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Ropeاي بر اولین نمایش کاربردي روش مجموعه پیش رو مقدمه Access در تعمیرات خطوط

نخستین بار در جهت افزایش ایمنی و امنیت نیروي کار که هوایی انتقال برق کشور است و براي 

، اداره تعمیرات متانیر  باشد در شرکت تعمیرات انتقال نیروي برق تهران باالترین سرمایه می

.خطوط هوایی قم، به مرحله اجرا در آمده است

بردن بهروري و هاي نوین کاري به منظور باال گذار استفاده از روشامید است چنین روشی پایه

.ایمنی پرسنل و کاهش تلفات جانی گردد

مجموعه پیش رو تقدیم به

کشان شاغل در صنعت خطوط هوایی انتقال برق ایرانتمامی کارکنان و زحمت

.کارکنان و کارگران زحمتکش تعمیرات خطوط هوایی شرکت متانیراًخصوص

حوادث جانی و جسمی این روش، دیگر شاهدصحیحامید است با بکارگیري

.نباشیم

www.PowerEn.ir 



٣

با تشکر فراوان از

با ، جنا آقاي مهندس پورکاشانی که رـرم شرکت متانیـمدیریت محت
ابتداي از درجات ایمنیهاي دلسوزانه خود در جهت رسیدن به باالترینمساعدت

.اندشروع طرح، همواره همراه و یاور ایشان بوده

آقاي مهندس کلباسیجنار، معاونت محترم فنی شرکت متانی

نوراله، جنا آقاي مهندس مشهديرئیس محترم قسمت خطوط هوایی

غالمنژادمهندس، جنا آقايسرپرست محترم ناحیه قم

حاج عینیمحمود ، جنا آقاي رئیس محترم اداره فیبر نوري

تمامی کارکنان اداره تعمیرات خطوط هوایی قم

شرکت کوه ویسی
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مقـدمـه

تعمیرات خطوط هوایی به دلیل آن که . یکی از بخش هاي تعمیرات در شبکه برق شامل خطوط هوایی فوق توزیع و انتقال می گردد
نجر به حوادث جانی بسیاري از یکی از مهمترین این خطرات که م. همواره در ارتفاع انجام می شود با خطرات بسیاري همراه بوده است 

.کارگران گردیده خطر سقوط می باشد

:زمانی سقوط اتفاق می افتد که فاکتور هاي ذیل رعایت نگردد 

عدم استفاده از لوازم و تجهیزات ایمنی–1

عدم دقت و توجه به نکات ایمنی–2

استفاده از روشهاي ریسکی جهت کار در ارتفاع–3

اتکا کامل به توانمندي شخصی–4

.لذا بر آن شدیم تا در جهت افزایش ایمنی و کاهش صدمات وارده بر نیروها عوامل فوق را اصالح کنیم

.روش دسترسی با طنا ، محقق ساختیميکهایتکنکه این امر را  با استفاده از

شکوفادشوارمناطقوهامحدودهبهترمنیاوعتریسری دسترسهدفبا1980دههاواسطدرطنابای دسترسی صنعتي کهایتکن
.استشدهي انگذاریبنی صنعتي طهایمحبامطابقي غارنوردوي نوردسنگي کهایتکنهیپابرکهایتکننیا. شد

اکثر. استگرفتهقتباسایی اروپاوی سیانگلي هااستانداردازوشدهجداکامالًی ورزشبازارازی صنعتی منیازاتیتجهبازارامروزه
محصوالتامامشترکندزینی ورزشبازاردراگرچهزاتیتجهازی برخ. اندشدهي برداربهرهی صنعتي ازهایني برای خاصبطورزاتیتجه

.شوندی مارائهی سیانگلویی اروپاي کوهنوردوی صنعتي استانداردهاي سازگارجهت مستحکماماوزنسبک

.داردوجودي ادیزتفاوتاست،قبولقابلریغخطرعاملآندرکهي کاري هاتیموقعویورزشي تهایفعالنیب

وسقوطاثردرکهمنظورنیابه. کنندحفظرا"کاملي مجزامعلقستمیسدو"ستیبای مشهیهمي کارعامالنرابطهنیادر
.باشدمنیادومستمیستوسطکاربرستم،یسکینقصان

.شودانجامآسانوعیسرمرتب،ی میتوی شخصزاتیتجهی منیای بازرسکیعنوانبهستیبای مدافرامتقابلی بازرس

بوده و همواره ی ورزشي تهایفعالبامتفاوتکامالًطنابای دسترسفلسفه،یصنعتطیمحهردرعمدهتوجهی منیااصلبرهیتکبا
.شودقرار داده خودتیاهمدرجهنیباالتردری منیامی بایست 
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Rope Accessروش دسترسی با طنا     

هاي کوهنوردي و هاي استقرار و کار به کمک طنا، به صورت ایمن که از تکنیکاي از موقعیتدر مفهوم عام کار با طنا به گونه
.شودغارنوردي الگوبرداري شده است، اطالق می

توان در دالیل این کاهش را می. فات به طرز چشمگیري کاهش یافته استها آمار تلهاي صنعتی از زمان بکارگیري این روشدر زمینه
:عوامل ذیل جستجو کرد

باشند و هر کنند همواره به سیستم ایمنی متصل میهایی که از این سیستم استفاده میتکنسین-
.کدام یک نقطه اتصال مجزا براي حمایت دارند

.باشدتم مجزاي فرود در سیستم اصلی حمایت میهنگام کار با سیستم طنابی هر کارگر داراي سیس-
تمامی ابزار کار نظیر دریل، کیسه ابزار به صورت مجزا توسط لنیارد حمایت و به هارنس کارگر -

.متصل شده است
.کندتنها دو نفر براي برپایی هر سیستم ایمنی کفایت می-
.باشدهاي ویژه امداد نیز میهاي آموزشی کار با طنا شامل مهارتدوره-
.گیرنداي مورد بازبینی قرار میتمامی ابزار به طور سیستماتیک و دوره-

