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Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko (1. del)

Uvod v serijo člankov
Izdelava vozlov, navezave orodja in 

reševanje oseb s pomočjo vrvne tehni-
ke je za nekatere gasilce popestritev 
vsakdanjika, za večino pa nepotrebna 
aktivnost, ki bi se jo dalo na terenu iz-
vesti s pomočjo druge tehnike ter opre-
me. Resnica je večkrat ravno nekje vmes. 
Ob pogledu na statistiko gasilskih inter-
vencij ugotovimo, da je reševalnih akcij, 
kjer je potrebno znanje vrvne tehnike, 
zelo malo. Vsekakor pa to ni razlog, da 
gasilcem tovrstno znanje ni potrebno 
oz. ga ni potrebno redno obnavljati. Ne 
glede na to, ali gasilci izvajamo tovrstne 
intervencije vsak dan ali so prisotne 
enkrat na leto, zahtevajo od nas potreb-
no znanje s tega področja in opremo. 
Zelo pogosto se zgodi, da gasilci za iz-
vedbo reševalne akcije porabijo zelo 
veliko energije, čeprav bi lahko s po-
močjo vrvne tehnike le-to izvedli z veli-
ko manj truda in nevarnosti.

Članki na to temo so namenjeni vsem 
gasilcem, ki v sklopu tehničnega reše-
vanja izvajajo tudi reševanje z višin in iz 
globin v urbanem okolju. Predstavljene 

bodo navezave običajnega gasilskega 
orodja in opreme, kot so sekira, lestev, 
kramp, motorna žaga itd. Kot pri drugih 
področjih v gasilstvu pri nas tudi na tem 
področju primanjkuje strokovnega gra-
diva, ki bi v besedi in sliki prikazalo ust- 
rezne postopke navezave ter reševanja. 

Reševanje z vrvno tehniko uvrščamo 
med dela s povečano nevarnostjo za nas- 
tanek poškodb. Glede na to, da se ne-
katerim delom na višini ne da izogniti, je 
le-tega potrebno izvesti v skladu s stan-
dardnimi operativnimi postopki, ki velja-
jo na tem področju. Poleg zdravniškega 
pregleda po 4. členu Pravilnika o ugo-
tavljanju zdravstvene sposobnosti ope-
rativnih gasilcev je potrebno za tovrstna 
dela opraviti še pregled za delo na za-
varovani in nezavarovani višini. Večina 
aktivnosti se zaradi zagotavljanja naj-
višje možne stopnje varnosti izvaja na 
dveh ločenih vrvnih sistemih – čeprav 
tovrstne reševalne akcije izvajamo tako, 
je dobro imeti v podzavesti angleški pre-
govor, ki pravi »Safety of safety is no 
safety!«. Pretiravanje z varnostjo nam 
navadno ne prinese nič dobrega, saj za-

radi občutka večje varnosti pozabimo 
na malenkosti, ki so v mozaiku celotne 
akcije prav tako pomembne za varnost. 
Zavedati se je potrebno, da je veriga 
močna toliko, kot je močan njen najšib-
kejši člen. Pri reševanju z vrvno tehniko 
v gasilstvu se navadno izkaže, da je naj-
šibkejši člen prav gasilec zaradi pomanjk- 
ljivega znanja in posledično napačnih 
odločitev.

V nadaljnjih številkah Gasilca bo pod- 
robneje opisan po »en kos vrvne tehni-
ke« in en enostaven postopek reševanja 
oseb s pomočjo vrvne tehnike.

VOZLI
Slovar slovenskega knjižnega jezika 

opisuje vozel kot nekaj, kar nastane s 
prepletanjem in zategnitvijo koncev ali 
delov vrvi.

Vozle se gasilska mladina in opera-
tivni člani vse prevečkrat učijo samo za 
gasilskošportna in druga tekmovanja, 
kjer je premalo poudarjena funkcional-
na vrednost vozlov. Tudi na temeljnih 
in dopolnilnih usposabljanjih se vozle 

Zbranost pri delu in ustrezno zdravstveno stanje sta nujno potrebna 
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Bičev vozel na vmesnih sidriščih vrvne ograje 

Bičev vozel pri navezavi gasilske sekire

vse prevečkrat uči le na nekem drogu, 
kjer gasilec ne dobi celotne slike o upo-
rabnosti  posameznega vozla v različ-
nih situacijah na terenu.

Glede na to, da so vozli hote ali ne-
hote del življenja vsakega človeka na 
različnih delovnih področjih, pride zelo 
pogosto do tega, da človek za en in isti 
vozel uporablja več različnih imen. Za 
bičev vozel obstajajo  imena, kot so bi-
čev, jamborski in križni vozel, za enojno 
reševalno zanko pa npr. enojna reše-
valna zanka, mrtva zanka, najlonski vo-
zel in pašnjak. Katero imenovanje vozla 
se bo uporabilo, je večkrat odvisno od 
tega, ali gasilcem to tematiko predstavlja 
jamarski ali gorski reševalec, vodnik čol-
na ali nekdo drug.

V Gasilcu bodo predstavljeni najpo-
gosteje uporabljeni vozli pri navezavah 
orodja in reševanju z vrvno tehniko. Pri 
izdelavi vozlov je lahko v pomoč Letni 
gasilski priročnik za leto 2017, v kate-
rem so predstavljeni vozli in navezave 
različnega gasilskega orodja.

Osmica
Osmica (ang. »figure of eight«) je 

eden najpogosteje uporabljenih vozlov 
pri reševanju z vrvno tehniko. 

Njeni prednosti pred ostalimi vozli 
sta predvsem enostavna izdelava in za-
nesljivost. Zaradi njene zanesljivosti se 
zanjo zelo pogosto uporablja tudi naziv 

»končni vozel«, kar pomeni, da se jo lah-
ko uporabi za začetek in konec vrvnega 
sistema. 

Slabost osmice je predvsem ta, da 
se med obremenitvijo zelo zategne in 
jo je po razbremenitvi vrvnega sistema 
včasih zelo težko razdreti.

V večini primerov se priporoča, da 
je zanka vozla čim krajša, v določenih 
primerih pa je potrebno zanko zaradi na-
čina izdelave sidriščnega sistema izdela-
ti dolgo tudi 1 m ali več. Izhodni, neobre-

menjeni del vrvi, ki gleda iz vozla, naj 
bo dolg približno 10 premerov vrvi. Ker 
se večina vrvi pri reševanju z vrvno teh-
niko uporablja s premerom od 10 do 11 
mm, pomeni, da mora izhodni neobre-
menjeni del vrvi segati iz vozla približno 
10 cm.

Omenjena zahteva velja za večino 
vozlov, ki bodo predstavljeni v nadalj-
njih člankih. Dovolj dolg izhodni del vrvi 
preprečuje, da bi le-ta med zategovan- 
jem vozla ali ob morebitni dinamični 
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Osmica kot končni vozel 

Dolžina zanke in prostega neobremenjenega dela vrvi

Postopek izdelave osmice

   

obremenitvi vrvnega sistema zdrsel iz 
vozla. Osmico se lahko obremenjuje le 
v vzdolžni smeri! Izdelava varovalke s 
pomočjo izhodnega neobremenjenega 
dela vrvi ni potrebna.

Če pri izdelavi osmice izdelamo en 
180° oplet premalo, izdelamo »šestico«, 
če pa izdelamo en 180° oplet preveč, 
izdelamo »devetko«. O omenjenih voz-
lih več v enem od naslednjih člankov. ●
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VARNO PODROČJE

VARNO PODROČJE

Bičev vozel

Bičev vozel

Bičev vozel

Bičev vozel

Bičev vozel

Osmica

Osmica

Osmica

Dinamična vrv

NEVARNO PODROČJE

Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko (2. del)

V prejšnji številki sem v članku Vozli, 
navezave orodja in enostavni postopki 
reševanja z vrvno tehniko nakazal vse-
bino člankov, ki bodo objavljeni v pri-
hodnjih revijah Gasilec. Prvi opisan vo-
zel je bila osmica, eden najpogosteje 
uporabljenih vozlov v vrvni tehniki.

V tej številki bom predstavil namen 
izdelave vrvne ograje na izpostavlje-
nem mestu in bičev vozel, ki je – poleg 
osmice – nepogrešljiv pri izdelavi vrvne 
ograje.

Bičev vozel (jamborski vozel, 
križni vozel)
Imenovanje bičev vozel (ang. »clove 

hitch«) po mojem mnenju sega v ob-
dobje konjskih vpreg, saj so furmani s 
pomočjo tega vozla nameščali usnjen 
trak na leseni del ročaja biča. Večini ga-
silcev je bičev vozel veliko bolj poznan 
kot jamborski vozel, saj je takšno poi- menovanje vozla zelo pogosto pri gasil-

skošportnih disciplinah.
Če je potrebno bičev vozel izdelati 

direktno v sidrišče, je potrebno izdelati 
vpleteneno izvedbo bičevega vozla.



  

Postopek izdelave bičevega vozla

Postopek izdelave vpletenega bičevega vozla v »sidrišče«

Vrvna ograja
Vrvna ograja je vrvna linija, z osnov-

no nalogo varovanja reševalcev pred 
padcem v globino pri gibanju oz. delu 
na izpostavljenem mestu. Glede na to, 

Vrvna ograja na izpostavljenem mestu
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mrtvo zanko. Vrvna ograja na vmesnih 
sidriščih se izdela s pomočjo bičevega 
vozla. Na vmesnih sidriščih, ki izrazito 
spremenijo smer vrvne ograje, se izde-
la končni vozel – osmico.

Zaradi enostavne izdelave in zaneslji-
vosti je bičev vozel zelo uporaben tudi 
pri navezavi različnega orodja, npr. ga-

Navezava gasilske sekire in lopate z bičevim vozlom

da se reševalci, pripeti na vrvno ograjo, 
prosto gibajo ob njej, v primeru padca 
pa mora le-ta padec reševalca čim hitre-
je in čim manj sunkovito zaustaviti, se 
za izdelavo vrvne ograje uporablja enoj-
no dinamično vrv, izdelano v skladu s 
standardom EN 892. Začetek in konec 
vrvne ograje se izdela s pomočjo konč-
nega vozla, najpogosteje z osmico ali 

silske ter gozdarske sekire, krampa in 
drugega gasilskega orodja.

V naslednji številki bo predstavljen 
postopek izdelave vrvne ograje. Pred-
stavljena bosta tudi polbičev vozel in 
prusikov vozel, ki sta prav tako zelo 
uporabna pri izdelavi vrvne ograje. ● 

Vmesna sidrišča na vrvni ograji z bičevim vozlom

   
Postopek vezave lestve na leseno ograjo z bičevim vozlom in varovalko
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Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko (3. del)

V prejšnji številki revije Gasilec sta 
bila opisana bičev vozel v navadni in 
vpleteni obliki ter namen izdelave vrv-
ne ograje, tokrat pa bosta predstavljena 
polbičev vozel z varovalko in brez nje 
ter prusikov vozel in en način izdelave 
vrvne ograje na izpostavljenem mestu.

Polbičev vozel
Polbičev vozel (ang. »HMS hitch«) se 

je v preteklosti v večini primerov upo-
rabljal kot drsni vozel za aktivni in pa-
sivni spust po vrvi, za varovanje osebe 
med napredovanjem ter za prestrezanje 
padcev. Polbičev vozel deluje v obe sme-
ri. Pri izdelavi polbičevega vozla z vponko 
moramo biti pozorni na to, da varoval-
na izhodna vrv drsi na nasprotni strani 
vratic vponke. Danes se za tovrstne ak-
tivnosti zaradi večje stopnje varnosti 
uporablja namenska oprema (vrvne za-
vore, naprave za varovanje med napre-
dovanjem in za prestrezanje padcev …). 
Za izdelavo polbičevega vozla se pripo-
roča uporaba hruškaste vponke, saj je 
le-ta na spodnjem delu, kjer je vplete-
na vrv, širša od ovalne vponke in vponke 
D. Gasilec, ki varuje osebo s polbičevim 
vozlom, ne sme nikoli spustiti prostega 
dela vrvi. Polbičev vozel sam po sebi 
namreč ne varuje, vedno ga je potrebno 
regulirati z roko.

Vpleten polbičev vozel
Vpleten polbičev vozel se od navadne-

ga polbičevega vozla razlikuje samo v 
postopku izdelave. Uporablja se tam, kjer 
se vozla ne more izdelati neposredno v 
vponko oz. v sistem, ampak ga je potreb-
no vplesti v sidrišče oz. sistem (varovanje 
osebe med gibanjem po lestvi na klinu 
lestve).

Polbičev vozel z blokado
Polbičev vozel je zelo enostaven za 

uporabo, neugoden pa v primeru, če 
gasilec spusti prosti konec vrvi iz rok – v 
tem primeru bi se oseba pričela nekon-
trolirano prosto premikati. 

Če želi gasilec med varovanjem osebe 
spustiti vrv, mora najprej blokirati pol-
bičev vozel. Blokado na polbičevem vo-
zlu izdelamo tako, da najprej z neobre-
menjeno vrvjo izdelamo polvozel, ga 

zategnemo v polbičev vozel in na koncu 
izdelamo še varovalni vozel – šestico.

Nehoteno premikanje osebe – če bi 
gasilec spustil prosti varovalni konec 
vrvi – se lahko prepreči z dodatno izde-
lanim drsnim vozlom na vrvi (prusikov 
vozel, francoski vozel …), ki nehoteno 
drsenje ob izspustitvi vrvi takoj zaustavi.

Prusikov vozel
Prusikov vozel spada med drsne voz-

le in lahko služi kot vrvna prižema! Če 
ga z roko premikamo (spremljamo, rah- 
ljamo …) po vrvi, le-ta drsi po vrvi, če 
pa ga spustimo, pa zaradi trenja med 
vozlom in nosilno vrvjo zagrabi. Vozel 
deluje v obe smeri. Pomožna vrvica za 
izdelavo prusikovega vozla mora biti 
tanjša od glavne vrvi (približno 2/3 pre-
mera glavne vrvi oz. 6-7 mm). Za izdela-

  

 

 

Postopek izdelave vpletenega polbičevega vozla na klinu lestve

  

Postopek izdelave polbičevega vozla





 

Postopek izdelave blokade polbičevega vozla
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Postopek izdelave vrvne ograje
V prejšnji številki je bil opisan osnov-

ni namen vrvne ograje, v tej številki pa 
je v nadaljevanju opisan najenostavnej-
ši način izdelave vrvne ograje, kjer lah-
ko gasilec sam izdela vrvno ograjo v 
celoti.

Za izdelavo vrvne ograje potrebuje-
mo najmanj sedežni pas (SIST EN 813) 
ali pas za prestrezanje padca (SIST EN 
361) s popkovino, enojno dinamično 
vrv (SIST EN 892), premera med 10 in 
11 mm, ter neskončno pomožno vrvico 
(SIST EN 564), premera med 6 in 7 mm.

vo neskončne vrvice potrebujemo prib- 
ližno 1 m dolgo pomožno vrvico. Prusi-
kov vozel se lahko izdela z dvema ali 
tremi ovoji. 

Postopek izdelave prusikovega vozla






Položaj, v katerem prusikov vozel vrv stisne 
in zagrabi

Varovanje polbičevega vozla s prusikovim vozlom – levo razrahljan prusikov vozel, desno 
prusikov vozel v funkciji

Faze izdelave vrvne ograje 

1. faza: Gasilec na varnem mestu v za-
četnem sidrišču s končnim vozlom 
vpne dinamično vrv. Z neskončno po-
možno vrvico na dinamični vrvi izdela 
prusikov vozel ter se z vponko ali s popko-
vino poveže na prusikov vozel. Gasilec 
nato z eno roko drži za prusikov vozel in 
ga med napredovanjem proti vmesne-
mu sidrišču poriva oz. rahlja pred seboj. 

2. faza: Ob prihodu do vmesnega sid- 
rišča se gasilec s popkovino najprej vpne 
v vmesno sidrišče. 

3. faza: V vmesno sidrišče vpne vpon-
ko, v katero izdela bičev vozel.

4. faza: Gasilec na enak način napredu-
je do naslednjih vmesnih sidrišč. Ob 
prihodu do končnega sidrišča se gasilec 
najprej ponovno vpne s popkovino v 
končno sidrišče in na dinamični vrvi iz-
dela enega od končnih vozlov (osmica 
ali enojna reševalna zanka), ki ga nato 
vpne v končno sidrišče. ●   

Prusikov vozel – razrahljan

Polbičev vozel

Prusikov vozel – 
v funkciji

Polbičev 
vozel

Izdelava vrvne ograje po fazah 

1. faza

3. faza

2. faza

4. faza

Prusikov vozel

Bičev vozel
Bičev vozel

Dinamična vrv

Osmica

Osmica

Osmica

Osmica

Neskončni trak 
ali statična vrv
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Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko (4. del)

Prusikova vrvna zanka, izdelana s  
podaljševalnim vozlom

Enojna osmica
Enojna osmica (ang. single figure of 

eight) se – poleg polpodaljševalnega 
vozla – izdeluje na koncu vrvi, spravlje-
ne v transportni torbi. Njena funkcija 
na koncu vrvi na dnu transportne torbe 
je, da gasilca ob porabi celotne vrvi opo-
zori na to, da je zaloga vrvi v transportni 
torbi minimalna.

V prejšnjih številkah so bili opisani 
osnovni vozli, ki se uporabljajo pri pos- 
topkih reševanja z vrvno tehniko: osmi-
ca, bič, polbič in prusik. Od enostavnih 
postopkov reševanja sta bila opisana 
postopek izdelave vrvne ograje in spust 
osebe z višine s pomočjo polbičevega 
vozla. Tokrat so predstavljeni podaljše-
valni vozel ter enojna in vpletena osmica.

Podaljševalni vozel
Podaljševalni vozel (ang. double fisher- 

man‘s) uporabljamo za podaljševanje 
dveh vrvi ali izdelavo vrvne zanke. Pri 
izdelavi vozla je pomembno, da v prvi 
fazi prvo vrv ovijamo okoli druge vrvi v 
eno stran, v drugi fazi pa drugo vrv ovi-
jamo okoli prve v nasprotno smer. Na 
koncu morajo biti na eni strani vozla pra-
meni obeh vrvi vzporedni, na nasprotni 
strani vozla pa so prameni posamezne 
vrvi prekrižani. Pri tanjših in gladkih 
vrveh se priporoča trojni oplet!

Podaljševalni vozel s trojnim opletom

 

Priprava vrvi za zlaganje v transportno 
torbo

Enojna osmica se lahko uporabi tudi 
za podaljševanje vrvi. V tem primeru se 
enojno osmico z nasprotne smeri vple-
te drugo vrv.

Postopek izdelave podaljševalnega vozla z dvojnim opletom Postopek izdelave enojne osmice
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Vpletena osmica
Vpletena osmica se od navadne osmi-

ce razlikuje samo v postopku izdelave. 
Uporablja se tam, kjer se zanko vozla 
ne more vpeti v vrvni sistem (npr. z 
vponko), ampak jo je potrebno vplesti 
v vrvni sistem. Če želimo izdelati vplete-

    

Postopek podaljševanja vrvi z vpleteno osmico

Postopek izdelave vpletene osmice

Levo:  
vpletena osmica na plezalnem pasu – OK
Sredina:  
osmica na plezalnem pasu z vponko – OK
Desno:  
osmica na plezalnem pasu – SMRTNO 
NEVARNO

no osmico, je potrebno v prvi fazi vedno 
izdelati enojno osmico. Vpleteno osmi-
co uporabljajo npr. športni plezalci za 
vpetje dinamične varovalne vrvi nepos- 
redno na plezalni pas. Neposredno vpet- 
je v plezalni pas ima dva razloga – prihra-
nitev opreme in teže ter preprečevan- 

je situacije, ko bi se lahko vponka med 
plezanjem v neobremenjenem stanju 
postavila v napačen položaj. V primeru 
padca bi se le-ta obremenila na vratica 
vponke kot njenega najšibkejšega člena. ● 
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Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko (5. del)

V tokratnem članku o vozlih in enos- 
tavnih postopkih reševanja z vrvno tehni-
ko si bomo podrobneje ogledali osmico z 
dvojno statično zanko, osmico z dvojno 
dinamično zanko, usmerjeno osmico in 
enojno reševalno zanko.

Osmica z dvojno statično zanko
Osmica z dvojno statično zanko se upo- 

rablja za razporeditev obremenitve v 
vrvnem sistemu na dva dela oz. sidriš- 

ča. Dolžino posamezne zanke se lahko 
prilagaja glede na potrebe v dani situa-
ciji. Če sta dolžini zank in smer obreme-
nitve vrvnega sistema optimalni, je po-
samezna zanka osmice enako obremen- 
jena, če pa se smer obremenitve vmes 
spremeni, postane ena zanka vozla avto-
matsko bolj obremenjena, druga pa manj. 
Osmico z dvojno statično zanko se zač-
ne izdelovati tako, da se najprej izdela 
navadna osmica z relativno daljšo zanko.

 

  



Postopek izdelave osmice z dvojno statično zanko enakih dolžin

Predelava osmice z dvema enakima zanka-
ma v osmico z dvema različno dolgima 
zankama

Enakomerno obremenjeni zanki

Način uporabe osmice z dvojno statično zanko

Neenakomerno obremenjeni zanki
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na smer obremenitve vrvnega sistema.
Slaba lastnost osmice z dvojno dina-

mično zanko je, da se obe zanki obnaša-
ta kot ena zanka. Če pride do pretrganja 
vrvi v eni zanki, popusti celotna zanka 
oz. sistem.

Osmica z dvojno dinamično zanko
Osmica z dvojno dinamično zanko 

se uporablja za razdelitev obremenitve 
v vrvnem sistemu na dva dela oz. sidriš- 
ča. Dolžina in obremenjenost posamez- 
ne zanke se prilagajata samodejno glede 



Osmica z dvojno dinamično zanko – vponka vpeta v jedro osmice

Osmica z dvojno dinamično zanko – vponka 
vpeta v skrajšano zanko osmice

Prilagajanje zank glede na smer obremenitve

Uporaba osmice z dvojno dinamično zanko na vrvni žičnici

Postopek izdelave usmerjene osmice

Usmerjena osmica
Usmerjena osmica se uporablja tam, 

kjer želimo na vrv, ki je že pod obreme-
nitvijo, dodati še eno obremenitev, ki 
bo delovala v isti smeri, kot deluje pr-
votna obremenitev. Če bi za takšno si-
tuacijo uporabili navadno osmico, bi 
prišlo do nevarne situacije zaradi pove-
čane obremenitve v vozlu in s tem 
zmanjšanja nosilnosti vrvi. Pri izdelavi 
usmerjene osmice moramo biti pozorni 
na to, da spodnji »neobremenjeni« del 
vrvi izhaja iz vozla, skupaj z zanko vozla.

Enojna reševalna zanka (mrtva 
zanka, pašnjak, najlonski vozel)
Enojna reševalna zanka (ang. »bowli-

ne«) je prav tako kot osmica končni vo-
zel, ki se lahko uporablja za začetek ali 
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Postopek izdelave enojne reševalne zanke z varovalko – 1. način

Postopek izdelave enojne reševalne zanke z varovalko – 2. način

konec vrvnega sistema. Z razliko od os-
mice ta vozel nujno potrebuje varoval-
ko. 

Zanka naj bo primerno dolga obsegu 
telesa, bremena oz. sidrišča, ki ga želi-

mo objeti z vrvjo. Varovalko se vedno 
izdela z neobremenjenim koncem vrvi, 
tako da izdelamo navadni vozel (šestico). 
Ena največjih prednosti enojne reše-
valne zanke pred osmico je dejstvo, da 

se ta zanka ob isti obremenitvi nikoli ne 
zategne tako močno kot osmica in jo je 
po koncu obremenitve veliko lažje 
razdreti. ●
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Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko (6. del)

V tokratnem članku si bomo podrob-
neje ogledali še nekaj najpogostejših 
vozlov, ki pridejo v poštev pri naveza-
vah orodja in enostavnih postopkih re-
ševanja z vrvno tehniko. To so kravatni 
vozel, metuljček in napenjalni vozel z 
blokado.

Kravatni vozel
Kravatni vozel (ang. »water knot«) 

se v večini primerov uporablja za spa- 
janje dveh koncev različnih trakov ali 
dveh koncev istega traku za izdelavo 
neskončnega traku. Kravatni vozel je zelo 
uporaben za spajanje cevastega traku. 
Na enem koncu traku se najprej izdela 
t. i. »enojno šestico«, nato se z nasprot- 
ne strani prične vpletati drug konec 
traku. Na koncu je potrebno poravnati 
vse pramene trakov in vozel zategniti.

Metuljček
Metuljček (angl. »alpine butterfly«) 

je zelo uporaben vozel, saj dovoljuje 
obremenitev vrvi in zanke v vseh sme-
reh. Veliko reševalnih služb po svetu ta 
vozel uporablja za izločitev poškodova-

Postopek izdelave kravatnega vozla

 

  



Postopek izdelave metuljčka – 1. način

    

   

  

Postopek izdelave metuljčka – 2. način

nega dela vrvi. Gasilci lahko ob najde-
nem metuljčku na vrvi takoj posumijo 

na to, da je vrv v predelu zanke vozla 
vidno ali nevidno poškodovana.
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Podiranje napenjalnega vozla
Pri podiranju napenjalnega vozla se 

najprej podre blokado vozla. Zanko pol-
vozla se skrajša na minimalno dolžino, 
tako da se zanko polvozla in prosti del 

Napenjalni vozel z blokado
Vozel je uporaben predvsem tam, 

kjer ni na voljo posebne opreme za 
ustvarjanje napetosti v vrvi, potrebno 
pa je potegniti skupaj dva predmeta 
oz. ustvariti čim večjo napetost v vrvi. Z 
napenjalnim vozlom lahko teoretično 
potrojimo napetost v vrvi glede na vlo-
ženo silo – praktično pa manj, saj se v 
vozlu pojavlja trenje.

Sestavljanje napenjalnega vozla
Konec vrvi se vpne v točko A. Vrv se 

spelje skozi točko B. Na vrvi med točko 
A in B se izdela vozel (idealna je usmer-
jena osmica), obrnjen proti točki B. Vrv 
se spelje skozi vponko in se jo prične 
vleči proti točki B. Ko se doseže dovolj 
velika napetost v vrvi, se na vponki na 
sredini vrvi izdela varovalka s polvozlom, 
nato pa še polna blokada s šestico.

Postopek izdelave napenjalnega vozla z varovalko

BA

Dovoljene smeri vleke vrvi in zanke metuljčka

vrvi vleče rahlo proti vponki na sredini 
vrvi. Na koncu se polvozel sunkovito 
podre in kontrolirano spusti napetost v 
vrvnem sistemu. ●
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Preprečevanje dostopa v nevarno območje (delo na varni razdalji) ali
prestrezanje padca v globino (delo neposredno na nevarnem območju)

Dostop po vrvi in
prestrezanje
padca v globino

Dostop po vrvi in
prestrezanje
padca v globino

Pozicioniranje
pri delu

Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko (7. del)

V članku so podrobneje opisane vrste 
del na višini in s tem povezana osebna 
varovalna oprema, potrebna za posa-
mezno vrsto dela – z vrsto dela na višini 
je povezana predvsem izbira ustrezne-
ga pasu. V grobem lahko rečemo, da 
pri varovanju pred padcem v globino 
poznamo dve področji, ki jih evropski 
standardi za opremo vrvne tehnike bolj 
podrobno opredeljujejo. Prvo področje 
je področje športnih aktivnosti, drugo 
pa področje profesionalnega opravljanja 
dela na višini. Ker spada gasilska dejav-
nost v delovno področje, je potrebno 
delo opravljati v skladu z zakonodajo 
varnosti in zdravja pri delu.

Vrsta dela oziroma varovanja 
pri delu na višini
Izbira ustrezne osebne varovalne op- 

reme za delo na višini je odvisna pred-
vsem od vrste dela, ki ga želi gasilec 
opraviti na višini. Vrsta nameravanega 
dela na višini narekuje način varovanja, 
ki ga je potrebno zagotoviti. Pri delu na 
višini lahko gasilec uporabi eno od nas- 
lednjih oblik varovanja:
1. preprečevanje dostopa v nevarno 

območje (ang. »work restraint«),
2. pozicioniranje pri delu (ang. »work 

positioning«),

3. prestrezanje padca (ang. »fall arrest- 
ing«) in

4. dostop po vrvi (ang. »rope access«).

Preprečevanje dostopa v 
nevarno območje
Za preprečevanje dostopa v nevarno 

območje lahko gasilec uporabi katerokoli 
opremo, ki ga je s svojo primerno nosil-
nostjo zmožna ustrezno opozoriti na to, 
da se približuje nevarnemu območju, kjer 
obstaja nevarnost padca v globino. Če se 
delo opravlja na ravni ali rahlo nagnjeni 
površini in gasilca oprema opozori na ne-
varnost že na zadostni varnostni razdalji 
od roba nevarnega območja, se lahko za 
to obliko varovanja uporabi vsaka opre-

Vrsta del oz. varovanja pri delu na višini (vir: internet in Marko Zibelnik)

ma (navaden pas za hlače ali pomožna in 
delovna vrv). Dovoljena obremenitev oz. 
nosilnost nista predpisani, saj ni poseb-
nega evropskega standarda, ki bi opredel- 
jeval opremo za preprečevanje dostopa 
v nevarno območje. Večina gasilcev pri 
tovrstnem delu uporablja za varovanje 
pasove in drugo opremo za pozicioniran- 
je, predpisano z evropskim standardom 
EN 358. Več o tej opremi v nadaljevanju.

