در نظر گرفته میه بکشی براي ورق Cfضرایب نیروي آیرودینامیکی 

  = 3/1  

=  1/0  

  Aسطح مرجع،     3-الف

مرجـع از مجمـوع کـل مسـاحت هـا       مسـاحت  پوشش،سطح و موازي با  عمود در دو حالت براي تاثیرات باد
 سـطح  انتهـاي محوطـه داربسـت کـار،     در و هاي پوشیده و غیر پوشیدههر دو مورد وجه يبرا آید.بدست می
 يبـرا  طرف پوشـش اسـت.   یک تنها ي نیروهاي باد موازي با سطح داربست کار، شش براي محاسبهمرجع پو

 شوند.نتوانند در نظر گرفته  و یا اشیا پشت پوشش می قطعات کنند،بادهاي که عمود بر سطح پوشش اثر می

 Csضریب محل،     4-الف
) 2-الـف ( دارد که در معادله  بیتصل) بستگی به نرخ مراجعه شود 3-7-2-6 زیربند (به Csمحل ضریب 

 داده شده است:
                                                                                                         )2-(الف

 که در آن:

AB,n ؛) استهابازشو بدون در نظر گرفتنص نماي ساختمان (سطح خال 
AB,g لص نما است.سطح ناخا 

 1منحنـی   بـه  هردو جهت مـوازي و نرمـال،   در توري کشی، يبرا شود. گرفته 1-الف باید از شکل Csمقدار 
کشی را مـی تـوان بـا توجـه بـه       يتور باشد، 8/0براي توري کشی بزرگتر از  جایی که  در مراجعه شود.

 ضریب مکان به عنوان ورق کشی در نظر گرفت.
 =Cs 0/1مراجعه شود. 1-از شکل الف 2منحنی  به جهت موازي وعمود، ی در هر دوبراي ورق کش

 Csاز شـکل   3منحنـی   تـوان یم داربستی که پشت به باد متصل شده، قیدي نیروهاي کششی براي محاسبه
 .را مد نظر قرار داد 1-الف

 شود. نظر گرفته در 0/1 یدبا Cs مقدار داربست کار، و مفیدسطح انتهایی  در ي نیروهاي باد،براي محاسبه
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 راهنما:

 کشی در هر دو جهت عمود و موازيتوري 1

 کشی در هر دو جهت عمود و موازيورق 2

 عمود بر نما. قیدنیروهاي کششی  براي محاسبه صرفاًاما  ،کشیبراي ورق  3

Cs ضریب محل 

 نسبت صلبیت 

 کار پوشیده در جلوي نماهاي براي داربست  Csضریب محل، 1-الفشکل 
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 پیوست ب

 (الزامی)

 مورد نیاز براي محاسبات اطالعات هاي پایه؛جک

 اتکلی    1-ب
هـاي پایـه بـا پـیچ و     هـاي جـک  هاي مشخصه و تغییر شـکل ي مقاومتهایی براي محاسبهاین پیوست روش

ــره ــه مه ــاي ذوزنق ــرد ه ــا گ ــورد شــده ســرد اي ی ــوالدي ن ــتان مطــابق ،ف ــا اس ــا را داردب ــیه ــه م ــدارای  کن
 ي پارامترهاي زیر در صورتی قابل اجرا هستند که ابعاد در محدوده ها روش نیا ).شود مراجعه 1-ب شکلبه (

 باشند:

 
 30 mm ≤  d ≤  60mm 

 :)3-و ب 2-هاي ب (شکلکه در آن

b2 عرض مهره در کف؛ 
d خارجی مهره؛ قطر بیشینه 

h1 عمق مهره؛ 
P       ؛رزوه در پیچگام 
t       ؛نورد شدگیقبل از  هضخامت دیوار 

صـرف نظـر    توانمی mm 5/0 ازها با شعاعی کمتر براي محاسبه مقادیر نیم رخ عرضی  از گرد شدگی گوشه
 نمود.

