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Uporaba opreme
VMESNA VAROVALA

Klini so varovala, ki jih zabijemo v razpoke
s kladivom in bodo, ~e so dobro zabiti, zdr`ali
tudi padec. Klini so razli~nih oblik in dol`in:
vzdol`ni, pre~ni, univerzalni, profilni, kratki,
minimalci. Po lastnostnih:  trdi, mehki, itd.

Kline zabijamo po mo`nosti pravokotno na
steno v razpoke zdrave skale. Pri tem pazimo
na zven, ki mora biti pri vsakem udarcu vi{ji.

^e klin zveni topo ne bo dr`al - ga raje
zabijemo v drugo razpoko. Kline zabijemo
tako globoko, da uho sede na skalo. V uho
klina pri vmesnem varovanju vpnemo
komplet in vanj vrv.

Kadar je poka kraj{a in klina ni mo~ zabiti do konca, uporabimo najlonski trak (ali pomo`no
vrvico), ki ga/jo namestimo na klin tik ob skali s kavbojskim ali bi~evim vozlom. Tako
zmanj{amo navor in pove~amo nosilnost klina.

Ko je klin zabit, pred njegovo obremenitvijo
preverimo trdnost. Pri tem pazimo na vzdr`evanje
ravnote`ja.
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Kadar je klin ustrezno name{~en lahko prena{a obremenitve iz dveh razlogov: zaradi
ustreznega polo`aja klina in zaradi trenja med klinom in skalo. Dobro zabit klin lahko zdr`i
ve~ kot 15kN.

Kline izbijamo v smeri razpoke izmenoma v eno
in drugo stran levo/desno, oziroma gor/dol v
navpi~nih razpokah (slika desno). Pred tem lahko
klin zavarujemo z vrvico ali trakom, da nam pri
izbijanju ne uide po steni. Zavedati pa se je treba,
da bomo s tem najverjetneje vrvico po{kodovali.

^e klina ne moremo izbiti ga pustimo v steni.

Klin, ki ima pove~ano nosilnost zaradi ustreznega polo`aja

Klin, ki dr`i zgolj zaradi
trenja med klinom in
skalo

Mehki klin (zgoraj)
Trdi klin (spodaj)

!
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Naravna pritrdi{~a uporabljamo za vmesno varovanje kakor tudi za sidri{~a. Kot
pritdri{~e lahko uporabimo skalni mosti~ek, skalni rogelj, drevo, korenino ali ru{je. ^e okoli
pritrdi{~a namestimo zanko s kavbojskim vozlom se moramo zavedati, da ta oslabi nosilnost
za okoli 50%. Pri skalnih rogljih uporabljamo za pritrjevanje bi~ev vozel.

Skalni mosti~ek, rogelj, deblo, korenina, ...  morajo biti dovolj mo~ni, da zdr`ijo pre~no silo.

Varovanje okoli skalnega mosti~ka

Varovanje na korenino, drevo ali borovc
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Zati~i so pripomo~ki za varovanje, ki jih zatikamo v
razpoke. Najprimernej{a mesta za zatikanje so zdrave
razpoke, ki se o`ajo navzdol.

Zati~i omogo~ajo hitro
name{~anje, vendar je
pri tem potrebna
precej{na pazljivost in
spretnost. Dokler tega
ne obvladamo jih raje
ne uporabljamo.

Slabost zati~ev je, da lahko `e pri manj{ih
vibracijah izsko~ijo iz razpoke. ^e `elimo, da
bodo vzdr`ali obremenitev v obe smeri,
namestimo dva zati~a v nasprotni smeri in ju
med sabo pove`emo z neskon~no zanko ali
dvema bi~evima vozloma.

Zati~e po namestitvi obremenimo s kratkim
sunkom v smeri najbolj{e zagozditve in tako
poizku{amo onemogo~iti, da bi izpadli zaradi
rahlih sunkov ali nihanj vrvi.

Zati~e uporabljamo samo ~e se
zavedamo / poznamo nevarnosti
njihove uporabe in jih znamo
name{~ati varno.

X
Pripomo~ek za la`je
odstranjevanje
zati~ev
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Metulji so pripomo~ki za varovanje, ki jih zatikamo v
razpoke. Metulji se od zati~ev razlikujejo v tem, da se
samodejno prilagajajo {irini razpoke, pri obremenitvi
prav tako samodejno pove~ujejo trenje - pre~ne sile na
skalo. Velikost metulja izberemo glede na {irino razpoke.

Vendar moramo tudi tu, podobno kot pri zati~ih paziti na
smer obremenitve, kako so zagozdeni v skalo ter na
polo`aj telesa metulja - sile ki bodo nastopile pri
obremenitvi.

Polo`aji kot so:
- nesimetri~ni polo`aj kril
- preve~ odprta krila metulja
- metulj v razpoki, ki se {iri navzdol
- lomljenje trdega dela telesa / nosilnih delov
  varovala

so zelo nevarni !

Pri name{~anju premislimo o smeri obremenitve v morebitnem padcu, da ne bo pri{lo do
lomljenja varovala. Trdnost vstavljenega metulja vedno preizkusimo. Pregloboko potisnjene
metulje bomo iz razpoke dobili le s te`avo.

X X

!