Pozicioniranje pri delu
Opremo za pozicioniranje pri delu 

določa evropski standard EN 358. Opre-
mo, izdelano v skladu s tem standar-
dom, gasilci največkrat uporabljajo pred-
vsem za varovanje pri delu na lestvi ter 
na strehah in brežinah, z naklonom do 
45 °. Gasilec lahko pri pozicioniranju v 
večini primerov sam dokaj trdno stoji na 
nogah in je vezan na ustrezno sidrišče s 
pasom za pozicioniranje. Ta povezava s 
sidriščem – največkrat se ji reče kar 
»popkovina« – mora biti stalno napeta, 
saj tovrstni pasovi niso namenjeni 
prestrezanju oz. lovljenju padcev. Ker 
pozicijski pas gasilcu nudi dobro oporo 
v ledvenem delu, ima gasilec pri oprav- 
ljanju dela prosti obe roki. Ker lahko 
zaustavitvena sila ob prestrezanju pad-
ca s pozicijskim pasom gasilcu povzroči 
zlom reber ali hrbtenice ter poškodbe 
notranjih organov, globina padca s po-
zicijskim pasom v nobenem primeru 
ne sme biti večja od 0,5 m. 

Ob predpostavki, da se gasilec s svo-
jim gasilskim pozicijskim pasom, ki ima 
»popkovino« dolgo približno 1 m, zava-
ruje preko klina na lestvi, z vponko na-
zaj na svoj pas, s svojim pasom ne sme 
biti nikoli višje od uporabljenega klina 
na lestvi. 

Pozicioniranje pri delu na poševnini

Preprečevanje dostopa v nevarno območje
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Pozicijski pas v skladu z EN 358

Uporaba pozicijskega pasu na kljukasti 
lestvi

Prestrezanje padca
Pas za prestrezanje padca v globino, 

izdelan v skladu z evropskim standar-
dom EN 361, se uporablja pri delih, 
kjer ima gasilec pri opravljanju svojega 
dela potrebo po tem, da se prosto pre-
mika na izpostavljenem mestu. Vrvni 
sistem mora gasilcu omogočiti prosto 

Dostop po vrvi (vzpenjanje in spuščanje) ter 
oprema za prestrezanje padca v globino (vir: 
internet)

premikanje, v primeru padca v globino 
pa le-tega čim hitreje zaustaviti. Oblika 
pasu zagotavlja, da pas gasilca ob pad-
cu zaustavi v dokaj pokončnem položaju, 
preostali sistem za prestrezanje padca 
pa mora zaustavitveno silo zmanjšati 
na največ 600 daN (≅600 kg). V primeru 
večjih zaustavitvenih sil bi lahko gasilec 
zaradi prevelikih pojemkov utrpel hujše 
poškodbe kosti oz. notranjih organov. 
Pritrditvena točka za prestrezanje pad-
ca na pasu je lahko prsna ali hrbtna pri-
trditvena točka. Ker sta točki namenjeni 
prestrezanju padca, morata biti označe-
ni s črko A, kar v angleškem jeziku pome-
ni »fall Arresting«, v slovenskem jeziku 
pa »prestrezanje padca«. Pas za prestre-
zanje padca se ponavadi uporablja sku-
paj s statično vrvjo, napravo za prestre-
zanje padca in največkrat tudi z energij-
skim blažilnikom. Tovrstni pas se lahko 
uporablja tudi pri vzpenjanju po jekle-
nih konstrukcijah, kjer se gasilec pred 
padcem v globino sproti varuje na jekle-
no konstrukcijo. Situacija s potrebo po opremi za prestre-

zanje padca

Pas za prestrezanje padca s prsnima poli-
amidnima zankama (A/2+A/2) in hrbtno 
kovinsko rinko (A)
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boljši, če gasilec noge podpre in se z 
njimi ob nekaj upre (npr. v nožno stopno 
zanko). Na takšen način se lahko prosto 
viseča oseba razbremeni in »mišično 
črpalko« ohrani v delovanju.

Poleg šoka krvnega obtoka lahko nep- 
remično visenje v pasu privede tudi do 
omejenega razstrupljanja telesa. Ob nep- 
remičnem visenjem v pasu je namreč v 
nogah delno ali v celoti omejeno raz-
strupljanje telesa. Ob sprostitvi krvnega 
obtoka lahko večja količina strupov povz- 
roči akutno zastrupitev oz. t. i. toksični 
šok. ●

Dostop po vrvi
Oprema za dostop po vrvi poleg pasu 

vključuje opremo za vzpenjanje ali spuš- 
čanje po vrvi (vrvne prižeme in zavore). 
Evropski standard EN 12841 zahteva, 
da uporabnik pri delih, kjer je naklon 
terena večji od 45 °, delo opravlja na 
dveh ločenih vrveh – glavni in varovalni 
vrvi. Glavna vrv, ki je pri tovrstnem delu 
zaradi velikega naklona stalno napeta 
in nosi večino ali celotno silo teže gasil-
ca, je preko vrvne prižeme ali zavore 
pritrjena na trebušno pritrditveno toč-
ko. Evropski standard, ki določa značil-
nosti teh pasov, ima oznako EN 813. T. i. 
»sedežni pas« bolj kot v ledvenem delu 
gasilca oprime na zadnjem delu stegen 
oz. pod zadnjico in s tem ergonomsko 
bolje prenese obremenitev na gasilca. 

sedežnih pasov za prestrezanje padca 
skupaj s statično vrvjo ni dovoljena (ra-
zen izjem). Gasilec največkrat uporablja 
ta način varovanja pri izdelavi vrvne 
ograje na izpostavljenem mestu.

Travma zaradi dolgotrajnega 
visenja v pasu oz. t. i. »smrt v 
pasu«
Vsako dolgotrajno delo v pasu in na 

vrvi predstavlja za osebo nevarnost zaradi 
slabše prekrvavitve okončin. Če oseba 
zaradi padca ali drugih zdravstvenih te-
žav negibno obvisi v pasu, obstaja veli-
ka nevarnost, da se pri njej po določe-
nem času razvije travma zaradi dolgotraj-
nega visenja v pasu (ang. »suspension 
trauma«).

Travma zaradi dolgotrajnega visenja 
v pasu lahko nastane, če je ob daljšem 
in nepremičnem visenju gasilca v varo-
valnem pasu oviran povratni tok krvi iz 
nog v srce. Zaradi nepremičnega visenja 
v pasu se v nogah izgubi velika količina 
krvi, saj mišice nog – zaradi odsotnosti 
stika nog s podlago – ne opravljajo več 
funkcije »mišične črpalke«. Z medicin-
skega stališča lahko ta situacija privede 
do ortostatičnega šoka oz. šoka krvne-
ga obtoka. Posledica tega je premajhna 
oskrba možganov in pomembnih orga-
nov s kisikom, pomanjkanje kisika v 
možganih pa povzroči nezavest, ki se 
lahko konča tudi s smrtjo. V pogovornem 
jeziku se za tovrstno travmo pogosto 
uporablja izraz »smrt v pasu«.

V primerih, kot je dolgo in mirujoče 
stanje gasilca na prireditvah (tudi častne 
straže ob gasilskih pogrebih …), se telo 
samo pred tem zaščiti tako, da se zgru-
di na tla in poskrbi za povečan pretok 
krvi v možgane. Med visenjem v pasu 
sprememba položaja gasilca ni mogo-
ča, saj bi možgani radi telo položili v 
vodoravni položaj, gravitacijska sila, ki 
drži telo v pokončnem položaju, pa tega 
ne dovoli.

Povprečnega časa, v katerem pride 
do travme zaradi dolgotrajnega visenja 
v pasu, ni mogoče opredeliti. Ker se pri 
nekaterih osebah lahko pojavijo simp-
tomi že po nekaj minutah nepremične-
ga visenja v pasu, je potrebno takšno 
osebo čim prej osvoboditi iz prosto vi-
sečega položaja. Če je gasilec pri zavesti, 
je najbolje, da premika noge. Učinek je 

Visenje v pasu (vir: internet)

Sedežni pas (vir: internet)

Ker je druga vrv varovalna vrv, namen- 
jena varovanju gasilca v primeru odpo-
vedi glavne vrvi, se na varovalni vrvi 
uporablja oprema za prestrezanje pad-
ca. Druga varovalna vrv pride v poštev 
samo v primeru odpovedi prve vrvi. Že 
prej smo omenili, da se za prestrezanje 
padca uporablja prsno ali hrbtno pritr-
ditveno točko, kar pomeni, da mora 
imeti gasilec za opravljanje dela na vrvi 
oz. dostop po vrvi vedno kombiniran 
pas, izdelan tako v skladu z evroskima 
standardoma EN 813 in EN 361.

Alpinisti in športni plezalci se pona-
vadi varujejo samo z eno vrvjo, saj upo-
rabljajo za prestrezanje padca »dinamič-
no« vrv in drugo namensko opremo za 
varovanje med napredovanjem (ang. 
»belaying device«). Pri njih je zaradi iz-
redno dobrega blaženja sunka padca z 
dinamično vrvjo dovoljeno prestrezati 
padec samo s sedežnim pasom. Uporaba 
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Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko – 8. del

Do sedaj so bili v člankih podrobne-
je opisani vozli, ki se uporabljajo pri 
navezavi orodja in reševanju z vrvno 
tehniko. Glede na to, da je za izdelavo 
določenega vozla nujno potrebna tudi 
vrv, se bomo v nadaljevanju najprej 
osredotočili na vrvi. 

SPLOŠNO O VRVEH V 
GASILSTVU
Pri delu v gasilstvu se uporavlja več 

vrst vrvi. Prva delitev loči vrvi v delovne 
in reševalne vrvi. Delovne vrvi so na-
menjene navezavi in prenašanju opre-
me, reševalne pa prenašanju t. i. »žive 
teže«. Z reševalnimi vrvmi lahko prena-
šamo tudi opremo, vendar je potrebno 
upoštevati maksimalne obremenitve 
vrvi, ki so običajno do 250 kg, kar je pri-
merljivo z maso reševalca, poškodovan-
ca, nosil in druge opreme.

V članku bodo predstavljene samo 
reševalne vrvi, ki jih evropski in sloven-
ski harmonizirani standardi delijo v tri 
skupine:
• statične vrvi – določa jih SIST EN 

1891:1999,
• dinamične vrvi – določa jih SIST EN 

892:2012,
• pomožne vrvice – določa jih SIST EN 

564:2007.

SESTAVA VRVI
Vsi trije standardi obravnavajo oplaš- 

čene vrvi, kar pomeni, da so vrvi izdelane 
iz jedra in plašča. Večina vrvi je izdelanih 
iz poliamidnih vlaken oz. t. i. nylona. 
Poliamidna vlakna so za večino del 
ustrezna, saj imajo tališče pri tempera-
turi približno 230 °C. Če obstaja potre-
ba po vrveh, ki so sposobne prenesti 

višje temperature, je potrebno izbrati 
vrvi, ki imajo plašč iz aramidnih vlaken. 
Samo slednje imajo temperaturo tališča 
okoli 400 °C in so za kratek čas odporne 
tudi proti odprtemu ogenju. Čeprav ima-
jo te vrvi negorljiv plašč, imajo jedro kot 
ostale vrvi iz poliamidnih vlaken.

Plašč vrvi je sestavljen iz medseboj-
no križanih pramenov poliamidnih vla-
ken, ki tvorijo gosto predeno mrežico. 
Jedro je sestavljeno iz večjega števila 
vrvic, ki so prav tako sestavljene iz po-
sameznih poliamidnih nitk.

saj je zahtevana nosilnost vrvi z osmico 
za dobrih 30 % manjša od nosilnosti vrvi 
brez vozla.

Proizvajalci nudijo uporabnikom tudi 
vrvi s tovarniško prešitimi zankami. Re-
zultati testov kažejo, da je nosilnost vrvi 
s prešito zanko večja od vrvi z izdelanim 
vozlom.

Statična vrv – levo poliamidna, desno ara-
midna vrv (A: internet)

Sestava vrvi – plašč in jedro (A: internet)
 
Glavni nalogi jedra vrvi sta nosilnost 

in elastičnost vrvi. Jedro vrvi predstavlja 
približno 60–70 % mase celotne vrvi. 
Približno isto razmerje predstavlja tudi 
nosilnost vrvi.

Glavne naloge plašča vrvi so, da vrv 
med obremenitvijo in gibanjem skozi 
elemente vrvne tehnike obdrži svojo 
obliko, da varuje jedro pred mehanskimi 
poškodbami in jedru nudi UV-zaščito.

Pri delu z vrvmi se je potrebno zave-
dati, da vsak izdelan vozel na vrvi zmanj-
ša nosilnost vrvi za najmanj 25 %. 
Zmanjšanje nosilnosti vrvi zaradi izde-
lanega vozla na vrvi predvideva tudi 
evropski standard za statike »tipa A«, 

Testiranje nosilnosti statične vrvi brez vozla in z vozlom

Vrv s prešito zanko 

PRED PRVO UPORABO
Pred prvo uporabo je potrebno vrv 

za 24 ur namočiti v čisto vodo zaradi 
boljšega oprijema plašča in jedra. S 
tem se iz vrvi izločijo snovi, potrebne 
pri izdelavi vrvi (lubrikanti, maziva, le-
pila …). Vrv režemo na želeno dolžino 
po tem postopku, saj se vrv med 24-ur-
nim namakanjem lahko skrajša (skrči) 
tudi do 5 %. Za rezanje in toplotno ob-
delavo vrvi na mestu rezanja uporabi-
mo toplotni nož. Z njim »zatopimo« 
jedro in plašč, s čimer preprečimo na-
daljnje razpadanje oz. »cefranje« vrvi 
na mestu prereza.

Toplotni nož (A: internet)
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OBČUTLJIVOST VRVI
Vrvi so zaradi svoje sestave in speci-

fike uporabe občutljive na:
• mehanske poškodbe (padec ostrih 

predmetov na vrv, hoja po vrvi, vrteči 
delci …);

• trenje in toplotne poškodbe (gibanje 
vrvi skozi vrvne zavore, drsanje ob 
razne predmete, iskre …);

• stik s kemikalijami (plini, kisline, baze, 
olja, bencini, barve …);

• staranje (večletna uporaba);
• UV-žarke (dolgotrajnejša izpostavlje-

nost sončnim žarkom …).
Prvi trije dejavniki lahko vrv poško-

dujejo v trenutku, zadnja dva pa na 
daljši rok. Zaradi tega je potrebno vrv 
– povsod, kjer obstaja nevarnost za 
njeno poškodbo – zavarovati. Za zašči-
to vrvi je na voljo namenska oprema za 
zaščito vrvi, lahko pa se uporabi tudi 
odpadne gasilske cevi, ki jih ob strani 
prerežemo po dolžini, na koncu pa za 
pritrditev zaščite na želenem mestu 
uporabimo pomožno vrvico.

Ker so vrvi zelo občutljive na mehan-
ske poškodbe, hoja po njih ni dovoljena! 

BARVA VRVI
Evropski standardi ne določajo bar-

ve vrvi. Dejstvo je, da so se uporabniki 
sčasoma dogovorili za nepisano pravi-
lo, da so »statiki« manj barviti od »di-
namikov«. Obarvanost vrvi z določeno 
barvo ali vzorcem olajša reševalno ak-
cijo, saj reševalna ekipa lažje zahteva 
določno akcijo na določeni vrvi, če so 
le-te različnih barv. Primer: »Popusti rde-
čo vrv! Zategni modro vrv! …«

ČIŠČENJE VRVI
Vrvi lahko čistimo z milnico in meh-

ko krtačo ali v pralnem stroju (do 30 °C) 
brez agresivnih čistil in mehčalca. Čiš- 
čenje vrvi z visokotlačnim čistilcem ni 
dovoljeno. Vrvi sušimo na zraku oz. v 
prostoru z vpihavanjem toplega zraka. 
Sušenje mokre vrvi na soncu ali na tem-
peraturi, višji od 30 °C, ni dovoljeno! Pri 
pranju v pralnem stroju se priporoča, 
da se vrv zveže, saj se lahko med pran- 
jem zelo zaplete, razpletanje predvsem 
daljših vrvi pa je zelo zamudno in težko. 

SHRANJEVANJE VRVI
Vrvi shranjujemo v suhem, čistem in 

temnem prostoru. Suhe vrvi so lahko v 
času hranjenja zvite v večjih opletih ali 
zložene v transportne torbe. Zlaganje 
vlažnih vrvi v transportne torbe zaradi 
nevarnosti plesni ni dovoljeno.

Namenska zaščita – rokav (A: internet)

Gasilska cev 

Kovinska zaščita vrvi (A: internet)

Pri zlaganju vrvi v transportno torbo 
je potrebno pred pričetkom zlaganja 
na koncu vrvi izdelati vsaj en vozel. Na-
men vozla je, da reševalca opozori na 
minimalno zalogo vrvi oz. da konec vrvi 
ob nepazljivosti reševalca nekontroli-
rano ne zdrsne skozi opremo vrvne 
tehnike.

PREGLED VRVI IN ŽIVLJENJSKA 
DOBA VRVI
Večina proizvajalcev določa življenj-

sko dobo vrvi glede na pogostost upora-
be, a ne več kot 10 let. Nekateri proizva-
jalci dovoljujejo podaljšanje 10-letnega 
obdobja za 3-5 let, če je bila vrv po iz-
delavi najprej 3-5 let neuporabljena in 
pravilno skladiščena.

V primeru, da uporabnik ne pozna 
leta proizvodnje, lahko leto proizvodnje 
vrvi razbere s traku oz. barvaste nitke v 
notranjosti vrvi. Evropska standarda zah-
tevata, da imajo »statiki« v notranjosti 
trak, na katerem so napisani proizvaja-
lec, standard in tip vrvi ter leto proiz- 
vodnje, »dinamiki« pa barvasto nitko, ki 
po dogovoru med posameznimi proizva-
jalci označuje posamezno leto proiz- 
vodnje.

Postopek zlaganja vrvi preko vratu 
(A: internet)

Trak v sredini »statika« z osnovnimi 
podatki o vrvi (3)

V primeru najdbe vrvi se jo zaradi 
nepoznavanja njene zgodovine ne uvrsti 
med vrvi, namenjene reševanju. Najprej 
se poskusi odkriti lastnika, če se le-tega 
ne najde, se vrv uniči ali pa ustrezno 
označi in uvrsti med delovne vrvi.

Pri rednem vizualnem pregledu vrvi 
po vsaki uporabi moramo biti pozorni 
predvsem na nepoškodovanost njenega 
plašča, ob periodičnem letnem pregle-
du vrvi pa mora preglednik na otip preg- 
ledati tudi jedro vrvi. ●

Priprava vozlov pred pričetkom zlaganja v transportno torbo (A: Gasilska šola)
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Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko – 9. del

V prejšnjem delu so bile opisane vrvi 
na splošno, tokrat pa so na vrsti podrob-
nejše lastnosti in zahteve za statične, 
dinamične ter pomožne vrvi.

STATIČNE VRVI
Evropski standard SIST EN 1891:1999 

deli statične vrvi (v nadaljnjem besedi-
lu lahko tudi »statike«) na tipa A in B. 
Lastnosti statikov se torej razlikujejo 
glede na tip vrvi. 

Tipa A in B
Vrvi tipa A so namenjene reševanju 

in delu na višini, v jamarstvu ipd., ker 
imajo v primerjavi s tipom B boljše last-
nosti. Vsled tega bodo v nadaljevanju 
podrobneje opisani predvsem statiki 
tipa A.

Pri uporabi vrvi tipa B mora uporab-
nik zaradi slabših lastnosti večji pouda-
rek posvetiti oceni tveganja za mehan-
ske poškodbe vrvi.

Premer vrvi
Premer vrvi se določa, ko je vrv 

obremenjena z 10-kilogramsko utežjo. 
Dejstvo je, da ima neobremenjena vrv 
večji premer v primerjavi z obremenje-
no vrvjo. Statiki tipa A imajo lahko pre-
mer med 8,5 in 16 mm. Reševalne ekipe 
najpogosteje uporabljajo statične vrvi 
premera med 10 in 11 mm.

Statični raztezek vrvi
Statični raztezek je raztezek vrvi, ki 

nastane ob počasni obremenitvi vrvi z 
utežjo. Za merjenje statičnega raztezka 
se vrv najprej predobremeni s 50-kilo-
gramsko utežjo, nato pa se vrv počasi 
obremeni z dodatnimi 100 kg. Statični 
raztezek vrvi tipa A ne sme presegati 5 %.

Statična nosilnost vrvi
Statiki tipa A morajo imeti brez vozla 

in prešitih delov na vrvi minimalno 
nosilnost 2200 daN.

Pri uporabi vrvi z osmico oz. preši-
tim delom vrvi morajo statiki tipa A 
zdržati 3-minutni test pri obremenitvi 
1500 daN.

Priporoča se, da se statike med upo-
rabo ne obremenjuje z več kot 220 daN 
oz. 10 % statične nosilnosti vrvi. S tem 
zagotovimo, da ima vrv dovolj velik fak-
tor varnosti (10), namenjen predvsem 

sprejemanju dinamičnih obremenitev 
vrvi.

Koeficient vozljivosti vrvi
Vozljivost oz. voljnost vrvi za izdelavo 

vozlov in gibanje skozi elemente vrvne 
tehnike (vponke, vrvne zavore ...) ima 
za uporabnika velik pomen. 

Koeficient vozljivosti se – v sklopu 
testiranja vrvi po evropskem standardu 
– določa tako, da se na vrvi najprej izdela 
šestico, nato pa se vrv počasi obremeni 
z 10-kilogramsko utežjo. Na obremenje-
ni vrvi se izmeri premer odprtine v vozlu. 
Manjša, kot je namreč odprtina v vozlu, 
bolj je vrv voljna za uporabo. Koeficient 
vozljivosti se izračuna tako, da se veli-
kost odprtine v vozlu deli s premerom 
vrvi. Koeficient vozljivosti pri statičnih 
vrveh tipa A in B ne sme biti večji od 
1,2.

tavljeno sili največ 600 daN. Testiranje 
se pri vrvi tipa A izvede s 100-kilogramsko 
utežjo, padcem s faktorjem padca fp = 0,3 
in 2 m dolgo vrvjo. Zaradi relativno 
majhnega dinamičnega raztezka je pot-
rebno vse padce s fp > 0,3 preprečevati.

Določitev koeficienta vozljivosti  
(vir: Marko Zibelnik)

Postopek merjenja ulovitvene sile pri 
statičnih vrveh

Dinamične lastnosti statičnih vrvi
Pri testiranju dinamičnih lastnosti 

statične vrvi se uporabi vrv, ki je z osmi-
cama na obeh koncih dolga 2 m. Vrv 
mora zdržati najmanj pet padcev uteži 
s faktorjem padca 1. Vrv tipa A se testi-
ra s 100-kilogramsko utežjo, vrv tipa B 
pa z 80-kilogramsko utežjo. Več testov 
zdrži vrv, preden se strga, boljša je.

Ulovitvena sila
Evropski standard določa, da je lahko 

človeško telo ob zaustavitvi padca izpos- 

Statične vrvi (vir: Internet)
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Glede na to, da se uporablja le ena 
vrv, je potrebno biti še posebej pozoren 
na nevarnost mehanskih poškodb vrvi.

Premer vrvi
Premer vrvi se določa na podoben 

način, kot je le-ta opisan pri statičnih 
vrveh. Pri dinamikih se malo razlikujejo 
samo mase uteži med posameznimi 
razredi. Pri enojnih vrveh      se vrv obre-
meni z 10-kilogramsko utežjo. Običaj-
no se enojne vrvi      uporablja s preme-
rom med 9 in 11,5 mm.

Masa vrvi
Evropski standard za dinamične vrvi 

določa, da mora jedro vrvi predstavlja-
ti vsaj 50 % celotne mase vrvi.

Statični raztezek vrvi
Za merjenje statičnega raztezka se 

vrv najprej za določen čas obremeni z 
80-kilogramsko utežjo in razbremeni, 
nato se jo ponovno obremeni s 5-kilo-
gramsko utežjo, po določenem času pa 
še z dodatno 75-kilogramsko utežjo na 
skupnih 80 kg.

Statični raztezek enojnih dinamičnih 
vrvi     je lahko največ 10 %.

Dinamični raztezek vrvi
Vsi dinamični testi na dinamičnih vr- 

veh se izvajajo s faktorjem padca fp = 1,77.

Dinamični raztezek vrvi je raztezek, 
ki se pojavi med prestrezanjem padca 
padajoče uteži oz. osebe. Evropski stan-
dard določa največji dovoljeni dinamični 
raztezek vrvi 40 % ob prvem padcu s fak-
torjem padca fp = 1,77. Pri enojnih dina-
mikih      se test izvede z 80-kilogramsko 
utežjo.

Ulovitvena sila
Evropski standard določa, da ulovitve-

na sila – pri standardnem padcu uteži s 
fp = 1,77 in uporabi enojne dinamične 
vrvi – ne presega 1200 daN.

Število padcev
Evropski standard zahteva, da enojna 

vrv      zdrži minimalno 5 standardnih 
padcev z utežjo na fp = 1,77.

Povzetek standarda

dovanjem po izpostavljenem področju. 
Najpogosteje se enojne dinamične vrvi 
uporabljajo na umetnih plezalnih ste-
nah, kjer se plezalca varuje od spodaj 
ali od zgoraj.

Reševalne enote od vseh treh tipov 
dinamikov običajno uporabljajo samo 
enojne vrvi, in sicer za izdelavo vrvne 
ograje na izpostavljenih mestih ter 
varovanje med napredovanjem.

Primer uporabe enojne dinamične vrvi za varovanje med napredovanjem s pomočjo 
prusikovega vozla (vir: Marko Zibelnik)

Naprava za varovanje med napredova-
njem – »Belay device«

DINAMIČNE VRVI

Splošno o dinamičnih vrveh
Evropski standard SIST EN 892:2012 

dinamične vrvi (v nadaljnjem besedilu lah- 
ko tudi »dinamike«) deli na tri tipe: enoj- 
no vrv    , dvojno vrv     in dvojček    . 
Osnovni namen dinamičnih vrvi je zau-
stavitev in ublažitev padca osebe na 
vrvi. Osnovni karakteristiki dinamičnih 
vrvi po evropskem standardu sta pre-
mer in masa vrvi na meter. Lastnosti 
dinamikov se v nadaljevanju razlikujejo 
glede na tip vrvi. Glede na to, da se v 
gasilstvu uporablja samo enojna vrv, 
bo v nadaljevanju opisan samo ta tip 
vrvi.

Enojne dinamične vrvi     – 
»single rope«
Pri enojni dinamični vrvi že ime pove, 

da se za zaustavitev in ublažitev padca 
uporablja samo ena vrv. Slednja je pri-
merna za varovanje osebe med napre-

Dinamične vrvi (vir: Internet)

Tip A Tip B

Namen Profesionalna  
uporaba Športna uporaba

Statična nosilnost vrvi brez vozlov min. 2200 daN min. 1800 daN
Statična nosilnost vrvi z osmico 
oz. šivanim zaključkom min. 1500 daN / 3 min min. 1200 daN / 3 min

Premer [10-kg utež na vrvi] 8,5–16 mm 8,5–16 mm
Koeficient vozljivosti
[velikost odprtine/premer vrvi] max. 1,2 max. 1,2

Raztezek [iz 50 kg na 150 kg] max. 5 % max. 5 %
Število padcev
[fp = 1, vrv dolga cca. 2 m in zakl-
jučena z osmico]

min. 5 vsake 3 min min. 5 vsake 3 min

Ulovitvena sila
[fp = 0,3 , vrv dolga cca. 2 m]

100-kilogramska utež
max. 600 daN  

ob prvem padcu

80-kilogramska
max. 600 daN ob 

prvem padcu
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– leto prve uporabe (npr. 2016);
– lastnik – priporočljivo (npr. Gasilska 

šola).

Nekateri proizvajalci vrvi omogočajo 
elektronsko označevanje vrvi s čipom, 
ki se ga vstavi na obeh koncih vrvi v 
njeno jedro. Čip omogoča enostavno 
elektronsko sledenje vrvi.

Priporoča se, da se vrvi, dolge 50 m 
ali več, na polovici dolžine označi z ust- 
rezno barvo. Barvna oznaka nam poma-
ga hitro določiti mesto polovice vrvi, če 
je potrebno vrv razpoloviti pri izdelavi 
vrvnih žičnic oz. v drugih primerih. 
Označitev vrvi lahko izvedemo samo z 
barvo, ki jo določi proizvajalec in ne 
škoduje vrvi, vsaka druga barva na vrvi 
je lahko povod za izločitev vrvi iz upo-
rabe.Premer vrvi

Premer pomožnih vrvi se določa, ko 
je vrv obremenjena s 4-kilogramsko utež-
jo. Njihov premer znaša od 4 do 8 mm.

Na trgu je mogoče kupiti tudi pomož- 
ne vrvi, premera 1, 2 in 3 mm, vendar 
le-te niso izdelane v skladu z evropskim 
standardom za pomožne vrvi. Običajno 
se jih uporablja za navezavo lažjega 
orodja in opreme.

Nosilnost pomožnih vrvi
Standard določa 5 tipov pomožnih 

vrvi glede na premer vrvi. Nosilnost 
posamezne pomožne vrvi glede na pre-
mer je razvidna iz naslednje tabele.

Premer 
[mm]

Minimalna nosilnost 
[daN]

4 320
5 500
6 720
7 980
8 1280

OZNAČEVANJE VRVI
Vrvi je potrebno – zaradi lažje upo-

rabe in izvajanja rednih periodičnih preg- 
ledov – na obeh koncih ustrezno ozna-
čiti. Običajno se jih označi z ustreznimi 
nalepkami, iz katerih je možno razbrati 
podatke, kot so:
– proizvajalec (Petzl, Lanex, Tendon, 

Beal ...);
– model vrvi (Ambition, Static, Super 

Static …);
– standard (EN 892, EN 1891, EN 564);
– tip vrvi (A, B,    ,    ,    );
– oznaka     in številka priglašenega 

kontrolnega organa (npr.       0123);
– premer vrvi (mm);
– dolžina vrvi (m);
– leto izdelave (npr. 2015);

Povzetek standarda

Enojna Dvojna Dvojček

Oznaka

Premer vrvi
Običajno 

9–11,5 mm
[masa uteži 10 kg]

Običajno 
7,5–7-9,5 mm

[masa uteži 6 kg]

Običajno
7,5–9,5 mm

[masa uteži 5 kg]
Masa vrvi pribl. 52–88 g/m pribl. 50 g/m pribl. 42 g/m
Statični raztezek  
vrvi [iz 5 na 80 kg]

max. 10 %
[ena vrv]

max. 12 %
[ena vrv]

max. 10 %
[dve vrvi]

Dinamični raztezek 
vrvi [fp = 1,77]

max. 40 %
[80 kg, 1 vrv]

max. 40 %
[55 kg, 1 vrv]

max. 40 %
[80 kg, 2 vrvi]

Ulovitvena sila pri 
prvem padcu

max. 1200 daN
[80 kg, 1 vrv]

max. 800 daN
[55 kg, 1 vrv]

max. 1200 daN
[80 kg, 2 vrvi]

Število standardnih 
padcev [fp = 1,77]

min. 5
80 kg
1 vrv

min. 5
55 kg
1 vrv

min. 12
80 kg
2 vrvi

POMOŽNE VRVI

Splošno o pomožnih vrveh
Evropski standard SIST EN 564:2007 

določa, da so pomožne vrvi namenjene 
prenašanju statičnih obremenitev. 
Pomožne vrvi se ne sme uporabljati za 
prevzemanje energije ob zaustavljanju 
padca.

