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TOROS Ltd

 
 
17 Nisan 2014 
 

Korozif ortamlarda Petzl CROLL B16 ve B16AAA 
kullanımıyla ilgili kullanıcı bilgilendirmesi 
 
 
Bu bilgiler, Petzl CROLL göğüs jumarını profesyonel amaçla yoğun olarak kullananlara 
özel hazırlanmıştır. Bu bilgilendirme mesajı, 17 Mart 2014 tarihinde Petzl internet 
sitesinde yayımlanan bilgilere istinaden hazırlanmıştır. 

 
 

1 - Olayların özeti: 
17 Mart 2014 tarihinde Petzl web sitesinde yayınlanan bildiride de belirtildiği gibi, iki farklı müşterimiz kullandıkları Petzl 
CROLL göğüs jumarının perçin başında oluşan hasarla ilgili bizi bilgilendirdi. İki hasar da herhangi bir kazaya neden 
olmadı. Bu iki göğüs jumarı Kuzey Deniz’indeki açık deniz platformlarında kullanılıyordu. Söz konusu CROLL’lerde oluşan 
hasar öncesinde yapılan denetlemelerde herhangi bir aşınma ya da eskime bulgusuna rastlanmamıştı. 
 
 

2 - Olası nedenlerin araştırılması: 
- Perçinlerin malzeme analizi: 

Yöntem: Vickers sertlik deneyleri söz konusu perçinin yüzeyinde ve enine kesiti üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Sonuç: Bu testlerin sonuçları, teknik özellik limitleri içinde çıkmıştır. 
 
Yöntem: Perçinin kimyasal analizi 
Sonuç: Çelik elementlerine (C + Fe + Cr) ek olarak, çalışma ortamından gelen kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), 
sodyum (Na) ve klor (Cl) (hepsi tuzlu su içinde mevcuttur) varlığı gözlenmiştir. 
 

 
(Kırılan perçinin kimyasal analizi) 

 
- Korozyon analizi: 

Yöntem: perçinin boyuna ekseninde mikrografik gözlemler x50’den x200’e büyütme. 
Sonuç: Oyuk korozyon perçin gövdesi boyunca görülebilir. 
 

   

Büyütme oranı: x50 Büyütme oranı: x200 Büyütme oranı: x200 

(Korozyon kırıklarının gözlenebildiği mikrografik fotoğraflar) 
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- Kırılan yüzey kesiti: 
 
Birinci gözlem profili = kırılma yüzeyinin çevresinde yorgunluk kaynaklı hasar: 
Yöntem: Hasarlı yüzeyi incelemek için elektron mikroskobu ile tarama 
Sonuç: Yorulma kaynaklı çatlak oluşumu gözlendi. 
 
Kullanıcının vücut ağırlığı göğüs jumarına yüklendiği zaman, bütün CROLL tipi cihazlarda olduğu gibi, her bir yükleme 
sırasında ani dinamik kuvvetler oluşur. Diğer jumar tiplerinde, ör. ASCENSION, yükleme kademeli şekilde yavaş yavaş 
uygulanır. Bu ani dinamik yükleme, “yoyo” etkisiyle birleşince göğüs jumarı üzerinde 2,5 kN’a kadar çıkabilen 
yüklenmeye neden olabilir. Jumar, 0 ila 2,5 kN arasında değişen döngüsel tekrarlı yüklemelere maruz kalır. Bu tekrarlı 
yüklemeler, korozyon sonucu çukurlaşmaların görüldüğü yüzeylerde, metal yorgunluğu kaynaklı tipik yüzeysel 
çatlaklar oluşmasına neden olur. 
 

  

(Elektron mikroskobu fotoğraflarında hasarlı yüzeydeki çatlak gelişimi gözlenmekte) 
 
 
İkinci gözlem profili = kırılma yüzeyinin üçte ikisinde gevrek göçme: 
Yöntem: Hasarlı yüzeyi incelemek için elektron mikroskobu ile tarama 
Sonuç: Muayene sonucu, gevrek göçmenin karakteristik özelliği olan bölünme yüzleri gözlendi. 
 