هاي  تنشباید  اما ،روداي یا گرد) بکار می(ذوزنقه هااست براي هر دو نوع از مهرهرو اي که پیشروش محاسبه
  شود). مراجعه 1-ب جدولبه ( گرفته شودنظر تسلیم مختلف در 
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 :راهنما

 کلنگیمانعی براي محدود کردن جابجایی مهره   1

 محور میله  2

 کلنگیمهره   3

 جوشکاري  4

 صفحه انتهایی  5

lo طول هم پوشانی 

le   طولازدیاد  

L طول میله 

 جک پایه - 1-بشکل 
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 ايذوزنقه رزوه - 2-بشکل 

 

 
 گرد رزوهایده آل  شکل -3-بشکل 

 تسلیم تنشي مقادیر مشخصه    2-ب
 باید در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد. 1-بداده شده در جدول  مقادیر مشخصه
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 نورد شده سرد هاي ها با مهرههاي فوالدي پایهبراي میله fy,k ،مقادیر مشخصه مقاومت تسلیم 1-1-بجدول 

 
 

----- 

 نوع فوالد
S 235 S 355 

 fy,kبه مقاومت تسلیم 
 N/mm2برحسب

 مصالح اصلی       1
 ايمهره هاي ذوزنقه       2
 گرد رزوه       3

235 
320 
280 

355 
450 
400 

 
و از آنهـا بـراي    منطبـق باشـند   3 -بشـکل  تنها در صورتی معتبرند که با  1-ب جدول 3و  2 ردیفمقادیر 
قسـمت هـاي جـوش     در شود.استفاده می 4-بجه به بند مقاومت پالستیک با تو ي مقادیر مشخصهمحاسبه

 باید مورد استفاده قرار گیرند. 1-ب جدول 1 ردیفتسلیم مصالح اصلی داده شده در  تنش ي میله، تنهاشده

 مقادیر سطح مقطع ایده آل شده     3-ب

هـا از  نطور تغییر شکلها و همیي تنشمحاسبهرزوه شده در هاي لوله برايآل ایده هاي عرضینیمرخمقادیر 
 ) تعیین شود:9-ب) تا (1-بروابط (

 : Aمساحت سطح مقطع،          )1-ب(
 

 
 :  Welمقطع، مدول االستیسیته           )2-ب(

 
 
 : Wplمدول پالستیک مقطع،          )3-ب(

 
 : Idلنگر دوم سطح،)          4-(ب

 که در آن:

 )5-ب(
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 )6-ب(
و هر سه پارمتر هم تعریف شده  1-بدر بند  Pت و اس mm رحسبب 11 عامل(
 هستند) mm رحسبب

 
 )7-ب(

 داخلی میله است.متوسط میانگین قطر  di -یادآوري

 وزن تعیین شود. توسطمی تواند  diمقدار  مشخص باشند، d1و  dاگر قطرهاي 
 )8-ب(
 
 )9-ب(

 .شودمراجعه  2-ببه شکل  bmو  d، d1براي توضیح 

 مشخصه ي مقاومت هاي پالستیک مقادیر     4-ب
 ) تا10-ب( يهاتوان با استفاده از رابطه ي مقاومت پالستیک سطح مقطع میله را میمقادیر مشخصه

 محاسبه نمود:) 12-(ب
 روي محوري:نی

       )10-(ب
                    لنگر خمشی:

 )11-(ب

 نیروي برشی:
 )12-(ب

 که در آن:

fy,k داده شده است؛ 1-بت تسلیم است که در جدول ي مقاوممقدار مشخصه 
 ؛Wpl/Wel نسبت و 25/1از  ین مقدارکمتر 

A، Wel، Wpl اند.محاسبه شده 3-ب مقادیر سطح مقطعی ایده آل شده که مطابق با بند 
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 پپیوست 

 (الزامی)

 هابستبراي  مقاومت مقادیر مشخصه

 )قطـر (ي بـا  و اتصـال فـوالد  prEN-74-1 اسـتاندارد مطـابق بـا    هـا بسـت ها بـراي  ي مقاومتمقادیر مشخصه
 mm 3/48 Ø هـم در   مـرتبط  طراحـی  سـختی  ریمقاد اند.شده ارائه 1-پدر جدول  هاي آلومینیومییا لوله