به وسیله دسترسی با طنا چه کارهایی قابل انجام است؟

:گیردتر انجام میتر و سریعهاي زیر کارها به صورت ایمندر حوزه"دسترسی با طنا"هاي به وسیله تکنیک

ي بستهیابی به فضاهاهاي ویژه دستگروه-
هاي ساختمانیسازه-
هاي کارشناسیگروه-
الکترنیک و برق-
آوري هاي نصب سازه، تعمیر و نگهداري، جوشکاري، اتصاالت و جمعمهندسی شامل تمام فعالیت-

.سازه
ها به منظور شناس و اکتشافی شامل بازدید از مناطق، فرود، نصب بولت در صخرههاي زمینگروه-

.ربرداري و یا انفجانمونه
.بازرسی شامل عکاسی و تصویربرداري-
.هاي تخصصیهاي تعمیرات، پاکسازي، نقاشی و ردههاي تعمیر و نگهداري شامل گروهسرویس-

هاي دسترسی با طنامزایاي استفاده از تکنیک

جویی در رفهـنین صـهمچ. د کاري داردـري در زمان مفیـگیـهاي ایمنی که خود نقش چشمامکان نصب و برداشتن سریع سیستم
فضاي کارگاهی و اشغال محیط بسیار کمی از فضاي سازه باعث سهولت دسترسی و عدم ایجاد ترافیک و مزاحمت براي محیط جانبی 

. شودوري بیشتر مییمنی با طنا باعث بهرهاهاينصب آسان سیستم. شود و همچنین حداقل تأثیر در نما و فضاي سطوح کاري داردمی
ترین اثر تخریبی را در محیط ها کمآوري نمود و ضمناً این سیستمتوان جمعرا به راحتی در پایان هر شیفت کاري میها این سیستم

.گذارندکاري بر روي سازه بجاي می
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.آوردمیهر کدام از کاربران یک نقطه ایمنی مجزا دارند که امکان ایمنی و سهولت در کار را برایشان به ارمغان : ایمنی براي کاربران 

ن ـهاي دشوار باعث ایجاد ایمنی و همچنییابی و ایجاد امکان شرایط کار در مکانهاي مناسب و عملی براي دستحلوجود راه
.شودهاي کاري میاي در وقت و زمان و هزینهجویی قابل مالحظهصرفه
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لوازم و تجهیزات

ارتفاعدرکارکاله

بخشوءجزبهءجز.شونداستفاده،شدهبستهي اچانهتسمهباشهیهمستیبایمیمنیاي هاکاله
.دیکنکنترلخو،یدگیدبیآسی بررسي براراآنبخش

ي هاتسمهلیدلبهوردیبگتواندیمدیگریصنعتي کالههاازبهتری لیخرای جانبضرباتکالهنیا
.ماندیمبرجاپابهتری لیخخوردنضربهراثدرایسقوطحادثهکیدرخودشکلYي اچانه

وماری صعودي ابزارها

ی مقراراستفادهموردکینامیدي طنابهاای Low Stretchکمی کشسانحالتباي طنابهادرفقطابزارنیا
.ردیگ

اـطنی پارگواردمی ـبرخدروی دگیدبـیآسباعثنیاچونرند،ـیبگقرارشوكي تهایموقعدردینباصعودي ابزارها
. شوندیم

ي روشدنقفلوکردنآزادجهتی اصلمحورها،دندانه،یدگیدبیآسعالئموهانشانهآن،ي ریگجهتاستفادهازقبل
. دیکنی بررسوکنترلراطنا

backup تیحماابزار

طنادوي رودینباو. شودهاستفادکسانیقطرباي الدوایوالکیطناي روتواندیمshunt شانت
.رودبکارمختلفي قطرهاباالدوایجدا

3تا5/2باري روشانت. رودی مبکارمستقلطناکي یروابزارنیاطنابای دسترسی صنعتي تهایموقعی تمامدر
راطناپوششوکردهي انرژجذبهکمکی سرخوردگنیا. کندیمسرخوردنبهشروع لوگرمیک250-300وتنینلویک

.باشدیموتنیلونیک20آنی چشمحلقهاستحکام. کندینمقطعسقوطي تهایموقعدر

ي عادکارکردمانعدینبای لیدلچیه. کندحرکتخودتیحماابزارکهمیدهاجازهسقوطحوادثدرکهستیرورضکامالً
. شودلهیوس

چرراآني فنروی کششي قسمتهاازینرتدرصووی حرکتي قسمتهاچها،یپآن،ي قسمتهاهمههیرو
.  دیکن

دري انقطههردروشوندیمنصبطناي روراحتوسادهاریبس ASAPمتحركسقوطازدارندهب
.کنندیمعملداربیشوي عمودي هاتیموقع
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يروسرعتهب،شوكگامهندارندنگهراآنهادستباکهیزمانیحتباالسرعتبايفرودهاایسقوط،حادثهکیدر
.شوندی مقفلطنا

ASAP،کاره3کیاتوماتنیکارابکیباOK TRIACTحلقهبهدیبالهیوسنیا.شودیمهمراهوکامل
-یمو کندی محرکتنیپائایباالجهتدردستدخالتبدون،ASAP.شودمتصلهارنسی پشتای یجناغ
.رودبکار40cmو20cmطولباریگشوكي اردهایلنوکارهسهکیاتوماتي هانیکاراببا تواند

فرودي ابزارها

ID4/5ثابتوکیاستاتباري روینبا KNکندیمسرخوردنبهشروعطناي رو.