Pomožne vrvi najpogosteje uporablja-
mo za začasno prenašanje obremenitve 
vrvnega sistema, izdelavo odmika vrv-
nih sistemov od raznih ovir, sistemov 
škripčevja, varovalnega prusikovega 
vozla itd. 

Na spodnji sliki je razvidna uporaba 
pomožne vrvi za izdelavo škripčevja in 
prusikovega vozla.

Škripčevje 4:1 Rock Exotica Aztek Kit  
(vir: Internet)

Nalepka za označevanje obeh koncev vrvi

ZAKLJUČEK
Glede na to, da sta bila v članku nekaj-

krat omenjena faktor padca in zausta-
vitvena sila, bosta pojma podrobneje 
opisana v naslednjem članku. ●

Označevanje sredine vrvi (vir: Internet)
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Faktor padca (vir: Marko Zibelnik in 
internet)

Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko (10. del)

V prejšnjih dveh delih so bile podrob-
neje opisane splošne lastnosti vrvi za 
reševanje z višin in iz globin. Ker sta se 
pri opisu lastnosti posameznih vrvi 
večkrat pojavila pojma »faktor padca« 
in »zaustavitvena sila«, bosta podrob-
neje opisana v nadaljevanju. 

Prosto dostopna spletna enciklope-
dija Wikipedia opisuje pojma z nasled- 
njimi besedami nekako tako:
‒ »Faktor padca je razmerje med viši-

no prostega padca osebe (h) in dol-
žino vrvi (l), ki ob zaustavitvi padca 
prevzame energijo padca.« 
fp = h / l [m—/m—]
Faktor padca nima enote, saj se [m] 

nad ulomkovo črto in [m] pod ulomko-
vo črto izničita.
‒ »Zaustavitvena sila je definirana kot 

največja sila, ki se pojavi v vrvi, med 
zaustavljanjem padca osebe.«
Zaustavitvena sila se določi z enoto 

za silo [N]. Ker je ljudem veliko bolj ra-
zumljiva enota za maso [kg], bo skozi 

članek za označevanje sile pogosto upo-
rabljena tudi enota »daN«, ki v približ-
ku pomeni enako kot enota »kg«.

Faktor padca
Nenavadno je, da se faktor padca 

imenuje faktor padca, saj se ga izračuna 
tako, da dve dolžinski veličini delimo 
med seboj in ne množimo, kot bi bilo 
zaradi poimenovanja logično. Z mate-
matičnega stališča bi bilo primernejše, 
da bi se omenjeni »faktor padca« prei-
menoval v »koeficient padca«, kar pa 
je po mojem mnenju nemogoče, saj cel 
svet uporablja pojem »faktor padca«.

V nadaljevanju si poglejmo izračun 
faktorja padca za nekaj osnovnih prime-
rov padca osebe z višine. Faktor padca 
se izračuna tako, da globino prostega 
padca osebe delimo z dolžino nerazteg- 
njene vrvi, ki prevzame energijo padca. 
Zaradi lažjega razumevanja oz. pregled- 
nosti skice bo v nadaljevanju namesto 
osebe narisana utež. Mesto pritrditve 

Različni faktorji padca (vir: Marko Zibelnik)
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uteži na vrv predstavlja mesto pritrditve 
vrvi na pas (trebušna rinka – EN 813, 
bočna rinka – EN 358, prsna ali hrbtna 
rinka – EN 361). 

Primeri A, B in C prikazujejo padec 
osebe, ki je s »popkovino« vpeta nepos- 
redno v sidrišče, primer D prikazuje pri-
mer padca osebe med napredovanjem v 
višino (npr. športno plezanje), primer E 
pa primer padca v primeru gibanja v 
gorah na t. i. »ferratah«.

Iz izkušenj v Gasilski šoli lahko re-
čem, da udeleženci na usposabljanjih 
pogosto napačno opisujejo faktor pad-
ca. Najpogostejša napaka, ki jo slišim 
od udeležencev, je, da je faktor padca 
»sila, ki nastane med padanjem osebe« 
z določene višine. Iz formule za izračun 
faktorja padca lahko vidimo, da dobi-
mo številski rezultat brez enote. Na 
prejšnji sliki lahko vidimo, da bi npr. v 
primeru C ob podaljšanju vrvi iz 1 m na 
5 m oseba padla za 10 m, faktor padca 
pa bi bil ob dolžini vrvi 5 m še vedno 2. 
Pri izračunu faktorja padca teža osebe 
in raztegljivost vrvi ne igrata vloge.

V navodilih za uporabo gasilskega 
pozicijskega pasu je na podlagi zahtev 
standarda EN 358 napisano, da se mora 
gasilec pri delu na višini varovati tako, 
da globina padca v nobenem primeru s 
takšnim pasom ne sme preseči 0,5 m. 
Ob upoštevanju, da je popkovina, sku-
paj s karabinom na pasu, dolga cca. 1 m 
in da se gasilec ponavadi na lestvi zava-
ruje tako, da gre s popkovino okoli kli-
na na lestvi ter se s karabinom pripne 
na rinko lastnega pasu, gasilec na lestvi 
s pasom nikoli ne sme biti višje od klina 
na lestvi, na katerega je pripet. Za gasil-
ca je varneje, da je njegova popkovina 

pripeta na klin višje, nikakor pa gasilec 
ne sme biti varovan na klin, ki je nižje 
od pasu.

S stališča faktorja padca si podrob-
neje poglejmo še primer t. i. »Bungee 
jumping« skoka. Oseba je vezana na 
sidrišče preko ustrezne elastike, ki jo or-
ganizator prilagaja glede na težo osebe 
in razpoložljivo globino skoka. Če pogle-
damo sliko »različni faktorji padca«, 
lahko na podlagi primera B zatrdimo, 
da oseba pri skoku »Bungee jumping« 
skoči v faktor padca 1, saj je elastika v 
sidrišče pritrjena na isti višini, kot je 
odskočna miza za spust osebe v globino.

»Bungee jumping« – skok z elastiko 

z ustrezno raztegljivostjo vrvi, je potreb-
no v vrvni sistem namestiti energijski 
blažilnik. Energijski blažilniki za delo na 
višini – ob uporabi statičnih vrvi – so 
primerni do faktorja padca 2 (primer A, 
B in C), energijski blažilniki za varovanje 

Različni načini varovanja gasilca na lestvi s popkovino pozicijskega pasu (vir: Marko Zibelnik in internet)

(vir: Internet)

Zaustavitvena sila
Evropski standardi za delo na višini 

določajo, da je lahko človeško telo v 
primeru padca v globino ob zaustavitvi 
padca izpostavljeno sili največ 600 
daN. Če te vrednosti ni mogoče doseči 
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ca 0,3 in z vrvjo, dolžine 2 m. Ob upošte-
vanju zahtev omenjenega standarda je 
potrebno zaradi relativno majhnega di-
namičnega raztezka vse padce s fp > 0,3 
brez energijskega blažilnika preprečeva-
ti, saj lahko ob takšnem padcu zausta-
vitvena sila preseže 600 daN. Ker je tako 
majhen faktor padca v praksi zelo težko 
zagotoviti, evropski standardi pri upo-
rabi statičnih vrvi zahtevajo uporabo 
energijskih blažilnikov. 

Energijski blažilniki za delo na višini 
so ob uporabi statičnih vrvi primerni v 
primeru A, B in C.

Zaustavitvena sila in zahteve 
EN 892
Evropski standard EN 892 je v osno-

vi namenjen vrvem, ki se uporabljajo v 
športne namene, in določa, da zausta-
vitvena sila pri standardnem padcu 
uteži z maso 80 kg ter faktorjem padca 
1,77 ne sme preseči 1200 daN (cca. 
1.200 kg).

Povezava med faktorjem padca 
in zaustavitveno silo
Faktor padca in zaustavitvena sila 

sta premosorazmerna. Večji, kot je fak-
tor padca, večja je zaustavitvena sila in 
obratno. Kolikšna bo zaustavitvena sila 
ob istem faktorju padca, je odvisno od 
tega, kolikšnemu pojemku je izpostavlje-
na oseba med zaustavljanjem padca. 
Pojemek je odvisen od koeficienta raz-
tegljivosti vrvnega sistema. Razteglji-
vejši je vrvni sistem, večji je koeficient 
raztegljivosti in manjša je zaustavitve-
na sila ter obratno. 

Na velikost zaustavitvene sile lahko 
vpliva npr. že vozel, izdelan na vrvi. Vozel, 
ki je že pred padcem osebe zategnjen, 
slabše prevzame del energije padca kot 
vozel, ki je napol zategnjen. Vozel na 
vrvi z zategovanjem in posledično seg- 
revanjem vrvi prevzame del energije 
padajoče osebe.

Zaustvavitvena sila ob istem faktor-
ju padca pada po naslednjem vrstnem 
redu: 
jeklenica > dinema neskončni trak > 
nylon neskončni trak > statična vrv > 
dinamična vrv > statična vrv z energij-
skim blažilnikom. ●

ljen še zaustavitveni sili 40 daN, voznik v 
drugem primeru pa zaustavitveni sili 
1600 daN. Pri človeku se lahko pojavijo 
resne zdravstvene težave in zlomi kosti, 
če je ob zaustavljanju padca izpostavljen 
sili, večji od 800 do 1200 daN.

Podobno situacijo imamo v prime-
ru, ko dve osebi padeta z višine. Padec 
prve osebe zaustavi elastika, predenj 
trči ob tla, padec druge osebe pa v 
delčku sekunde zaustavijo tla. V prvem 
primeru je pojemek relativno majhen, 
v drugem primeru pa je le-ta zelo velik, 
podobno kot ob trku vozila v steno.

Zaustavitvena sila in zahteve  
EN 1891
Testiranje se pri statičnih vrveh, iz-

delanih v skladu z EN 1891, tip A, izvaja 
brez energijskih blažilnikov s 100-kilo-
gramsko utežjo, padcem v faktorju pad-

v »ferratah« pa za varovanje do faktor-
ja padca 5 (primer E). V primeru D se 
običajno uporabljajo dinamične vrvi, ki 
so raztegljivejše in sposobne absorbi-
rati dovolj energije ob zaustavljanju 
padca.

Če pogledamo formulo za izračun 
sile F = m * a, vidimo, da lahko ob kons- 
tantni masi osebe le-ta pridobi pove- 
čanje sile edino na račun povečanja pos- 
peška oz. pojemka.

Poglejmo si dva primera vožnje vozil 
s hitrostjo 72 km/h (20 m/s) po vodo-
ravni površini. Prvo vozilo zleti s ceste 
in se ustavi po 4 sekundah vožnje skozi 
grmovje, drugo vozilo pa se z isto hit-
rostjo zaleti v betonski zid in celotno hit- 
rost izgubi v cca. 10 stotinkah sekunde. 
Če predpostavimo, da ima voznik v obeh 
primerih maso 80 kg, je voznik v prvem 
primeru poleg gravitacijske sile izpostav- 

Postopek ugotavljanja zaustavitvene sile pri statičnih vrveh po EN 1891 (vir: Marko 
Zibelnik) 
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Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko – 11. del

Oprema za prestrezanje padca 
v globino
V prejšnjem članku sta bila podrobne-

je opisana faktor padca in zaustavitve-
na sila ter povezava med njima. V tem 
delu bodo podrobneje opisane napra-
ve za prestrezanje padca in energijski 
blažilniki, ki so v osnovi namenjeni temu, 
da je oseba – kljub veliki globini oz. vi-
sokemu faktorju padca – izpostavljena 
čim manjši oz. za človeka sprejemljivi 
zaustavitveni sili.

Naprave za prestrezanje padca na 
vrveh podrobno opisujeta standarda 
EN 353-2 (Drseče naprave za zaustavlja-
nje na gibljivem vodilu) in EN 12841-A 
(Vrvni dostopni sistemi – Naprave za 
nastavitev vrvi). Naprave za prestrezanje 
padca na togih vodilih, npr. na tračnicah 
električnih in antenskih stebrov, obrav-
nava standard EN 353-1.

V 7. delu članka Vozli, navezave orod-
ja in enostavni postopki reševanja z 
vrvno tehniko je bilo govora o pasovih, 
ki se uporabljajo v kombinaciji z napra-
vami za prestrezanje padca. Če na hitro 
ponovimo, so to pasovi za prestrezanje 
padca, izdelani v skladu s standardom 
EN 361. Naprave za prestrezanje padca 
lahko posredno ali neposredno vpne-
mo na prsno ali hrbtno pritrditveno 
točko, ki je na pasu označena s črko A 
(ang. fall Aresting). Veliko pasov EN 361 
ima na sprednji prsni strani dve pritrdit- 
veni točki »A/2« (poliamidni zanki), ki 
skupaj tvorita potrebno celoto oz. »A«.

Slika 2: Prsna rinka »A« (levo) in hrbtna 
rinka »A« (desno) za vpetje naprave za 
prestrezanje padca, vir internet

Naloga naprave za prestrezanje padca 
je, da uporabnika med delom na višini 
varuje in čim manj ovira, v primeru pad-
ca v globino pa padec čim hitreje zausta-
vi. Verjetno ni naključje, da je francoski 
proizvajalec vrvne tehnike Petzl svojo 
najbolj znano napravo za prestrezanje 
padca že pred leti poimenoval ASAP. 
Kratica ASAP v angleškem jeziku pome-
ni »As soon as possible« oz. »Čimprej, 
kot je možno«. 

Na sliki 3 je prikazan namen uporabe 
naprave za prestrezanje padca ob upo-
rabi kombiniranega pasu EN 813 in EN 
361. Uporabnik pri delu visi na vrvnem 
dostopnem sistemu, vezanem na sedež- 
ni pas EN 813 oz. t. i. »trebušno rinko«. 
V primeru napake na tem sistemu pa 
padec uporabnika v globino zaustavi 
naprava za prestrezanje padca, vpeta 
na pritrditveno točko A pasu EN 361. 
Za tovrstna dela je torej obvezna upo-
raba kombiniranega pasu, saj mora pas 
vsebovati standarda EN 361 in EN 813.

Na sliki 4 je prikazana uporaba pasu 

EN 361 za prestrezanje padca pri gibanju 
po raznih paličnih konstrukcijah, lestvah 
in strehah, z naklonom do 45 °. Pri tovrst- 
nih delih uporabnik stoji na nogah, pas 
in sistem za prestrezanje padca pa ima 
nameščen za primer padca v globino.

Slika 1: Dve prsni poliamidni zanki »A/2« 
za vpetje naprave za prestrezanje padca, 
vir internet

Slika 3: Uporaba kombiniranega pasu - dostop po vrvi (EN 813) in prestrezanje padca 
(EN 361), vir internet

Slika 4: Plezanje po stebru in delo na strehi 
ter prestrezanje padca (EN 361), vir internet

Petzl ASAP in Petzl ASAP LOCK sta 
patentirani napravi z vgrajenim vrtljivim 
zobatim kolesom. Znotraj vrtljivega zo-
batega kolesa sta dve zagozdi, ki ob 
preveliki hitrosti vrtenja zobatega kole-
sa – in posledično povečani centrifu-
galni sili zagozd – zlezeta narazen proti 
ohišju, s čimer zaustavita vrtenje zoba-
tega kolesa. Sistem deluje podobno kot 
mehanizem za blokiranje varnostnega 
pasu pri avtu. Mehanizem varnostni 
pas pri avtu ustavi, če pride do preko-
merno pospešenega gibanja iz meha-
nizma.
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Večina drugih naprav za prestrezanje 
padca deluje na principu brezzobih če-
ljusti, ki stisnejo vrv ob ohišje naprave 
in s trenjem zaustavijo nadaljnje gibanje 
vrvi oz. padec osebe.

Prednost brezzobe naprave je v tem, 
da se vrv ob zaustavitvi manj poškodu-
je, prednost vrtečega zobatega kolesa 
pa je, da naprava deluje v vseh položajih, 
tudi v ležečem. Brezzobe naprave delu-
jejo najbolje v pokončnem položaju.

padca, lahko pride do nevarne situacije, 
saj začne faktor padca naraščati zaradi 
nabiranja vrvi v zanko. Na skici slike 7 
je prikazana tovrstna nevarna situacija.

Slika 5: Petzl Asap (levo), Petzl Asap v prerezu (sredina) in Petzl Asap Lock (desno), vir internet

Slika 6: Napravi za prestrezanje padca z brezzobimi prižemami Kong Backup (levo odprta, 
sredina zaprta) in Camp Goblin (desno), vir internet

Pri vseh napravah za prestrezanje 
padca je uporaba lažja in varnejša, če 
vrv pod napravo obtežimo z manjšim 
bremenom. Če vrv med vzpenjanjem 
ne drsi skozi napravo za prestrezanje 

Slika 7: Nevarna vrvna zanka med sidriš- 
čem in napravo za prestrezanje padca, vir 
internet

Proizvajalci naprav za prestrezanje 
padca v navodilih za uporabo dovolju-
jejo uporabo teh naprav z ali brez ener-
gijskih blažilnikov. Če je naprava za pres- 
trezanje padca z vponko neposredno 
vpeta v pas za prestrezanje padca, upo-

rabnik običajno ne potrebuje energij-
skega blažilnika, če pa želi imeti vrv in 
napravo za prestrezanje padca odmak- 
njeno stran od sebe, mora med napravo 
ter pas za prestrezanje padca namestiti 
energijski blažilnik. Evropski standardi 
zahtevajo, da uporabnik ob zaustavitvi 

padca v nobenem primeru ni izpostav- 
ljen zaustavitveni sili, večji od 600 daN 
(cca. 600 kg). 

Če vzamemo pod drobnogled shemo 
slike 9, ugotovimo, zakaj je v določenih 
primerih energijski blažilnik potreben, 
v določenih primerih pa ne. Če predpos- 
tavimo, da imamo med napravo za pres- 
trezanje padca in pasom samo eno vpon-
ko, v takšnem primeru ob padcu pade-
mo maksimalno za približno 20-30 cm. 
Če pa želimo zaradi narave dela med 
napravo za prestrezanje padca in pas 
namestiti popkovino, skupne dolžine 
približno 50 cm, vidimo, da v primeru 
padca pademo za več kot 1 m. Zaustav- 
ljanje takšnega padca brez energijske-
ga blažilnika pri uporabniku že lahko 
povzroči zdravstvene težave, saj pride 
do zaustavitvene sile, običajno večje 
od 600 daN.

 Slika 8: Uporaba naprave za prestrezanje padca z (levo) in brez energijskega blažilnika 
(desno), vir internet

Slika 9: Shema uporabe naprave za prestre-
zanje padca, vir Marko Zibelnik

Proizvajalci naprav za prestrezanje 
padca pravijo, da se faktor padca na 
shemi slike 9 izračuna tako, kot da je 
naprava za prestrezanje padca samostoj-
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ASAP uporabnika zaustavil, tik preden 
je slednji na polno udaril ob tla z noga-
mi. Čeprav je uporabnik po proizva-
jalčevem pogledu padel v globino s fp = 
2, se energijski blažilnik ni aktiviral, kar 
pomeni, da oseba ni bila izpostavljena 
sili, večji od 200 daN, saj je ta sila po 
standardu minimalna sila, potrebna za 
aktiviranje energijskega blažilnika. V 
tem primeru je večji del energije padca 
prevzela nase vrv, ki je bila med glavnim 
sidriščem in ASAP-om (približno 10 m 
vrvi).

Na sliki 10 so prikazani različni prime-
ri padca v globino, v tabeli pa dva raz-
lična pogleda in načina izračuna faktorja 
padca – »Asap« je naprava za prestre- 
zanje padca, »Figure of 8« je vozel osmi-
ca, »Lanyard« pa vrvna popkovina.

Osebno bi izbral 1. možnost izračuna, 
saj praktični primeri tovrstnih padcev v 
globino kažejo boljšo sorazmerno po-
vezavo med faktorjem padca in zausta-
vitveno silo. Pri zaustavljanju padca v 
globino nas toliko ne zanima faktor pad-
ca, bolj nas zanima zaustavitvena sila. 
Slednja je premosorazmerna s faktor-
jem padca, odvisna pa od vezne kompo-
nente, vezane v sistem (najslabša za upo-
rabnika je jeklenica, nato dyneema, 
običajne poliamidne gurtne, statik vrv, 
dinamik vrv in najboljši energijski bla-
žilnik). Dyneema vrvi ali gurtne so izde-
lane iz umetnih vlaken, so zelo toge in 
glede raztegljivosti zelo podobne jekle-
nicam. ●

dela na višini približno 3-4 m je prišlo 
do odpovedi primarne vrvne linije na 
Rollglissu in posledično do padca v glo-
bino. Zaradi relativno majhne višine je 

no sidrišče. Faktor padca se po njiho-
vem mnenju izračuna tako, da globino 
padca delimo z dolžino povezave. Hiter 
pogled na shemo in hiter izračun nam 
torej povesta, da oseba v takšnem pri-
meru pade s fp = 2.

Sam se s tovrstnim pogledom na iz-
račun faktorja padca ne strinjam, saj v 
zgornjem primeru padec zaustavi tudi 
vrv, ki je med glavnim sidriščem in napra-
vo za prestrezanje padca. Na enem od 
usposabljanj se je pred leti na vadbe-
nem stolpu zgodil podoben primer. Vrv 
je bila vpeta v glavnem sidrišču na viši-
ni 15 m. Uporabnik je bil med spustom 
z višine z Rollglissom dodatno varovan z 
ASAP-om. Pri opravljanju kratkotrajnega 

Slika 10: Pet primerov padca v globino, vir Marko Zibelnik

Primer Izračun fp – I. možnost
(upoštevan celotni vrvni sistem)

Izračun fp – II. možnost
(upoštevan delni vrvni sistem)

A fp = 0,5 m/1,5 m = 0,33 fp = 0,5 m/1,5 m = 0,33

B fp = 0,5 m/1,5 m = 0,33 fp = 0,5 m/0,5m = 1

C fp = 1 m/1,5 m = 0,66 fp = 1 m/0,5 m = 2

D fp = 0,5 m/1,5 m = 0,33 fp = 0,5 m/0,5 m = 1

E fp = 1 m/1,5 m = 0,66 fp = 1 m/0,5 m = 2

Tabela: Dva načina izračuna faktorja padca fp za sliko 10
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in lahko nosita vsaka polovico breme-
na, v praksi pa je ponavadi ena vrv bolj 
obremenjena od druge. Ni nujno, da 
sta vrvna sistema na obeh vrveh izdela-
na z istimi napravami – na eni vrvi je 
lahko npr. vrvna zavora Petzl Stop, na 
drugi pa npr. Anthron Lory ali polbičev 
vozel, pri pasivnem dvigu pa npr. na eni 
vrvi škripec s prižemo Petzl ProTraxion, 
na drugi vrvi pa polbičev vozel.

Ena od bistvenih razlik med aktivnim 
in pasivnim načinom je tudi potrebno 

PASIVNI SPUST IN DVIG
Pri pasivnem načinu dela je en ko-

nec vrvi vpet na reševalca, drug, prosti 
konec vrvi, pa se nahaja pri sidrišču, 
kjer ostala ekipa reševalcev skrbi za 
spust ali dvig reševalca na vrvi. Napravi 
za spust (vrvna zavora) ali dvig (običajno 
škripec s prižemo) se nahajata v sidrišču. 
Lahko bi rekli, da se vrv premika skozi 
vrvno zavoro ali skozi škripec s priže-
mo. Iz slike 2 je razvidno, da sta obe 
vrvi v sistemu teoretično enakovredni 

AKTIVNI IN PASIVNI NAČIN 
DELA NA VRVI
Pri reševanju z vrvno tehniko so po-

gosto v uporabi izrazi aktivni spust in 
dvig ter pasivni spust in dvig, marsikdo 
pa ne ve, kaj pomenijo. Stavek, ki bi 
predstavljal aktivni spust, bi se npr. gla-
sil: »Reševalec se je z vrvno zavoro spustil 
v vodnjak, globok 10 m.« Stavek za pa-
sivni spust pa npr.: »Reševalec je bil s 
strani ekipe na sidrišču spuščen v vod- 
njak, globok 10 m.« Pri aktivnem spustu 
je reševalec sam tisti, ki izvede akcijo, 
pri pasivnem spustu pa to namesto 
njega naredi nekdo drug. Enako velja 
za dvig.

AKTIVNI SPUST IN DVIG
Pri aktivnem načinu dela na vrvi re-

ševalec sam odloča, kaj bo počel na 
vrvi – se bo dvigal ali spuščal, se bo gi-
bal hitro ali počasi, se bo gibal ali bo 
miroval, bo počival ali opravljal delo … 
Značilno za aktivni spust ali dvig je, da 
je en konec vrvi vpet v sidrišče nad re-
ševalcem, drug, prosti konec vrvi, pa se 
nahaja pod reševalcem. Reševalec ima 
napravo za spust (vrvno zavoro) ali dvig 
(vrvno prižemo) pri sebi na pasu. Med 
izvedbo aktivnega spusta ali dviga se 
premika naprava za spust ali dvig, vrv 
pa miruje – vrvna zavora ali prižema se 
premikata po vrvi. Na sliki 1 modra vrv 
predstavlja vrv za aktivni spust in dvig, 
rdeča vrv pa varovalno vrv z namešče-
no napravo za prestrezanje padca. O 
napravah za prestrezanje padca je bilo 
več napisanega v prejšnji številki Gasilca. 

Če reševalec pri aktivnem spustu ni-
ma pri sebi opreme za aktivni dvig (glej 
sliko 1 – levo), se priporoča, da se na va-
rovalno vrv v sidrišču namesto načina 
vpetja rdeče vrvi vpne varovalno vrv, 
kot to prikazuje rumena vrv. Če napra-
va za prestrezanje padca med aktivnim 
spustom prestreže oz. blokira spust reše-
valca, se le-ta sam zelo težko reši, če pri 
sebi nima opreme za kratek dvig. Z na-
meščeno vrvno zavoro v sidrišču mu lah-
ko ekipa na sidrišču popusti napetost v 
vrvi in tako omogoči, da reševalec sam 
deaktivira blokirano napravo za prestre-
zanje padca ter nadaljuje spust.

Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko – 12. del

Slika 1: Aktivni spust z vrvno zavoro (levo) in aktivni dvig z vrvno prižemo (desno) 
(vir: Marko Zibelnik)

Slika 2: Pasivni spust z vrvno zavoro (levo) ter pasivni dvig s škripcem in prižemo 
(desno) (vir: Marko Zibelnik)



Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki rešeVanja z VrVno tehniko 3130

no naznaniti namero za dejanje, ki sledi. 
Npr.: »Še 10 m!«, »Še 3 m!, »Še 1 m!«, 
»Še pol metra!«, »Še 20 cm!«, »Stoj!« 

Za ekipo v sidrišču je ta način poda-
janja potrebne globine spusta nujno 
potreben, saj je potrebno proti koncu 
spusta hitrost spusta zmanjšati in tako 
zagotoviti počasen dotik s tlemi. V koli-
kor reševalec na vrvi ekipi ne bi naznanil 
bližajočega se konca spusta in bi med 
spuščanjem naenkrat zahteval »Stoj«, bi 
ekipa spuščanje zaključila prepozno, 
reševalec s poškodovancem pa bi najver-
jetneje udaril ob tla s preveliko hitrostjo.

KRATEK DVIG IN KRATEK SPUST

število reševalcev. Aktivni spust ali dvig 
lahko izvede samo en reševalec, za pa-
sivni spust ali dvig pa potrebujemo naj-
manj tri reševalce – enega reševalca na 
vrvi in najmanj dva reševalca v sidrišču.

Na trgu je na voljo tudi oprema, ki 
omogoča hkratno izvedbo pasivnega 
spusta in dviga. Proizvajalec CMC po-
nuja model MPD, proizvajalec PETZL 
pa je trenutno v fazi testiranja prototi-
pa MAESTRO. Jedro obeh naprav je 
škripec, ki omogoča enostaven pasivni 
dvig, hkrati pa ima vgrajeno tudi vrvno 
zavoro, ki omogoča enostaven kontro-
liran spust v primeru želje po pasivnem 
spustu. Vgrajena vrvna zavora deluje tudi 
kot prižema, ki onemogoča povratno 
gibanje vrvi v primeru pasivnega dviga.

glasu ekipi na sidrišču tudi glasovno 
naroči, kaj naj dela.

Pri večjih medsebojnih razdaljah ali 
v primerih, ko se reševalec in ekipa na 
sidrišču med seboj ne vidita, se pripo-
roča uporaba ročnih radijskih postaj ali 
zvočnih signalov s piščalko. 

V primeru uporabe zvočnih signalov 
s piščalko mora imeti ekipa vnaprej do-
ločen sistem zvočnih signalov in veliko 
vaje. Dajanje zvočnih signalov s piščal-
ko je lahko v določenih okoljih zelo ote-
ženo, kot npr. v jamah, kjer prihaja do 
odboja zvoka. Priporoča se, da se zvoč-
ni signali dajejo samo takrat, ko je to 
nujno potrebno in ni mogoča uporaba 
drugega načina komunikacije. Zvočni 
signali s piščalko so lahko: 

KOMUNIKACIJA MED 
REŠEVALCEM NA VRVI IN EKIPO 
NA SIDRIŠČU
Komunikacija med reševalcem na 

vrvi in ekipo na sidrišču lahko poteka 
na več načinov: glasovno, s pomočjo 
ročnih radijskih postaj, z dajanjem ročnih 
ali zvočnih signalov (npr. s piski piščalke). 