 اند.شده داده 3-پ و 2-پهاي  جدول

 هابراي بست مقاومت مقادیر مشخصه 1-جدول پ

 مقدار مشخصه مقاومت بستنوع 
 BB رده AAرده   Bده ر Aرده 

 
 )RAبست قائم (

 kN 0/10 0/15  0/15 0/25بر حسب  Fs,kنیروي لغزش 
 - -  kN - 8/0بر حسب  MB,k متقاطعلنگر خمشی 

 - -  kN 0/20 0/30بر حسب  Fp,kنیروي گسیختگی 
 - -  kNm - 13/0بر حسب  MT,kلنگر پیچشی 

بست اصطکاکی 
)SF( 

 - -  kN 0/6 0/9بر حسب  Fs,k نیروي لغزش
 - -  kNm - 4/2بر حسب  MB,kلنگر خمشی 

بست گردان 
(SW) 

 - -  kN 0/10 0/15بر حسب  Fs,kنیروي لغزش 

 بست موازي
(PA) 

 - -  kN 0/10 0/15بر حسب  Fs,kنیروي لغزش 

 مراجعه شود. 4-پو  3-پهاي نمادها به شکل در مورد
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 راهنما:

MB                     متقاطعلنگر خمشی )kNm/rad(؛ 

φ               ي دوران (زاویهrad(؛ 

Cφ1،Cφ2  ؛متقاطعسختی 

 Bرده  قائمهاي بستبراي  MB – φ رابطه –1-پشکل 

 
 راهنما:
MT     ) لنگر پیچشیkNm( 

  )rad(زاویه ي دوران      

C    دورانی سختی   

 

 ند.اشده که با پیچ و مهره ایمن Cو  Bرده  قائمهاي بست براي -MTرابطه  -2-شکل پ
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هاي متصل به لوله B رده قائمهاي  بستبراي  متقاطعهاي از سختی cφ2و  cφ 1 مقادیر طراحی -2-پجدول 
 فوالدي و آلومینیومی

 لومینیومیآ لوله فوالدي لوله 
 Cφ1 

}kNm/rad{ 
MB1 

}kNm{ 
Cφ2 

}kNm/rad{ 
MB2 

}kNm{ 
Cφ1 

}kNm/rad{ 
MB1 

}kNm{ 
Cφ2 

}kNm/rad{ 
MB2 

}kNm{ 
 0/15 48/0 0/6 8/0 0/13 48/0 0/5 8/0 

         
 مراجعه شود. 1-پها به شکل نماد در مورد

 
 Bي رده قائمهاي بستسختی پیچشی براي  cمقادیر طراحی  - 3-پجدول 

 

 

 

 

 

 

 CCCCCCC 
}kNm{ 

MT1 
}kNm/rad{ 

 5/7 13/0 

   
 مراجعه شود. 2-نماد ها به شکل پ ددر مور
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 راهنما:

 1 لوله   1

 2 لوله   2

S     نیروي لغزش 

P     نیروي گسیختگی 

B   متقاطعلنگر خمشی   

T  لنگر پیچشی 

 قائم بستهاي روي بار -3-پشکل 
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  راهنما:
   1ي لوله    1 

  2ي لوله     2

S       نیروي لغزش 

B      لنگر خمشی 

 

 اصطکاکیغالف  بستبارهاي روي  -4-پشکل 
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 تپیوست 

 )دهنده آگاهی(

 ي نکات مهمخالصه

 کلیات  1-ت

له و اتصاالت سـاخته  هاي دسترسی که در ابتدا با لوداربست اطالعاتی براي طراحی این استاندارد در بردارنده
 .است  شوندشده و به روش حالت حدي طراحی می
 دهد:این استاندارد موارد زیر را پوشش نمی

 الزامات جزئی براي عوامل محل ساختمان؛ -
 ي روش تنش مجاز؛طراحی به وسیله -
 اي که تحت پوشش استانداردها هستند ولی دیگر رایج نیستند؛مواد استفاده شده -
 چوب بست؛ مانند ها،سازهبرخی از انواع  -
 ؛ایرانی مختص یهرگونه روش اجرا -
 مسائلی که مستقیما با طراحی در ارتباط نیستند. -

در ایران بایـد در محاسـبات در نظـر     EN-12811-1استاندارد که در صورت استفاده از  بیشترموارد      2-ت
 گرفته شوند.

