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Bulgular:  

Bir kullanıcımız rutin kontrolleri sırasında üç adet ASAP LOCK’un paslanmaz 
çelik kollarında çatlaklar tespit etmiştir. Bu üç hasarlı ürün analiz için Petzl’a 
geri gönderilmiştir.   

 
 
Petzl’ın acil müdahalesi  

• Kendi stokumuzu kontrol ettik ve üzerinde çatlak bulunan hiçbir ASAP LOCK 
bulamadık. 

• ASAP üretim tesisini denetledik ve kalite kontrol uzmanları paketlemeden 
önce her bir  ASAP LOCK’u çatlak için tek tek incelediler ve çatlaklı hiçbir 
ünite bulamadılar. 

• Bu sıra dışı durumun nedenlerini bulmak için bir teknik araştırma başlattık.  
 
Kullanıcılar için risk değerlendirmesi  
- Aşırılık testi: 

• Olası çatlakları taklit etmek için her iki paslanmaz çelik kola da perçinlerin 
olduğu yerden testereyle kesik oluşturduk .  
 

 

         
Testten önce çatlakları taklit etmek için üstüne kesikler açılmış ASAP LOCK  
 

• Bu halde kesilmiş örneklere 10.5 mm.’lik Petzl Parallel ip ve Petzl 
ASAP’SORBER yardımıyla EN12841 de yer alan dinamik testi uyguladık  



 
• Yine 10.5 mm.’lik Petzl PARALLEL ipiyle statik çekme testi uyguladık. 
 
 
- Dinamik Test sonuçları: 
• Düşüş durdu ve yük ASAP LOCK’ta takılı kaldı. 
• ASAP’SORBER çalıştı. 
• Önceden atılan kesiklerde hiç bir deformasyon oluşmadı. 

 

 
Dinamik testten sonra ASAP LOCK prototipi 

 
 
- Statik çekme testi sonuçları: 
• 7.2 KN’da ip  kılıfında yırtılma. 
• Kesiklerden birinde -kırılma ve yükün bırakılması olmaksızın- belirgin açılma 
görüldü 

 
 

- Sonuçlar: 
• Kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi, Petzl ASAP, ASAP’SORBER veya 
ABSORBICA L57 ile kullanılmalıdır. Bu iki şok emici dinamik düşüş sırasında 
oluşan kuvvetleri 5 KN’de sınırlamaktalar. 
• Eşdeğer senaryoda üzerinde çatlak bulunan ASAP kullanıcı için ek bir risk 
oluşturmamaktadır.  
• Öte yandan kol üzerinde böyle çatlakların varlığı ASAP LOCK’un hemen 
kullanım dışı bırakılmasını gerektirir. 

 
 
 
Çatlakların nedenleri hakkında araştırma  

• Bu ilk araştırma aldığımız fotoğraf ve e posta temel alınarak yapılmıştır. Söz 
konusu ASAP LOCK tarafımıza ulaşır ulaşmaz ek araştırmalar yürütülecektir.  
• Üç hasarlı ASAP LOCK’ta da çatlaklar perçin çevresinde olduğundan, bizim 
hali hazırdaki öngörümüz bu çatlakların paslanmaz çelikte kalıcı çekme 
gerilimleri yaratan perçinleme parametreleriyle bu bölgedeki malzemeyi fazla 
sert hale getiren ısıl işlem parametrelerinin bir kombinasyonu sonucu 
oluştuğudur. Bu durumda, çatlaklar her zaman en küçük kesitten başlayıp 



zamanla oluşmaktadır. Oluşumun zaman alması Petzl’ın son kontrolünde 
tespit edilememelerine yol açmaktadır. 
• Sadece çok az sayıda ünite bu fenomenden etkilenmiş olabilir. Şimdiye 
kadar sadece bu üç ünitede paslanmaz çelik kollarda çatlak oluşumu rapor 
edilmiştir.  

 
 
 
 
Pezl’ın iyileştirme çalışmaları  

Acil önlem olarak ASAP LOCK üretim işlemlerinde teknik iyileştirmeler 
uygulanacaktır :  

• Kalıcı çekme gerilimlerini engellemek amacıyla perçinleme parametrelerinde 
yapılacak ayarlamalar 

• Malzemenin sertleşmesini engellemek amacıyla ısıl işlem parametrelerinde 
yapılacak ayarlamalar 

 
 

Petzl’ın kullanımda olan ASAP LOCK’lar için önerisi : 
• ASAP LOCK’larınızı ASAP LOCK PPE kontrol prosedürüne uygun olarak  
düzenli kontrol edin.  
• Üstünde çatlak olan bir kol kullanıcıya acil bir ek risk oluşturmamaktadır. 
Ancak tüm PPE’lerde olduğu gibi üründe böyle bir çatlak bulunması ürünün 
hemen kullanım dışı bırakılmasını gerektirir  
• Kolunda çatlak olan ASAP LOCK’a rastlarsanız hemen kullanım dışı 
bırakarak garanti kapsamında değişim için distribütörünüze gönderin. 
• ASAP (B71 AAA) bu bilgilendirme kapsamında değildir. 

 
 
Gelecek uygulamalar 

• Hatalı ürünler elimize geçer geçmez bunların arıza öngörümüze uyumunu 
belirlemek için metalürjik incelemeye göndereceğiz. Ayrıca bu ASAP 
LOCK’lara dinamik testler de uygulayacağız.  Bu ek analizler başka 
iyileştirmelere de yol açabilir.  
• Petzl bu çatlakların olası nedenlerini araştırmaya devam etmektedir ve en 
kısa sürede bunları duyuracaktır.  

 
 
 
Petzl, ürünlerini sürekli geliştirmeyi. ve bu yolla da yüksek kaliteli ürünler sağlayarak 
tüketicilerinin güvenini kazanmaya devam etmeyi vaat etmektedir.  Söz konusu 
durumun yarattığı olumsuzluk için üzgünüz.  En kısa sürede bu sorunu çözmek için 
mümkün olan her şeyi yapacağımızın bildiririz. 
 
	  