Bu analiz oluşan hasarın doğasını teyid etmektedir. Kırılma yüzeyinin yaklaşık üçte ikisi ikincil çatlaklar ile ilişkili 
mükemmel "pürüzsüz" bölünme göstermekte ve kırıkta gevreklik gözlenmektedir. Zaten hasarlı perçinin ani bir şekilde 
aşırı yüklenmesi nedeniyle kırılma olayının gerçekleştiği sonucuna varılabilir. 
 

 

(Elektron mikroskobu fotosu gevrek göçme durumunun karakteristik özelliği olan bölünme yüzlerini gösterir) 
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- Yorulma testleri: 
 

Yöntem: Çalışma şartlarını laboratuvar ortamında canlandırmak için 100 kg’lik bir yük, korozyona uğramamış bir 
CROLL’e döngüsel uygulanarak CROLL tahrip edilmeye çalışıldı. 
Sonuç: Perçin hasar görmeden önce CROLL’ün gövdesi tahrip oldu. Bugüne kadar, söz konusu iki hatayı laboratuvar 
ortamında tekrarlamak mümkün olmadı. 

 
(100 kg’lik bir ağırlık uygulanarak gerçekleştirilen tekrarlı yük testi) 

 
 
- Sonuç: En olası hipotez, perçin başının hasar görmesi 3 faktörün bir arada meydana gelmesinden kaynaklıdır: 

1) Başlangıç: Korozyon (açık deniz platformu) -> Malzemelerin deniz etkisi altında kullanılması, perçin gövdesi ve 
perçin başının altı gibi gözlenemeyen bölgelerde oyuk korozyona neden olmuştur. 

2) Gelişme: Tekrarlı yükleme -> Jumarın 0 ila 2,5 kN arasında değişen tekrarlı yüklere maruz kalması korozyon 
kaynaklı oyukların oluştuğu yüzeylerde metal yorgunluğu çatlaklarının gelişmesine yol açmıştır. 

3) Arıza: Metal yorgunluğu çatlakları perçinin tümüyle kırılmasına neden olacak kadar büyümüştür. 
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3 - Sonuç: 
 

Gözlemler: 
- Geçmişten beri Petzl KKD’ler korozif ortamlarda (ör. deniz, petro kimya, vb.) sıklıkla kullanılmış ve deneyimler bunun 
bir sorun yaratmadığını göstermiştir. 
- Ancak, bazı koşullarda, özellikle KKD yoğun olarak korosif ortamlarda kullanıldığında, ürünlerin ömrü korozyon 
nedeniyle dramatik şekilde azalabilmektedir. Aşağıdaki teknik uyarı alıntısına göz atınız: 
 
 

 
 
- Ek olarak, paslanmaz çeliklerdeki korozyonun (evet, paslanmaz çelik de korozyona uğrar) saptanması güçtür çünkü 
gelişen mikro-çatlaklar çıplak gözle pek görülemez. Parçalar ürün içinde saklı ise korozyonun gözlenmesi bir kat daha 
zorlaşır. 
 
- Ağır iş ortamlarında (ör. deniz veya petrokimya etkisi altında, vb.) kullanılacak KKD’nin korozyon dayanımını 
arttırmak için yüksek korozyon dayanımına sahip paslanmaz çelik kullanmak gerekir ancak, bu malzemenin mekanik 
dayanımı çok daha düşüktür. Bu da ürünün ilgili standart değerlerini karşılayabilmesi için büyüklüğünün ve ağırlığının 
artacağı anlamına gelmektedir. Dahası, alüminyum gövde bu tür korozif ortamlara, paslanmaz çelik kadar dirençli 
olamayacağından uyuşmazlık söz konusu olacaktır. Sonuç olarak, KKD’nin sadece bir parçasını korozyona dayanıklı 
hale getirmek sorunu çözmeyecek, tümüyle yeni bir ürün tasarlanması gerekecektir. 
 
