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نتشر کاتالوگ های ایمنی با هدف افزایش آگاهی از خطرات در صنعت دسترسی با طناب م

 امل نیستند(کتوان به عنوان یک راهنما استفاده کرد.)مرجع شوند.از این کاتالوگ ها میمی

 سلب مسئولیت

شده در این کاتالوگ اعم از هر نتیجه گیری ذکر شده در آن بر اساس تحقیقات و مطالب ذکر 

های عضو مطالعات ایراتا نیست.مطالعات انجام شده بر اساس داده هایی است که یکی از شرکت

داند و در مورد مسائل بنیادی اظهار ارئه داده است.ایراتا هیچ کدام از مطالب را ناردست نمی

-چ گونه نظری در رابطه با درست بودن و یا خالف قانون بودن آن ندارد.توصیهکند.هینظر نمی

که آماده شده تا به دیگران در استفاده از ابزار های  ای استهای ارائه شده مباحث کلی و ریشه

 صعو و فرود اتوماتیک کمک کند.

 معرفی-1

کنند گزارش شده اده میتعدای حادثه در رابطه با کسانی که از ابزارهای اتوماتیک استف1-1

 .است

شوند،به عنوان ابزار های اتوماتیک را شامل نمی IRATA ICOPتوصیه های موجود در  2-1

و قوانینی که  دمثال ابزار های صعود برقی و یا سوختی،همچنین همانطور که ذکر شده قواع

 برای ابزار های صعود دستی وجود دارند برای ابزار های برقی نیز قابل تعمیم هستند.

های اتوماتیک های کلی درباره خطرات کار با ابزاراین کاتالوگ ایمنی برای بیان توصیه 3-1

 منتشر شده است.

ضروری و مهم است.پس  ارزیابی عواقب استفاده نادرست و غلط از این ابزار ها امری بسیار 4-1

از ارزیابی نیز همچنان احتمال خطر وجود دارد که باید با شناسایی و بررسی و اقدامات کنترلی 
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خاص مانند انتخاب تجهیزات جایگزین، آموزش بیشتر، تغییر روش کار، افزایش نظارت و یا 

 ترکیبی از این موارد مرتفع گردند.

 

 مطالعه اضافی

 طناب مجری قرارداد یک پروژه تعمیراتی درون یک شفت عمیقیک شرکت دسترسی با 

اید در ب با شفت سین هاو جلوگیری از برخورد تکنبه دلیل موانع موجود در محل کار شد.

وری یک ایزار رهکردند.برای بهبود ایمنی و بهرا از خود جدا می تجهیزاتهنگام صعود و فرود 

( gantryفریم هشت ) ز راه دور به وسیله یکصعود و فرود اتوماتیک با قابلیت کنترل ا

ایش ابزار س به منجراستفاده شد.کار درون شفت دارای آلودگی، گرد و غبار و چربی بود که 

آسیب  عثبا.در نتیجه سایش یک لبه تیز درون ابزار ایجاد شد.این لبه تیز شداتوماتیک 

 جدی به طناب در حین کار توسط اپراتور شد.

ز بین رفت طناب در حین عملیات رخ نداد ولی پوسته طناب به طور کامل اهیچ گونه پارگی 

 و هسته طناب آسیب دید.

 

 ابزار صعود اتوماتیک چیست؟-2

 ( یکی از تجهیزاتی است که بهpowered ascenderابزار صعود و فرود اتوماتیک )1-2

که نتیجه  شته باشددهد تا به وسیله یک ماشین مکانیکی صعود یا فرود داسین اجازه میتکن

نرژی آن توسط تواند برقی بوده یا اابزار می آن تالش و خستگی کمتر در صعود از طناب است.

 سوخت تآمین گردد و به عنوان بخشی از سیستم دو طناب استفاده گردد.

