كاركردن برروي دكلهاي مخابراتي يكي از پر مخاطره ترين فعاليتهاي کار در ارتفاع محسوب مي شود و ضروري است
با استفاده ي مناسب از تجهيزات ايمني دكلهاي مخابراتي و رعايت اصول ايمني كار در ارتفاع از بروز حوادث كه مي
تواند غير قابل جبران باشد پيشگيري نمود .در اين نوشتار سعي شده است به مهم ترين اصول ايمني دكلهاي مخابراتي
كه بايستي از سوي دكلبندان مورد توجه قرار گيرد تا با آشنايي بيشتر فعالين اين حرفه و بازرسين ايمني دكلهاي
مخابراتي گام موثري در جهت حفظ ايمني دكلبندان و افزايش سطح آگاهي هاي عمومي برداشته شود.

مهم ترين اصول ايمني دكلهاي مخابراتي:
•از زمان شروع تا پايان ،نياز به داشتن دونقطه اتصال ايمن است .
•نقطه ايمن اول ،هنگام باال رفتن از دکل ،خود سازه دکل و نردبان آن محسوب می¬شود و هنگام انجام کار مورد نظر روی دکل،
توسط سيستم استقرار حين کار تأمين می¬شود و نقطه دوم با استفاده از سيستم حمايت و پشتيبان که در ذيل به معرفی ابزارهای الزم
جهت سيستمهای عنوان شده پرداخته می شود.
•ضروري است افرادي كه در مشاغل مرتبط با ارتفاع كار مي كنند از نظر سالمتي در شرايط مناسب بوده و از آمادگي جسماني
بااليي برخوردار باشند.
•براي انجام كار در ارتفاع ضروري است افراد آموزشهاي تخصصي اين حرفه را گذرانده باشند و ضمن كسب مهارت در مراحل
صعود  ،عمليات و فرود  ،با اصول ايمني و نحوه امدادو نجات ويژه كار در ارتفاع آشنايي داشته باشند.

آشنايي با  5ابزار مهم از تجهيزات ايمني كار در ارتفاع در دكلهاي مخابراتي:

1-هارنس)(Harness

هارنس وسيله اي است كه الزمه ي كار(يا ورزش) در ارتفاع بوده و در دو نوع صنعتي و
ورزشي موجود مي باشد و از طريق اتصال به طناب اصلي و پشتيبان امكان فعاليت در ارتفاع
را فراهم مي كند .
•هارنس استقرار حين کار و متوقف کننده سقوط (تمام بدن)
اين نوع هارنس دارای حلقه جناقی و پشتی بوده که امکان استفاده از ابزار متوقف کننده سقوط
را فراهم می کند.
•تقسيم مناسب وزن در هنگام صعود و يا سقوط هاي ناگهاني
•طراحی xشکل پشت اين هارنس باعث تقسيم يکنواخت نيروی ناشی از سقوط در تمام قسمتهای
بدن می شود(در صورت اتصال سيستم پشتيبان به حلقه پشتی)
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استاندارد هاي هارنس
ANSI Z359.1
CE EN 12841 type B
CE EN 361
CE EN 813
CSA Z259.10
CE EN 361
CE EN 358

2کاله ايمنی کار در ارتفاع)(Helmet•يک کاله ايمنی خوب  ،در عين راحتی و بدون ايجاد مزاحمت در حين کار ،کاربر را در
برابر ضربه و سقوط اجسام محافظت مي نمايد.
•از خصوصيات بارزی که کاله های ايمنی کار در ارتفاع را متمايز می کند ،بدون لبه
بودن و بند چانه ای  Yشکل آنهاست.
•كاله هاي ايمني استاندارد به راحتی قابل تنظيم و سازگار با سر مي باشند .
استانداردهای کاله ايمنی کار در ارتفاع
EN397محافظت در برابر ضربه های مکانيکی
EN12492
EN12492تهويه
EN397حفاظت در مقابل برق گرفتگی
EN50365
EN937خطر گير افتادن کاربر در صورت گير کردن کاله ايمنی به موانع-حفاظت در برابر ريزش گدازه های مذاب-حفاظت در
مقابل تغيير شکل جانبی-امکان استفاده در دماهای پايين
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3گريلون)(GRILONگريلون ابزاری است جهت استقرار ايمن حين کار روی سازه يا دکل.
•امکان تنظيم آسان طول و فشار طناب ميان دو نقطه تکيه گاه بهوسيله بادامک ابزار
•امکان استفاده به دو روش يکطرفه و دو طرفه
1.وضعيت دو طرفه :در اين روش دو سر لنيارد به نقاط اتصال جانبی قسمت کمربند هارنس متصل
شده و قسمت ميانی لنيارد دور سازه تکيه داده می شود.
2.وضعيت يکطرفه  :به واقع در اين روش از اين ابزار به عنوان ابزار فرود استفاده می شود که
جزو کاربرد تخصصی آن نيست و بهتر است که از هر ابزاری برای موارد طراحی شده خود استفاده نمود .
استانداردGRILON
CE EN 358

4آساپASAP(As Soon As Possible)-Absorbicaبرای تأمين سيستم حمايت و پشتيبان می توان از دو نوع ابزار بهصورت مجزا يا ترکيبی استفاده نمود که برای ايمنی کار در دکلهای
مخابراتی از نوع ترکيبی بهتر است استفاده شود .يعنی برای صعود و فرود از دکل از  ASAPو برای استقرار و حرکت روی
قسمتهای مختلف دکل ازY MGO
•ابزار متوقف کننده سقوط متحرک به همراه جاذب انرژی .اين ابزار عملکردی شبيه
کمربند ايمنی خودرو دارد و با وارد شدن شوک به آن روی طناب پشتيبان )(life line
قفل می شود.
•برای استفاده از اين ابزار نياز به نصب ( life Lineيک رشته سيم بوکسل که در امتداد
ارتفاع دکل نصب می¬شود) روی دکل است.
ويژگيهای زير اهميت استفاده پرکاربرد اين ابزار را نشان می دهد:
توقف سقوط ،لغزش و فرود خارج از کنترل
قابل استفاده روی طنابهای عمودی يا زاويه¬دار
در صورت گرفته شدن با دست حين سقوط نيز روی طناب قفل می¬شود
حرکت آزادانه ابزار به باال و پايين روی طناب بدون دخالت کاربر
امکان نصب و جدا کردن آسان ابزار به خصوص نوع ASAP LOCK
استانداردهایASAP
CE EN 353-2
CE EN 12841 type A
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5ام جي او )(Y-MGO-Absorbicaابزاري است براي جذب انرژی دو بازو متشکل از دو قالب ، MGOتسمه  Yشکل و ابزار شوک گير
ويژگيهای اين ابزار:
•همانطور که عنوان شد ،برای استفاده از  ASAPنياز به طناب پشتيبان يا  life lineاست ولی اين ابزار نيازی
به اين سيستم ندارد
•برای عبور و صعود از سازه ها بسيار مناسب و انعطاف پذير است.
استاندارد
CE EN 355:150
MGO: CE EN 362 150
•در مواردي كه استفاده از  ASAPامكانپذير نيست  ،از  Y-MGOاستفاده مي گردد.
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