الزم  DD 7995اي مشخص شده در ن تحمل بار ضربهیی با تواکه استفاده از سکوها باید توجه نمود 1-2-ت
 مراجعه شود). 1-1-کند(به زیر بند ثنیز مشخص می ها راسایر آزمون  DD 7995.است
انـد  هایی که با مصالح استانداردهاي روز ساخته شـده طراحی داربست استاندارد اطالعاتی دربارهاین  2-2-ت
 مطابقـت  EN-12811-1اسـتاندارد   که بـا  هستند ال استفادهحی در در حال حاضر، تجهیزات دهد.میارائه را، 

 ها در نظر گرفته شود.ندارند. این مورد باید در طراحی داربست
 داده شده است. 1-ت داربست در جدول برپاساختنهاي طالعات بیشتر راجع به روا داريا 3-2-ت
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 هاي بر پا ساختنرواداري -1-تجدول 

 داربست ا ساختنبر پداري روا مورد
 

  m2در   ± mm 20عمودي تا حد  پایه ها
 )mm50(تحت انحراف حداکثري 

 
 دهانهعرض و طول 

mm200 ± هاي مشخصهدر طول 
 m2در   ± mm 20تراز تا بین 

 ) )mm50 )a(تحت انحراف حداکثري کلی 
 در ارتفاع مشخصه ± mm 150 ارتفاع باالبر

 بستبین مراکز  ˂١۵٠ mm هاگره
a هاي پایه ممکن است شیب کلی زمینی که داربست روي آن بنا شده را داشته باشند.گره 

 
 .گیري شده استنرخ صلبیت اندازه کشی بوسیلهو فرج ورق خلل ،الفدر پیوست   4-2-ت
 بار باد     3-ت
 .شود محاسبه  BS 6399-2استاندارد  بامطابق تواند بار باد می 1-3-ت
توانـد  ي زمانی از برپا کردن تا پیاده کردن داربست کار میفتن دورهري با در نظر گریک ضریب آما 2-3-ت

داده شده است. ایـن فـاکتور نبایـد     EN 12811-1:2003 6.2.7.4.1  استاندارد در محاسبات وارد شود که در
بـر خـالف     و سـاله  50ي بازگشـت  و باید بر فشار سرعت باد براي یـک دوره  شده گرفتهدر نظر  7/0کمتر از 

 اعمال شود.اعمال شده بر روي سرعت باد پایه  فاکتور آماري
 اند.داده شده  6 جدول ،BS 6399-2استاندارد  در کشیدگی سایشیطالعات مربوط به ا   3-3-ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1397 سال :(چاپ اول) 15443-1مارة ایران ش ملیاستاندارد 
   

59 
 
 

 ثپیوست 

 (آگاهی دهنده)

 منبع اصلینسبت به تغییرات 

کاربران سایر کشورها است که در ایـن اسـتاندارد ملـی    منبع این استاندارد دربردارنده اطالعاتی براي   1-ث
 این موارد عبارتند از: هاي فنی و نهایی ذکر نگردیده است.طبق نظر کمیسیون

 BS EN 12811-1از استاندارد  Dپیوست  1-1-ث
 BS EN 12811-1از استاندارد  National annex NA(informative)  2-1-ث
 BS EN 12811-1از استاندارد  National annex NB(informative)  3-1-ث
 BS EN 12811-1از استاندارد  National annex NC(informative)  4-1-ث
 نمایند. مراجعه BS EN 12811-1استاندارد مرجع اصلی به  براي استفاده ازکاربران این استاندارد  2-ث
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