واهرم.دیکنیبررسکامالًراآنيچهایپوتوپک،ییباالقرقرهآن،یحرکتيقسمتهاه،یرووسطح
ثابتي هاقرقرهتادیباشمراقب.دیکني کارروغنازیندرصورتراآنهشوندقفلستمیسوی منیارهیدستگ

.نشوندآلودهایونندینببیآسآن

طیشرانیادر.دیکناستفادهی اضافریترمزگازدیباشودی مشتریب150kgازبارزانیمکهی زماننجاتي تهایموقعدر
.رودی بکارمترمزجادیاجهتنیکارابکی

NESSHARهارنس 

همراهی گاهمنینشهارنسباشهیهمدیبای جناغهارنس
قالبهاها،تسمههمه. استلونیناجنسازهارنسنیا. باشد

ومحکمکهدیکنیبررسدنیپوشازقبلراآنيسگکهاو
.برگرددآني روازتسمهباشندشدنتاقابل

بهاتصالقابلیجناغيهاهارنسازیبعض:نکته
ي براتنهتمامهارنسکیجادیاجهتی منگاهینشي هارنسها

. باشندینمسقوطازي ریجلوگ

سقوطهرنوعازيریجلوگجهتدیباتنهتمامهارنس
موردریگشوكياردهایلنبادیباهارنسنیا.شوداستفاده
عملنیا.کنندیمتفادهاستنهتمامهارنسیجناغحلقهيروراتیحمايابزارهاهاشرکتازیبعض.ردیگقراراستفاده
وتوجهدیباستندینریرپذیتکثهاهارنسکهییآنجااز.ردیگقرارستادهیاحالتبهسقوطهنگامدرکاربرشودیمموجب
وکوکهادوختها،يجاکمربندها،ها،تسمهبهتوجهشاملیدگیرسومراقبتنیا.میباشداشتهآنهاازراياژهیومراقبت

. باشدیمهاقالوهاتسمهشدنتاتیابلقازنانیاطم

ی دگیپوسای یخوردگموجبکهیی هاندهیآالوموادریساایی یایمیشموادازدیباوهستندلونیناازجنسهاهارنساکثر
.شوندداشتهنگهدورشوندیم
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ي براهارنسبهاتصالتجهتواندیمي متریلیم10ي ارهیدامینای Mailon Rapidدیرپلونیمانیکارابکی
.رودبکارتیحماابزارجداشدنای یکارافتادگازوتراکمازي ریجلوگ

Maillon Rapideدیرپلونیما

. کنندحملهانیکارابتوسطجهتنیچنددررابارتادارندرانیاتیقابلدهایرپلونیما
آني روبارکهی هنگامي ادندانهچیهمثالبعنوانباشد،بستهکامالًدیبادهایرپلونیماچیپ
.کنندتحملکاملبطورراباری دگیکشتوانندی نمنباشندبستهکامالًاگر. نشوددهیدافتدیم

لونیماچیهکهدیباشداشتهتوجه. دیکني کارروغنازیندرصورتودیکنی بررسرابارچیپوهادندانه
. دهدی مشکلرییتغصورتنیاریغدردیندهقراربدنربای حتبارریزبودنبازهنگامراي دیرپ

نیکاراب

طنابای صنعتی دسترسي کارهادرکارهدووکارهسهي نهایکارابفقط
-یمی توپقفلودوقفله،یچشیپدربانیکارابازعبارتندکه. شوندیماستفاده

. شوندشناختهي تجاري هانامگریدبادیشاکهباشند

ي هانیکاراب. باشدبستهکاملایدهیچیپدیباآنهاامنضاستفادهگامهندر
قراراستفادهمورددیبای کارگاهاتصاالتگریدایکابلها،یمیسي هاتسمهدري فوالد

 ضامنترکوتاهمحوررایزدیکننصبی اصلمحورامتداددررابارکهدیباشداشتهتوجه. رندیبگ
.باشدی مفیضعاریبس

درصورت.ردینگقرار یعرضدرمحورنامناسبجهتدربارکهدیکندقتدوالي هاطناوپهني هاتسمهازاستفادهرد
قفلی ولبستهضامنباMBL 15KNشکستبارحداقل. دیکناستفادهدیرپلونیماازدیتوانیمی عرضمحوردرباروجود
20KNبامطابقMBLي داراهانیـکارابشتریب.استشدههـمحاسبشدهقفلوبستهضامنبا20KNوباشد،یمنشده

تیظرفWLLنهباشدی مبارشکستنیاکهدیباشداشتهخاطربه. باشدیمMBL،22KNشکستبارحداقلوباشندیم
دیکنی بررسراآنپوششوضامنحرکت. استشدهدادهنشانهانیکارابي روMBLتنها. یمنیابار SWLای يکاربار
. دیکني کارروغنی کمراآنی حرکتي قسمتهاازیندرصورتو

هاطنا

در صنعت دسترسی با طنا بعنوان ابزار محافظت شخصی از جنس فاده هاي مورد استطنا
راستر و سایاز پلیداما می توان د ها عمدتآ از نایلن هستنطنا.باشدمی Kern Mantelکرنمانتل 

.پذیرترندها آسیباسیداًو نسبت به مواد شیمیایی خصو صالیاف ساخته دست بشر نیز باشد 

:د اجتنا کنیرزید وارمزاهابراي مراقبت و محافظت از طنا

آلودگی 1
و خراشیده دهنقاط سایی2
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دهخاك و آلودگی و دیگر عوامل آسیب زنن، نور بیش از حد3

نایلون .قابل شناسائی هستند کشیدن دست روي طنا دمات از طریق بینایی و یا المسه صرهاي مکانیکی و سایآسیب
ها تحت تاثیر طنا. دهدواکنش نشان میددرجه سانتی گرا80مثل نور خورشید و گرماي بیش ازUVه تحت تاثیر اشع

راز ایستادن ب. گرددگی به آنها باز میکام و کشیدگی آنها کم شده و با خشک شدن این کشیدحصد از اسرد10- 15رطوبت
و یا اینکه ممکن است ذرات ریز داخل دتیز روي زمین قطع شونئها بپرهیزید چرا که ممکن است توسط یک شروي طنا