Pri manjših razdaljah, kjer se reševa-
lec na vrvi in ekipa na sidrišču med se-
boj jasno vidita in slišita, je najboljši 
način kombinacija glasovne komunika-
cije in dajanja ročnih signalov. Reševa-
lec z roko da enega od dogovorjenih 
znakov, hkrati pa z ustrezno jakostjo 

Slika 3: CMC MPD in PETZL MAESTRO (prototip) (vir: internet)

Slika 4: Ročni signali »SPUŠČAJ«, »DVIGAJ«, »STOJ« (vir: internet)

• en pisk – »STOJ« ali »STOP«,
• dva zaporedna piska – »DVIGAJ« ali 

»GOR«,
• trije zaporedni piski – »SPUŠČAJ« ali 

»DOL«.

Slika 5: Zvočni signali s piščalko 
(vir: Marko Zibelnik)

V primeru uporabe ročnih radijskih 
postaj mora reševalec na vrvi pravočas- 

Slika 6: Kratek dvig med aktivnim spustom 
(vir: Marko Zibelnik)
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Kratek spust med aktivnim dvigom
(glej sliko 8) 
Čeprav sta pri aktivnem dvigu na-

meščeni na vrvi običajno dve vrvni pri-
žemi, lahko reševalec enostavno izve-
de kratek spust. Reševalec najprej spu-
sti malo nižje ročno prižemo, se dvigne 
s pomočjo nožne stopne zanke, vezane 
na ročno prižemo, minimalno odmakne 
kladivce prsne prižeme, da le-ta popus-
ti, se s počepom spusti za približno 20 
cm in spusti kladivce prsne prižeme, da 
le-ta ponovno zagrabi in obvisi na njej. 

Pogosto se zgodi, da ekipa med de-
lom reševalca oz. poškodovanca na vrvi 
preveč spusti ali preveč dvigne. Če je 
med spustom potreben samo kratek 
dvig ali med dvigom samo kratek spust, 
lahko reševalec na vrvi (ali ekipa v sid- 
rišču) izvede operacijo brez spreminja-
nja vrvnega sistema.

Kratek dvig med aktivnim spustom 
(glej sliko 6)
Čeprav je pri aktivnem spustu na vrv 

nameščena vrvna zavora, lahko reševa-
lec kratek dvig izvede tudi s pomočno 
vrvne zavore. Reševalec na vrv začasno 
namesti ročno prižemo, se s pomočjo 
nožne stopne zanke, vezane na ročno 
prižemo, rahlo privzdigne in istočasno 
povzame višek vrvi, ki se ustvari med 
vrvno zavoro ter prižemo. Če je potreb-
no, se lahko ta postopek večkrat pono-
vi. Pri vsakem kratkem dvigu se reševa-
lec dvigne od 20 do 30 cm.

Kratek dvig med pasivnim spustom 
(glej sliko 7)
Če ekipa v sidrišču izvaja pasivni spust 

reševalca, se lahko kratek dvig izvede ta-
ko, da se na vrvnem sistemu za spust iz-
dela npr. škripčevje 3:1 ali 5:1, s čimer se 
izvede krajši dvig. Če je potrebno, se lah-
ko to večkrat ponovi. Glede na to, da je v 
vrvnem sistemu za spust relativno veliko 
trenja, so pri tem manevru prisotne veli-
ke izgube. Ta manever je trenutno veliko 
lažje izvesti z napravo CMC MPD, v pri- 
hodnosti pa bo to mogoče enostavno 
opraviti z napravo PETZL MAESTRO. Pri 
tem manevru ni nujno potrebno na obeh 
vrvnih sistemih izvesti isti sistem za kra-
tek dvig. Škripčevje se lahko izdela na 
enem sistemu, na drugem pa se more-
biten višek vrvi »pobere« na roke.

Temu manevru v jeziku vrvne tehnike 
rečemo »požamariti navzdol«. Če je 
potrebno, postopek večkrat ponovimo.

Kratek spust med pasivnim dvigom
(glej sliko 9)
Če se izvaja pasivni dvig s pomočjo 

škripca, z vgrajeno prižeme in škripčev-
ja – npr. 3:1 ali 5:1 – se kratek spust iz-
vede tako, da kladivce na škripcu s pri-
žemo minimalno odmaknemo, ga med 
popuščanjem vrvi skozi sistem pridržu-
jemo odmaknjenega, na koncu, ko izve-

Slika 7: Kratek dvig med pasivnim spustom (vir: Marko Zibelnik)

Slika 8: Kratek spust med aktivnim dvigom (vir: Marko Zibelnik)

demo želen spust, pa ponovno spusti-
mo, da breme ponovno obvisi na prižemi 
v škripcu (glej sliko 10). Če je potrebno, 
postopek večkrat ponovimo.

Slika 9: Kratek spust med pasivnim dvigom (vir: Marko Zibelnik)

Slika 10: Odmik kladivca v Pro Traxionu 
med kratkim spustom (vir: Marko Zibelnik)

Rahel odmik  
kladivca na prižemi
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(vir: internet)

REŠEVANJE Z VRVNO TEHNIKO 
NA STRMI BREŽINI 
Za zaključek tega članka je v nada-

ljevanju opisana ena od enostavnejših 
intervencij z vrvno tehniko, z izvedbo 
kombinacije aktivnega in pasivnega na-
čina dela. Predpostavka je, da je prišlo 
do delovne nesreče v gozdu na zelo 
strmem in težko dostopnem terenu.

Vodja intervencije z ogledom situa-
cije ugotovi, da bo zaradi zelo strmega 
terena potrebno reševanje s pomočjo 
vrvne tehnike.

Prvemu reševalcu odredi, da vzame 
opremo za nudenje prve in nujne me-
dicinske pomoči ter čim hitreje izvede 
aktivni spust do poškodovanca. 

Prvi reševalec – odvisno od strmine 
in ocene tveganja – pripravi enojno ali 
dvojno vrvno linijo za aktivni spust. Z 

njo omogoči tudi drugim reševalcem, 
da se kasneje po isti vrvni liniji aktivno 
spustijo do poškodovanca, če je to za-
radi vrste poškodbe potrebno.

Ostalim reševalcem na sidrišču od-
redi pripravo enega ali dveh ločenih 
vrvnih sistemov za pasivni spust druge-
ga oz. po potrebi tudi tretjega reševal-
ca z nosili k poškodovancu.

Med nameščanjem poškodovanca 
na nosila (odvisno od vrste poškodbe 
– minimalno 2 reševalca, optimalno 4 
reševalci) ekipa na sidrišču spremeni 
sistem v sistem za pasivni dvig. Ekipa 
lahko za drugi vrvni sistem porabi vrv, 
ki je bila prvotno v uporabi za aktivni 
spust prvega reševalca. 

Ko so reševalci pri poškodovancu in 
na sidrišču pripravljeni za začetek pa-
sivnega dviga, prične ekipa reševalcev 
na sidrišču s pasivnim dvigom. Glede 
na to, da so na vrvni sistem vezane naj-
manj 3 osebe (dva reševalca in poško-
dovanec), je potrebno vsaj na en vrvni 
sistem za pasivni dvig namestiti škripčev-
je, ki omogoča lažjo vleko. O škripčev-
jih si lahko več preberete v Letnem ga-
silskem priročniku 2018 na strani 95. ●

Slika 11: I. faza intervencije – aktivni spust prvega reševalca do poškodovanca 
(vir: Marko Zibelnik)

Slika 12: II. faza intervencije – pasivni spust drugega reševalca do poškodovanca 
(vir: Marko Zibelnik)

Slika 13: III. faza intervencije – pasivni dvig reševalcev in poškodovanca 
(vir: Marko Zibelnik)
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ABC. Črka A predstavlja sidrišče (ang. 
Anchor), B človeka z nameščenim ustrez- 
nim pasom (ang. Body wear) in C poveza-
vo med njima (ang. Connecting devices).

O pasovih, ki se uporabljajo pri delu 
na višini, in povezavi med sidriščem ter 
pasovi, je bilo v prejšnjih številkah Ga-
silca napisanega že marsikaj, sidrišča 
pa niso bila veliko omenjena. V nadalje-
vanju bodo obrazloženi osnovni pojmi, 
povezani s sidrišči.

SIDRIŠČE
V vrvni tehniki je sidrišče lahko vsaka 

točka, ki je med delom z vrvno tehniko 
sposobna prenesti statične in dinamič-
ne obremenitve v vrvnem sistemu.

Predpostavimo, da ima oseba na vrvi 
skupaj z opremo maso 100 kg. Ta ose-
ba ob mirovanju preko pasu in povezo-
valnih elementov deluje na sidrišče s 
silo približno 100 daN (1 kg ≈ 1 daN). 
Glede na to, da je sila stalno enaka in 
se s časom ne spreminja, govorimo o 
statični obremenitvi sidrišča oz. celotne-
ga vrvnega sistema. 

Če se začne oseba po vrvi vzpenjati 
ali spuščati, se pričnejo na sidrišče pre-
našati tudi t. i. dinamične obremenitve, 
ki so lahko zaradi pospeškov, pojemkov 
ter elastičnosti vrvi manjše ali večje od 
100 daN. V nadaljevanju je prikazan 
graf sunkovitega vzpenjanja po vrvi, ki 
sta ga v učne namene izvedli Jamarska 
zveza Slovenije (JZS) in Jamarska reše-
valna služba (JRS) z osebo ter opremo, 
ki je skupaj tehtala 69 kg. Iz grafa je lepo 
razvidno, da je sidrišče v takšnem pri-
meru dinamično obremenjeno s silo v 
razponu med 20 daN in 110 daN, čeprav 
je masa osebe in opreme stalno 69 kg 
(≈ 69 daN). Do dinamičnih obremeni-
tev na sidrišče pride predvsem zaradi 
nastajajočih pospeškov in pojemkov ose-
be na vrvi ter elastičnosti vrvi. Iz grafa 
je na račun elastičnosti vrvi možno raz-
brati, da se dinamična obremenitev sid- 
rišča veča s približevanjem plezalca sidriš- 
ču. Razlog je v tem, da je vrvi, ki je zara-
di elastičnosti sposobna absorbirati del 
dinamičnih obremenitev, med sidriščem 
in plezalcem vedno manj. 

naglo obolelega človeka se najprej pre-
veri dihalno pot A (ang. Airway), nato 
dihanje B (ang. Breathing) in na koncu 
delovanje srca C (ang. Circulation).

Tudi na področju vrvne tehnike lah-
ko v angleškem jeziku govorimo o kratici 

ABC-VERIGA V VRVNI TEHNIKI
Gasilci ob omembi protokola ABC 

največkrat pomislijo na preverjanje os- 
novnih življenjskih funkcij pri nudenju 
prve in nujne medicinske pomoči poško-
dovancu ali naglo obolelemu človeku. 
Ob pregledu stanja poškodovanca ali 

Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
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Anchor
Sidrišče A

Body wear
Nameščen ustrezen pas

B

C
Connecting devices
Povezava med sidriščem  
in pasom:
‒ vponke,
‒ vrvi,
‒ nosilni trakovi,
‒ naprave za prestrezanje  
   padca,
‒ energijski blažilniki,
‒ vrvne prižeme,
‒ vrvne zavore,
‒ ...

Slika 2: ABC-veriga v vrvni tehniki (vir: Marko Zibelnik)

Slika 1: ABC v prvi in nujni medicinski pomoči (vir: internet)
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PRAVILA PRI IZDELAVI SIDRIŠČA
Pri izbiri sidrišča za delo na višini mora 

oseba upoštevati nekaj pravil, ki lahko 
odločilno vplivajo na varno delo. Čeprav 
ima oseba na sebi in v vrvnem sistemu 
standardizirano opremo (pas, vrvi, vpon-
ke, blažilnik, zavore, prižeme …), ki je v 
večini primerov sposobna prenesti sile 
2200 daN ali več, to ni nujno dovolj. 
Pogosto tudi v kakšnem drugem kon- 
tekstu rečemo, da je veriga močna toli-
ko, kot je močan njen najšibkejši člen. 
V vrvni tehniki lahko najšibkejši člen 
predstavlja sidrišče, saj v naravi nikjer 
ne moremo biti prepričani, da je npr. 
neko drevo dovolj močno ali zdravo, da 
bo v primeru statične – še bolj pa v pri-
meru  dinamične – obremenitve vrvne-
ga sistema sposobno prenesti silo npr. 
600 daN.

Glede na vrsto delimo sidrišča na na-
ravna in umetna, glede zanesljivosti pa 
na zanesljiva in nezanesljiva sidrišča!

Naravna sidrišča so sidrišča v naravi 
(drevo, skala, korenina …), umetna sidriš- 
ča pa so tista, ki jih je na določeno mesto 
postavil človek, največkrat za nek drug 
osnovni namen (objekt, jeklen nosilec, 
leseno ostrešje, jeklena palična konst- 
rukcija …) ali pa namensko za sidrišče v 
vrvni tehniki (vozilo, trinožec, bipod, 
monopod, medvratna konzola, »svedro-
vec«, »fiks« …).

1. Pravilo – zanesljivega sidrišča ni pot- 
rebno podvajati
To pravilo govori o tem, da je zaneslji-

vo sidrišče vsako sidrišče, za katerega 
lahko uporabnik na podlagi objektivne 
ali subjektivne ocene z gotovostjo trdi, 
da bo preneslo vse obremenitve v vrv-
nem sistemu. Iz slik 8, 9 in 10 je razvidno, 
da je posamezno sidrišče zanesljivo in 
lahko brez težav nanj vežemo enega ali 
več vrvnih sistemov, da bi skrbeli, da bi 
se sidrišče podrlo v primeru povečane 
statične ali dinamične obremenitve. 

   
Zavedati se je potrebno, da zaneslji-

vo sidrišče ni vedno tudi 100 % uporab-
no. Če primerjamo sliki 9 in 10, lahko 
vidimo, da je nosilni trak na platišču 
kombija (slika 10) v primeru povečanih 
dinamičnih obremenitev v večji nevar-
nosti za mehanske poškodbe kot npr. Graf: Dinamične obremenitve na sidrišču v primeru vzpenjanja plezalca po vrvi 

(vir: JZS in JRS, februar 2017)

Slike 3–7: Naravna in umetna sidrišča (vir: slike 1–5 Marko Zibelnik, 6 in 7, internet)
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nosilni trak na gradbenem žerjavu (sli-
ka 9). Jeklena platišča imajo ostre ro-
bove, zgornji jekleni profil na žerjavu 
pa je zaobljen. V takšnem primeru se 
priporoča namestitev priročne mehan-
ske zaščite.

2. Pravilo – nezanesljivo sidrišče je pot- 
rebno v določenih primerih podvo-
jiti ali celo potrojiti
To pravilo govori o tem, da je potreb-

no nezanesljiva sidrišča podvojiti, vča-
sih celo potrojiti, ker uporabnik na pod-

lagi svoje subjektivne ocene ugotovi, 
da eno samo sidrišče ne bi bilo dovolj. 
Glede na to, da to pravilo zahteva malo 
več razlage, bo o tem pravilu malo več 
napisanega v naslednji številki! ●

Slike 8–10: Zanesljiva naravna in umetna sidrišča (vir: Marko Zibelnik)

8 9 10

PRAVILA PRI IZDELAVI SIDRIŠČA
V prejšnjem članku so bila razdeljena 

sidrišča glede na vrsto na naravna in 
umetna sidrišča, glede zanesljivosti pa na 
zanesljiva in nezanesljiva sidrišča. Omen- 
jeno je bilo tudi, da je potrebno pri izde-
lavi sidrišč upoštevati določena pravila.

1. PRAVILO – ZANESLJIVEGA SIDRIŠČA 
NI POTREBNO PODVAJATI
Prvo pravilo obravnava zanesljiva sid- 

rišča. Govori o tem, da so zanesljiva sid- 
rišča zaradi svoje mase ali nosilnosti spo-
sobna prenašati vse predvidene obre-
menitve v vrvnem sistemu in jih ni 
potrebno podvajati. Vodja reševanja ob 
ogledu situacije oceni primernost po-
sameznih sidrišč. Primernost sidrišča 
določi na podlagi izkušenj, saj ob ogledu 
situacije ne testira nosilnosti posamez- 
nega sidrišča. Čez palec lahko rečemo, 
da mora sidrišče zdržati silo najmanj 
2000 daN (≈ 2 toni). Ob ogledu mora 
biti npr. pri drevesu pazljiv na to, ali je 
drevo zdravo ali trhlo, pri skali, ali je le-ta 
homogena ali nehomogena. Pri dreve-
su je npr. dobro pogledati v krošnjo in 
po njej oceniti zdravje drevesa ali pa 
potrkati po deblu in s tem ugotoviti zvok, 
ki ga drevo oddaja. Pri drevesih je zelo 

Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
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pomembno tudi, kje se izdela sidrišče. 
Nižje, kot izberemo sidrišče na dreve-
su, bolj verjetno je sidrišče primerno za 
večje obremenitve. Pri ogledu situacije 
in izbiri sidrišča je lahko vse relativno 
– odvisno je, kako in kaj gledamo ter 
ocenjujemo. Na sliki 2 je razvidno, da je 
lahko neko drevo v enem kontekstu ust- 
rezno, v drugem pa popolnoma neustrez- 
no. Odvisno torej od tega, s kakšne razdal- 
je gledamo na zadevo in kaj ocenjujemo. 

Slika 1: Zanesljivo, vnaprej pripravljeno 
sidrišče na vozilu (vir: Marko Zibelnik)

Slika 2: Vse je relativno: levo zanesljivo sidrišče in desno nezanesljivo sidrišče 
(vir: internet)
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cev« je torej potrebno za začetek vrvne 
linije oz. začetek naslednje vertikale 
uporabiti najmanj dva »svedrovca«. Na 
začetku vrvne linije oz. naslednje verti-
kale mora biti končni vozel (npr. osmica).

Na vmesnih sidriščih je lahko ob upo-
rabi umetnih sidrišč, npr. »svedrovcev«, 
le-ta samo en. Na vmesnih sidriščih je lah- 
ko vrv vpeta v vponko z bičevim vozlom.

Primer 3: Vrvna prečnica – »Tirolka«
Vrvna prečnica (v nadaljevanju »Ti-

rolka«) je vrv, ki je namenjena vodo-
ravnemu ali poševnemu prečenju oseb 
čez brezno, reko ipd. Ker je vrv v Tirolki 
napeta že sama kot takšna na napetost 
cca. 200–300 daN, ne da bi nanjo obe-
sili kakšno breme, je potrebno na obeh 
koncih zagotoviti oz. izdelati zanesljivo 
sidrišče. Ob dodatni obremenitvi »Tiro-
lke« z dvema osebama lahko napetost 
v vrvi preseže silo 400–500 daN.

Če sta sidrišči na obeh koncih zaneslji-
vi (drevo, železni profil, vozilo ipd.), je 
lahko sidrišče izdelano npr. s pomočjo 
neskončnega traku, vponke in vozla na 
vrvi. 

Če se sidrišče izdela z umetnimi sid- 
riščnimi točkami (npr. »svedrovci«, »fiksi« 
ipd.), je potrebno na posamezni strani 
izdelati sidrišče z najmanj tremi sidrišč-
nimi točkami – npr. s tremi »svedrovci«.

Na vlečni in popuščevalni vrvi je pot- 
rebno v primeru uporabe umetnih sid- 
rišč izdelati sidrišče z najmanj dvema 
sidriščnima točkama – npr. z dvema 
»svedrovcema«.Slika 3: Uporaba zanesljih sidrišč pri izdelavi vrvne ograje (vir: Marko Zibelnik)

Slika 4: Uporaba nezanesljivih sidrišč pri izdelavi vrvne ograje (vir: Marko Zibelnik)
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Vrvna ograja bistveno
spremeni smer
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Vmesna sidrišča na vrvni ograji – kljub 
nezanesljivosti sidrišča – ni potrebno 
podvajati.

Primer 2: Vrvna linija
Pri izdelavi vrvne linije za spuščanje 

ali vzpenjanje reševalcev po vrvi je pot- 
rebno upoštevati pravila, ki so razvidna 
na sliki 5. Začetek vrvne linije oz. zače-
tek vsake naslednje vertikale na vrvni 
liniji mora biti obvezno izdelan kot za-
nesljiv. V primeru uporabe »svedrov-

2.  PRAVILO: NEZANESLJIVO SIDRIŠČE 
JE POTREBNO PODVOJITI
Drugo pravilo govori o tem, da je pri 

nezanesljivih sidriščih v določenih prime-
rih potrebno sidrišče podvojiti ali celo 
potrojiti.

Za to pravilo se reševalec odloči tak- 
rat, ko ni prepričan v nosilnost posamez- 
nega sidrišča. Vsled tega se odloči, da 
bo obremenitev v vrvnem sistemu pre-
nesel na dve ali več sidriščnih točk.

Primer 1: Vrvna ograja
Na slikah 3 in 4 je prikazana razlika 

med uporabo zanesljivih in nezanesljivih 
sidrišč. 

Pri uporabi zanesljivih sidrišč je npr. 
dovolj, če neskončni trak namestimo 
okoli drevesa, skale, železnega nosilca, 
avta … in vanj s pomočjo vponke ter 
ustreznega vozla vpnemo vrv. 

Če reševalec podvomi v zanesljivost 
sidrišča, govorimo o nezanesljivem sid- 
rišču (tanjše drevo, lažja skala, tanjša 
korenina ali veja, velika skalna gmota, 
kjer namestitev neskončnega traku ni 
možna …). V takšnem primeru je nujno 
potrebno na začetku in koncu vrvne 
ograje ter na vsaki večji spremembi 
smeri vrvne ograje sidrišče podvojiti, s 
čimer ga naredimo zanesljivega. Na sli-
ki 4 je prikazana uporaba nezanesljivih 
sidrišč oz. t. i. »svedrovcev«, ki jih pri 
delu pogosto uporabljajo jamarski reše-
valci. Umetna sidrišča izdelana s »sved- 
rovci«, »fiksi«, »stojci« ipd., se v osnovi 
smatrajo kot nezanesljiva sidrišča. 
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Slika 6: Zanesljiva in nezanesljiva sidrišča pri delu z vrvnimi prečnicami (vir: Marko Zibelnik)

Nezanesljivo sidrišče

Zanesljivo sidrišče
Popuščevalna vrv

Vlečna vrv

Vrvna prečnica – Tirolka

2. predati ključe vozila vodji reševanja,
3. prestaviti vozilo v najnižjo prestavo,
4. zategniti ročno zavoro,
5. podložiti vozilo z zagozdami.

Morda se vam poraja vprašanje, za-
kaj je pomembna 2. točka pri 5. pravilu? 
Odgovor je logičen – v izogib temu, da 
bi en od reševalcev npr. ob prihodu re-
ševalnega vozila želel umakniti vozilo, 

3. PRAVILO: NOČNE ALI SLABE 
VREMENSKE RAZMERE
Nočne ali slabe vremenske razmere 

lahko pri uporabi nezanesljivih sidrišč 
povzročijo potrebo po povečanju števila 
sidriščnih točk. 

4. PRAVILO: NEVARNOSTI V OKOLJU
Nevarnosti v okolju (padajoče ka-

menje, ostri predmeti …), ki lahko povz- 
ročijo nepredvidene dinamične obre-
menitve vrvnega sistema, v primeru 
uporabe nezanesljivih sidrišč narekuje-
jo povečanje števila sidriščnih točk.

5. PRAVILO: VOZILO KOT SIDRIŠČE
V primeru uporabe vozila za sidrišče 

je nujno potrebno:
1. ugasniti vozilo,

Slika 5: Vrvna linija z zanesljivimi sidrišči – levo in z nezanesljivimi sidrišči – desno (vir: Marko Zibelnik)
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 Slika 7: Pravilo št. 5 – vozilo kot sidrišče (vir: Marko Zibelnik)

ob tem pa pozabil, da ima vozilo na 
mestu reševanja hkrati tudi funkcijo sid- 
rišča.

ZAKLJUČEK
V naslednjem članku bo podrobneje 

opisana uporaba neskončnih trakov, ki 
jih pogosto uporabljamo za izdelavo sid- 
rišča. ●
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Direktiva in Pravilnik o osebni varo-
valni opremi določata, da mora proizva-
jalec za II. in III. kategorijo osebne varo-
valne opreme izdelati ustrezno doku-
mentacijo ter jo, skupaj z vzorci, poslati 
enemu od priglašenih organov (najpo-
gosteje so to razni inštituti), ki ugotavlja-
jo skladnost izdelane osebne varovalne 
opreme z direktivo o osebni varovalni 
opremi. Priglašen organ preveri ustrez- 
nost priložene dokumentacije in ustrez- 
nost priloženih vzorcev. Če priglašeni 
organ ugotovi, da je dotična osebna 
varovalna oprema v skladu z zahtevami 
direktive, izda pozitivno mnenje. Proiz- 
vajalec s tem pridobi dovoljenje, da 
lahko izdela izjavo o skladnosti in da 
lahko na osebno varovalno opremo na-
mesti oznako       ter štirimestno števil-
ko priglašenega organa. Oznaka in števil-
ka sta ponavadi napisani neposredno 
ena zraven druge. Iz slike 2 je razvidno, 
da je proizvajelec dal neskončni sidriščni 
trak v preverjanje priglašenemu organu s 
številko 0082. V navodilih za uporabo 
sidriščnega traku je naveden priglašen 
organ, ki je izvedel preverjanje skla-
dnosti sidriščnega traku z direktivo in 
standardom. Če to številko vnesemo v 
spletni iskalnik »Google«, nas rezultati 
iskanja pripeljejo do tega, da je to inšti-
tut APAVE SUDEUROPE SAS iz Francije.

Slika 2: Izsek iz navodil proizvajalca 
(vir: internet)

Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
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SIDRIŠČNI TRAKOVI
V prejšnjem članku so bila podrob-

neje opisana nekatera pravila, ki jih je 
potrebno upoštevati pri izdelavi sidrišč 
v vrvni tehniki. Če na hitro ponovimo, 
lahko rečemo, da v primeru zanesljivih 
sidrišč ni težav, saj so dovolj trdna in 
močna, da prenesejo vse predvidene 
in nepredvidene statične ter dinamič-
ne obremenitve v vrvnem sistemu. Če 
pa za sidrišče uporabimo nezanesljivo 
sidrišče, je potrebno zagotoviti, da se 
pričakovane sile v vrvnem sistemu pre-
nesejo čimbolj sorazmerno na več sid- 
riščnih točk, ki zagotovijo, da kot celota 
predstavljajo zanesljivo sidrišče, in da 
zdržijo vse sile, ki se med delom pojavi-
jo v vrvnem sistemu.

Na koncu prejšnjega članka je bilo 
tudi nakazano, da bo v tem članku več 
besed namenjenih sidriščnim trakovom, 
ki se v vrvni tehniki najpogosteje upo-
rabljajo za izdelavo sidrišča in navezavo 
nosil.

Sidriščni trakovi in evropska 
direktiva o osebni varovalni opremi
Evropska unija (v nadaljevanju EU) 

ima na področju tržnega gospodarstva 
več direktiv, ki urejajo postopke načr-
tovanja, proizvodnje in trženja različne 
opreme. Na nivoju EU najdemo direkti-
ve, na nivoju posamezne države članice 
pa po direktivah povzete državne pred-
pise. Nekaj direktiv, ki v EU urejajo pod- 
ročje načrtovanja, proizvodnje in trženja 
različne opreme: direktiva o varnosti ig- 
rač, direktiva o varnosti strojev, direktiva 
o elektromagnetni združljivosti, direk-
tiva o tlačni opremi, direktiva o medi-
cinskih pripomočkih, direktiva o osebni 
varovalni opremi itd.

Glede na to, da sidriščni trakovi spa-
dajo med osebno varovalno opremo za 
varovanje pred padcem v globino, mora 
proizvajalec sidriščnih trakov v času na-
črtovanja, proizvodnje in trženja upošte-
vati vse zahteve direktive, ki v EU pokri-
va osebno varovalno opremo. Direkti-
va EU o osebni varovalni opremi št. 
89/686/EEC je v slovenski pravni red 
prenešena s Pravilnikom o osebni varo-
valni opremi.

Omenjena direktiva in Pravilnik delita 
vso osebno varovalno opremo na prep- 
rosto (I. kategorija), navadno (II. kate-
gorija) in zahtevno (III. kategorija) 
opremo. Kategorije se stopnjujejo od I 
do III glede na stopnjo tveganja, ki ga 
lahko za uporabnika predstavlja neu-
poraba ali napačna uporaba določene 
osebne varovalne opreme. V III. katego-
rijo je zaradi izredno visokega tveganja 
za nastanek resnih zdravstvenih težav, 
poškodb ali izgube življenja uvrščena 
osebna varovalna oprema za varovanje 
dihal (IDA …), za varovanje pred kemi-
kalijami (plinotesne obleke …), za varo-
vanje pred visokimi temperaturami 
(ognjevarna obleka, rokavice, obutev, 
čelada …), za varovanje pred nizkimi 
temperaturami (zaščitne obleke za hla-
dilnice …), za varovanje pred nevar-
nostmi, povezanimi z elektriko (elektri-
čarska obutev, rokavice, vizir, čelada …), 
za varovanje pred ionizirnim sevanjem 
ter za varovanje pred padci z višine. 
Gasilci radi – za vsa prej našteta področja 
ali dela – pogosto rečemo, da so to dela 
v okolju, ki niso združljiva z življenjem.