ات متنوع کنند.ارتباطمتنوعی از صعود را عرضه می هایابزارهای صعود اتوماتیک روش 2-2

دادن از دیگر  ند کوه نوردی و استفاده های جانبی مانند بلند کردن کشیدن و فشارکاربری مان

 رود.ها به شمار میمزیت های آن
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 روند:کار میر های اتوماتیک در چه مواردی به ابزا -3

ها ه نیاز به آنشامل کمک به شغل هایی ک ابزارهای اتوماتیک استفاده های فراوانی دارند. 1-3

 وجود دارد:

 های متنوع )عمودی ، مورب (صعود 

 صعود و فرود های طوالنی 

 استفاده چند نفر 

 کنترل سقوط 

 انتقال و استفاده از تجهیزات و مواد 

 باال و پایین بردن اپراتور با ابزار مکانیکی 

 مانند ریگ در عملیات نجات ،کاهش تدارکات مورد نیاز 

 انواع ابزارهای اتوماتیک موجود-4

های مختلف ز روشامختلفی از ابزار های اتوماتیک در بازار موجود است که با استفاده انواع   1-4

 سازندتعامل با کاربر را ممکن می

 الف(نوع سیت)نشیمن( :

کند.دراین می گیرد و عملیات صعود و فرود را کنترلکاربر روی صندلی معلق تعبیه شده قرار می

 "ستقیمایعنی کاربر مکند.از او حمایت میتن دارد ولی صندلی  مدل کاربر هارنس بر

 .قرار نداردروی هارنس خود معلق نیست و وزن او بر روی هارنس 

 ب(نوع معلق



 
 

 

 

Doc. No.: HS-263ENG  

 IRATA) ) ایراتا

49کاتالوگ ایمنی شماره :   

  

 

Date of Issue: 13/12/18  

Issue No.: 002  

Page 4 of 16  

کند در حالی که در این مدل کاربر هارنس خود را به یک نقطه تکیه گاه رو ابزار متصل می

 هارنس زیر ابزار معلق است.

 

 ج(نوع فیکس شده:

ند در حالی که کو طناب را به وسیله قرقره کنترل می یه گاه متصل شدهابزار اتوماتیک به یک تک

 کاربر به طناب متصل است.

 د(دبل )چندگانه(

 های مختلفی کارکند مانند الف و ب و ج یا ب و ج تواند در شکلابزاری که می

 کرد.توان به عنوان ابزار حمل و نقل استفاده از ابزارهای صعود اتوماتیک را می بعضی 2-4

کند در حالی که دستگاه به صورت عبور می دستگاه به راحتی از روی طناببدین صورت که 

 .کندفراهم میمجزا از کابر متصل شده است.این ویژگی امکان کنترل دستگاه از راه دور را 

تفاوت باشد.به تواند بر اساس نوع و مدل مسیستم عملکرد ابزارهای صعود اتوماتیک می 3-4

بعضی سیستم های کنترل مستقیم به وسیله کنترل دستی ) میزان سرعت به  مثالعنوان 

از راه دور عمل صورت دستی قابل کنترل است ( و بعضی دیگر با فشار دکمه یا سیستم کنترل 

 نند.کمی

 ابزار های صعود اتوماتیک چگونه کار می کنند:-5

در موارد  هر چند آن متفاوت است.ی طراحی ابزارهای صعود اتوماتیک بر اساس تولید کننده

 اساسی زیر با یکدیگر مشترک هستند:

 یا سوخت (DCیا  ACالف(منبع قدرت ) مانند باتری 
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اندازند.این ماشین یا شود را به کار میاین منابع یک ماشین یا موتور که توسط کاربر اداره می

کند، اداره کنترل می موتور توسط یک سیستم گیربکس که سرعت خروجی قرقره یا وینچ را

 شوند.می

 ب(سیستم کنترل

-تعامل و تعادل بین طناب و قرقره یا وینچ کنترل کننده حرکت به وسیله یک کلید صورت می

شود.بعضی از ابزار ها گیرد.این امر باعث مراقبت از طناب و همچنین افزایش طول عمر آن می

د مقدار زیادی گرما و فرسایش طناب که منجر به تولی دارای سطح تماس کم با طناب هستند

 شود، بعضی دیگر نیست دارای سطح تماس بیشتر و یا سطح تماس قابل تنظیم هستند.می

 ج(صفحه کنترل

های کند.این صفحه ممکن است دارای سرعتاین صفحه سرعت صعود یا فرود را کنترل می

روهی دارای فرود اتوماتیک های فرود نیز متفاوت هستند.گمتغیر یا تک سرعته باشد.مکانیزم

 مشابه فرود با روش دستی ( "هستند و گروهی دارای فرود بر اساس اصطکاک )تقریبا

های دامنه سرعت )فرود های مختلفی را در زمینهمحصوالت مختلف مشخصات و قابلیت 2-5

نیز نحوه عملکرد و الزامات تعمیر و نگهداری .کنندو صعود( و میزان تحمل بار را عرضه می