طنا ها را با آ تمیز بدون استفاده ازبودن،ه در صورت آلود.موجب آسیب و فرسایش داخلی طنا شودپوسته شده و
ها،اي طناربآل شرایط ایده. زندگی شما به آن بسته است، هاي خود باشیدمراقب طنا. دبار بشوییهاي زیانهکنندكاپ

ر طول عم. دا سال از رده خارج می شون0طنابها حداکثر بعد از.یان دارد فراهم آوریدرتاریک، جائی که هوا جمکان خنک،
واقع شاید مجبور شویم بعد از مو در برخی دیابتاثیرگذار به شدت کاهش میهايها توسط تعدادي از عوامل و موقعیتطنا

همیشه انتهاي طنا را گره . دبایست ثبت شونها میهاي استفاده از طناتعداد ساعت. یک بار استفاده آنها را کنار بگذاریم
. کندنا کوتاه است جلوگیري میزمانی که طاً این امر از سقوط غیر عمدي از انتهاي طنا خصوص. ر بزنیدپاستا

نیرو را در حین سقوط  کش آمدگی طنابی که به صورتی طراحی شده است تا با افزایش طول : پویاطنا دینامیک

. و در نتیجه شدت ضربه را کاهش دهده جذ نمود

باشد و از آن به عنوان یینامیک مدر از طنا ـتت کشسانی بسیار کمـطنابی با خاصی: کم کشش ا استاتیکـطن
.شودسان نیز یاد میکشنا

line-shuntشانتبند/ ی تیامني هاتسمه/ هاي گاودم

بلندي گاودمدوازمعموالً.اندشدهساخته11mmایmm5/10ي مجزای کینامیدي طنابهاازهاي گاودم
Dحلقهبهماًیمستقکه5mطولبهی کینامیدطناکیازهايگاودم. میکنیماستفادهکوتاهي گاودمکیو

رفتننیبازباعثچوندینبندهارنسشدهبافتهنواردوربهي زیچهرگز. اندشدهلیتشکشوند،یموصلهارنس
.کندیمفیتضعراي اهیحاشاتصاالتامرنیاوشودیمآنپوششزودرس

استفاده یجناغحلقهکاربربهصعودابزاردستهاتصالي برای منیاتسمهعنوانبهبلندي هايگاودمازی کی
 چشیپRebelayازعبورهنگاممثالًی منیااتصاالتي براکوتاهي گاودموگریدبلندي هاي گاودم. شودیم

.شوندیماستفاده

اتصالي براکهدباشیمهدفنیاي براشدهی طراحمناسبتسمهای یکینامیدي الکیطناکیتیحماابزاري گاودم
.شودیمشنهادیپتیحماابزاراتصالبعنوانهارنسی جناغحلقه. شودیماستفادهکاربربهبانیپشتي ابزارها
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Foot loopsرکاپله

سمانیرایتسمهاسترچ،کمطناازتواندی مپاحلقه. ندارندرابارتحملتیقابلپاهاحلقه
دستهودـصعابزاروهاي گاودمای یمنیاتسمهبهاتصالباالًمعمو. باشدشدهساختهکیاستات

ی خرابای یکیمکانصدماتریساای یدگیبر،یدگیخراش،یدگییساهرگونه. شوندیمادهـاستفدار
.دیکنی بررسراهادوختایهیحاشدر

podiumیراحتکاري هایصندل

حالتدرقهیدقچندازشیبی مدتي برادیباکاربرانکهاستی زمانهایصندلاستفادهمورد
.باشدهـداشتطنابهرای اصلاتصالدیباهارنسکهدیباشداشتهخاطربه. بمانندمعلق
ازاضافهوزنکارنیابا. روندیمبکارکوچکي هاابزاروهاسطلاتصالي برامعموالًهایصندل

درنقصوی کیمکاني بهایآسگریدای یگدیبر،یدگییسانوعهر. شودیمبرداشتههارنسي رو
ی بررسموردکامالًزینراآني سگکها،یاصلاتصاالتي هاحلقه. دیکنی بررسرادوختهاوبافتها

.دیدهقرار

يانرژجذي اردهایلن

ایطناازمعموالًاردهایلن. روندیمبکارسقوطازي ریجلوگجهتي انرژجذي اردهایلنفقط
آنطولبههرگز. باشدیم2mتماماً اتصاالتانضمامبهآنهاطولحداکثر.انددهشساختهتسمه

.باشدیم6KNاستمجازسقوطکیدرکهبارضربهي روینحداکثر.دییفزاین

جهت. دهدکاهشراسقوطفاصلهزانیمتاردیبگقرارباالآنقدردیبااردهایلنداردامکانکهیتاجائ
دیهستدرحرکتکهی هنگامهاسازهدری وقتماتصالکیجادیا

.رودبکاردیبادوقلوای یجفتاردیلن

در. دینکناستفادهمجزاي هایانرژجاذبامجزادوتسمهازهرگز
ازنیاوشودیممیتقسموجودجاذدونیببارسقوط،هنگام
وتنیلونیک12تاراضربهوکردهي ریجلوگي انرژحیصحپخش

. دیکنیماستفادهقلودوي اردهایلنازکهی هنگام.هددیمشیافزا
خودهارنسبهراآنگریدسروسازهبهراآني سرهاازی کیهرگز

شده،بازاردیلنسقوطحادثهدر. راستسمتعکس. دینکنمتصل
هارنسبهکهي اردیلنبهبعدی اندکوشدهپخشآندري انرژ

.کندیمي ریجلوگي انرژجذشیافزاازوشدهمنتقلاستمتصل
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کسرهیکارلباس

بادضداًًنسبتوبودهپیزایVelcroي دارادیباکاري هالباس. باشندداشتهتنبهمناسبسرهکیکارلباسدیباکاربران
ي هاتیموقعدرزینآضدي هالباس. شوندیمهیتوصسردیی هواوآطیشراي براThermalی حرارتکاري لباسها. باشند