Slika 1: Sidrišče na drevesu – izdelano 
z neskončnim sidriščnim trakom 
(vir: Marko Zibelnik)

Sidriščni trakovi in evropski 
standardi
Če za posamezni sklop OVO obstaja 

tudi evropski standard EN (EUROPÉENNE 
NORME), mora proizvajalec na opremo 
na vidno mesto namestiti oznako stan-
darda, upoštevanega pri izdelavi opreme. 
Na trgu je mogoče dobiti opremo, ki ima 



Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki rešeVanja z VrVno tehniko 3938

Slika 4: Nosilnost sidriščnih trakov v različnih primerih uporabe (vir: www.petzl.com) 

Obratna situacija, da bi neka osebna 
varovalna oprema imela nameščeno 
oznako EN standarda, ne bi pa imela  
      oznake s številko priglašenega orga-
na, pa ni možna. 

Republika Slovenija je harmonizirala 
oz. potrdila večino standardov na pod- 
ročju osebne varovalne opreme, ki velja-
jo v EU. Če Republika Slovenija nek 
standard harmonizira oz. prevzame v 
svoj pravni red, se oznaki standarda EN 
doda oznaka SIST kot kratica za »slo-
venski standard«. Večino harmonizira-

oznako        in štirimestno številko prigla-
šenega organa, nima pa številke EN-stan-
darda, saj ga za dotično opremo ni. Tak 
primer je sidriščna plošča na sliki 3.

nih standardov SIST EN je v angleškem 
jeziku, slovenska je običajno le naslov-
nica standarda. Glede na to, da so stan-
dardi avtorsko zaščiteni, jih je mogoče 
dobiti v last edino proti plačilu. Področje 
standardov v Republiki Sloveniji pokri-
va Slovenski inštitut za standardizacijo, 
njihova spletna stran in trgovina sta do-
segljivi na spletnem naslovu www.sist.si. 
Standarde si je ponavadi možno ogleda-
ti tudi v nekaterih knjižnicah oz. stan-
dardotekah. Veliko standardov je možno 
videti npr. v Centralni tehniški knjižnici 
v Ljubljani, nekaj standardov ima v lasti 
tudi knjižnica Gasilske šole na Igu. Cena 
enega standarda je običajno od 40 do 
80 EUR in je odvisna od velikosti oz. 
števila strani standarda.

Sidriščne trakove obravnavata dva 
standarda: 
• SIST EN 566:2007 – Zanki na področju 

gorništva,
• SIST EN 795:2012 / Tip B – Sidrišča 

na področju osebne varovalne opre-
me za varovanje pred padcem v glo-
bino.
Standard SIST EN 566:2007 obravna-

va sidriščne trakove kot opremo, ki se 
uporablja v gorništvu, torej v športni de-
javnosti, standard SIST EN 795:2012/Tip 
B pa bolj s stališča varnosti in zdravja 
pri delu kot osebno varovalno oprema 
za varovanje pred padci v globino pri 

delu na višini, torej profesionalne upo-
rabe. Neskončne zanke, ki se uporablja-
jo pri reševanju z višine, so običajno ved- 
no izdelane v skladu z obema omenjeni-
ma standardoma – njune zahteve so 
zelo podobne in se med seboj ne izklju-
čujejo.

Nosilnost sidriščnih trakov
Oba standarda za sidriščne trakove 

zahtevata, da je vzdolžna nosilnost sid- 
riščnih trakov minimalno 22 kN oz. 
2200 daN. Ker so večini ljudi bolj pozna-
ne enote za merjenje mase (npr. kg), 
ponavadi raje na hitro rečemo, da imajo 
sidriščni trakovi vzdolžno nosilnost prib- 
ližno 2200 kg oz. 2,2 toni. Nosilnost sid- 
riščnega traku lahko povečamo, če pod-
vojimo, početverimo ali n-krat poveča-
mo število pramenov trakov, ki nosijo 
breme.

Pogosto se pojavi vprašanje, zakaj 
se za nosilnost sidriščnih trakov uporab- 
ljajo enote v kN in ne v kg. Odgovor je 
na dlani, če poznamo II. Newtonov za-
kon, ki govori o sili kot o produtku mase 
in pospeška. 

Iz tabele je razvidno, da lahko na 
osebo z maso 80 kg v različnih okolišči-
nah deluje različna sila. Nekateri pospeš- 
ki oz. pojemki so približni.

Slika 3: Sidriščna plošča PETZL PAW S 
(vir: internet)
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Iz tabele lahko razberemo, da upo-
raba izključno samo sidriščnih trakov 
za absorbcijo energije padca ni primer-
na, lahko je celo življenjsko nevarna. 
Sidriščni trak ima namreč zelo mali koe-
ficient raztegljivosti. Če v sistem doda-
mo še nek drug element, ki ima možnost 
absorbiranja energije (npr. energijski 
blažilnik), je v večini primerov zaustavit- 
vena sila na osebo pod mejo, nevarno 
za človeško telo. 

Ljudje, ki so jim fizikalne zakonitosti 
blizu, bi lahko rekli, da slogan Agencije 
RS za varnost cestnega prometa »Hit- 
rost ubija« ni najboljši oz. najpravilnej-
ši. Ne ubija hitrost, ampak prevelik po-
jemek, ki se pojavi ob trku vozila (npr. v 
steno) oz. ob padcu osebe z višine na 
trda tla. Če v nasprotnem primeru vza-
memo pod drobnogled t. i. »bungee« 
skok osebe z elastiko z višine, lahko vi-
dimo, da se osebi ne zgodi nič, saj elasti-
ka poskrbi za ustrezno zmanjšanje zaus- 
tavitvene sile. Dalj časa kot se ustavljamo, 
manjša sta pojemek in zaustavitvena 
sila ter obratno – hitreje, kot se ustavimo, 
večja sta pojemek in zaustavitvena sila. 
Razlika v nevarnosti za poškodbe voz-
nika je očitna, če vozilo, ki vozi po avto-
cesti s hitrostjo 130 km/h, zleti s ceste 
v grmovje in ga le-to ustavi po nekaj 
sekundah zaviranja, ali pa se isto vozilo 
z enako hitrostjo zaleti od zadaj v stoje-
če tovorno vozilo z maso 40 ton. V dru-
gem primeru je pojemek neprimerno 
večji.

Pri uporabi bremenskih trakov za 
dvig in vleko bremen (pri uporabi avto-
mobilskih vitlov, avtodvigal …) lahko 
vidimo, da so izdelani v skladu z evrop-
sko direktivo, ki pokriva varnost stro-
jev. Slednja zahteva 7-kratni faktor var-
nosti, kar pomeni, da zeleni dvižni trak 

z nosilnostjo 2000 kg zdrži vsaj 14000 
kg. Vsled tega pride do tolikšne razlike 
v preseku sidriščnih trakov za vrvno 
tehniko in dvižnih trakov za dvig in vle-
ko bremen. Sidriščni trakovi za vrvno 
tehniko imajo v vzdolžni smeri, ki nosi 
breme, skupen presek približno 1 cm2 
(2x 2x0,5cm), zeleni bremenski trak za 
dvig in vleko bremen z nosilnostjo 
2000 kg pa ima presek približno 5,4 cm2 
(6x0,9cm).

Če pri sidriščnem traku v vrvni tehni-
ki v obliki zaključene prešite zanke za-
režemo en trak do polovice (cca. 1 cm), 
traku zmanjšamo presek oz. nosilnost 
za približno 25 % (0,25 cm2) iz prvotnih 
2200 daN na 1650 daN. Če enako veli-
ko poškodbo (0,25 cm2) naredimo na 
bremenskem traku za dvig in vleko bre-
mena z nosilnostjo 2000 kg, temu traku 
zmanjšamo presek le za približno 5 %. Če 
upoštevamo pri tem traku še varnostni 
faktor 7, lahko vidimo, da ta bremenski 
trak iz prvotnih 14.000 kg nosilnosti 
nosi še vedno cca. 13.300 kg.

Zdaj nam je verjetno že jasno, zakaj 
v vrvni tehniki pri nosilnosti ni govora o 
kilogramih in varnostnih faktorjih, am-
pak je nosilnost izražena v enotah za 
silo, torej v N. Če upoštevamo, da ima-
jo reševalec, poškodovanec in oprema 
skupaj maso približno 200-220 kg, ugo-
tovimo, da ima sidriščni trak v sebi prib- 
ližno 10-kratni faktor varnosti. Ta faktor 
varnosti nam omogoča, da lahko vrvni 
sistem prenese tudi različne dinamične 
obremenitve v primeru različnih sun-
kov in nihanj, ki nastanejo med delom. 
Če pa je npr. na vrvnem sistemu samo 
ena oseba z maso 100 kg, vidimo, da je 
varnostni faktor celo 22.

»Kaj pa če …?«
Pogosto se pojavi vprašanje, ali lah-

ko za izdelavo sidrišča v vrvni tehniki 
uporabljamo tudi bremenske trakove 
za dvig in vleko bremen. 

Odgovor je enostaven in hkrati komp- 
liciran. Kot diplomirani varnostni inže-
nir zagovarjam varnost in upoštevanje 
predpisov, ki govorijo, da to ni dovolje-
no. Ker pa imam kar nekaj izkušenj iz 
operative, zagovarjam tudi improviza-
cijo, vendar takšno, ki se izvaja »po pa-
meti«. 

Pogosto radi rečemo: »Vse je dobro, 
dokler se nekaj ne zgodi!« To je res. Ko 
pa se nekaj zgodi, se začne raziskovati, 
zakaj se je pri reševanju z vrvno tehni-
ko uporabljal bremenski trak, ki je v 
osnovi namenjen dvigu ter vleki bre-
men in ne dvigu človeškega telesa. Vsi 
vemo, da je bremenski trak za dvig in 
vleko bremen dovolj močan, da bo 
zdržal obremenitve v vrvnem sistemu, 
ampak …

Aktivnost osebe Masa osebe
»m«

Pospešek oz. 
pojemek

»a«

Mnogokratnik 
gravitacijskega 

pospeška
G

Vrsta sile
Njena velikost
F=m*a

Stoja na mestu 80 kg ≈ 10 m/s2 1 G Gravitacijska sila
800 N oz. 80 daN

Zaustavitev padca osebe v 
globino s sidriščnim trakom in 
faktorjem padca 2

80 kg npr. 200 m/s2 npr. 20 G Zaustavitvena sila
16000 N oz. 1600 daN

Zaustavitev padca osebe z 
energijskim blažilnikom 80 kg npr. 75 m/s2 npr. 7,5 G Zaustavitvena sila

največ 6000 N oz. 600 daN
Začetek gibanja osebnega 
dvigala navzdol 80 kg npr. 8 m/s2 npr. 0,8 G Gravitacijska sila

640 N oz. 64 daN
Začetek gibanja osebnega 
dvigala navzgor 80 kg npr. 12 m/s2 npr. 1,2 G Gravitacijska sila

960 N oz. 96 daN

Trk vozila v betonsko steno 80 kg npr. 400 m/s2 npr. 40 G Zaustavitvena sila
32000 N oz. 3200 daN

Slika 5: Sidriščni trak za vrvno tehniko in 
bremenski trak za dvig in vleko bremen 
(vir: internet)
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merno segrejejo vlakna. Na desni strani 
slike 8 lahko vidimo, da je v nevarnosti 
sidriščni trak in ne vrv. Vrv namreč drsi 
skozi trak in se malenkost segreva po 
celi dolžini, sidriščni trak pa se segreva 
stalno na istem mestu, s čimer je ogro-
žena njegova nosilnost. 

Proizvajalci bremenskih trakov za dvig 
in vleko bremen morajo – v skladu z di-
rektivo o varnosti strojev št. 2006/42/
EC in standardom za bremenske trakove 
EN 1492-1:2001 + A1:2009 – pri proiz- 
vodnji trakov zagotoviti, da gre vsak 
5000-i kos v proizvodnji na testiranje, 
kjer s trganjem ugotavljajo, ali bremen-
ski trakovi še vedno ustrezajo zahte-
vam direktive in standarda. Če ima pro-
izvajalec sam ustrezno kalibrirano in 
certificirano napravo za testiranje, lah-
ko z ustrezno usposobljenim osebjem 
sam izvede testiranje. 

Sam osebno bi se v primeru, da bi bilo 
možno rešiti človeško življenje edino 
na takšen način, da bi za sidrišče upo-
rabil bremenski trak za dvig in vleko 
bremen, odločil za uporabo tovrstnih 
trakov. Pogoj, ki bi moral biti izpolnjen, 
bi bil, da so trakovi tehnično brezhibni 
in niso bili nikoli pretegnjeni. Bremenski 
trak bi uporabil v primeru, da sidriščnih 
trakov v vrvni tehniki na nekem ostrem 
robu ne bi mogel na noben način zava-
rovati pred ostrimi deli. Ker imamo v 
gasilstvu vedno določeno opremo, ki jo 
lahko namestimo na oster rob (prazna 
transportna torba, stara gasilska cev, 
odeja, brisače …), bojazni o tem, da bi 
morali v praksi kdaj res uporabiti bre-
menski trak za dvig in vleko bremen, ni. 

Slika 6: Mehanska zaščita sidriščnih tra-
kov na ostrem robu s transportno torbo 
(vir: Marko Zibelnik)

Oznake na etiketi sidriščnih 
trakov
Z etikete sidriščnih trakov za vrvno 

tehniko je možno razbrati podatke o:
• proizvajalcu;
• tipu;
• piktogramu, ki opozarja uporabnika, 

da mora pred uporabo prebrati in 
razumeti navodila za uporabo;

Material za izdelavo sidriščnih 
trakov
Proizvajalci za izdelavo sidriščnih 

trakov najpogosteje uporabljajo:
• poliesterska vlakna,
• poliamidna vlakna (nylon),
• dyneema vlakna.

Življenjska doba sidriščnih trakov je 
– zaradi uporabe umetnih materialov, 
dovzetnih na staranje – omejena. Veči-
na proizvajalcev omejuje življenjsko 
dobo sidriščnih trakov na 10 let. Po izte-
ku tega roka je potrebno sidriščni trak 
izločiti iz uporabe in ustrezno zavreči, 
čeprav je le-ta shranjen (npr. nov v 
skladišču).

Sidriščne trakove je potrebno shra-
niti v suhem, prezračevanem in temnem 
prostoru, brez sončne svetlobe, saj lahko 
UV-žarki pospešijo staranje materiala.

Slaba lastnost umetnih materialov 
je tudi nizka temperatura tališča. Ker 
umetna vlakna ob povišani temperaturi 
izgubijo nosilnost, je potrebno odpra-
viti vsa trenja, ki lahko lokalno preko-

Uporaba sidriščnega traku v 
različnih situacijah

Slika 7: Prva in zadnja stran etikete na neskončnem sidriščnem traku 
(vir: Marko Zibelnik)

Slika 8: Uporaba sidriščnega traku pri spustu

Slika 9: Uporaba sidriščnega traku za 
izdelavo sidrišča (vir: Marko Zibelnik)

• nosilnosti v [kN];
• oznaki       in številki priglašenega or-

gana, ki je ugotavljal skladnost z di-
rektivo in standardi;

• letu proizvodnje;
• drugih podatkih, ki omogočajo sled- 

ljivost posameznega traku.
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Slika 10: Navezava nosil s sidriščnimi trakovi za vodoravni položaj nosil 
(vir: Marko Zibelnik)

Slika 11: Navezava nosil s sidriščnimi trakovi za transport nosil po napeti vrvi z dvema 
zaporednima škripcema (vir: Marko Zibelnik)

Slika 12: Navezava koritastih nosil za vleko nosil po strmini (levo), navpični dvig nosil 
in prehod nosil preko roba (na sredini) ter navezava spodnjega konca nosil pri prehodu 
nosil preko roba (desno) (vir: Marko Zibelnik)

Slika 13: Uporaba sidriščnih trakov pri 
izdelavi vrvne ograje (vir: Marko Zibelnik)

Slika 14: Drseči vozli s pomočjo neskončnega traku – ista funkcionalnost kot prusikov 
vozel – levo t. i. Enzo-izvedba, desno t. i. Prusik-izvedba (vir: Marko Zibelnik)

Slika 15: Različne izvedbe sidriščnih trakov 
(vir: internet)

Slika 16: Na lom obremenjen prešit del 
sidriščnega traku – NEVARNA SITUACIJA! 
(vir: Marko Zibelnik)

Popuščevalna vrv

Par trakov
pri nogah

Par trakov
pri glavi

Vrv za odmik

Tirolska prečnica

Vlečna vrv

Ob takšni vezavi nosil
se nosila obrnejo 
vzporedno glede na 
tirolsko prečnico
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točka v tem primeru v nevarnosti, saj 
pride do padca bremena za polovično 
dolžino sidriščnega traku in s tem po-
večane dinamične obremenitve celot-
nega vrvnega sistema s preostalo sid-
riščno točko vred. 

Neustrezna izvedba
Slika 19 prikazuje situacijo, kjer po-

samezni kraki traku niso zasukani. V 
primeru popustitve desne sidriščne 
točke desna vponka zleti skozi glavno 
vponko.

PVC-cisterna s kovinskimi cevmi na 
slikah 18 in 19 je prikazana namerno, z 
namenom, da se prikaže, da je potrebno 
posamezne sidriščne točke v takšnem 
primeru res podvojiti, potrojiti, početve-
riti … Kovinski cevi okoli plastične cister-
ne na slikah 18 in 19 nista ustrezni za 
izdelavo zanesljivega sidrišča, saj je nju-
na nosilnost v večini primerov premajh- 
na. Poudarek na slikah je namenjen ob- 
račanju posameznega kraka traku ob 
vpenjanju v centralno vponko.

Slika 17: Izvedba tritočkovnega dinamič-
nega sidrišča z daljšim neskončnim sid-
riščnim trakom (vir: Marko Zibelnik)

Dvotočkovno ali večtočkovno 
dinamično sidrišče
Pri tem načinu izdelave sidrišča 

obremenitev vrvnega sistema prene-
semo na dva ali več sidriščnih točk. Po-
zorni moramo biti na to, da trak pred 
vtaknitvijo v glavno vponko v sidrišču 
zasukamo za 180 °. Nujno potrebno je, 
da zasukamo minimalno en krak traku, 
priporoča pa se, da zasukamo oba oz. v 
primeru večtočkovnih sidrišč vse krake 
trakov za 180 ° in to obvezno vse v isto 
smer. 

Če tega ne naredimo, sidrišče v pri-
meru popustitve posamezne sidriščne 
točke ne drži nič. Vponka izpuljene sid-
riščne točke zleti skozi glavno sidriščno 
vponko, ne da bi jo le-ta ustavila.

Ustrezna izvedba
Slika 18 prikazuje situacijo, kjer so 

zasukani minimalno eden ali pa vsi kra-
ki trakov. V primeru popustitve desne 
sidriščne točke se desna vponka zaleti 
v centralno vponko in tam tudi obsta-
ne. Kljub temu je lahko leva sidriščna 

Slika 18: V redu – VARNO!

ZAKLJUČEK
Sidriščni trakovi so zelo uporabna 

oprema v vrvni tehniki, saj jih lahko 
uporabimo v zelo različnih situacijah. 
Pozorni moramo biti predvsem na za-
konitosti, ki so opredeljene v tem član-
ku. Vsekakor pa poznavanje in razume-
vanje tega članka uporabnika ne odve-
zuje od tega, da si prebere in razume 
originalna navodila za uporabo sidrišč-
nih trakov, ki jih ob nakupu posreduje 
proizvajalec. ●

 Slika 19: Ni v redu – NEVARNO!
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NOS 
VPONKE

VRATICA

VZMET
(skrita)

KOVICA

STEBLO

VAROVALO PRED 
NENAMERNIM 
ODPIRANJEM

Nos vponke včasih in danes (vir: internet)

RAZDELITEV VPONK
Vponke delimo glede na:

– simetrijo,
– obliko,
– namen,
– področje uporabe,
– material,
– način varovanja proti nenamerne-

mu odpiranju,
– nosilnost.

SIMETRIJA IN OBLIKA VPONK
Vponke se glede na simetrijo delijo 

na simetrične in asimetrične vponke. 
Simetrične vponke so običajno simetrič-
ne preko vzdolžne in prečne smeri. Naj-
bolj znana simetrična vponka je ovalna 
vponka. Med simetrične vponke se šte-
jejo tudi okrogle vponke. 

Dve najbolj znani asimetrični vponki 
sta vponka D in hruškasta oz. t. i. vpon-
ka HMS.

Večina vponk ima glavno vzdolžno 
nosilno in prečno nenosilno smer preko 
vratic vponke. Vponke se na tlačno trdnost 
ne testirajo in tudi ne uporabljajo.

SPOJNI ELEMENTI OZ. VPONKE – 1. DEL

Sestavni deli vponke (vir: Marko Zibelnik 
in internet)

Slika: Simetrične vponke – ovalna, okrogla 
in polkrožna vponka (vir: internet)

Asimetrične vponke – vponke D, HMS, ferrata 
in kljuka (vir: internet)

Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko – 16. del

V 13. delu članka je bila na grobo 
opisana veriga ABC v vrvni tehniki. Za 
osvežitev spomina na hitro ponovimo: 
A kot »anchor point« pomeni sidrišče, 
B kot »body« pomeni človeško telo, C 
kot »connection devices« pa pomeni 
vse vezne elemente in opremo med sid- 
riščem ter pasom, ki ga ima človek na 
sebi. Vsak člen ABC-verige po svoje 
preprečuje padec v globino oz. zaustav- 
lja padec, če do njega pride.

V tem in naslednjem članku bodo 
obravnavani pogosteje uporabljeni vezni 
elementi, ki se uporabljajo za povezavo 
vrvnega sistema v celoto. To so spojni 
elementi oz. vponke.

Slovenski standard, ki pokriva vezne 
elemente na področju profesionalne 
uporabe, je SIST EN 362:2005 – Osebna 
varovalna oprema za zaščito pred padci z 
višine – Spojni elementi, vezne elemen-
te na področju športne uporabe in gor-
ništva pa obravnava standard SIST EN 
12275:2013 – Gorniška oprema – Vponke 
– Varnostne zahteve in preskusne metode. 

Uporabniki vrvne tehnike danes na 
področju profesionalne in športne upora-
be spojnim elementom največkrat rečejo 
»vponke«, vedno redkeje pa v preteklo-
sti pogosteje uporabljen izraz »karabini«.

Čeprav oba standarda zahtevata, da 
so sile v vponkah izražene v [kN], so v 
tem članku sile izražene v [daN]. Večini 
gasilcev je ta enota razumljivejša, saj 
lahko s približkom rečemo, da je 1 daN 
približno enak 1 kg.

Standarda definirata vponko kot opre-
mo, ki jo je možno hitro in na enostaven 
način odpreti, v njo nekaj vpeti in na 
koncu ponovno zapreti, z namenom, da 
se sestavi nek vrvni sistem. Vponke lah-
ko v sidrišče vpnemo posredno ali nepos-
redno. Oblikovane morajo biti tako, da 
ne poškodujejo vrvi oz. druge opreme, 
ki je vpeta vanje. Običajno so vponke 
izdelane za vzdolžno obremenitev. 

Večina vponk je sestavljenih iz glav-
nega nosilnega dela vponke oz. stebla, 
vratic, varovala proti nenamernemu od-
piranju, kovice, vzmeti in nosu vponke. 

V preteklosti so se uporabljale vponke, 
ki so imele ostre nosove, danes pa pro-
izvajalci nosove vponk izdelujejo vedno 
bolj zaokrožene, s čimer je omogočeno 
lažje vpenjanje, predvsem pa lažje iz-
penjanje vrvi in druge vrvne tehnike.
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Vponka – odtis individualnega testiranja

Razred A
Vponke, kljuke oz. karabini z avto-

matskim zapiranjem, ki so zaradi svoje 
oblike namenjeni izdelavi oz. namestitvi 
neposredno v sidrišče (na obroč, cev, 
nosilec, jeklenico, jekleno konstrukcijo, 
v sidriščno ploščo …). Zaradi običajno več- 

RAZREDI VPONK ZA 
PROFESIONALNO UPORABO – 
SIST EN 362:2005 (EN 362:2004)
Standard SIST EN 362:2005 deli vpon-

ke za profesionalno uporabo v pet raz- 
redov: A, B, M, Q in T. Črka posamezne-
ga razreda mora biti na vponki napisana 
za oznako standarda, npr. EN 362:2004/A. 
Standard zahteva, da so vponke ozna-
čene z nosilnostjo v vzdolžni smeri z 
zaprtimi in zaklenjenimi vratci. 

Minimalna nosilnost vponk pri testi-
ranju je razvidna iz tabele:

Razred 
vponke

Vzdolžna smer:
vratica zaprta in 
zaklenjena [daN]

Vzdolžna smer:
vratica zaprta in  

nezaklenjena [daN]

Prečna smer:
vratica zaprta [daN]

A 2000 1500 Ni predvideno
B 2000 1500 700
M 2000 1500 1500
Q 2500 Ni predvideno 1000
T 2000 1500 Ni predvideno

20 kN

Označba vzdolžne nosilnosti vponke z za- 
prtimi in zaklenjenimi vratci (vir: Marko 
Zibelnik)

Razred A – Petzl MGO Open, Kong B.B.Q., Kong Frog (vir: internet)

Razred B – ovalna, hruškasta, D, polkrožna 
in ferrata sponka (vir: internet)

Večina vponk se individualno testira. 
Testirna naprava na vponki pusti pečat, saj 
se v njej odtisneta člena testirne naprave.

jih odprtin omogočajo vpetje večjih pred- 
metov, ki predstavljajo sidriščno točko.

Razred B

Samozapiralne univerzalne vponke 
različnih oblik so kot komponenta namen- 
jene za povezavo vrvnega sistema v ce-
loto (povezava vrvi in neskončnega traku, 
vrvi in rinke na pasu, popkovine, …).

Razred M
Vanj spadajo vponke s povečano no-

silnostjo v prečni smeri. Te vponke ima-
jo običajno močnejša vratica.

Slika: Dovoljene smeri obremenitve vponk 
– zgoraj simetrične vponke, spodaj asimet- 
rične vponke (vir: Marko Zibelnik in internet)

Tabela: Minimalna statična nosilnost vponk – SIST EN 362:2005

Slika: Razred M – Kong Ovalone Carbon in 
Kong Oval D Temp Steel … (vir: internet)

Razred Q
V njem so vponke z navojno zapiralno 

matico – vponke se zaprejo z navojno 
zapiralno matico, ki je hkrati tudi nosil-
ni del vponke. Namenjene so predvsem 
povezavam, ki se redko odpirajo.

Razred Q – Petzl Delta, Petzl Go in Petzl 
DemiRond (vir: internet)
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Razred T – Kong Double Gate, Haberkorn 
in Kong Frog (vir: internet)

RAZREDI VPONK V ŠPORTU IN
GORNIŠTVU – SIST EN 12275:2013
Standard SIST EN 12275:2013, ki 

obravnava vponke kot športno in gor-
niško opremo, jih razvršča v 7 razredov 
– A, B, H, K, Q, T in X. Na vponkah ra-
zredov H, K in X mora biti črka razreda 
napisana v krogu za oznako standarda, 
npr. EN 12275:2013 H . Proizvajalcu na 
vponke razredov B in T ni potrebno dati 
črke razreda, napisane v krogu. Razreda 
B in T morata biti napisana v krogu samo 
v primeru, če ima vponka varovalo pred 
njenim nenamernim odpiranjem.

Razredi vponk po tem standardu se 
deloma prekrivajo tudi z razredi vponk, ki 
jih obravnava standard SIST EN 362:2005. 
Ena glavnih razlik med vponkami za pro-
fesionalno in športno uporabo je varo-
valo za nenamerno odpiranje vratic 
vponke. Pri vponkah za športno uporabo 
to varovalo ni nujno potrebno, vponke 
za profesionalno uporabo pa ga nujno 
potrebujejo. Varovalo namreč prepreču-
je nenamerno odpiranje vratic z enim 
nenamernim gibom.

Standard zahteva, da so vponke ozna-
čene z nosilnostjo v vzdolžni smeri z 
zaprtimi vratci, v prečni smeri z zaprti-
mi vratci in v vzdolžni smeri z odprtimi 
vratci.

Tabela: Minimalna statična nosilnost vponk – SIST EN 12275:2013

Označitev nosilnosti vponk za šport in 
gorništvo (vir: internet)

Nosilnost vponk pri testiranju je raz-
vidna iz tabele:

Razred 
vponke Opis

Vzdolžna smer:
vratica zaprta

[daN]

Vzdolžna smer:
vratica odprta

[daN]

Prečna smer:
vratica zaprta

[daN]

A Specifične vponke 
za sidrišče 2000 700 Ni predvideno

B Običajne vponke 2000 700 700

H HMS hruškaste 
vponke 2000 600 700

K vponke Ferrata 2500 800 700

Q Vponka z navojno 
zapiralno  matico 2500 Ni predvideno 1000

X Ovalne vponke 1800 500 700

T Vponke za prešite 
zanke 2000 700 Ni predvideno

Razred A
Vanj sodijo vponke z avtomatskim 

zapiranjem, ki so zaradi svoje oblike na-
menjene izdelavi oz. namestitvi nepos- 
redno v sidrišče (npr. v sidriščno plošči-
co …).

Razred H – Petzl William, Kong HMS Napik 
Twist Lock in polbičev vozel v hruškasti 
vponki (vir: internet in Marko Zibelnik)

Razred T
Spojni elementi z zaprto rinko so na-

menjeni izdelavi samostojnih vrvnih 
podsistemov kot so npr. popkovine. 
Običajno so vrvi in bremenski trakovi v 
njih zaključeni s prešito zanko.

Razred H
Samozapiralne HMS vponke imajo 

hruškasto obliko. Zaradi razširjenega de-
la vponke so zelo uporabne za dinamično 
varovanje oseb med napredovanjem s 
polbičevim vozlom.

Slika: Razred A – Kong Frog 
(vir: internet)

Razred B
Samozapiralne univerzalne vponke 

različnih oblik so kot komponenta na-
menjene povezavi vrvnega sistema v 
celoto.

Razred B – Petzl Djinn, Ange S, William, 
Am‘D in Omni, Freino (vir: internet)
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Razred K
Samozapiralne vponke za gibanje in 

varovanje v feratah. 

Razred K – Kong Tango in Petzl Vertigo 
(vir: internet)

Razred Q
To so vponke z navojno zapiralno 

matico – vponke se zaprejo z navojno 
zapiralno matico, ki je hkrati tudi nosilni 
del vponke. Namenjene so predvsem 
povezavam, ki se redko odpirajo.

