
100 kg Üstü Kullanıcılar için Petzl Önerileri 

    

UYARILAR

 Aşağıdaki teknikleri incelemeden önce Teknik Uyarıları okuyun. 
 Bu tamamlayıcı bilgileri okumadan önce Teknik Uyarıları iyice anlamış olmalısınız. 
 Bu tekniklerde uzmanlaşmak için bolca çalışmak gereklidir. 
 Bu teknikleri uygulamadan önce bir uzmana danışın. 

GİRİŞ:
Bazı Petzl ürünlerinin üzerinde max.100 kg 
yazmaktadır. 
100 kg üzeri ağırlıklarda sertifikalamaya sadece EN
341 (indiriciler), EN 12841 (iple erişim) ve EN 813
(oturak koşumlar) standartları izin vermektedir. 

Bunun dışındaki tüm ekipmanlar, Avrupa 
standartlarında 100 kg ağırlık ile test edilmektedir. 

Bu standartların gereklilikleri 100-140 kg (ekipman 
dahil) ağırlığındaki bir kullanıcının düşüşünün 

sonuçlarını sadece kısmen kapsamaktadır. 

Bu sebeple, Petzl 140 kg’a kadar olan ağırlıklar için bir dizi test gerçekleştirmiş, 
ekipmana ve kullanıcıya etkiyen yük için üç farklı çözüm sunmuştur. 

140 kg ağırlık 100 kg ağırlığındaki kullanıcı ile kıyaslanırsa sistemdeki enerjiyi %40 
arttıracaktır.  Eğer ekipman bu fazladan enerjiyi sönümleyemeyecekse iki farklı çözüme 
başvurmak gerekir: Daha yüksek enerji sönümleme kapasiteli ekipman kullanmak, ya da 
potansiyel düşme yüksekliğini düşürmek için çalışma durumunu değiştirmek. 

 
  

  ÇÖZÜM 1. Düşme yüksekliğini azaltın. 
  Daha kısa bir lanyard kullanarak düşme yüksekliğini azaltabilirsiniz.  

  
  ÇÖZÜM 2. Sistemin sönümleme kapasitesini arttırın. 
  Yüzde 40 daha fazla sönümleme kapasitesi olan ekipman kullanın. 

ÇÖZÜM 3. Hiçbir şeyi değiştirmeyin. 
      Sistemin sönümleme kapasitesi yeterli ise



EKİPMANIN STATİK KIRILMA DAYANIMI

Bu, ekipmanın asılı bir yükü taşıma kapasitesidir. 

Düşüş durdurma ya da konumlanma için sertifikalı KKD’lerde statik kırılma dayanımı  
ekipmanın türüne göre 10 kN (1000 kg) ile 30 kN (3000 kg) arasında olmaktadır. 

140 kg’lık bir ağırlık yeni bir ekipmanın kırılma dayanımı göz önünde bulundurulduğunda
7-20 kat daha küçüktür. Ekipmanların statik kırılma dayanımları 140 kg için fazlasıyla 
yeterlidir.

EKİPMANIN DİNAMİK KIRILMA DAYANIMI 

Bu, ekipmanın bir düşüşü durdurma ve/veya sönümleme kapasitesidir.
Ekipmanı ile 140 kg’lık bir kullanıcının düşüşü, düşüş durdurucunun sönümleme 
kapasitesini aşabilir. 



Bir düşme sırasında üretilen enerji cismin ağırlığı ile doğru orantılıdır.  E=mgh. 140 kg’lık 
bir kullanıcı aynı yükseklikten düşmede 100 kg’lık kullanıcıya göre %40 daha fazla enerji 
üretir ( 5494 J’a karşı 3920 J ). Bu ekstra enerji sistemin sönümleme kapasitesini aşabilir 
ve böylece  çarpma kuvveti 7 kN’u geçebilir. 

Düşme önleme, hareketli gövdeyi tamamen durana kadar yavaşlatmak demektir. 

  
   E= mgh potansiyel enerji.