.دیباشداشتهنظردرزینراآتشضدي کاري هالباسازاستفاده. شونداستفادهدیبای بارانومرطو

پاپوشش

ي راهنماي هاکتاطبق. باشندیمکاردرهنگامپاهاازمحافظتي برامناسبکفشایپاپوششدنیپوشبهملزمکاربران
مطابقتي جاري هانامهنیآئاینیقوانازدیباکفشهاکهدیباشداشتهتوجه. باشندتهداشمحکمي ساختاردیباکفشها راتایا

.ترندمناسبمنیاریغي هاپوششکهشودثابتنکهیاایباشندداشته

یمنیاي نکهایع

ستفادهامورددیباداردوجودچشمبهیی ایمیشموادای یخارجاجسامپرتاامکانکهیی کارهاهنگامی منیاي نکهایع
آنهاازاستفاده. استي ضرورزکنیتي ابزارهاازاستفادههنگاممخصوصاًبخصوصي تهایموقعدرکاملي نقابها.رندیبگقرار

.ردیقرارگتوجهموردی منیاکالهبهمراهدیبا

دستکشها

. میبریمبکارندشومدتی طوالنعوارضایبیآسسبباستممکنی دستمحصوالتایابزارهاکهیزمانرادستکشها
.شودی دگیرسوتوجهآنبهدیباPPEی شخصتیحماابزاربررگذاریتاثعنوانبهی اقالمنیچنریتاثدرصورت
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و کارگاههارهـگ

پروانهگره

اتصالي سازهیشبجهتنیتمرنیحوبکاررفته ریزصورتبهشکلYي هاکارگاهدرکهاستي کاربرداریبسگرهکیپروانهگره
. شودی ماستفادهی انیمطنا

9گره

.شودیمبازترسادهکاراتمامازبعدو بودهترمستحکمبودهتري قوگرهنیا). ریزشکلشودیماستفاده8گرهمشابهی مواقعدر

 آنمختلفانواعو 8گرهشکل

استفادهزدنکارگاهدرگرهکیبعنوانمثالً. داردي اریبسي کاربردهاگرهنیا. باشدیماستفادهموردی اصلي هاگرهجزوهشتگره
.شودیمبستهزینهارنسشکلDحلقهدروشودیمبستهایاشدورشود،یم
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مختلفاقالمکیاطرافدرایهارنسبهگرهمختلفي هاگونهانواع

 ی خرگوشگره ي احلقه8گرهشکل

دهدیماجازهکهباشدیمYکارگاهجادیاي ابرگرهنیا
کهستیضرور. رندیبگباري مساوصورتبهکارگاهدوهر

درکندیممتصلهمبهرایی باالحلقهدوکهنیریزحلقه
.ردیبگقرارخودحیصحي جا

درراآندیباحلقهي ریگقرارازپس
دیدهقرارگریدحلقه3ي باال
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گریکدیبهطنادواتصالي برا

 Doublefishermanطنادوسرگره

گذاشتنبارکباریازپسرودیمبکارطناتسمهجادیاایطنادواتصالي برا
.باشدیمدشواراریبسآنکردنبازگره،نیاي رو

درستStopperگرهکی رنگی طوسبخشمثالًآنازی مینفقطبستنبا
تهازسرخوردنازي ریجلوگمنظوربههاطناي انتهادر خفتاستاپرگره. دیاکرده
- ینمبازی راحتبهگریدگرهنوعنیابستنبارکیبا. شوندیماستفادهکوتاهی طناب

ي هاتیموقعوهايگاودمدراغلبکهاستبارلگرهخفتگرهگریدنوعکی. شوند
.استی کوچکگرهوکردهمحصوررانیکارابگرهنیا. رودیمبکارنجات

استاپرگره

گرهد،یینمای ممشاهده3شکلدرکههمانطوراستاپرگره
کههمانطوربارلگره. شودی مبستهطناي انتهادرکهاستي ا

ي انتهادرنیکارابکیکردنمحصورجهتدینیبیم4شکلدر
. رودی مبکارهایگاودممثلطناکی

www.PowerEn.ir 



١٣

دنیباالکشونجاتدراستفادهموردقرقرهي هاستمیس

 داردستهفرودابزارایجناغقیطرازبدنوزننیبنابراشود،یماستفادهروینانتقاللیبدتي برای اضافقرقرهکیاغلب
تنهادیآینمبدستی کیمکانسودچیه. باشدیم1:1ستمیسنیا. شودیماستفادههاقرقرهکششيبرابازواني روینازشتریب

شوددهیکشنییپاسمتبهطناکهی هنگام. باشدیمکاكاصطحکاهشوجهترییتغجادیاموجبباالدرشدهنصبقرقره
درکهگونههمانباالسمتبهبازوي روینازشتریب یجناغایداردستهفرودابزارقیطرازبدنکلوزنکهشودیمموجب

.شوداستفادهشدهدادننشانA,Bاگرامید

راهاقرقرهانیمازبخشدودرکهستیضروروشدهاردوبخشهربروزن،Bاگرامیدمطابق2:1ی کیمکانستمیسبا
وماًـعم اصطکاكگونهچیهبدون دـیبکشورساندهنصفبهراوزندیتوانیمشما2:1ستمیسباروشنیادر. میبکش

دیتولي ادیزاصطکاكقرقرهنیبطناحرکت. کنندیمجادیاکوچکي هاقرقرهبهنسبتي شتریباصطکاكبزرگي هاقرقره
.استمناسبفرستادننییپازماندری ولبودهنامناسبی کشباالحالتي براکهکرده