Jeklena vponka ter INOX- in Al-vponka  
(vir: internet)

Slika: Razred Q – Petzl Delta, Go in Demi-
Rond (vir: internet)

Razred X
Samozapiralne univerzalne vponke 

ovalne oblike za vpetje »širše kovači-
je«, kot so npr. razni škripci z razširjeno 
dvojno steno. Vponka, izdelana v razre-
du X, sodi običajno tudi v razred B.

»Oglodana« vponka (vir: Aleš Stražar)

Slika: Razred X – Kong Oval Steel Classic 
Screw Sleeve in Kong Oval Steel Straight 
Gate (vir: internet)

Razred T
Samozapiralne vponke, ki so že v 

osnovi izdelane tako, da se postavijo v 
smer, predvideno za obremenitev.

Slika: Razred T– Kong Paddle Bar Bent 
Gate in DMM Ceros (vir: internet)

MATERIALI ZA IZDELAVO VPONK
Vponke se večinoma izdelujejo iz t. i. 

ZiCrAl-zlitine, jekla ali INOX-materiala.

Jeklene vponke
Jeklene vponke so v primerjavi z os-

talimi vponkami težje, saj so izdelane iz 
jekla, obogatenega z ogljikom. Nekatere 
vponke pa so izdelane iz nerjavečega 
INOX-jekla. Jeklene vponke so dobro 
odporne na mehanske poškodbe, ki so 
lahko posledica padcev oz. drsanja ob 
drugo opremo. Pri ekstremnih obre-
menitvah se pričnejo vidno raztegovati 
in s tem kazati znake preobremenje-
nosti. Ob dolgotrajnejši izpostavljenosti 
vlagi začne železo v vponkah oksidirati 
in sčasoma lahko nastanejo razjede v 
materialu. 

Vponke iz aluminijeve zlitine
Vponke iz ZiCrAl-zlitine so zaradi pre-

težne vsebnosti aluminija veliko lažje od 
jeklenih. Manj  odporne so na mehan-
ske poškodbe, saj je ZiCrAl v primerjavi 
z jeklom mehkejši material. Pri ekstrem- 
nih obremenitvah niso tako predvidlji-
ve kot jeklene vponke. To pomeni, da 
vponka ob ekstremni obremenitvi ne 
nakaže preobremenitve kot jeklena 
vponka. To ima lahko za posledico tudi 
to, da ob prelomu vponke njene kose 
odnese do več 10 m daleč. Glede na to, 
da sta sornik in vzmet vratic v teh vpon-
kah ravno tako iz jekla, lahko pride ob 
dolgotrajnejši namestitvi vponke nekje 
v naravi (običajno več let) do korozij-
skega potenciala oz. t. i. galvanskega 
člena, ki ima lahko za posledico »oglo-
danost« materiala. 

Na sliki, poimenovani »vponka malo 
po domače«,  je mogoče videti smrtno 
nevarno improvizacijo na področju vrv-
ne tehnike. Takšna vponka – kljub mo-
rebitni zadostni nosilnosti – ne zadosti 
osnovni zahtevi vponk, da ne sme poško-
dovati drugih elementov vrvne tehni-
ke, ki se vpenjajo vanje. Takšna vponka 
lahko zaradi ostrih robov navojev na-
vojne palice poškoduje plašč zanke vrvi, 
ki se npr. vpenja vanjo.

Vponka »malo po domače«  
(vir: Aleš Stražar)

V naslednjem članku bodo opisani 
načini varovanja vponk pred nenamer-
nim odpiranjem vratic, navodila, kako 
izbrati ustrezno vponko, posebne obli-
ke vponk, nevarne situacije pri uporabi 
vponk in pregled ter izločitev vponk iz 
uporabe. ●
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V 15. delu članka je bila opisana 
oprema – po številu kosov najštevilčnej-
ša oprema v kompletih vrvne tehnike. 
Opisane so bile oblike in razredi vponk 
za profesionalno ter športno uporabo 
in najpogostejši materiali za izdelavo 
vponk.

V tem delu bodo podrobneje opisa-
ni sistemi varovanja vponk pred nena-
mernim odpiranjem.

VAROVANJE VPONK PRED 
NENAMERNIM ODPIRANJEM
Že večkrat je omenjeno, da je reše-

vanje z višin in iz globin delo in ne šport- 
na aktivnost. V prejšnjem članku so bile 
opisane zahteve za vponke, ki se uporab- 
ljajo za delo, in za vponke, ki se uporab- 
ljajo v športne namene. Največja razli-
ka teh vponk je potreba po varovanju 
pred nenamernim odpiranjem oz. zak- 
lepanjem vponk.

Pri reševanju z višin in iz globin je 
potrebno uporabljati vponke, ki imajo 
samozapiralna vratica in vgrajenega ene-
ga od sistemov varovanja pred nena-
mernim odpiranjem vratic. Zaklepanje 
vponk je lahko ročno ali avtomatsko. 
Pri teh vponkah je za odprtje vratic pot- 
rebno izvesti minimalno dva različna 
vnaprej določena zaporedna giba. Vsaj 
en gib je namenjen odklepanju, en gib 
pa odpiranju vratic vponk. Izjema so 
vponke razreda Q in nekaj drugih spe-
cialnih vponk, ki imajo ročni način zapi-
ranja ter zaklepanja.

Indikatorji za zaklenjenost oz. 
odklenjenost vponke
Petzl, eden najbolj znanih proizvajal-

cev vponk, pri izdelavi vponk z matico 
uporablja rdečo opozorilno oznako, ki 
uporabnika opozori na to, da je vponka 

Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko – 17. del

odklenjena in jo je potrebno pred obre-
menitvijo obvezno zakleniti.

Ostali proizvajalci najpogosteje ozna-
čujejo nezaklenjena vratica vponke s 
simbolom smrti ali odklenjene ključav-
nice, zaklenjena vratica vponke pa npr. 
z zaklenjeno ključavnico ali oznako OK.

Iz izkušenj lahko rečem, da omenje-
ne indikatorje, ki opozarjajo na odklenje-
nost vponke, običajno opazijo prej dru-
gi člani reševalne ekipe kot pa uporab-
nik, ki ima nezaklenjeno vponko na sebi.

Vponka z matico – Screw lock
V preteklosti so se proti nenamer-

nemu odpiranju vratic – zaradi cenovne 
dostopnosti in enostavnosti – najpogos- 
teje uporabljale vponke z matico oz. t. i. 
»matičarke«. Kljub razvoju vponk je 
omenjen klasični sistem še vedno aktu-
alen, saj je vsestranski in univerzalen. 
Za zaklepanje vponke je potrebno ma-
tico na vraticah vponke premakniti čez 
nos vponke in tako onemogočiti nena-
merno odpiranje vratic vponke.

– uporabnik lahko aktivno zaklene vpon- 
ko in na koncu čuti, ali je le-ta zaklen- 
jena ali ne.
Slabosti varovanja s stališča varnosti 

in ergonomije:
– odklepanje in zaklepanje vponke 

zahteva več časa,
– vponka se lahko samodejno odklene 

zaradi vibracij v določenih položajih,
– vponka se lahko samodejno odkle-

ne in odpre ob drgnjenju z drugim 
predmetom,

– uporabnik lahko po vpetju opreme v 
vponko pozabi na zaklepanje vponke.

Vponka z enostavnim dvojnim 
varovanjem
Vponka z enostavnim dvojnim varo-

vanjem nudi avtomatsko zapiranje in zak- 
lepanje vponke. Za njeno odklepanje in 
odpiranje sta potrebna dva različna in 
vnaprej določena zaporedna giba: najp- 
rej je potrebno pritisniti na varovalko 
na steblu vponke, nato pa odpreti vra-
tica vponke. 

Indikatorji za zaklenjenost oz. odklenjenost 
vponke (vir: internet)

Vponka z matico (vir: internet)

Dobre lasnosti varovanja s stališča 
varnosti in ergonomije:
– možnost izvedbe odklepanja, odpi-

ranje in zaklepanja vponke samo s 
prstom ene roke;

– vponka se zaklene samo takrat, ko 
uporabnik to želi;

– vponka je zanesljiva tudi v umaza-
nem in zahtevnem okolju;

Dobre lastnosti varovanja s stališča 
varnosti in ergonomije:
– omogoča hitro in enostavno odkle-

panje ter odpiranje vponke z dlanjo 
in prstom ene roke;

– namenjen je pogostemu vpenjanju 
in izpenjanju, kot npr. na koncu 
popkovine ter v feratah;

– nudi avtomatsko zaklepanje vratic 
vponke;

Vponka z enostavnim dvojnim varovanjem (vir: internet in Marko Zibelnik)

SPOJNI ELEMENTI OZ. VPONKE – 1. DEL
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– oblika vponke omogoča, da se ob 
obremenitvi samodejno obremeni 
njena vzdolžna smer.
Slabosti varovanja s stališča varnosti 

in ergonomije:
– sistem varovanja – v primerjavi z osta-

limi načini varovanja – nudi manjšo 
stopnjo varnosti, saj za odpiranje ne 
potrebuje veliko energije.

Vponka z dvostopenjskim 
varovanjem – Twist lock
Vponka z dvostopenjskim varovanjem 

nudi avtomatsko zapiranje in zaklepanje 
vponke. Za njeno odklepanje in odpiran- 
je sta potrebna dva različna in vnaprej 
določena zaporedna giba. Varovalko na 
vraticah vponke je potrebno najprej za-
vrteti za 90°, nato pa odpreti vratica 
vponke. 

Dobre lastnosti varovanja s stališča 
varnosti in ergonomije:
– omogoča hitro in dokaj enostavno 

odklepanje ter odpiranje vratic vpon-
ke,

– omogoča hitro in avtomatsko zapi-
ranje ter zaklepanje vratic vponke.
Slabosti varovanja s stališča varnosti 

in ergonomije:
– vponko je potrebno odkleniti ob 

vsakem odpiranju;
– vpeta oprema (npr. sidriščni trakovi) 

se lahko zatakne med vratica in nos 
vponke, zato mora uporabnik – kljub 
avtomatskemu zapiranju in zaklepa-
nju vponke – vsakič preveriti ustrez- 
nost namestitve vpete opreme;

– vponka se lahko – kljub zaklenje-
nosti – odklene in samodejno odpre 
ob drgnenju z drugim predmetom.

Vponka z žičnato varovalko – 
Wire lock
Vponka z žičnato varovalko nudi nje-

no avtomatsko zapiranje in zaklepanje. 
Za odklepanje in odpiranje vponke sta 
potrebna dva različna ter vnaprej dolo-
čena zaporedna giba: varovalko na vrati-
cah vponke je potrebno najprej potisniti 
navzdol, nato pa odpreti vratica vponke. 
Tovrstne vponke so običajno namenje-

Vponka z dvostopenjskim varovanjem (vir: internet)

Vponka s tristopenjskim varovanjem (vir: internet)

ne nameščanju na popkovine in upora-
bi v feratah ali adrenalinskih parkih.

Dobre lastnosti varovanja s stališča 
varnosti in ergonomije:
– sistem varovanja omogoča hitro in 

enostavno odklepanje vratic vponke 
z enim prstom,

– mogoče je hitro in avtomatsko zapi-
ranje ter zaklepanje vratic vponke,

Vponka z žičnato varovalko (vir: internet)

– enostavnost sistema varovanja je na-
menjena pogostemu vpenjanju in iz-
penjanju, kot npr. na koncu popkovine.
Slabosti varovanja s stališča varnosti 

in ergonomije:
– v primerjavi z ostalimi načini varova-

nja nudi manjšo stopnjo varnosti, 
saj za odpiranje ne potrebuje veliko 
energije,

– mehanizem za zaklepanje vponke je 
zelo občutljiv na poškodbe zaradi 
zunanjih mehanskih vplivov.

Vponka s tristopenjskim varovan- 
jem – Triact/triple/3 stage lock
Vponka s tristopenjskim varovanjem 

nudi njeno avtomatsko zapiranje in zak- 
lepanje. Za odklepanje in odpiranje 
vponke so potrebni trije različni in vnap- 
rej določeni zaporedni gibi. Varovalko 

na vraticah vponke je potrebno najprej 
pomakniti navzgor ali navzdol (odvisno 
od proizvajalca), jo zavrteti za 90° in 
nato odpreti vratica vponke.

Dobre lastnosti varovanja s stališča 
varnosti in ergonomije:
– visoka stopnja varnosti trojnega va-

rovanja pred nenamernim odpiran- 
jem. 
Slabosti varovanja s stališča varnosti 

in ergonomije:
– vponko je potrebno odkleniti ob vsa-

kem odpiranju;
– trojni gib za odklepanje zahteva od 

uporabnika nekaj vaje;
– vpeta oprema (npr. sidriščni trakovi) 

se lahko zatakne med vratica in nos 
vponke, zato mora uporabnik – kljub 
avtomatskemu zaklepanju vponke – 
vsakič preveriti ustreznost namestit- 
ve vpete opreme;

– mehanizem varovanja je zelo občut- 
ljiv na umazanijo in drobne delce, ki 
lahko zaidejo v mehanizem varovalke.

Proizvajalec vponk Rock Exotica v 
prodajnem programu nudi nadgradjo 
tristopenjskega varovanja, ki je bolj upo-
rabna za fazo vpenjanja opreme v vpon-
ko kot za fazo izpenjanja opreme iz nje. 
Uporabnik prav tako najprej privzdigne 
varovalko in jo zavrti za 90 stopinj. V 
tem trenutku vgrajen mehanizem va-
rovalko obdrži v t. i. položaju »ready«, 
tudi če uporabnik vratic vponke ne od-
pre takoj in spusti varovalko. Uporab-
nik nato pripravi ostalo opremo, ki jo 
ima namen vpeti v vponko, in jo kasne-
je enostavno vpne vanjo, saj je le-ta že 
odklenjena. Če se uporabnik premisli 
in vponke ne želi odpreti, malo odpre 
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Vponka z varovanjem na kroglico 
– Ball lock
Vponka z varovanjem na kroglico 

nudi njeno avtomatsko zapiranje in zak- 
lepanje. Za odklepanje in odpiranje 
vponke so potrebni trije različni in vnap- 
rej določeni zaporedni gibi: najprej je 
potrebno pritisniti na kroglico na varo-
valki, nato zavrteti varovalko za 90 sto-
pinj, nato pa odpreti vratica vponke.

vratica in jih spusti, vponka pa se sa-
modejno zapre in zaklene.

in odpiranje vponke so potrebni trije 
različni in vnaprej določeni zaporedni 

Rock Exotica in njihov model Orca – vponka s položajem »ready« (vir: internet)

Dobre lastnosti varovanja s stališča 
varnosti in ergonomije:
– hitro in avtomatsko zaklepanje vra-

tic vponke,
– kroglica je običajno obarvana zele-

no zaradi lažje vizualne kontrole nad 
zaklenjenostjo vponke,

– visoka stopnja varnosti trojnega varo-
vanja pred nenamernim odpiranjem. 
Slabosti varovanja s stališča varnosti 

in ergonomije:
– vponko je potrebno odkleniti ob 

vsakem odpiranju;
– trojni gib za odklepanje od uporab-

nika zahteva nekaj vaje;
– vpeta oprema (npr. sidriščni trakovi) 

se lahko zatakne med vratica in nos 
vponke, zato mora uporabnik – kljub 
avtomatskemu zaklepanju vponke – 
vsakič preveriti ustreznost namestit- 
ve vpete opreme;

– sistem varovanja je zelo občutljiv na 
umazanijo in drobne delce, ki lahko 
zaidejo v mehanizem varovalke.

Vponka s posebnim 
pripomočkom za odklepanje – 
Pin lock
Vponka s posebnim pripomočkom 

za odklepanje nudi njeno avtomatsko 
zapiranje in zaklepanje. Za odklepanje 

Vponka z varovanjem na kroglico (vir: internet)

gibi: najprej je potrebno na varovalko 
pritisniti s posebnim pripomočkom, nato 
varovalko zavrteti za 90 stopinj, na kon-
cu pa odpreti vratica vponke.

Dobre lastnosti varovanja s stališča 
varnosti in ergonomije:
– hitro in avtomatsko zaklepanje vra-

tic vponke;
– preprečitev, da bi se uporabnik med 

uporabo lahko na hitro izpel iz vponke;

– za odklepanje je nujno potreben pri-
pomoček;

– visoka stopnja varnosti trojnega va-
rovanja pred nenamernim odpiran- 
jem. 
Slabosti varovanja s stališča varnosti 

in ergonomije:
– težavno odklepanje vponke, še po-

sebej v primeru nevarnosti in potre-
be po hitrem izpenjanju;

– možnost izgube posebnega pripo-
močka;

– vponko je potrebno odkleniti ob 
vsakem odpiranju;

– trojni gib za odklepanje zahteva od 
uporabnika nekaj vaje;

– vpeta oprema (npr. sidriščni trakovi) 
se lahko zatakne med vratica in nos 
vponke, zato mora uporabnik – kljub 
avtomatskemu zaklepanju vponke – 
vsakič preveriti ustreznost namestit- 
ve vpete opreme;

– sistem varovanja je zelo občutljiv na 
umazanijo in drobne delce, ki lahko 
zaidejo v mehanizem varovalke.

Vponka z ročnim zapiranjem in 
zaklepanjem
Vponka z ročnim zapiranjem in zakle-

panjem je namenjena trajnejšemu vpen- 
janju opreme, saj je za njeno zapiranje, 
zaklepanje, odklepanje in odpiranje pot- 
rebno ustrezno orodje (viličasti ključ, 
imbus-ključ …).

Vponka s posebnim pripomočkom za odklepanje (vir: internet)

Dobre lastnosti varovanja s stališča 
varnosti in ergonomije:
– namenjena je dolgotrajni namestitvi 

brez manipulacije,
– preprečuje, da bi se uporabnik med 

uporabo izpel iz vponke,
– najzanesljivejše zaklepanje vponke, 

če je zaklepanje izvedeno pravilno.
Slabosti varovanja s stališča varnosti 

in ergonomije:
– težko odklepanje vponke, še pose-

bej v primeru nevarnosti in potrebe 
po hitrem izpenjanju;

– vponko je potrebno odkleniti z 
ustreznim ključem ob vsakem odpi-
ranju. ●

Vponki z ročnim zapiranjem, zaklepanjem, 
odklepanjem in odpiranjem (vir: internet)
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Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko – 18. del

SPOJNI ELEMENTI OZ. VPONKE – 3. DEL

»Ozka kovačija«, ki omogoča uporabo asimetrične D-vponke (vir: Petzl, Anthron)

IZJEME
V nadaljevanju je nekaj kosov kovači-

je, ki so izjema glede na zgoraj napisane 
lastnosti, saj lahko hkrati nastopajo kot 
ozka in široka kovačija, odvisno od tega, v 
katero točko vpetja želimo vpeti vponko. 

Izjema št. 1
Škripec z integrirano vrvno prižemo 

Petzl ProTraxion na zgornji odprtini za-
radi dvojne razmaknjene toge stene 
nastopa kot »široka kovačija«, čeprav bi 
ga lahko zaradi spodnje odprtine z dvojno 
ozko steno uvrstili med »ozko kovačijo«.

»Široka« in »ozka kovačija« (vir: internet in Marko Zibelnik)

V prejšnjem delu so bili opisani naj-
pogostejši načini varovanja vponk pred 
nenamernim odpiranjem vratic. Tokrat 
bo podanih nekaj nasvetov, katero vpon-
ko izbrati za določen primer uporabe. 
Opisane bodo posebne oblike in izved-
be vponk, pogoste nevarne situacije 
pri njihovi uporabi ter njihovo vzdrže-
vanje.

KATERO VPONKO IZBRATI?
Pri izbiri ustrezne vponke se je pot- 

rebno najprej vprašati, kaj želimo v njo 
vpeti oz. kaj želimo z njo povezati. Izbi-
ra ustrezne vponke je odvisna od tega, 
ali želimo v njo vpeti npr. zanko vozla, 
enega od kosov kovinske vrvne tehnike 
(v nadaljevanju »kovačije), neskončni 
trak ali nekaj čisto drugega.

»Ozka kovačija«
Kovačijo, ki je na mestu vpenjanja 

vponke relativno ozka, bomo v nadalje-
vanju zaradi lažjega razumevanja ime-
novali kar »ozka kovačija«. Slednja zara-
di ozke enojne, dvojne ali trojne nosil-
ne stene omogoča uporabo asimetrične 
D-vponke. Ozka oblika oz. majhna širi-
na opreme omogoča, da se oprema v 
asimetrični D-vponki samodejno posta-
vi na stran stebla vponke, kjer ima le-ta 
največjo nosilnost. Pri »ozki kovačiji« 
lahko uporabimo tudi ovalne in hru-
škaste vponke.

»Široka kovačija«
Kovačijo, ki je na mestu vpenjanja 

vponke relativno široka, bomo v nadalje-
vanju imenovali »široka kovačija«. »Širo-
ka kovačija« z dvojno razmaknjeno ste-
no zahteva uporabo simetrične vpon-
ke. V primeru, da izberemo asimetrično 
D-vponko, se vpeta oprema ne postavi 

»Široka kovačija« zahteva uporabo ovalne vponke (vir: Petzl, Singing Rock)

Uporaba »hruškaste vponke« 
(vir: Petzl in Marko Zibelnik)

vzdolžno v vponki, ampak jo vleče v eno 
stran. Pri »široki kovačiji« lahko upora-
bimo tudi hruškaste vponke.

Ročna vrvna prižema Anthron AD-10 
in »bloker« Anthron AB-20 imata zgo-
raj ravno tako dvojno razmaknjeno togo 
steno, spodaj pa imata enojno steno.

V vseh treh primerih moramo zgoraj 
namestiti ovalno (lahko tudi hruškasto) 
vponko, v spodnjo odprtino pa lahko 
poleg njiju namestimo tudi asimetrič-
no D-vponko.

Izjema št. 2
V nadaljevanju je primer uporabe 

ozke kovačije, npr. Petzl Stop vrvne za-
vore. Predhodno je bilo omenjeno, da 
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lahko za to vrvno zavoro uporabljamo 
asimetrično D-vponko. Če želimo pri 
delu z vrvno zavoro ustvariti več trenja, 
lahko poleg vrvne zavore uporabimo 
dodatno vponko. V praksi se le-ta pogos- 
to imenuje »česalna« vponka. V prime-
ru uporabe dodatne vponke vrvna za-
vora Petzl Stop nastopi skupaj z njo kot 
»široka kovačija« in zahteva uporabo 
ovalne vponke.

ritev napete vrvi – npr. »tirolke«. Za iz-
delavo škripčevja – kot pripomočka za 
lažje dviganje – vponka ne potrebuje 
sistema proti nenamernemu odpiranju 
(glej levi dve vponki na sliki, ki prikazu-
je vponke s škripcem, brez njega in s 
sistemom proti nenamernemu odpira-
nju), za preusmeritev napete »tirolke« 
oz. neposredni dvig osebe pa vponka 
potrebuje sistem proti nenamernemu 
odpiranju (glej desne tri vponke na sliki). 

Vponke s škripcem, brez njega in s sistemom proti nenamernemu odpiranju (vir: internet)
Petzl Stop vrvno zavoro z dodatno vponko 
uvrščamo med »široko kovačijo« 
(vir: Marko Zibelnik)

POSEBNE VPONKE
Vponke za ustvarjanje dodatnega 
trenja
Za ustvarjanje dodatnega trenja pri 

uporabi vrvne zavore lahko uporabimo 
tudi vponke, izdelane posebej za ta na-
men. V nadaljevanju lahko vidimo vrv-
no zavoro, ki ima za ustvarjanje dodat- 
nega trenja nameščeno vponko Petzl 
Freino. Vponka je asimetrična. Na zu-
nanji strani ima izdelano dodatno uho, 
skozi katerega namestimo prosto neob- 
remenjeno vrv, ki izhaja iz vrvne zavo-
re. Večina proizvajalcev vrvnih zavor 
zahteva dodatno trenje in posledično 
dodatne vponke, v primeru, da sta na 
vrvni zavori dve osebi – reševalec in 
poškodovanec.

Vponka Petzl Freino za ustvarjanje  
dodatnega trenja (vir: internet)

Vponke s škripcem
Naslednja posebna vponka je vponka 

s škripcem. Omogoča nam hitro sesta-
vo škripčevja ali npr. sistema za preusme-

Vponka s škripcem: levo za preusmeritev 
vrvi, desno za izdelavo škripčevja 
(vir: internet)

Vponke z ločenim očesom, ki 
omogočajo vpetje prešitih zank
Na trgu je možno dobiti tudi vponke 

z ločenim vpenjalnim očesom, ki upo-
rabniku omogočajo naknadno vpetje 
prešitih zank vrvi ali trakov. To do ne-
davnega ni bilo mogoče, zato je bilo 
potrebno vrv s prešito zanko in vponko 
povezati v eno s pomočjo ene od vponk 
razreda Q, npr. Petzl Go. Pri novejših 
vponkah je odprtina vpenjalnega očes- 
nega dela zaprta z vijakom, ki ga je mož- 
no za vstavitev prešite vrvne zanke za-
časno odstraniti.

Povezava prešite zanke traku in vponke 
s pomočjo vmesne vponke Petzl Go 
(vir: Marko Zibelnik)

Vponke s spodnjim očesom, ki omogočajo 
naknadno vstavljanje prešitega dela vrvi 
ali traku (vir: internet)

Gasilski pasovi za pozicioniranje
V Sloveniji ima večina gasilskih pa-

sov za pozicioniranje pri delu na pop- 
kovini vgrajeno vponko z dvostopenj- 
skim varovanjem oz. s t. i. »twist lock« 
sistemom. Glede na to, da je s »tehnič-
nimi« ali s »požarnimi« rokavicami to 
vponko relativno težko odkleniti in 
odpreti, je Gasilska šola pred nekaj leti 
za potrebe usposabljanj nabavila paso-
ve s popkovinami, na katerih je vgraje-
na vponka z enostavnim dvojnim varo-
vanjem. Takšno vponko je možno brez 
težav odkleniti in odpreti s katerimikoli 
rokavicami.
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Levo vponka tipiziranega pozicijskega pasu, desno vponka pozicijskega pasu, ki se 
uporablja v Gasilski šoli (vir: Marko Zibelnik)

NEKAJ NEVARNIH SITUACIJ PRI 
UPORABI VPONK
Uporabniki vrvne tehnike radi pozab- 

ljajo na to, da je položaj vponke in vpe-
tega vrvnega sistema v primeru obreme-
nitve zelo pomemben. Rado se zgodi, da 
se vponka, med tem ko sistem ni pod 
obremenitvijo, obrne tako, da vpeti vrvni 
sistem ob obremenitvi obremeni vratca 
vponke. 

Ob t. i. kritičnih fazah (npr. trenutek pol-
ne obremenitve sistema) je potrebno re-
ševanje ustaviti, preveriti ustreznost names- 
titve vrvnega sistema, predvsem vponk, 
in šele nato nadaljevati z reševanjem.

V nadaljevanju je opisan primer dvi-
ganja poškodovanca iz globokega jaška 

Strokovno usposobljena oseba za 
vzdrževanje vrvne tehnike, pooblašče-
na s strani proizvajalca vrvne tehnike, 
lahko tipiziran gasilski pas nadgradi z 
npr. Petzlovo Eashook Open vponko.

s pomočjo trinožca in škripčevja. V tre-
nutku, ko se poškodovanca dvigne od 
tal za 10-20 cm in je vrvni sistem polno 
obremenjen z njegovo težo, se reševanje 
za trenutek ustavi ter preveri ustreznost 
namestitve celotne opreme. Če je kakš- 
na vponka obremenjena na vratica, se 
lahko poškodovanca brez večjih težav s 
kratkim spustom spusti nazaj na tla, 
vponko popravi in nadaljuje z dvigom. 
Če pa neutrezno nameščeno vponko 
opazimo, ko je poškodovanec 5 m od tal, 
npr. na polovici višine, pa največkrat ne 
vemo, ali ga je bolje spustiti nazaj na 
tla ali nadaljevati z dvigom in upati, da 
se zaradi napačno vpete vponke ne bo 
nič zgodilo.

Športni plezalci uporabljajo vplete-
no osmico za vpetje dinamične varo-
valne vrvi neposredno na trebušno 
zanko pasu. Neposredno vpetje vrvi v 
pas ima dva razloga: prvi je prihranitev 
opreme, drugi – s stališča varnosti po-
membnejši razlog – pa je preprečevanje 
situacije, kjer bi se lahko vponka med 
plezanjem v neobremenjenem stanju 
postavila v napačen položaj, v primeru 
padca pa bi se le-ta obremenila na vra-
tica vponke.

Nadgradnja pozicijskega pasu  
(vir: Marko Zibelnik)

Vponke za obešanje opreme
Vponke za obešanje opreme so na-

menjene izključno obešanju delovne 
in druge opreme na pas med delom na 
višini (vponke, trakovi, orodje …) in ni-
kakor ne obremenitvam vponke z živo 
maso.

Vponka za obešanje opreme (vir: internet)

Prikaz nepravilne in nevarne uporabe vponk (vir: Petzl)

Obremenitev vponke na predelu vratic – SMRTNO NEVARNO 
(vir: Gasilska šola in Marko Zibelnik)

Neposredna in posredna navezava vrvi v zanko pasu (vir: Marko Zibelnik)
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Situacije, kjer bi se lahko vponka med 
delom postavila v položaj, ki bi lahko 
ob obremenitvi poškodovala vponko, 
se lahko v večini primerov prepreči z 
raznimi plastičnimi in gumijastimi drža-
li (t. i. »stringi«).

Plastična in gumijasta držala (vir: Petzl)

Glede na to, da se vponka z matico 
zaradi vibracij med reševalno akcijo 
včasih samodejno odklene, se priporo-
ča, da se le-ta namesti v vrvni sistem 
na način, da se matica vijači navzdol. 
Posnetek na to temo je možno videti na 
www.youtube.com s pomočjo QR-kode 
v nadaljevanju.