کند.شرایط کاری نیز یکی همانند مشخصات تولید کننده بین این ابزارها تفاوت ایجاد می

کردن مانند اتصال  متصلباشد.تمامی ابزارهای دیگر از عوامل ایجاد تفاوت بین این ابزارها می

اه ابزار به کارگمستقیم به کاربر، اتصال با کارابین یا تسمه برای ایجاد اطمینان ازاتصال به 

 می باشند.  اصلی

 مزیت های استفاده از ابزارهای اتوماتیک چیست؟- 6

 مزیت استفاده از ابزارهای اتوماتیک شامل:)بستگی به نوع ابزار دارد(1-6

 دهد(کاهش میزان خستگی کاربربه دلیل کمک در صعود )ابزار صعود را انجام می-
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 .استصعود سریع ترکه به معنی صرفه جویی در زمان عملیات -

 بهبود موقعیت تکنسین در نتیجه کاهش فشار روی بدن و کاهش خستگی-

 ظرفیت حمل دو نفر-

 قابلیت انجام چند کار،کاهش هزینه های لجستیکی و تجهیزات-

 ...استفاده از جرثقیل ها و کاهش اثرات به جا مانده در سایت ها در مقایسه با -

 خطرات قابل توجه و روش های کنترل-7

دی از خطرات قابل عمده و روش های کنترل آن ها در هنگام کارکردن با ابزار های تعدا 1-7

 ذکر شده است. 1اتوماتیک در جدول 

 توجه:

این لیست نباید به عنوان لیست مرجع و جامع در نظر گرفته شود و تنها باید به عنوان یک 

 مرجع اولیه برای ارزیابی جامع خطرات در نظر گرفته شود.

 های کنترل آنخطرات عمده و روش 1شماره جدول 

 مثالی از نحوه کنترل خطر حادثه اشتباه

1. 

بارگذاری نادرست طناب به 

 روی ابزار

سقوط از ارتفاع یا فرود 

 کنترل نشده

ممکن است اصطکاک و 

تماس کافی برای نگهداری 

دستگاه در موقعیت مناسب 

وجو داشته باشد ولی پس از 

سقوط و ذاری  احتمال بارگ

ود کنترل نشده ضربه و یا فر

 وجود دارد.

پیروی از دستورالعمل و راهنمای 

سازنده هنگام قرار دادن طناب در 

دستگاه.اکثر ابزار ها تنها یک 

موقعیت نصب طناب دارند و امکان 

قرار گیری اشتباه طناب وجود 

 ندارد.

تکنیسن ها باید مهارت کافی برای 

)آموزش کار با ابزار را داشته باشند

 های الزم را دیده باشند(
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 همیشه ابزار قبل از استفاده بازبینی

 شود

قبل از شروع به کار یک بازبینی 

باید صورت گیر تا اطمینان حاصل 

گردد که گره های متوقف کننده یا 

ابزار قفل کننده روی طناب قرار 

گرفته باشند تا از فرود خارج از 

 جلوگیری کنند. ،کنترل

2. 

از ابزار یا  یقسمتپوشاندن 

ابزار خود موجب آسیب به 

 طناب شود

 آسیب به طناب

فرود کنترل قطع طناب، 

 نشده)سقوط(یا ضربه 

تکنسین باید مهارت کافی در 

 استفاده از ابزار را داشته باشد.

بازرسی روزانه و بازرسی پیش از به 

 کارگیری ابزار

قبل از استفاده اطمینان حاصل 

رهای کنید محافظ ها و ابزا

محافظتی در جای خود قرار دارند 

 کنندو به درستی کار می

در صورت لزوم دستکش محافظ 

 مناسب بپوشید.

 لباس محافظ مناسب بپوشید.

ابزار را از تمام مواردی که ممکن 

است جذب آن شوند دور نگه 

 دارید.

تکنسیسن ها باید از مهارت کافی 

در رابطه با ابزارهایی که استفاده 

 برخوردار باشند.کنند،می
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3. 