 
Sonuç: 
Petzl KKD’ler korozyona hiç uğramayacak şekilde tasarlanmamıştır. Petzl KKD’lerin yüksek korozif ortamlarda (ör. 
deniz veya petrokimya etkisi altında, vb.) kullanılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir: 

- Malzemeler çok daha dikkatli kullanılmalı ve periyodik muayene sıklığı arttırılmalıdır. 
- Malzemeye daha sık bakım yapılmalıdır. 
- Ürünlerin kullanım ömrünün öngörülenin çok daha altına düşebileceği hesaba katılmalıdır. 
- Kullanıcılar, risk değerlendirmesi yaparken korozif ortamlarda kullanılan malzemelerin korozyona uğrayacağını da 

hesaba katmalıdır. 
 
 

4 - Petzl kullanım önerileri: 
Croll’ün kullanım sırasında arızalanma frekansı çok düşüktür (yüz binlerce CROLL’de sadece ikisi). Ancak, Petzl’ın önerisi: 

4.1. Korozif ortamda kullanılan metal KKD’lerinizi korozyonun olumsuz etkilerinden korumak için her kullanımdan 
sonra tatlı suyla durulayın (özellikle ürün içinde saklı kalmış parçaların durulandığından emin olun). 

4.2. Jumarı mevcut Petzl önerilerine uygun olarak ve mutlaka bir ikincil güvenlik aleti ya da ikinci bir jumar ile birlikte 
kullanın. 

4.3. Göğüs jumarlarının (CROLL B16 ve B16AAA) perçin başının yerinde olup olmadığını gözle muayene edin. 
 
 
Petzl bu bilgilerin; CROLL kullanan, muayene eden ya da tamir ve bakım işleriyle ilgilenen herkese 
dağıtılmasını, ayrıca yukarıda listelenen tavsiyelerin herkes tarafından uygulanmasını şiddetle önermektedir. 
 
 
Petzl 
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Sık Sorulan Sorular 
 
1) Bu duyuru eski CROLL’leri de kapsıyor mu? 

Perçin başı kırılan iki CROLL de eski tip CROLL’dü (B16 ve B16AAA). Petzl’ın, 4.1 ve 4.2 numaralı 
önerileri herhangi bir ip ayar aleti (jumar, iniş aleti, vb.) için geçerlidir. 4.3 numaralı önerisi ise 
CROLL’ün önceki sürünlerinin hepsi (B16 ve B16AAA) için geçerlidir. 

 
 

2) Bu duyuru yeni küçük CROLL’leri de (B16BAA) kapsıyor mu? 
Önlem olarak, 4.1, 4.2 ve 4.3 numaralı öneriler, yeni küçük CROLL’ler (B16BAA) için de 
geçerlidir.  
 
 

3) CROLL’ümü deniz etkisi olmayan bir ortamda kullanıyorum, yine de bu önerileri gerçekleştirmem 
gerekiyor mu? 
Önlem olarak yine de bu önerileri dikkate almanızı tavsiye ediyoruz çünkü petrokimya endüstrisi 
gibi korozif etkisinden haberdar olmadığınız bir ortamda çalışıyor olabilirsiniz. 
 
 

4) Perçin başını nasıl kontrol ederim? 
Perçin başının hala yerinde olduğunu gözle muayene etmeniz yeterlidir. 
 
 

5) Perçin başı yerindeyse, CROLL’ümü kullanmaya devam edebilir miyim? 
Evet, CROLL’ün teknik bilgilendirmesine ve Petzl’ın web sitesindeki muayene önerilerine (petzl.com/ppe) uygun bir 
şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. 
 
 

6) CROLL’ümün perçin başı hasarlıysa veya kayıpsa ne yapmalıyım? 
CROLL’ünüzü derhal ıskartaya ayırmalı ve en yakınınızdaki Petzl yetkili bayii ile veya Türkiye yetkili dağıtıcısı Toros ile 
iletişime geçmelisiniz. 
 
 

7) Perçin kafası kullanım sırasında hasar görürse ne olur? 
Eğer sistem yüklüyse hiçbir şey olmaz ancak göğüs jumarı üzerindeki kuvvet boşaldığında perçin düşebilir ve 
CROLL’ünüz bundan sonra bir daha kilitlenmeyecek ve ipi tutunamayacaktır. 
 
 

8) Söz konusu perçin hasarları nedeniyle herhangi bir kaza ya da yaralanma yaşandı mı? 
HAYIR, henüz tarafımıza ulaşmış herhangi bir kaza bilgisi bulunmamaktadır. 
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