AاگرامیدBاگرامیدCاگرامید

سادهرقرهقي ستمهایس

. باشدیم2,1سادهقرقرهستمیسBاگرامید.کندیمتیهداراطنافقط. باشدیم1:1سادهقرقرهستمیسAاگرامید
.شودجابجامتر1بارتابکشدراطناازمتر2کهاستملزمکاربر. کندیمجادیاي ادیزدیفواشدهاضافهقرقره
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ترراحترادنـیکشنییپارـامنیاوکردهتـیهداراطنای ـیباالقرقره. باشدیم2:1سادهقرقرهستمیسCاگرامید
.سازدیم

2: 1 متوازنمتعادلی کششمستیس-یکشباالنجاتستمیس

دنیکشباالي برا2:1قرقرهستمیس. فرستدیمنییپابهطناازرامجروحقرقره،کیباگرفتهبارمعکوسصعودابزار
اگرامیددرکندیمکنترلشدهصعودقفلابزارباقرهقرایفرودابزارامتداددرراي کارطنادهندهنجات. شودیماستفاده

وزننییپاسمتبهحرکتبا. شدهدادهنشاندستبادینمایممتصلرااوی جناغصعودابزارو نشدهدادهنشانمقابل
بهکهی طنابدنیکش. دهدیمحرکتایجابهجاراوزننیهمبای شخصوکردهعملی تعادلوزنهبعنواندهندهنجاتبدن

جابهجای آسانبهراي ترنیسنگي هاوزنکهدهدیماجازهآمدهباالسمت
 .دیینمامشاهدهراDاگرامید. میساز

آنیی کاراکاهشموجباصطکاكشود،دهیچیپطنا2:1ستمیسدراگر
وحملازي سرکیدردارضامنحالتدرکهاستمنظورنیبدنیا. شودیم

خوردنتاوشدندهیچیپسکیرنکهیاتامیکناستفادهآنازکوتاهي هانقل
درتیحماطناوي کارطنادنیکشهرحمل،نیبدر. نشودجادیاطنا
. شوندیمداشتهنگهقفلحالت

را1: 6ستمیسکی،1: 3ستمیسکیبه1: 2ستمیسکیکردناضافه
. کندیمدیتول

را1: 9ستمیسکی،1: 3ستمیسکیبه1: 3ستمیسکیکردناضافه
.کندیمدیتول

نجاتوکششدرهاقرقرهکنندهقفلي ستمهایس

.میدارنگهیی جابجامرحلههرنیبراطناکهاستالزمی باالکشایکششهنگام

. باشدیمساده1: 3قفلبدونانتقالتمیسکیEاگرامید

. کندیمعملقرقرهنگهدارندهبعنوانکهباشدی مIDکي یداراFاگرامید

باتنها،یبیترکقرقرهنگهدارندهنیا. باشدیمقرقرهی شکمطرفدرکهداردي عادحالتدرفرودابزارکیGاگرامید
. کندی مکارآني باالدرحفرهدوبافرودابزاروی ضیبنیکارابثابت،قرقره
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توجهدیباستمیسداخلي اجزاهاریسابهابدیشیافزاصعودابزاري کاربارحدازشتریبدینبایی جابجاکهی هنگامدر
.شود

کارگاههاانواعالزمه–رویني نمودارها

. شدخواهدواردکارگاهي بازوهابري شتریببارهیزاوشدن،ترضیعربا

بارkg100هري برا

میزان باري که بر هر 
کدام از نقاط کارگاه وارد 

kgود شمی
درجهزاویه 

50 0
70 90
100 120
120 130
150 140
200 150
300 160

زانیمازشیبشودیمواردهاکارگاهکدامهربرکهیی روین°120ي باالهیزاودر
.باشدیمبار
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سقوطفاکتورهاي

.باشدمیسقوطشدتسقوط،  اندازهفاکتور

FFI=اطنمتر2رويسقوطمتر2

FF2= طنامتر1رويسقوطمتر2

FF0,5= طنامتر2رويسقوطمتر1

2سقوطفاکتور1<سقوطفاکتور
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طناهاي مقدماتی براي کار در ارتفاع به روش دسترسی با آموزش

از سازهMGOصعود و فرود به وسیله

MGOهنگام کار با این ابزار بایستی به نکات ذیل . باشدابزاري براي صعود و فرود از سازه می
:دقت کرد 

ها به سازه متصل باشدهمواره یکی از هوك.
گیري استفاده نشودهیچگاه از این ابزار براي  استقرار و حالت.
 ها در فاکتور سقوط صفر باشدو فرود همواره یکی از هوكهنگام صعود.

Life Lineایجاد الیف الین    

براي ایجاد الیف . گرددالیف الین به منظور صعود و فرود آسان و ایمن از سازه ایجاد می
. کندمیایجاد حداقل تک طنااز سازه صعود کرده و یک کارگاه MGOالین ابتدا یک نفر بوسیله 

به طنا کارگاه ایجاد شده به آسانی و با ASAP,SHUNTنفرات دیگر با اتصال ابزار توقف سقوط 
.ایمنی مطلو از سازه صعود و فرود کنند

صعود با ابزار صعود

نصب Crollرا بر روي طنا نصب نموده و یومار را نیز باالي Crollابتدا ابزار صعود 1
.نمائید

نشسته و پار را Crollرا بر روي طنا دیگر نصب و سپس بر روي Backupابزار 2
.درون رکا قرار دهید

را جمع نمائید و صعود Crollیومار را گرفته و بر روي رکا بایستید و طنا زیر 3
.نشسته و یومار را بر روي طنا به سمت باال حرکت دهیدCrollسپس مجدداً بر روي . نمائید

ا نیز بر روي طنا به سمت باال حرکت دهید تا در فاکتور رBackupابزار 4
.صفر قرار گیرد

.به همین ترتیب به صعود ادامه دهید تا زمانی که بخواهید فرود بیائید5
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صعود با ابزار فرود