سین با اطراف در برخورد تکن

حالت معلق و در وضعیتی که 

ابزار اتوماتیک از پشت 

هارنس و یا وسیله معلق شده 

  است

پارگی محور اصلی طناب و 

در نتیجه ایجاد حادثه و 

 معلق شدن ابزار از پشت

مصدومیت شخص در اثر 

 برخورد با ابزار اتوماتیک

ضربه و صدمه به بدن 

لیل بارگذاری سین به دتکن

 سیندینامیک از پشت تکن

مخرب  افزایش بار استاتیکی

 روی هارنس 

 e IRATAطناب ها باید  بر طبق 

ICOP, Annex P  مجهز و

محافظت شده باشند )و مراحل و 

رعایت حفاظت از لبه ترتیب بندی 

 شود(

 اطمینان از انتخاب بک آپ درست

های امداد و نجات باید پیش نقشه

 بینی بار اضافه را داشه باشند تا از

 حادثه جلوگیری شود.

ای خای انجام کار باید به گونهروش

 وکه از کاربر در برابر برخورد  باشند

صدمه به وسیله تجهیزات در موارد 

 پارگی طناب،حفاظت کنند.

استفاده ازابزار بک آپ مجزا برای 

 ابزار

اطمینان از استفاده ابزار ایمنی 

 ب مانند کاله ایمنیشخصی مناس

استفاده از رابط توصیه شده)تولید 

شده(توسط تولید کننده که ابزار و 

-هارنس کاربر را به هم متصل می

 کند.

تکنیسن باید نسبت به ابزاری که 

کند مهارت کافی داشته استفاده می

 باشد.
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4. 

به داخل  بکشیده شدن طنا

 دستگاه

ها و یا انگشتان،دستکش

دستگاه  لباس به داخل

 کشیده می شود.

 انفرادی آسیب

پیروی از دستوالعمل و راهنمایی 

 تولید کننده 

 در هنگام استفاده

 های دیگر استفاده از ابزار بایدروش

 مورد تایید تولید کننده باشند

همیشه بازرسی روزانه و بازبینی 

 قبل از استفاده انجام شود.

قبل از استفاده اطمینان حاصل 

و ابزارهای  کنید محافظ ها

محافظتی در جای خود قرار دارند 

 کنندو به درستی کار می

در صورت لزوم دستکش محافظ 

 مناسب بپوشید.

 لباس محافظ مناسب بپوشید.

 وسایل و تمام ابزار و تجهیزات را از

مکانیزم های دستگاه دور نگه دارید 

ها به داخل از کشیده شدن آن تا

 دستگاه جلوگیری شود.

ید نسبت به ابزاری که تکنیسن با

کند مهارت کافی داشته استفاده می

 باشد.

 

 صدمه فردی .5

صدمه به اسکلت و یا ساختار 

 و اموال

پیروی از دستوالعمل و راهنمایی 

 استفادهتولید کننده در هنگام 
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توقف یا گیر کردن ناگهانی 

در  یا فرد( وبار)تجهیزات 

 هنگام صعود یا فرود

 )برخورد با مانع(

 های دیگر استفاده از ابزار بایدروش سقوط اشیاء

 مورد تایید تولید کننده باشند

در هنگام صعود و فرود تمامی 

از نقاطی  که ممکن است  تجهیزات

منجر به گیر کردن و توقف شوند 

 دور نگاه داشته شود.

حفظ کنترل بر روی صعود و فرود 

 در همه زمان و شرایط

برای  اگر از ابزار کنترل از راه دور

 باال بردن و یا پایین آوردن استفاده

کنید اطمینان حاصل کنید که می

-کنترلگرآن به خوبی کار می

 کند.اپراتور باید هوشیار باشد تا در

هنگام برخورد به مانع صعود یا 

 فرود را متوقف کند.

تکنیسن باید نسبت به ابزاری که 

کند مهارت کافی داشته استفاده می

 باشد.

صل کنید که تمامی اطمینان حا

مطالعه و  یدستورالعمل های کاربر

 اجرا شده باشند.

6. 

 انتخاب جهت اشتباه طناب

 

 فرود کنترل نشده

پیروی از دستورالعمل سازنده برای 

 قرار دادن طناب در جهت درست

 توجه:

در بعضی موارد تولید کننده 

کند قبل از اولین پیشنهاد می
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استفاده طناب ابتدا در آب سرد 

خیس شود و سپس کامال خشک 

 شود

7. 

استفاده غلط توسط 

تکنسیین آموزش ندیده و بی 

 کفایت

تکنیسن باید نسبت به ابزاری که  فرود کنترل نشده

کند مهارت کافی داشته استفاده می

 باشد.

در هنگام استفاده از دستورالعمل و 

 راهنمایی تولید کننده پیروی شود.

ار باید های دیگر استفاده از ابزروش

 مورد تایید تولید کننده باشند

 

8. 