Vpliv vibracij na vponko z matico 
(vir: Marko Zibelnik in internet)

Serijske številke vponk 
(vir: Marko Zibelnik)

 Označevanje lastnih podatkov na vponki 
(vir: Marko Zibelnik)

Če vratica vponke in mehanizem pro-
ti nenamernemu odpiranju ne delujeta 
brezhibno, vponko najprej operemo, 
očistimo, izpihamo, popolnoma osuši-
mo ter namastimo s sprejem za suho 
podmazovanje. ●

Proizvajalec običajno zahteva, da se 
vponka izloči iz uporabe:
– če je bila predelana ali spremenjena 

s strani nepooblaščene osebe,
– če je bila izpostavljena obremenitvam 

pri faktorju padca 1 ali več,
– če je bila uporabljena v temperatur-

nem območju pod -40 ali nad +80 °C,
– če je bila izpostavljena kemikalijam,
– če je bila izpostavljena padcu z večje 

višine,
– če je bila na določenem mestu obrab- 

ljena več kot 1 mm,
– če nista poznana lastnik ali zgodovi-

na vponke (najdena vponka npr. v 
plezališču).

Če preglednik pri pripravi na funkci-
onalni pregled vponke ugotovi enega 
od naštetih razlogov za izločitev, ne na-
daljuje njenega funkcionalnega pregle-
da. Avtomatsko jo izloči iz uporabe in 
jo vidno označi kot neprimerno za na-
daljnjo uporabo, npr. z rdečim izolirnim 

 
PREGLED IN VZDRŽEVANJE 
VPONK
Proizvajalci vponk zahtevajo, da se 

le-te pregledajo ob vsaki uporabi s stra-
ni uporabnika, s strani pooblaščenega 
preglednika pa jih je potrebno pregle-
dati vsaj enkrat letno. V Gasilski šoli se 
letni pregled opreme opravi s strani 
pooblaščene osebe v poletnem času, 
ko le-te ne uporabljamo. 

Interni način označevanja izločene opreme 
(vir: Marko Zibelnik)

Uporaba spreja za suho podmazovanje 
vponk (vir: Marko Zibelnik)

trakom ali jo z žago prereže, da je vidno 
neuporabna. Kontrolni list za pregled 
vponk si lahko ogledate na priloženi sliki.

Gasilska šola iz uporabe redno izloči 
vse vponke, ki na usposabljanjih pade-
jo z večje višine na trda tla. Ob udarcu 
ob tla lahko v vponki nastanejo mikro 
razpoke, ki jih s prostim očesom ne vi-
dimo, ob naslednji večji obremenitvi 
pa lahko vponka poči.

 
Večina proizvajalcev vponk dovoljuje 
dodatno označevanje stebla vponk z 
graviranjem do globine 0,5 mm, ne do-
voljujejo pa označevanja s tolčenjem 
oznak.

Glede na to, da so vponke izdelane 
iz kovine, običajno nimajo življenjske 
dobe. Datum proizvodnje vponke je iz 
oznake na njej možno razbrati na na-
čin, kot ga prikazuje slika o serijskih 
številkah vponk:
– 02 16 – februar 2016;
– 16 212 VA 2271 – leto 2016, 212. 

dan v letu … (Petzl je ta način ozna-
čevanja uporabljal do leta 2016);

– 17G0093223 908 – leto 2017, G me-
sec proizvodnje – julij … (Petzl ta način 
označevanja uporablja od leta 2016);

– 142322480A – leto 2014, 232. dan v 
letu … (DMM).
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Iz prejšnjih dveh slik je razvidno, da 
lahko vsak škripec uporabimo kot pritr-
jeni ali gibljivi škripec. Kakšna bo nje-
gova vloga v vrvnem sistemu, je odvisno 
predvsem od tega, kje v vrvnem siste-
mu ga namestimo. Če je škripec nameš- 
čen v sidrišču in se njegova lega med 
delom ne spreminja, je njegov osnovni 
namen običajno samo preusmeritev 
smeri vleke. Če pa se lega škripca med 
vleko bremena spreminja, pa je njegov 
osnovni namen, poleg spremembe sme-
ri vleke, predvsem zmanjšanje potreb-
ne sile vleke. 

Če se sestavi skupaj najmanj en pritr-
jeni in en gibljivi škripec, govorimo o t. i. 
škripčevju. Razmerje med silo, potrebno 
za dvig ali vleko bremen, ter dejansko 
potrebno vlečno ali dvižno silo na koncu 
vrvi, imenujemo razmerje škripčevja. 

V vrvni tehniki se, čeprav se ve, kaj 
so po definiciji pritrjeni škripec, gibljivi 
škripec in škripčevje, pogosto celotne-

Splošno o škripcih
Slovensko-evropski standard SIST EN 

12278:2007 opisuje škripec kot kos opre-
me vrvne tehnike, ki vsebuje enega ali 
več kolesc in omogoča povezavo vrvi ter 
vponke, ob tem pa zmanjša trenje med 
vponko in vrvjo na najmanjšo možno 
mero. Standard določa, da se lahko v 
škripce vpnejo dinamične, statične in 
pomožne vrvi.

O škripcih in škripčevjih je bilo s fizi-
kalnega stališča veliko napisanega v Let- 
nem gasilskem priročniku Gasilske zve-
ze Slovenije za leto 2018. V tem članku 
bodo podrobneje opisane osnovne in 
varnostne zahteve ter preskusne me-
tode za škripce, ki jih podrobneje opre-
deljuje prej navedeni standard (SIST EN 
12278:2007). Slednji je v osnovi namen- 
jen gorniški opremi, se pa isti škripci 
uporabljajo tudi pri profesionalni opre-
mi – npr. pri reševanju z višin in iz glo-
bin – saj posebnega standarda za škripce 
za profesionalno uporabo ni na voljo.

Škripec je torej enostavno orodje, 
sestavljeno iz ohišja, osi in najmanj ene-
ga tekalnega kolesa z utorom.

Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko – 19. del

ŠKRIPCI

Za dosego zgoraj navedenih ciljev 
imamo na voljo dva osnovna načina 
namestitve škripca. Škripec lahko na-
mestimo v vrvni sistem kot pritrjeni ali 
gibljivi škripec.

mu področju reče enostavno kar »škrip-
čevje«. 

Sliko Pritrjeni in gibljivi škripec ter 
škripčevje se v vrvni tehniki najpogoste-
je opiše kot »škripčevje 1:1« (en pritr-

Sestavni deli škripca (vir: Marko Zibelnik 
in internet)

Osnovni namen in cilji uporabe škrip-
cev v vrvni tehniki so:
– sprememba smeri vleke vrvi;
– ustvarjanje odmika vrvi od ovir med 

spuščanjem bremen (objekt, tla …);
– izdelava škripčevja in s tem zmanj-

šanje potrebne vlečne sile ter
– transport bremen po vodilni vrvi.

Slika: Osnovni namen in cilj uporabe škripcev v vrvni tehniki (vir: Marko Zibelnik)

jeni škripec) ter »škripčevje 2:1« (en 
gibljiv škripec ali en gibljiv in en pritrje-
ni škripec).

Pri uporabi škripčevja se zmanjša pot- 
rebna vlečna sila, poveča pa se potreb-
na dolžina vleke. Pri škripčevju 2:1 je 
torej za dvig 100 daN težkega bremena 

Pritrjeni in gibljivi škripec ter škripčevje (vir: Marko Zibelnik in internet)

Vzporednost vrvi v škripčevju 2:1 
(vir: Marko Zibelnik)

ohišje

tekalno kolo z utorom

os



Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki rešeVanja z VrVno tehniko 5756

od glavnih podatkov, ki jih pri uporabi 
škripcev določi proizvajalec, je premer 
vrvi. Pri premajhnih premerih vrvi se 
lahko zgodi, da vrv pade iz tekalnega 
kolesa in se zagozdi med tekalno kolo 
ter ohišje, s čimer poškoduje vrv. Pri 
prevelikih premerih pa se lahko zgodi, 
da vrv drsi ob ohišje škripca in ima za 
posledico prav tako poškodbo vrvi oz. 
škripca.

S slik Označevanje škripcev s strani 
proizvajalca je možno razbrati podatke, 
ki jih proizvajalci označijo na škripcu:
– proizvajalec,
– tip oz. model škripca,
– evropski standard,
– CE-oznaka in številka priglašenega 

zaradi zobcev poškoduje vrv. Ta obreme-
nitev lahko v primeru dinamičnih obre-
menitev v vrvnem sistemu zelo hitro 
preseže 400 daN.

Pri uporabi škripcev moramo obvezno 
upoštevati navodila za uporabo. Eden 

potrebna sila 50 daN, za 1 m dviga bre-
mena pa je potrebno (na račun lažje 
vleke) vrv potegniti za 2 m. Če ne bi bilo 
tako, bi bilo škripčevje t. i. »perpetum 
mobile«.

Če nosilni vrvi v škripčevju 2:1 nista 
vzporedni, ne nosita več samo polovi-
co sile teže, ampak se začne v posame-
zni vrvi sila povečevati, kar pomeni, da 
izkoristek namestitve gibljivega škripca 
oz. uporabe škripčevja 2:1 pada. Pove-
čevanje medsebojnega kota med posa-
meznima vrvema do 60° je še smiselno, 
nad 60° pa je nesmiselno, saj se prične-
jo obremenitve v posamezni vrvi pre-
komerno povečevati. 

Pri medsebojnem kotu vrvi npr. 120° 
sta posamezni vrvi obremenjeni vsaka 
s celotno silo teže bremena. Pri kotih, 
večjih od 120°, je uporaba gibljivega 
škripca lahko nevarna, saj gredo sile v 
posamezni vrvi tudi v neskončnost, to 
pa predstavlja nevarnost poškodb sid- 
rišča, vrvi, veznih elementov in druge 
vpete opreme. Pri medsebojnem kotu 
120° ali več lahko s slike Neracionalna 
in nevarna uporaba vidimo, da je bre-
me bolje vleči v t. i. sistemu 1:1, saj 
obremenitev v tem primeru na sidrišč-
no točko nikoli ne preseže sile teže bre-
mena. 

Pri medsebojnemu kotu vrvi npr. 140° 
in dvigu bremena, težkega 250 daN (poš- 
kodovanec, reševalec, nosila in ostala 
oprema), lahko na isti sliki vidimo, da je 
posamezno sidrišče – kljub uporabi gib- 
ljivega škripca – teoretično obremenje-
no s silo 365 daN. Škripec s prižemo, 
npr. Petzl ProTraxion, ima v navodilih 
za uporabo napisano, da je dovoljena 
obremenitev oz. nosilnost (WLL – work 
load limit) 250 kg. Pri obremenitvah, več- 
jih od 400 daN, nas navodila za uporabo 
opozorijo, da lahko vgrajena prižema 

 Optimalna in še smiselna uporaba gibljivega škripca (vir: Marko Zibelnik)

Neracionalna in nevarna uporaba (levo in sredina) ter ustrezna rešitev (desno) 
(vir: Marko Zibelnik)

A - ustrezen premer, B - prevelik premer, C - premajhen premer (vir: Marko Zibelnik)

organa za preverjanje skladnosti,
– premer vrvi,
– dovoljene obremenitve v [kN],
– leto proizvodnje,
– ostali piktogrami in podatki.
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Vrsta 
škripca

Število 
tekalnih 

koles

Nosilne 
plošče  

v ohišju
Primeri

enojni 1

2-krat gibljiva
ali

1-krat fiksna,
1-krat gibljiva

ali
2-krat fiksna

 

dvojni
vzporedni

2

1-krat fiksna,
2-krat gibljiva

ali
3-krat fiksna

 

enojni 
/ dvojni 

vzporedni 
z vgrajeno 

vrvno
prižemo

1
ali
2

1-kat fiksna,
1-krat gibljiva

ali
1-krat fiksna,
2-krat gibljiva

 

dvojni 
zaporedni

2 2-krat fiksna  

vponka s 
škripcem

1 vponka

oz. imajo škripci 100 % izkoristek. V 
praksi ni tako.

Škripci s kotalnimi ležaji imajo obi-
čajno izkoristek med 90 in 97 %, škripci 
z drsnimi ležaji pa imajo slabši izkoris- 
tek, in sicer med 70 in 80 %.

Običajno imajo škripci z večjimi te-
kalnimi kolesi boljše izkoristke od škrip-
cev z manjšimi tekalnimi kolesi. Na iz-
koristek škripca lahko vpliva tudi volj-
nost vrvi – bolj, ko je vrv mehka, manjše 
so energijske izgube in obratno.

Vrste škripcev
Pri uporabi škripcev v vrvni tehniki 

je na voljo več različnih oblik in izvedb 
škripcev, ki jih lahko, glede na potrebo, 
poljubno sestavljamo. Delitev škripcev 
glede na število tekalnih koles in ohišje 
je razvidna iz tabele:

Trenje v škripcu in njegov 
izkoristek
Ker se tekalno kolo vrti na osi škrip-

ca, je zelo pomembno, koliko trenja se 
ustvari med osjo in tekalnim kolesom. 
V vseh zgoraj navedenih primerih smo 
do sedaj predpostavljali, da trenja ni 

 Označevanje škripcev s strani proizvajalca (vir: internet)

Tabela: Delitev škripcev v vrvni tehniki glede na ohišje in število tekalnih koles 
(vir: Marko Zibelnik in internet)

Drsni in kotalni ležaj (vir: Marko Zibelnik)

Za pridobitev podatka o praktičnem 
izkoristku škripca potrebujemo pritrjen 
škripec, vrv in uteži. Najprej na obe 
strani pritrjenega škripca obesimo uteži 
z enako maso, npr. 100 kg. Nato prične-
mo na eno stran zelo počasi dodajati 
dodatne manjše uteži. V trenutku, ko se 
začneta uteži premikati v smer uteži z 
večjo maso, smo premagali silo trenja.

Izkoristek škripca je razmerje med 
silo teže bremena, ki ga želimo dvigati s 
pritrjenim škripcem, in dejansko pot- 
rebno silo, da se breme res dviga. Enota 
za izkoristek škripca je izražena v [%].

Praktično ugotavljanje izkoristka škripca 
(vir: Marko Zibelnik)
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Naslednja enačba prikazuje izračun 
izkoristka škripca za primer na sliki Prak-
tično ugotavljanje izkoristka škripca.

Velikost škripcev
Običajno so v škripcih nameščena te-

kalna kolesa s premerom od 20 do 50 mm. 
V nekaterih izvedbah večjih škripcev, ki 
omogočajo prehod vozla skozi škripec, 
pa so vgrajena tekalna kolesa s preme-
rom 80 mm ali več. 

Velikost škripcev se določi na podlagi 
velikosti tekalnega kolesa. Najpogoste-
je delimo škripce v tri skupine:
– manjši,
– srednji in
– veliki.

Manjši škripci se najpogosteje upo-
rabljajo za izdelavo škripčevja pri pasiv-
nem načinu reševanja oz. za manjše 
preusmeritve vodilne vrvi. Uporabljajo 
se tudi za izdelavo ladijskega škripčevja 
s pomožno vrvjo.

V nadaljevanju so prikazani praktični 
izkoristki dviga bremen neposredno 
preko vponke in preko treh različnih 
škripcev proizvajalca Petzl.

Izkoristek dviga bremen preko vponke in 
treh različnih škripcev (vir: Marko Zibel-
nik in internet)

Pri uporabi škripčevja se nam pogos- 
to zgodi, da posamezne vrvi v škripčev-
ju drsajo med seboj. Z medsebojnim 
drsanjem ustvarjajo dodatno trenje, ki 
prav tako povzroči energijske izgube. 
Pri sestavljanju škripčevja moramo biti 
pozorni tudi na vzporednost in razmak- 
njenost vrvi v njem. Bolj kot so vrvi 
vzporedne, manj pa je medsebojnih 
stikov posameznih vrvi v škripčevju, 
boljši je izkoristek škripčevja. Energij-
skih izgub zaradi trenja je lahko v škrip-
čevju toliko, da sta npr. po praktičnem 
izkoristku ustrezno izdelano škripčevje 
3:1 ali slabo izdelano škripčevje 5:1 
enaka, čep- rav teoretično pri 3:1 vleče-
mo s 33 % obremenitve, pri 5:1 pa le z 
20 % obremenitve.

Manjši škripci Petzl, Anthron, DMM, Rock 
Exotica (vir: internet)

Srednji škripci Petzl, Rock Exotica, Skylo-
tec/Anthron (vir: internet)

Srednji škripci se uporabljajo pred-
vsem za transport oseb po vodilni vrvi, 
npr. po »tirolki« oz. za preusmeritev 
vrvi v vrvnih sistemih, obremenjenih z 
večjimi obremenitvami. Njihova pred-
nost pred manjšimi škripci je predvsem 
v izkoristku škripca.

Uporaba manjših in srednjih škripcev (vir: Marko Zibelnik)

Na sliki Uporaba manjših in srednjih 
škripcev je na desni strani pri modrem 
škripcu mogoče videti osnovni namen 
obojestranskih odprtin za vpenjanje 
vponk.

Tudi veliki škripci se uporabljajo za 
transport oseb po vodilni vrvi, hkrati pa 
omogočajo prehod vozla preko škripca. 
Imajo možnost blokirati vrtenje tekal-
nega kolesa z enim ali dvema priloženi-
ma sornikoma. Škripec z blokiranim 
tekalnim kolesom lahko uporabimo za 
vpetje vrvi na sidrišču. Po končani upo-
rabi se vozel na vrvi enostavno podre, 
saj se med uporabo obremenitev vrv-
nega sistema zaradi trenja med vrvjo in 
mirujočim tekalnim kolesom sploh ne 
prenese na vozel. S tem načinom vpetja 
vrvi v sidrišču se ne zmanjša nosilnost 
vrvi. 

Majhen škripec

Srednji 
škripec
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potrebe so proizvajalcem vrvne tehnike 
narekovale izdelavo naprave, ki bi vklju-
čevala škripec in vrvno prižemo. Med 
najbolj prodajane tovrstne izdelke pri 
nas v gasilstvu sodi Petzlov ProTraxion. 
Poleg tega modela je možno dobiti tudi 
Petzl Mini Traxion, Micro Traxion in Jag 
Traxion. Slednji skupaj z dvojnim vzpo-
rednim škripcem Jag omogoča enostav-
no sestavo škripčevja 4:1. 

Škripci s prižemo
V preteklosti se je za vleko ali dviganje 

bremen uporabljal škripec z dodatno 
prižemo oz. t. i. »blok«. Ta sestav opre-
me je omogočal enostavno vleko ali dvig 
bremena, ob popustitvi vlečne vrvi pa 
je bilo gibanje vrvi v nasprotno smer 
zaradi vgrajene vrvne prižeme onemo-
gočeno. Jamarski reševalci pri delu še 
vedno uporabljajo ta način izdelave nap- 
rave za enosmerno gibanje vrvi. Tovrstne 

Uporaba velikega škripca Petzl Kootenay in Rock Exotica Kootenay Ultra 
(vir: Marko Zibelnik in internet)

Škripci z zunanjo ali integrirano vrvno prižemo (vir: internet)

bi pa zasedba spodnje odprtine z varo-
valno vponko ni nujno potrebna.

Čeprav so škripci z integriranimi pri-
žemami v osnovi namenjeni vleki in 
dviganju bremen, lahko z njimi izvede-
mo tudi kratke spuste. S slike Petzl 
ProTraxion je razvidno, kako lahko upo-
rabnik med kratkim spustom z enim 
prstom malenkost (POZOR! Ne popol-
noma!) odmakne kladivce vrvne priže-
me in ga s prstom drži odmaknjenega. 
Če bi med kratkim spustom prišlo do 
sunka in bi uporabniku napravo »vze-
lo« iz rok, bi vzmet v napravi kladivce 
takoj vrnila v delovni položaj, gibanje 
vrvi pa bi se takoj ustavilo. 

Če bi uporabnik med kratkim spus- 
tom v celoti odmaknil kladivce in ga pos- 
tavil v položaj »odprto«, ga v primeru 
sunka sigurno ne bi mogel takoj spustiti 
nazaj v delovni položaj. Naknadna spusti-
tev kladivca med prostim padanjem 
bremena bi lahko povzročila dinamične 
obremenitve, večje od 4 kN (400 daN ≈ 
kg), in s tem nevarnost za poškodbo vrvi 
s pomočjo zobcev na kladivcu prižeme. 
Petzl ProTraxion dovoljuje WLL (work 
load limit) oz. največjo delovno obre-
menitev 2,5 kN (250 daN ≈ kg).

Nekatere novejše oblike škripcev omo- 
gočajo vpetje vrvi v škripec, kljub temu 
da je vponka vpeta v odprtino na škrip-
cu. To jim omogočajo posebna vpetja 
stranskih nosilnih plošč. Takšen škripec 
se priporoča povsod tam, kjer se vrv 
pogosto vpenja in izpenja iz škripca.

Petzl ProTraxion (vir: Marko Zibelnik 
in internet)

Škripec, ki omogoča enostavno vpetje vrvi 
v škripec (vir: internet)

V naslednjem članku bodo predstav- 
ljene najpogostejše nevarne situacije 
pri uporabi škripcev, redno vzdrževanje 
in pregledi škripcev ter ena od poseb-
nih izvedb škripca, ki so jo gasilci v pre-
teklosti pogosteje kot danes uporabljali 
– to je t. i. Rollgliss. ●

Starejša izvedba ProTraxiona je zah-
tevala obvezno uporabo varovalne vpon-
ke na spodnji odprtini, pri novejši izved-

Starejša in novejša izvedba Petzl ProTraxion 
(vir: Marko Zibelnik)
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V prejšnjem delu so bile opisane 
osnovne zahteve in lastnosti škripcev, 
ki se uporabljajo v vrvni tehniki. Tokrat 
bo največ besed namenjenih Rollglissu 
– posebni obliki škripca, ki so ga v pre-
teklosti gasilske enote množično upo-
rabljale za reševanje z višin in iz globin.

ROLLGLISS
Rollgliss je naprava za reševanje z 

višin in iz globin. Gasilske enote so ga v 
preteklosti zaradi njegove enostavne 
uporabe zelo pogosto uporabljale ob 
potresih, evakuacijah v šolah, domovih 
za ostarele in poslovnih objektih kot nap- 
ravo za spust pokretnih, nepokretnih in 
poškodovanih oseb z višin, pa tudi za 
dvig oseb iz globine, kot npr. iz kanalov, 
vodnjakov, jaškov.

Rollgliss je naprava, sestavljena iz 
ohišja, tekalnega kolesa oz. koluta in 
vrvi, stalno vpete v napravo. Posebnost 
naprave je njen kolut, ki se v eno smer 
vrti, v drugo pa ne. Vrv je na kolutu 
večkrat ovita okoli njega – s kolutom je 
v stiku 2,5 ovoja oz. 900 stopinj.

V Sloveniji se med gasilci večinoma 
uporabljata dva tipa Rollglissa. Starejši 
tip z oznako Standard ima eno nosilno 
steno, na katero je konzolno vpet ko-
lut, novejši z oznako Top R350 pa ima 
dvojno steno, med katero je kolut ule-
žajen na osi. 

Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko – 20. del

ŠKRIPCI – 2. del Spuščanje oseb z Rollglissom
Naprava Rollgliss je izdelana tako, da 

vrv, ovita okoli koluta, v smeri spuščanja 
osebe drsi po mirujočem oz. stoječem 
kolutu. Glede na to, da je vrv ovita okoli 
koluta v skupnem obsegu 2,5 ovoja, se 
med kolutom in vrvjo ustvarja dovolj 
trenja, da lahko npr. osebo z maso 100 kg 
spuščamo oz. varujemo s silo približno 
5-10 daN (≈5-10 kg). 

Če bi uporabnik popuščevalno vrv 
spustil iz rok, bi se oseba na vrvi začela 
gibati navzdol nekontrolirano in pospe-
šeno. Da se temu izognemo, lahko po-
puščevalno vrv vpnemo v zobato vrvno 

Sestavni deli Rollglissa Standard in R350 Top (vir: internet in Marko Zibelnik)

CMC MPD in Petzlov prototip Maestro (vir: internet)

Odprtina
za vponko

Ohišje

Enosmerno
vrteči kolut

Vodilo
nosilne vrvi

Čeljust za
spodnjo

vponko ali
škripec

Odprtina
za vponko

Odprtina
za vponko

Odprtina
za vponko

Odprtina
za škripec

Ohišje

Enosmerno
vrteči kolut

Vodilo
vlečne vrvi

Odprtina
za škripec

Vodilo
vrvi na 
kolutu

Vodilo
nosilne vrvi

prižemo in okoli zaviralnih zatičev, na-
menjenih ustvarjanju trenja ter zaviran- 
ju. Med spuščanjem osebe uporabnik s 
prstom ene roke odmakne zobato kla-
divce, z drugo roko pa začne popuščati 
vrv. 

Dviganje oseb z Rollglissom
Naprava je izdelana tako, da se ko-

lut, ovit z vrvjo, prosto vrti v smeri dvi-
ganja osebe. Pri osnovni izvedbi napra-
ve 1:1 Rollgliss nastopi samo kot pritr-
jen škripec, vpet v sidrišče, in omogoča 
preusmeritev vleke vrvi. Uporabnik lažje 
dviga osebo, tako da za dviganje upora-
bi lastno silo teže, kot pa neposredno 
navzgor. Uporabnik mora biti pazljiv, da 
ob prenehanju vleke ne spusti vlečne 

Zaviranje s pomočjo zaviralnih zatičev na 
ročni prižemi (vir: internet)

Osnovna ideja konstruktorja prve 
verzije Rollglissa leta 1965 je bila, da bi 
uporabnik lahko z eno napravo reševal 
z višin in iz globin. Naprava se torej lah-
ko hkrati uporablja kot vrvna zavora in 
škripec. V vrvni tehniki je – zaradi zah-
tev in omejitev, ki jih imajo posamezni 
evropski standardi – danes zelo malo 
naprav, ki hkrati omogočajo spust in 
dvig.

Proizvajalec CMC je za hkraten spust 
in dvig izdelal napravo MPD, Petzl pa je 
s svojim modelom Maestro trenutno v 
fazi tehnoloških dodelav, preizkušanja 
in pridobivanja ustrezne dokumentaci-
je o skladnosti z evropsko direktivo ter 
evropskimi standardi. Obe napravi ima-
ta vgrajen škripec, namenjen dvigu oz. 
vleki, in vrvno zavoro, namenjeno spuš- 
čanju oseb. Pri dviganju se funkcija vrvne 
zavore in s tem ustvarjanje trenja, umak- 
ne. Ob prenehanju dviganja se vrvna za-
vora samodejno vklopi in prepreči pov- 
ratno gibanje vrvi oz. spuščanje osebe. 
V primeru potrebe po spuščanju osebe 
pa se kontroliran spust izvede s pomočjo 
ročice na napravi.
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Uporaba ročne prižeme za lažji dvig in 
večjo varnost (vir: internet)

Rollgliss Standard
Proizvajalec določa, da je največja 

dovoljena obremenitev 150 kg, če ose-
bo rešujemo, in 300 kg, če z napravo 
dvigamo ali spuščamo breme. Maksi-

Napravo je mogoče uporabiti v sesta-
vah 1:1, 2:1 in 3:1. Razmerje nam pove 
teoretično razmerje med silo teže ose-
be na vrvi in dejansko silo, potrebno za 
dvig osebe.

vrvi, saj bi se oseba na vrvi začela ob 
tem nekontrolirano spuščati. V izogib 
temu se vlečno vrv vpne v zobato vrvno 
prižemo, ki omogoča enostavno vleko 
vlečne vrvi, hkrati pa preprečuje gibanje 
vrvi v nasprotni smeri.

malna obremenitev sidriščne plošče je 
750 kg. Največja dopustna globina spuš- 
čanja je 150 m. V napravo mora biti 
vpeta statična vrv tipa A ali B, premera 
9 do 11 mm. Prosti konec vrvi mora biti 
obvezno zavarovan z vozlom.

Osnovna sestava Osnovna oprema Spuščanje oseb Dviganje oseb Dolžina vrvi pri 
delovni višini 15 m

1:1

Vponka

Rollgliss z vrvjo

Vponka

Maks. 150 kg Ni podatka Min. 20 m

Nadgradnja 
osnovne sestave Dodatna oprema Spuščanje oseb Dviganje oseb Dolžina vrvi pri 

delovni višini 15 m

2:1

Enojni škripec pri 
bremenu

Vponka

Maks. 150 kg Maks. 80 kg Min. 35 m

3:1

Privijačen škripec na 
Rollglissu

Premični škripec pri 
bremenu

Vponka

Maks. 250 kg Maks. 
150 kg Min. 50 m

Konec vrvi(1), privijačen škripec(2), enojni škripec(3) (vir: internet)
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Osnovna sestava Osnovna oprema Spuščanje oseb Dviganje oseb Dolžina vrvi pri 
delovni višini 15 m

1:1

Vponka

Rollgliss z vrvjo

Vponka

Maks. 150 kg
1 oseba Maks. 30 kg Min. 20 m

Nadgradnja 
osnovne sestave Dodatna oprema Spuščanje oseb Dviganje oseb Dolžina vrvi pri 

delovni višini 15 m

2:1

Spodnje sidrišče na 
Rollglissu

Enojni premični 
škripec pri bremenu

Vponka

Maks. 150 kg
1 oseba Maks. 80 kg Min. 35 m

Pri sestavi 1:1 naprava nastopa le 
kot posebna oblika pritrjenega škripca, 
pri sestavih 2:1 in 3:1 pa nastopa kot 
posebna oblika ladijskega škripčevja. Za 
te oblike škripčevja potrebujemo poleg 
osnovne naprave še dodatne škripce 
(premične in pritrjene).

Rollgliss Top R350
Proizvajalec določa, da je dovoljena 

obremenitev Rollglissa odvisna od na-
čina sestave naprave. Napravo je mo-
goče uporabiti v sestavah 1:1, 2:1, 3:1 
in 5:1. Razmerje nam pove teoretično 
razmerje med silo teže osebe na vrvi in 
silo, potrebno za vleko vrvi.