.نمائیمرا بر روي طنا نصب میBackupابزار 1
.کنیمآن نصب میرا روي طنا دیگر متصل کرده و یومار را بااليIDابزار فرود 2
.بریمرسد باال میپا را داخل رکا قرار داده و یومار را تا جائیکه دستمان می3
.نشینیممیIDکشیم و  روي را میIDایستیم و همزمان طنا بیرون آمده از روي رکا می4
.قفل نباشدIDدر هنگام صعود دقت نمائید ابزار 5

فرود با ابزار صعود

.قرار گیردCrollمتر باالي سانتی10ین آورده تا ابتدا یومار را پای1
.را به پایین فشار داده تا طنا مقداري آزاد شودCrollروي رکا ایستاده و با انگشت بادامی 2
.بنشینیدCrollکنیم تا طنا را قفل کند و سپس روي را رها میCrollآییم و بادامی آهسته مقداري فرود می3
.ي فرود بیائید که یومارتان از دسترس خارج نشوددقت نمائید به مقدار4

فرود با ابزار فرود

.کنیمرا بر روي طنا نصب میBackupابزار .1
.کنیمرا روي طنا دیگر نصب میIDبراي فرود، .2
.را از روي پخی آن عبور داده تا طنا آسیب نبیندIDطنا خروجی از .3
.کنیمکنترل میگیریم و آن را طنا را با دست کنار کمر می.4
.آییمرا از حالت قفل آزار کرده و به آرامی فرود میIDدسته .5

IDبه Crollصعود به ابزار فرود تعویض ابزار از ابزار 

1ID را زیرCroll نصب نموده، سپس یومار را گرفته و بر روي رکا بایستید وCroll را آزاد نمائید و به آهستگی بر روي
IDتان بر روي بنشینید تا وزنIDدقت نمائید هنگام تعویض ابزار از . قرار بگیریدCroll بهID فصله یومار ازCroll زیاد

رسد و با مشکل مواجه خواهید آیید جهت باز نمودن یومار دستتان به یومار نمیمیIDبه Crollزیرا هنگامی که از . نباشد
.شد

.ود بیاییدیومار را از طنا جدا نموده و سپس به آرامی فر2

Crollبه IDتعویض ابزار از ابزار فرود به ابزار صعود

.کنیمروي طنا نصب میIDیومار را باالي 1
.نمائیمنصب میIDرا باالي Crollایستیم و با استفاده از یومار، روي رکا می2
3IDکنیمرا باز می.
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صعود و فرود

.نصب نمائیدCrollنموده و یومار را نیز باالي را بر روي طنا نصبCrollابتدا ابزار صعود 1
.نشسته و پار را درون رکا قرار دهیدCrollرا بر روي طنا دیگر نصب و سپس بر روي Backupابزار 2
Crollسپس مجدداً بر روي . را جمع نمائید و صعود نمائیدCrollیومار را گرفته و بر روي رکا بایستید و طنا زیر 3

.ار را بر روي طنا به سمت باال حرکت دهیدنشسته و یوم
.را نیز بر روي طنا به سمت باال حرکت دهید تا در فاکتور صفر قرار گیردBackupابزار 4
.به همین ترتیب به صعود ادامه دهید تا زمانی که بخواهید فرود بیائید5
سپس یومار را گرفته و بر روي رکا بایستید و نصب نموده،Crollرا زیر IDابتدا تعویض ابزار نمائید، به این صورت که 6

Croll را آزاد نمائید و به آهستگی بر رويID بنشینید تا وزنتان بر رويIDدقت نمائید هنگام تعویض ابزار از . قرار بگیرید
Croll بهID فصله یومار ازCrollزیرا هنگامی که از . زیاد نباشدCroll بهIDیومار دستتان به آیید جهت باز نمودن می

.رسد و با مشکل مواجه خواهید شدیومار نمی
.یومار را از طنا جدا نموده و سپس به آرامی فرود بیایید7

عبور از گره در حالت صعود

هنگام صعود و عبور از گره

:به گره رسید Crollدر صورتی که : الف 

متصل کرده تا یک نقطه براي خود ایجاد نموده Crollه زیر را بIDمتري مانده به گره صعود نموده و سانتی10ابتدا تا 1
.باشید

.را آزاد نمائید و همزمان به باالي گره انتقال دهیدCrollبر روي رکا بایستید و 2
.را باز نموده و به صعود ادامه دهیدIDقرار گرفت، Crollهنگامی که وزنتان بر روي 3

:ید به گره رسBackupدر صورتی که ابزار :  

بین Backupدر این هنگام ابزار . تر از گره قبلی ایجاد نمائیدمتري پائینسانتی30الی 20ابتدا یک گره پروانه با فاصله 1
.گیرددو گره قرار می

2Janeرا به گره پروانه ایجاد شده متصل نمائید.
پروانه ایجاد شده را باز نموده و به صعود ادامه و گره Janeرا باز نموده و به باالي گره انتقال داده و سپس Backupابزار 3

.دهید

عبور از گره در حالت فرود

هنگام فرود و عبور از گره

:به گره رسید IDدر صورتی که : الف 
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بیفتد و Crollمتصل نمائید تا وزنتان بر روي IDرا باالي Crollشود بر روي رکا بایستید و IDفرود بیائید تا گره نزدیک 1
IDآزاد شود.

2IDرا باز نموده و به زیر گره انتقال دهید.
.را باز نمائید و سپس به فرود ادامه دهیدCrollبر روي رکا بایستید و 3

:به گره رسید Backupدر صورتی که ابزار :  

ه پروانه ایجاد شده متصل را به گرJaneتر از گره ایجاد نموده و متري پائینسانتی30الی 20ابتدا یک گره پروانه با فاصله 1
.نمائید

.را باز نموده و بین دو گره متصل نمائیدBackupابزار 2
3Janeو گره پروانه ایجاد شده را باز نموده و به فرود ادامه دهید.