 وزن اضافی

ممکن است وزن اضافه بیش 

 از حد استحکام نقطه اتصال

 و یا ابزار باشند

 پیچیده شدن عملیات نجات

مکانیزم دستی)از کار افتادن 

 حالت اتوماتیک(

اطمینان حاصل کنید که تکیه گاه 

و ابزار توانایی تحمل بار اضافی را 

 دارند.

 توجه

بعضی از ابزار های اتوماتیک بیش 

 کلیوگرم وزن دارند. 20

 اطمینان حاصل کنید طرح نجات

 شود.شامل وزن اضافی ابزار نیز می

 IRATAراهنمایی ها موجود در 

ICOP Part 3 and Annex 
M.4, Bulky, awkward or 

heavy equipment 
 را مطالعه کنید.
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بر اساس سیستم های کنترل 

اون های آن کار دستی و و ق

 کنید)طراحی انعطاف پذیر باشد(

 

 نوع سوختی)

 باشد(منبع نیرو سوخت می

 قابل اشتعال و عاتیما

 خطرناک مواد

را بررسی  تمامی مواد خطرناک

 دستوالعملکنید و در صورت نیاز 

 های ایمنی هر ماده پیروی کنید 

از ماده درست سوختنی استفاده 

 کنید

ها و  سوخت رساندر صورت لزوم 

کیت های تمیز کننده نشتی باید 

 در دسترس باشند

میزان سوخت و سوخت در 

 باید چک شود )پشتیبان( دسترس

برای جلوگیری از خطر آتش سوزی 

سوخت گیری باید در زمانی که 

تمام اجزا خنک هستند و تجهیزات 

مهار آتش در دسترس است، انجام 

 گیرد.

 

 تولید کنندگان زیر به دست آمده است:منابع این اطالعات از دستورالعمل -8

 

Harken 
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category/powerseat/ -http://www.harkenindustrial.com/product 

-powerseat-http://www.harkenindustrial.com/product/battery

/ascender 

 ActSafe  

http://www.actsafe.se/ 

http://www.actsafe.se/file_uploads/actsafe%20safety%20notice%20

20141202%20djs.pdf 

 Ronin 

/https://changeyourelevation.com  

 سلب مسئولیت:

آماده شده اند.ایراتا هیچ مسئولیت وکنترلی روی  غیر وابستهلینک های باال توسط سایت های 

این سایت ها ندارد. این لینک ها نباید به عنوان پیشنهاد و یا تایید سایت های خارجی  

ایراتا هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان نظر گرفته شوند.محصوالت و یا سرویس های آنها در 

که  ،استفاده از لینک ها و یا استفاده از مطالب درج شده در هر کدام از پیج های این سایت ها

 ها درج شده است، ندارد.لینک آن

برای دریافت لیست شرایط و ارتباطات  ایمنی در حال حاضر ) و گذشته( توسط ایراتا به 2-8

 لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.irata.org/ 

روش خاص  توانندیک نمونه برگ گزارش کاتالوگ ایمنی در زیر ارائه شده است.اعضاء می3-8

 سین ها و دیگران داشته باشند.و دادن اطالعات الزم به تکن خود را برای ضبط

 

 co.ir-www.ares                                                         شده توسط تیم آرس ترجمه 

http://www.harkenindustrial.com/product/battery-powerseat-ascender/
http://www.harkenindustrial.com/product/battery-powerseat-ascender/
http://www.actsafe.se/file_uploads/actsafe%20safety%20notice%2020141202%20djs.pdf
http://www.actsafe.se/file_uploads/actsafe%20safety%20notice%2020141202%20djs.pdf
https://changeyourelevation.com/
http://www.irata.org/
http://www.ares-co.ir/
http://www.ares-co.ir/
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+982166011307 
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IRATA SAFETY BULLETIN – RECORD FORM  

Site:    

Date:    

Topic(s) for discussion:  
Safety Bulletin No. 49:  
Powered ascenders: the hazards (002)  

Reason for talk:    

Start time:    Finish time:    

Attended by  
Please sign to verify understanding of briefing  

Print name:  Signature:  

    

    

    

    

    

    

    

Continue overleaf (where necessary)  

Matters raised by employees:  Action taken as a result:  
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Continue overleaf (where necessary)  

Briefing leader  

I confirm I have delivered this briefing and have questioned those attending on the topic discussed.  

Print name:    Signature:    Date:    

Comments:    

 

 

 