3:1

Pritrjen škripec na 
Rollglissu

Premični škripec pri 
bremenu

Vponka

Maks.  
250 kg
2 osebi

Maks.  
150 kg
1 oseba

Min. 50 m

5:1

Pritrjen dvojni 
vzporedni škripec na 

Rollglissu

Premični dvojni 
vzporedni škripec pri 

bremenu

Vponka

Maks. 250 kg
2 osebi

Maks.  
250 kg
2 osebi

Min. 80 m

Najpogostejša sestava Rollglissa Top R350 (vir: Marko Zibelnik in internet)

Pri sestavi 1:1 naprava nastopa samo 
kot posebna oblika pritrjenega škripca, 
pri sestavah 2:1, 3:1 in 5:1 pa naprava 
nastopa kot posebna oblika ladijskega 
škripčevja. Za te oblike škripčevja pot- 
rebujemo poleg osnovne naprave še 
dodatne škripce (premične in pritrjene). 
Proizvajalec z dodatnimi škripci omo-
goča tudi sestavo 4:1.

Pri vpenjanju v spodnjo čeljust Roll-
glissa Top R 350 je potrebno biti pose-
bej pazljiv na zadostno vpetje spodnje-
ga sidrišča ali spodnjega škripca, pa 
tudi na to, da se varovalka, ki prepreču-
je izpetje, zaskoči. ●

Neustrezno in ustrezno vpeto spodnje sid-
rišče (vir: Marko Zibelnik)

Naslednjič: uporaba trinožca, najpo-
gostejše nevarne situacije pri uporabi 
škripcev ter redno vzdrževanje in pregle-
di škripcev.
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Kombinacija kovinskih in plastičnih delov 
na škripcu (vir: internet)

Letne preglede osebne varovalne op- 
reme lahko izvajajo le osebe z ustreznim 
znanjem oz. kompetencami za tovrstno 
delo. Večina proizvajalcev vrvne tehni-
ke svojim uporabnikom nudi usposab- 
ljanja za pridobitev ustreznih znanj oz. 
kompetenc. Pri proizvajalcu Petzl uspo-
sabljanje traja 3 dni, obnovitveno uspo-
sabljanje, potrebno vsake 3 leta, pa 
traja 1 dan. Na tem usposabljanju se 
pridobi večino potrebnih kompetenc za 
pregled celotnega področja vrvne teh-
nike in ne samo področja škripcev.

Pri letnem pregledu škripcev mora 
preglednik najprej pridobiti osnovne 
podatke o škripcu (uporabnik, lastnik, 
proizvajalec, tip, serijska številka, leto 
izdelave …) in jih vpisati v kontrolni list 
o pregledu škripca. 

V prejšnjem Gasilcu je bila podrob-
neje opisana posebna oblika škripca – 
Rollgliss – tokrat pa se bomo podrob-
neje posvetili vzdrževanju in pregledo-
vanju škripcev.

VZDRŽEVANJE IN 
PREGLEDOVANJE ŠKRIPCEV
Večina proizvajalcev škripcev zahte-

va od uporabnika dve vrsti pregledov 
– redne preglede s strani uporabnika 
po vsaki uporabi škripca ter letne preg- 
lede s strani ustrezno usposobljenega 
preglednika osebne varovalne opreme 
za varovanje pred padci v globino. Red- 
nih pregledov pred uporabo proizvaja-
lec ne predvideva, saj običajno na reše-
valni akciji ni časa za predhodni pregled. 
Samoumevno je, da je vrvna tehnika 
tehnično brezhibna.

Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko – 21. del

ŠKRIPCI – 3. del

Postopek pregledovanja vrvne tehnike (vir: Marko Zibelnik in Petzl)

Neustrezen položaj za 
shranjevanje v torbi – 
odprta vrvna prižema 
(vir: internet)

Škripci običajno nimajo življenjske 
dobe, saj spadajo v t. i. »kovačijo«. 
Glavni sestavni deli škripca so iz kovi-
ne, morebitni plastični deli pa na škrip-
cu običajno nimajo vitalne funkcije, na 
njem so običajno le zaradi lažje upora-
be, izgleda in ergonomije.

Redni pregledi po vsaki uporabi se 
izvedejo tako, da uporabnik po zaključ-
ku reševalne akcije med pospravljanjem 

Pridobitev osnovnih podatkov o škripcu 
(vir: internet)

Preglednik mora pred pričetkom vi-
zualnega in funkcionalnega pregleda 
škripca od uporabnika pridobiti odgo-
vore na vprašanja:
1. Ali je znana zgodovina škripca?
2. Ali je bil škripec kakorkoli predelan 

ali spremenjen s strani nepooblašče-
ne osebe?

3. Ali je bila oprema uporabljena v tem-
peraturnem območju pod -40 °C oz. 
nad +80 °C?

4. Ali je škripec padel na tla z večje vi-
šine?

5. Ali je bil škripec izpostavljen faktor-
ju padca 1 ali več?

opreme v torbe vizualno pregleda 
škripce. Ko škripce dajemo v torbo, jih 
– hote ali nehote – na hitro preverimo 
z rokami. Takšen način pregleda v žar- 
gonu pogosto imenujemo »da opremo 
spustimo skozi roke«. Če uporabnik med 
rednim pregledom ugotovi, da so škrip-
ci umazani, jih najprej očisti. Po potrebi 
jih očistimo z vlažno krpo oz. operemo 
s tekočo vodo. Nato je potrebno škrip-

ce posušiti na zraku oz. v suhem in 
zračnem prostoru. Če je potrebno, jih 
namažmo z enim od sprejev za suho 
mazanje. Ko je škripec tehnično brezhi-
ben – očiščen, suh in po potrebi nama-
zan – sodi nazaj v torbo u vrvno tehniko. 
Dolžnost uporabnika škripca ob rednem 
pregledu je tudi ta, da morebitno kla-
divce v prižemi škripca spusti v delovni 
položaj. S tem »na dolgi rok« ohrani 
napetost oz. moč vgrajene vzmeti.
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6. Ali je bil škripec izpostavljen škodlji-
vim učinkom raznih kemikalij?

Če uporabnik (ali preglednik) odgo-
vori vsaj na eno vprašanje pritrdilno, 
preglednik ne nadaljuje z letnim pregle-
dom, ampak škripec takoj izloči iz upo-
rabe in ga ustrezno označi kot neupo-
rabnega ali ga uniči.

Če so odgovori na zatavljena vprašan- 
ja negativni, preglednik nadaljuje z vi-
zualnim pregledom škripca. Tako pregle-
da predvsem stanje stranskih fiksnih 
in/ali premičnih nosilnih sten, odprtin 
za vpenjanje ostalih kosov vrvne tehni-
ke (vponke, vrv …), tekalnega kolesca, 
osi tekalnega kolesca ter vrvne prižeme 
– če pregledujemo škripec s prižemo.

Če preglednik z vizualnim pregle-
dom ne najde večjih napa, nadaljuje s 
funkcionalnim pregledom škripca. Pri 
tem preveri vsaj vrtenje tekalnega ko-
lesca, premikanje premične nosilne 
stene in delovanje vrvne prižeme – če 
pregledujemo škripec s prižemo.

Najpogostejši vzroki za izločitev škrip-
cev so: neodpravljivo škripanje tekal-
nega kolesca, prekomerna zračnost te-
kalnega kolesca (»luft«), deformacija 
kovice na osi tekalnega kolesca oz. ni-
hajne stene, mehanske poškodbe zara-
di padca na trdna tla z večje višine idr. 

Gasilska šola običajno ob padcu škrip-
ca z višine več kot 2 m le-tega izloči iz 
uporabe in ga uporablja za različna tes- 
tiranja opreme vrvne tehnike.

Če je škripec brezhiben, preglednik 
podpiše kontrolni list in vrne škripec v 
uporabo, če pa ugotovi napake, je mož- 
nosti več. Škripec lahko v prihodnosti 
pregleda pogosteje (»to monitor«), pop- 
ravi »to repair«) ali pa ga izloči iz na-
daljnje uporabe (»to reject«).

Na sliki je predstavljen kontrolni list, 
ki meni – kot pregledniku škripcev v 
Gasilski šoli – predstavlja opomnik za 
letni pregled škripcev.

Tokrat za zaključek ne bom namignil, 
kaj nas čaka v naslednji številki, ampak 
bom posredoval nekaj slik iz Francije, 
kjer so morali gasilci na intervenciji hkrati 
izvesti osnovne veščine in operativne 
postopke dela z vrvno tehniko, tehnič-
nega posega in dela z nevarnimi snovmi. 

Po mojih informacijah v Sloveniji še 
ni bilo tovrstnega posredovanja, kjer bi 
intervencija od napadalne skupine zah-
tevala hkratno uporabo vrvne tehnike, 
izvedbo tehničnega posega in dela z 
nevarno snovjo.

Smo pripravljeni na tovrstne inter-
vencije? ●

Kontrolni list za letni pregled škripcev (vir: Marko Zibelnik)

Zahtevno posredovanje francoskih gasilcev (vir: Facebook)
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Trinožci imajo običajno nosilnost 
WLL (work load limit) 250 kg, kar zados- 
tuje za dve osebi in reševalno opremo.

Trinožec, kot je Rock Exotica Arizona 
Vortex na sliki, omogoča kombinirano 

V prejšnjih treh delih so bili opisani 
škripci, v tem delu pa se bomo posvetili 
trinožcem, ki se uporabljajo predvsem 
za reševanje iz globin in kot sredstvo za 
dvig vrvi s tal.

Sam sem mnenja, da je reševanje z 
vrvno tehniko 90 % lažje, če imaš ustrez- 
no sidrišče. Ustrezno sidrišče ne pomeni 
samo tega, da je dovolj močno, ampak 
tudi, da je na mestu, ki je za reševanje 
najprimernejše in uporabno. Optimal-
no sidrišče je običajno nad mestom, 
kjer se izvaja reševanje (nad jaškom, 
oknom, balkonom …).

Pri reševanju oseb npr. iz vodnjaka 
običajno ni težav, saj so le-ti pokriti z 
leseno strešno konstrukcijo, ki omogoča 
izdelavo sidrišča tik nad odprtino jaška. 
Zelo podobna situacija, kot je npr. reše-
vanje osebe iz cestnega jaška, pa za reše-
valno ekipo že lahko predstavlja težavo, 
saj nad jaškom običajno ni ustreznega 
sidrišča. V okolici jaška je do višine 1 m 
od tal predvidoma dovolj sidrišč (vozila, 
obcestna ograja, električni steber …), 
ni pa sidrišča, ki bi bilo na višini 2 m ne-
posredno nad cestnim jaškom. Za reše-
vanje tovrstnih težav se v vrvni tehniki 
uporabljajo trinožci.

TRINOŽCI
Trinožec ima – kot pove že njegovo 

poimenovanje – tri noge, ki so pritrje-
ne skupaj običajno v vrhu trinožca. V 
vrvni tehniki se trinožec uporablja kot 
oprema za enostavno zagotovitev za-
časne sidriščne točke neposredno nad 
mestom reševanja z vrvno tehniko. Iz-

Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko – 22. del

delani morajo biti v skladu s sloven-
skim standardom SIST/EN 795/B. 

Slovenski standard SIST/EN 795 tip 
B opredeljuje trinožec kot napravo za 
začasno izdelavo sidrišča s tremi noga-
mi. Sistem za spust ali dvig osebe lahko 
pritrdimo na vrh trinožca ali pa na eno 
od njegovih nog ali z ustreznimi preus- 
meritvami vrvi tudi izven trinožca.

Če sistem za spust ali dvig namestimo 
na eno od nog trinožca ali z ustreznimi 
preusmeritvami vrvi izven trinožca, mo-
ramo v zgornjo pritrditveno točko v vrhu 
trinožca namestiti škripec in ga upora-
biti zgolj za preusmeritev.

Standard SIST/EN 795 v tip B uvršča 
tudi:
– sidriščne zanke,
– vratne konzole,
– sidrišča na jeklenih profilih.

Trinožec za reševanje iz globin (vir: Internet)

Levo sistem za dvig v vrhu trinožca, na sredini na eni od nog ter desno z ustreznimi 
preusmeritvami vrvi izven trinožca (vir: Marko Zibelnik in Internet)

Sidriščni trakovi, vratna konzola in sidrišče na jeklenem profilu (vir: Internet)

Dolžino nog in s tem višino sidrišča 
na vrhu trinožca je mogoče prilagajati 
na več načinov:
– s sestavljanjem nog, 
– s preklapljanjem nog ali
– z raztegovanjem teleskopskih nog.

podaljševanje nog trinožca s sestavlja-
njem palic in raztegovanjem teleskop-
skih nog.

Nekateri trinožci imajo pri tleh po-
vezavo posameznih nog, pri nekaterih 
trinožcih pa ta medsebojna povezava 
nog ni predvidena. 

Trinožec Rock Exotica Arizona Vortex 
(vir: Internet)
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Vrvna ograja okoli jaška (vir: Marko Zibelnik)

Isti namen uporabe kot trinožci ima-
jo tudi štirinožci. Štirinožci so – v pri-
merjavi s trinožci – stabilnejši, zahtevajo 
pa več prilagajanja.

Trinožec z medsebojno povezavo nog in 
brez nje (vir: Internet)

Štirinožec Lyon Obelisk (vir: Internet)

POSTAVITEV TRINOŽCA IN 
VARNOST
Trinožec sestavimo izven nevarnega 

območja, nato ga sestavljenega tik pred 
reševanjem postavimo nad odprtino jaš- 
ka. Če lahko odprtino jaška v času ses- 

tavljanja trinožca in priprave vrvnega 
sistema za spust ali dvig pokrijemo z 
ustreznim pokrovom, lahko trinožec pos- 
tavljamo tudi neposredno nad jaškom. 

V okolici jaška se po potrebi namesti 
vrvna ograja, na katero se gasilci-reše-
valci lahko pripnejo s popkovino.

Ali bo reševalna ekipa raztegnila noge 
trinožca, je odvisno predvsem od tega, 
koliko višine nad jaškom potrebuje v 
času reševanja. Če rešuje osebo iz jaška 
npr. z jamarskimi ali koritastimi nosili v 
pokončnem položaju, je potrebno sid- 
riščno točko na vrhu trinožca dvigniti 
vsaj 2,5 m, saj so nosila z vso pripada-
jočo opremo dolga oz. visoka vsaj 2,5 m. 
V takšnem primeru se priporoča, da se 
trinožec raztegne od 2,5 do 3 m. 

Višina raztegnjenega trinožca v primeru reševanja z nosili (vir: Marko Zibelnik in Internet)

STABILNOST TRINOŽCA
Trinožec je pri pravilni uporabi zelo 

stabilen, v primeru neustrezne obre-
menitve pa nestabilen oz. nevaren – 
lahko se prevrne. V nadaljevanju pred-

Rezultanta sil v trinožcu (vir: Internet)
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postavimo, da smo trinožec postavili 
na trdno podlago in ustrezno prilagodili 
dolžino posamezne noge glede na lo-
kacijo postavitve.

Ali bo trinožec med uporabo stabilen 
ali ne, je odvisno predvsem od smeri 
rezultante sil, ki delujejo nanj. Rezul-
tanta sil na trinožcu naj bi bila usmerje-
na čim bolj navpično navzdol. 

Bolj, kot je rezultanta sil izven navpič-
nice, manj je trinožec stabilen, in obrat- 
no. Smer rezultante sil v trinožcu mora 
sekati tla znotraj talnega trikotnika med 
nogami trinožca.

Stabilni trinožec (vir: Gasilska šola in Marko Zibelnik)

Talni trikotnik med nogami trinožca 
(vir: Marko Zibelnik in Internet)

Če rezultanta sil seka tla znotraj tal-
nega trikotnika med nogami trinožca, 
je trinožec stabilen.

Če rezulatanta sil seka tla izven talne-
ga trikotnika, je trinožec nestabilen in 
obstaja velika nevarnost, da se bo med 
uporabo prevrnil.

Najpogostejše intervencije, pri kate-
rih je potrebna uporaba trinožca, so 
reševanja oseb in živali iz jaškov. Kar 
nekaj gasilskih enot v Sloveniji ima vsa-
ko leto vsaj eno tovrstno intervencijo. 
Slika GB Maribor kaže, kako so reševali 
psa iz jaška. ●

Nestabilni trinožec (vir: Marko Zibelnik in Internet)

Reševanje živali iz jaška (vir: GB Maribor)

Fg

Fv

R
Presečišče 
rezultante sil s 
talno površino 
je znotraj 
talnega 
trikotnika, 
vendar blizu 
stranici talnega 
trikotnika.
TRINOŽEC 
POGOJNO 
STABILEN!

Trinožec se lahko v primeru 
dinamičnih obremenitev (sunkov) 

v vlečni vrvi prevrne.

Vlečna sila seka 
talno površino izven, 
a vseeno blizu 
talnega trikotnika.

Fg

Fv

=R
Škripec je 
nameščen 
zgolj za 
preusmeritev 
vlečne sile! 
Zaradi toge 
povezave med 
vitlom in 
škripcem je 
rezultanta sil 
enaka sili teže!

Stabilnost trinožca 
med dviganjem 
bremen je enaka, če:
- vitel pritrdimo na eno 

od nog in dvigujemo 
breme posredno 
preko škripca v vrhu 
trinožca

- vitel pritrdimo v vrh 
trinožca in dvigujemo 
breme neposredno

- breme dvigujemo 
neposredno s 
škripčevjem 
nameščenim v vrhu 
trinožca, smer vleke 
vrvi pa je navpično 
navzdol.

Presečišče sile teže in rezultante sil s talno 
površino je na sredini talnega trikotnika. 

TRINOŽEC ZELO STABILEN!

Fg = sila teže
Fv = vlečna sila
R = rezultanta sil

Fg

Fv

R

Presečišče rezultante sil s talno  
površino je izven talnega trikotnika. 

TRINOŽEC SE BO PREVRNIL!

Vlečna sila 
seka talno 
površino 
daleč od 
talnega 
trikotnika.

Fg = sila teže
Fv = vlečna sila
R = rezultanta sil

Fg

Fv

R

Škripec za 
preusmeritev 
vlečne sile 
pritrjen na  
tla v območju 
talnega 
trikotnika.

Presečišče rezultante sil s 
talno površino je znotraj 
talnega trikotnika. 
TRINOŽEC STABILEN!

Fv
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Vozli, naVezaVe orodja in enostaVni postopki 
rešeVanja z VrVno tehniko – 23. del

V prejšnji številki revije Gasilec so 
bili opisani trinožci, tokrat pa bodo pod- 
robneje opisane vrvne zavore.

VRVNE ZAVORE
Vrvne zavore so naprave v vrvni teh-

niki, ki so v osnovi namenjene spustu 
po vrvi. Spust po vrvi je lahko aktiven 
ali pasiven. Razlika med aktivnim in pa-
sivnim spustom je bila podrobneje opisa-
na v 12. delu članka (Gasilec, april 2018). 
Za osvežitev spomina je v nadaljevanju 
priložena slika, na kateri je vidna razli-
ka med aktivnim in pasivnim spustom. 

Pri aktivnem spustu ima reševalec 
vrvno zavoro pri sebi in sam rokuje z njo, 
pri pasivnem spustu pa reševalec na 
vrvi nima vrvne zavore, ampak ga 
spušča ekipa, ki ima vrvno zavoro na-
meščeno v sidrišču.

Vrvne zavore se lahko uporabljajo 
tudi za izdelavo prednapetih vrvi oz. 
vrvnih žičnic. Več o vrvnih zavorah kot 
pripomočku za ohranjanje napetosti v 
vrvi v naslednji številki.

Vrvna zavora omogoča enostavni 
spust na podlagi drsnega trenja, ki se 
ustvari med kolutom vrvne zavore in 
vrvjo, ki drsi skozi vrvno zavoro. Večina 
vrvnih zavor ima nameščeno ročico za 
upravljanje, s katero uporabnik regulira 
spust po vrvi. V večini navodil za upora-
bo vrvnih zavor je navedena zahteva, da 
mora uporabnik z eno roko trdno prijeti 
neobremenjen konec vrvi, z drugo roko 

pa do konca stisniti ročico vrvne zavo-
re. Spust se nato izvede s popuščanjem 
roke oz. dlani, ki drži neobremenjen 
konec vrvi. Spuščanje samo z ročico vrv-
ne zavore ni dovoljeno, saj bi bilo zelo 
nekontrolirano, obraba vrvne zavore 
pa bi bila neprimerno večja.

Čeprav so vrvne zavore izdelane za 
namen spusta, je z njimi dovoljeno iz-
vesti tudi kratke dvige. Več o kratkih 
dvigih preko vrvne zavore v naslednji 
številki.

Zgodovina vrvnih zavor
V preteklosti se je trenje, ki je potrebno 

pri izvedbi aktivnega ali pasivnega spusta, 
dosegalo s pomočjo polbičevega vozla, saj 
vrvnih zavor – kot jih poznamo danes – še 
ni bilo. Aktivni ali pasivni spust s polbiče-
vim vozlom je zelo enostaven, saj zahteva 
samo hruškasto vponko. Hkrati pa je lahko 
uporaba polbičevega vozla tudi nevarna, 
saj le-ta ne zagotavlja zaustavitve spusta, 
če uporabnik spusti neobremenjen ko-
nec vrvi, s katerim zavira spuščanje.

Levo aktivni spust in desno pasivni spust (vir: Marko Zibelnik)

Različne vrvne zavore (vir: internet)

Postopek izdelave polbičevega vozla (vir: Marko Zibelnik)
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delovanje (blato, pesek, mivka, voda, 
mraz, led …).

Vrvna zavora Petzl Simple ima dva 
fiksna stoječa koluta, okoli katerih drsi 
vrv in ustvarja trenje, s čimer omogoči 
kontroliran spust. Tudi zavora Petzl 
Simple je lahko za uporabnika zelo ne-
varna, slednji spusti iz rok prosti konec 
vrvi. V tem primeru začne oseba na vrvi 
nekontrolirano drseti v globino. Kar ne-
kaj jamarskih nesreč z najhujšimi posle-
dicami se je v preteklosti zgodilo zaradi 
značilnosti te vrvne zavore – namenje-
na je res izkušenim uporabnikom.

Naslednica vrvne zavore Petzl Simple 
je vrvna zavora Petzl Stop, ki ima prav 
tako dva koluta, z razliko, da se spodnji 
kolut delno obrača v osi in ima namešče-
no ročico za spuščanje. Če uporabnik 
spusti ročico, sila teže bremena zasuče 
spodnji kolut, tako da stisne vrv ob 
zgornji fiksni kolut. Z omenjenim stiskom 
se ustvari dovolj trenja, da vrvna zavora 
ustavi gibanje vrvi skozi vrvno zavoro.

Omenjeno težavo lahko odpravimo 
s pomočjo enega od varovalnih vozlov, 
ki samodejno ustvarjajo dovolj trenja 
za zaustavitev spusta. 

Najbolj znana varovalna vozla sta 
»prusikov vozel« in »francoski vozel«. 
Če namestimo na vrv enega od teh va-
rovalnih vozlov in ga z eno roko držimo 
ter rahljamo, z drugo roko pa držimo 
prosti del vrvi, vrv drsi skozi ta vozel. 

Če v kritični situaciji varovalni vozel 
spustimo iz rok, se začne le-ta zaradi 
trenja med neobremenjenim koncem 
vrvi in vrvico varovalnega vozla sam stis- 
kati in zategovati. Zaradi vedno večje 
sile trenja se spust zelo hitro samodej-
no ustavi. 

Za nadaljevanje spusta je potrebno 
z eno roko ponovno prijeti in napeti ne-
obremenjen konec vrvi, z drugo roko 
pa varovalni vozel ter ga potisniti stran 
od polbičevega vozla. Če varovalni vo-
zel ne spusti, je potrebno manever iz-
vesti sunkoviteje.

Varovalni vozel izdelamo z vrvico, ki 
ima približno 2/3 premera glavne vrvi. 
Lahko ga izdelamo tudi s sidriščnim tra-
kom.

Za izdelavo varovalnega vozla je pot- 
rebno – poleg prej naštete opreme – za 
spust s polbičevim vozlom uporabiti še 
vsaj eno vponko ter neskončno vrvno 
zanko iz pomožne vrvice. Taktika posre-
dovanja z vrvno tehniko uči, da ni po-
membno, kateri element se uporabi za 
spust, pomembno je, da sistem obsta-
ne, če uporabnik med spustom spusti 
vrv iz roke.

Slabost polbičevega vozla pri daljših 
spustih je tudi zvijanje oz. t. i. »krotovi-
čenje« vrvi. Med gibanjem vrvi skozi 
vponko se prosti del vrvi prične preko-
merno zvijati. Zvijanje je lahko tako moč-
no, da se začnejo na vrvi delati vrvne 
zanke, ki onemogočajo varen in nepre-
kinjen spust.

Ker je spust po vrvi ena glavnih osnov-
nih veščin jamarstva, imajo vrvne zavo-
re pri njih dolgo tradicijo. Jamarji za 
spust v jamah še vedno najpogosteje 
uporabljajo Petzlovi vrvni zavori Simple 
in Stop. Razlog za to je potrebno iskati 
v tradiciji, enostavni uporabi, relativno 
nizki ceni ter visoki stopnji zanesljivosti 
delovanja v neugodnih razmerah za 

Štirje varovalni vozli, izdelani s pomočjo pomožne vrvice in eden s pomočjo sidriščnega traku (vir: internet)

Varovanje polbičevega vozla s prusikovim vozlom (vir: Marko Zibelnik)

Polbičev vozel

Prusikov vozel ‒ razrahljan

Polbičev vozel

Prusikov vozel ‒ aktiviran

Najbolj razširjeni vrvni zavori v jamar-
stvu – Petzl Simple in Petzl Stop (vir: 
internet)
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Levo samodejna naprava za spuščanje 
(tip 1) in desno naprava za spuščanje, ki 
jo uravnava uporabnik (vir: Internet)

Razred A, B, C in D
Razredi A, B, C in D se delijo po tem, 

koliko energije je vrvna zavora sposob-
na sprejeti ob spustu. Razlika v sprejeti 
energiji je velika, če se s pomočjo ene 
naprave za spust iz 100 m visoke gon-
dole rešuje 100 oseb ali iz 20 m visoke-
ga žerjava samo žerjavist dvigala.

Naprave razreda A so sposobne prev- 
zeti minimalno 7,5 MJ energije, razreda 
B 1,5 MJ, razreda C pa 0,5 MJ. Naprave 
razreda D so za enkratno uporabo in so 
konstruirane glede na predvideno ener-
gijo, v odvisnosti od globine spusta in 
predvidene obremenitve.

Sproščena energija ob spustu se iz-
računa po naslednji formuli in je izraže-
na v Joulih [J]: 

W = m × g × h × n
m = masa osebe [kg]
g = gravitacijski pospešek 9,81 m/s2

h = globina spusta [m]
n = število ponovitev spusta

Primer: pri enkratnem spustu osebe, 
težke 100 kg, z višine 100 m se sprosti 
približno 0,1 MJ energije.

Standard zahteva, da se uporabnik 
spušča s hitrostjo največ 2 m/s in da se 

SIST EN 341:2011
Vrvna zavora Petzl Stop je izdelana v 

skladu z evropskim standardom SIST 
EN 341:2011, ki jo obravnava kot napra-
vo za spuščanje ob reševanju. Standard 
deli naprave za spuščanje ob reševanju 
na dva tipa (1 in 2) ter v štiri razrede (A, 
B, C in D). 

Tip 1 in 2
Naprave za spuščanje tipa 1 delujejo 

samodejno, delovanje naprav tipa 2 pa 
uravnava uporabnik.

noben del naprave za spuščanje, potre-
ben za rokovanje, ne segreje preko 48 °C.

Zaradi enostavnosti obeh naprav 
(Petzl Simple in Petzl Stop) je možno v 
vrvni zavori ob prekomerni obrabi ko-
lutov zamenjati enega ali oba koluta.

Rezervni deli za vrvno zavoro Petzl Stop 
(vir: internet)

SIST EN 12841:2006
Na področju osebne varovalne opre-

me za varovanje pred padci v globino 
obstaja tudi evropski standard SIST EN 
12841:2006, ki prav tako obravnava 
vrvne zavore. Obravnava jih kot vrvne 
dostopne sisteme oz. naprave za nasta-
vitev vrvi. Deli jih na tri tipe: A, B in C. 

Tip A, B in C
Tip A opredeljuje naprave za prestre-

zanje padca (npr. Petzl ASAP), tip B 
opredeljuje naprave za vzpenjanje po 
vrvi (npr. Petzl Basic in Ascension), tip 
C pa opredeljuje naprave za spust po 
vrvi (npr. Petzl I‘D).

VARNOSTNO OPOZORILO
Ne glede na to, katero vrvno zavoro 

uporabimo, je NUJNO potrebno na kon-
cu vrvi (na dnu transportne torbe) že 
ob spravilu vrvi v transportno torbo iz-

delati vsaj en varovalni vozel. Ta vozel 
prepreči, da bi vrv med spustom izpadla 
iz vrvne zavore. Kar nekaj nesreč z naj-
hujšimi posledicami se je že zgodilo za-
radi tega – uporabnik na koncu vrvi ni 
imel nobenega vozla, med spustom pa 
ni opazil, da v transportni torbi zmanj-
kuje vrvi.

Gasilska šola na usposabljanjih zah-
teva, da uporabnik pred pričetkom spra-
vila vrvi v transportno torbo na koncu 
vrvi nujno izdela vsaj en vozel, priporo-
ča pa, da se na koncu vrvi izdela enojna 
osmica in pol podaljševalnega vozla. 
Vozel je ob prihodu konca vrvi v vrvno 
zavoro najboljša varovalka pred tem, 
da vrv izpade iz vrvne zavore. Reševa-
lec pred pričetkom reševalne akcije ne 
preveri, ali je vozel na koncu vrvi ali ne, 
saj je prepričan, da je to storil reševalec, 
ki je nazadnje pospravil vrv v transportno 
torbo. ●

V prihodnji številki sledi nadaljevanje 
o vrvnih zavorah.

Vozla na vrvi na dnu transportne torbe 
(vir: Marko Zibelnik) 

Vrvne zavore v skladu z SIST EN 12841:2006 tip C (vir: internet)