طنا به طنا

.در مانور طنا به طنا به موارد زیر دقت نمائید

ها از پائین به یکدیگر متصل باشد و یا اینکه با یک کارابین به خود طنابایستجهت انتقال از یک طنا به طنا دیگر حتماً می1
.متصل نموده باشید تا در دسترس باشد

.سپس اقدام به طنا به طنا نمائید IDبه Crollاز  بودید ابتدا تعویض ایزار نموده Crollدر طنا به طنا اگر بر روي 2

:در انتقال از یک طنا به طنا دیگر 

.خواهید انتقال پیدا کنید متصل نموده و قوس طنا را بگیریدهایی که میرا به یکی از طناCrollابتدا 1
.  را به آن متصل نمائیدJaneانتقال دهید و سپس روي طنا دیگر یک گره پروانه ایجاد نموده و Crollیومار را به باالي 2

نقطه متصل 2بایست حتماً بر روي هر طنا به بیفتد میCrollان بر روي باید دقت نمائید از این لحظه تا زمانی که وزنت
.باشید

را به باالي گره پروانه Backupرا باز نوده و ابزار IDسپس . قرار بگیریدCrollفرود بیائید تا وزنتان بر روي IDاکنون با 3
.انتقال دهید

4Janeو به صعود ادامه دهید تا زمانی بخواهید فرود بیائیدو گره پروانه را که ایجاد نموده بودید باز نموده.

در هنگام صعودRebelayعبور از کارگاه 

.را به کارابین کارگاه متصل نمائیدJaneابتدا تا نزدیک کارگاه صعود نموده و 1
Crollا به باالي متصل کرده و یومار رRebelayرا به طنا بعد از کارگاه بر روي قوس Crollتبدیل ابزار نموده و سپس 2

.در حالت کشش قرار بگیردIDعبور داده تا قوس گرفته شود و Crollانتقال دهید و طنا را از داخل 
صحیح Backupو ابزار Crollدقت نمائید که . باالي کارگاه نصب نمائیدRebelayرا به طنا دیگر قوس Backupابزار 3

.نصب شده باشد
4Jane را باز نموده و باIDرود بیائید تا وزنتان بر روي فCrollبیفتد.
.را آزاد نموده و به صعود ادامه دهیدID. قرار گرفتCrollهنگامی که وزن بر روي 5
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در هنگام فرودRebelayعبور از کارگاه 

.فرود بیائید تا سر به موازات کارگاه قرار گیردIDابتدا با 1
.را به کارگاه متصل نمائیدJaneکارگاه نزدیک نموده و هاي زیر کارگاه را گرفته و خود را به طنا2
متصل نمائید و به واسطه آن خود را به کارگاه نزدیک نمائید تا جایی که Crollهاي زیر کارگاه را گرفته و به یکی از طنا3

.دستتان به کارگاه برسد
.قرار بگیریدCrollفرود بیائید تا وزنتان بر روي IDبا 4
.هاي زیر کارگاه انتقال دهیدرا باز نموده و به طناIDو Backupابزار 5
.را آزاد نمائیدCrollتعویض ابزار نموده و 6
.را باز نموده و فرود بیائیدJaneصعود نموده و IDمقداري با 7

در هنگام صعودDeviationعبور از کارگاه 

.نشوید و تا زیر کارگاه صعود نمائیدابتدا انتهاي طنا را گره زده تا در هنگام برگشت با مشکل مواجه1
در هنگام . در صورتی که کارابین زیر کارگاه در حالت صحیح خود نبود آن را باز نموده و در حالت صحیح خود نصب نمائید2

.بایست آزاد باشدصعود کارابین زیري می
3Janeرا به کارابین کارگاه متصل نمائید.
Backupو ابزار Crollدر این حالت . باشد عبور دهیدرا از کارابین کارگاه که آزاد میBackupو ابزار Crollهاي پائین طنا4

.گیردبین دو کارابین قرار می
-دقت نمائید بعد از آزاد نمودن کارابین باالیی کارگاه حتماً طنا. از رکا استفاده نموده و کارابین باالي کارگاه را آزاد نمائید5

.فته تا به عقب نرویدهاي زیر کارگاه را رگر
6Janeهایرا که گرفته بودید رها نموده تا به عقب بیائید و زیر کارگاه باالیی قرار بگیرید و را باز نموده و آهسته، آهسته طنا

.سپس به صعود ادامه دهید

نگام فروددر هDeviationعبور از کارگاه 

هاي زیر ابزارتان را گرفته و خود را به کاگاه نزدیک بگیرد سپس طنافرود بیائید تا سر به موازات کارگاه قرار IDابتدا با 1
.نمائید

2Janeرا به کارابین متصل کنید.
توانید ها درون کارابین میجهت سهولت در قرار دادن طنا. هاي باالي ابزار فرود را درون کارابین آزاد کارگاه قرار دهیدطنا3

یب که رکا را به کاگاه متصل و پا را درون رکا قرار داده و از کارگاه گرفته و بر روي به این ترت. از رکا استفاده نمائید
.ها را درون کارابین کارگاه قرار دهیدرکا بایستید و طنا

ها از کارابین پائین کارگاه و خارج نمودن طناJaneها درون کارابین کارگاه، اقدام به باز نمودن بعد از قرار دادن طنا4
.سپس به فرود ادامه دهید. مائیدن

:مواردي که باید دقت نمائید 

.ها باید گره داشته باشدانتهاي طنا1
.کارابین پائینی در هنگام صعود آزاد و در هنگام فرود کارابین باالئی آزاد باشد2
.باشدتعویض ابزار نداریم و فقط تعویض کارابین کارگاه میDeviationدر عبور از 3
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ي روي سازهگیرحالت

.لون استفاده نمودگیري بر روي سازه هاي همواره می توان از دم گاوي و گريتجهت حال

.باشدگیري نمیابزار حالتMGO: نکته 
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هـمـمیـض

AccessRopeکیلوولت به روش 63تعویض مقره انتهایی 
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AccessRopeکیلوولت به روش 230عبوريتعویض مقره 
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