   E= Jul cinsinden enerji. 

   h= metre cinsinden düşüş yüksekliği

   m= kullanıcı ve ekipmanlarının kg 
cinsinden ağırlığı.

   G= 9.81 m/s2. Yerçekimi ivmesi  

Durma, hızlı (ani çarpma) ya da kademeli 
(yavaşlatılmış çarpma) şeklinde olabilir. 
Ekipmanın ( dinamik lanyard ya da şok 
emici) sönümleme kapasitesi durma süresini
uzatarak çarpma kuvvetini azaltır. Sabit bir 

sistemde, Düşme Faktörü 1’den (Fall Factor <1) daha küçük düşmelerde bile sisteme 
uygulanan yük 15 kN’u çok hızlı bir şekilde geçebilir. 

Alan A = Alan B

 
     Statik sistemde düşme

  Dinamik lanyardda ya da şok
emicide

     Ani yavaşlama

     Yavaş yavaşlama       



İNSAN BEDENİNİN DİNAMİK YÜKE DİRENCİ

Bu, insan bedeninin düşmeye dayanma kapasitesidir.  Bir düşüşte durma, hızlı (kısa, ani 
çarpma) ya da kademeli (yumuşak çarpma, uzun sönümleme süresi) olabilir. Belirli bir 
düşme hızında, frenlemenin başlangıcı ile tamamen durma arasında geçen süre 
yavaşlama değerini verir, ve G ile gösterilir. 

Avrupa standartları, yüksekte çalışanlar için, kabul edilebilir maksimum yavaşlama 
değerini 6G olarak belirten çalışmalar tarafından oluşturulmuştur. 6G’yi aşmayan 
yavaşlama değerlerinde kullanıcının maruz kaldığı çarpma kuvveti kullanıcının ağırlığına 
bağlıdır: Sf = md

Petzl şok emiciler 100 kg ağırlığındaki bir kullanıcıya 6G’lik bir yavaşlama sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Gövdeye etkiyen çarpma kuvveti standart 6kN’u aşmayacak 
şekildedir: Sf = 100 x 6 x 9.8 = 5.9 (6 kN).

Aynı yavaşlama değeri 140 kg ağırlığındaki bir kullanıcı üzerinde daha büyük bir çarpma 
kuvveti oluşturacaktır: Sf = 140 x 6 x 9.8 = 8.2 (8 kN). Yavaşlamanın 6G ’ye eşit ya da 
6G’nin altında olduğu durumlarda bedenin ciddi bir yaralanmaya maruz kalmadığı 
onaylanmıştır. Bu sebeple Petzl, ekipmanı ile birlikte toplam 140 kg ağırlığındaki bir 
kullanıcıya düşecek olan 8 kN’luk yükün kabul edilebilir olduğunu düşünmektedir. 

Benzer şekilde, (ekipmanı ile birlikte) 120 kg ağırlığındaki bir kullanıcı için                          
Sf = 120 x 6 x 9.8 = 7.1 (7 kN) değerindeki çarpma kuvvetini de kabul edebiliriz. 

Petzl bazı durumlarda, 100 kg üzeri bir kullanıcıya, maksimum yavaşlama 6G ile sınırlı 
olduğu sürece, 6 kN ‘dan daha büyük çarpma kuvvetinin etkiyebileceğini kabul eder. 

Sf = md
Sf = etkiyen çarpma kuvveti,  kN cinsinden
 m = kullanıcının ve ekipmanının toplam ağırlığı, kg cinsinden
 d = G cinsinden yavaşlama, Dünya yüzeyinde etkiyen yeçekimi ivmesinin (9.81 m/s ²)katları 
şeklinde 

Sf = md
100kg ve 6 G için Sf = 100 x 9.81 x 6 = 5.9
120kg ve 6 G için Sf = 120 x 9.81 x 6 = 7.1
140kg ve 6 G için Sf = 140 x 9.81 x 6 = 8.2

Maksimum yavaşlama 6 G‘de, kullanıcının ağırlığına göre kabul edilebilir çarpma 
kuvvetinin değişimi.


