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УВОДНА

РЕЧ

Последњих година се бележи нагли пораст одлазака на високо горје. На многим
успонима је тешко рећи где престаје високогорство, а где почиње алпинизам.
Бављење високогорством захтева познавање основног теоријског и практичног
знања из алпинизма, док бављење алпинизмом захтева потпуно овладавање начином
употребе алпинистичке опреме, технике и основе спасавања на планини.
Течајеви су добар извор за добијање основног теоријског и практичног знања.
Убрзо по завршетку течаја, скоро се све заборавља. Нажалост, на течајевима се не
добијају скрипта или приручник из којих би се могла контролисати и допунити стечена
знања.
Појавом савремене опреме, која обезбеђује сигурније и безбедније кретање на
планини, из дана у дан се смањује број чворова који се користе у пракси, због чега
престаје потреба за знањем плетења чвора једном руком.
Код употребе чворова најчешће се описују почетна и завршна фаза везивања
чвора. Без обзира на правилно приказивање и описивање употребе чворова, код
почетника изазива забуну непотребно коришћење различите терминологије.
Непотребно се користе страни изрази као што су: узао, шлинга, притега, шкрипац или
задрга. Непотребно се користе изрази из поморства, лова и риболова или описује већи
број чворова који се у пракси никада неће користити.
У овом тексту се чворови описују у свим фазама њиховог везивања, обичним
језиком који омогућава сваком почетнику да сам вежба и научи везивање чвора без
присуства демонстратора или инструктора. Велика пажња је посвећена на
истоветном описивању чворова и скица из којих се може што лакше схватити начин
везивања по фазама.
Описани су само основни чворови који се користе у данашње време.
Број чворова које сваки пењач мора да зна, зависи од врсте активности којима се
бави и нивоа оспособљености ( категорије ).
У завсности од ситуације, на основу намене чвора, предности и мана примене
чвора, пењач сам одређује који ће чвор користити.
Пењач мора да научи везивање чвора:
- који ће стално примењивати и
- који ће морати да примени у изузетним приликама.
Потребно је стално увежбавање везивања чворова.
Пре употребе чвора који пењач дуго није користио, треба обновити знање, јер од
правилно везаног чвора, зависе животи пењача и учесника који су му поверени.
Аутор
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ОСНОВНО

O ПЕЊАЧКОМ

УЖЕТУ

ПОДЕЛА
1. Главно и помоћно уже
2. Статичко и динамичко уже
Као главно или основно уже користимо уже промера од 9 до 12 мм за
планинарење, пењачке успоне, спелеологију и за радове на висинама.
Помоћно уже користимо промера од 4 до 8 мм у складу са UIAA и европским
стандардима. Ово уже употребљавамо као помоћно осигурање на основном или на
главном ужету, за подизање или спуштање опреме и терета, за израду лествица, за
израду импровизованих транспортних средстава итд.
Статичко уже се понајвише користи у спелеологији, кањонингу и приликом
спасавања. Може се користити као основно или главно уже по којем се креће.
Динамичко уже се користи за све врсте осигурања, за пењачке успоне, поготово
за успоне где постоји могућност пада, као и за спуштање низ уже. Ово уже има
способност издржљивости у правцу оптерећења и до 2700 кп.
За планинарење препоручујем употребу помоћног ужета, промера 8 мм и дужине
до 30 м, као додатно осигурање на краћим и опасним детаљима, где постоји могућност
клизања или лакшег пада. Такво уже је лакше и заузима мање места при транспорту.
САСТАВ
1. Заштитна кошуљица
2. Језгро
3. Трака за означавање
Заштитна кошуљица окружује и штити језгро ужета од спољних дејстава.
Уколико дође до оштећења кошуљице, кошуљица се одваја од језгра и током времена се
између њих ствара празан простор што резултира бржим хабањем ужета. Ако се
кошуљица оштети, брже долази и до оштећења језгра.
Језгро ужета
Кроз целу дужину ужета пролазе многобројна испреплетена или паралелно
спојена полиамидна влакна. Што је већи број влакана, то су боље динамичке вредности
ужета, а што је мањи број влакана и дебља заштитна кошуљца, то је боља заштита
од хабања ужета.
Трака за означавање је лепљива трака која се налази на крајевима сваког
ужета и на њој можемо да видимо најосновније податке о ужету: дужину, врсту
атеста, број примењеног стандарда, пречник, име произвођача, тип ужета.
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У последње време је велики напредак у иновацијама.
У примени су и ужад од кевлара или арамида. Та ужад се састоје од језгра које
је обавијено заштитом од кевлара или арамида преко које иде заштитна кошуљица.
Оваква ужад трпе велика оптерећења, мањег су промера и много лакша од осталих.
Нису за употребу за пењање и планинарење јер је рок употребе максимум 2 године, уже
је веома осетљиво на УВ зрачење и слаби након интензивног савијања.

Скица бр.1.

Кошуљица

Кевлар

Језгро

Приликом куповине ужета битно је обратити пажњу на следеће ознаке:
DRY COVER су ужад, код којих је посебном технологијом заштићена кошуљица
од хабања и упијања воде. Оваква ужад одбијају влажност, не повећава им се
запремина, на хладноћи не долази до смрзавања и оштећења влакана и дуже трају.
GOLDEN DRY су ужад која поред заштићене кошуљице имају и заштиту језгра.
Посебном технологијом се додатно заштићује свака нит језгра и добијају се ужад са
изузетном водоотпорношћу и трајношћу.
BLACK LIMIT служи за лакше уочавање средине ужета. Black limit је
неизбрисива црна ознака на средини једноструког ужета која је направљена од
специјалног мастила без штетног дејства на уже.
BICOLOUR је верзија ужета, пошто је код неких произвођача, средина ужета
означена другом бојом ради лакшег коришћења приликом спуштања низ уже.
TECHNIC UNICORE PROCESS је посебна техника везивања заштитне
кошуљице и језгра помоћу посебно тканог омотача у облику мрежице. Овај техника
указује на то да су кошуљица и језгро усклађени у једну целину, чиме се умањује ударна
моћ, увећава број могућих падова, смањује оптерећење на сидришту и омогућава ужету
да очува своје динамичке особине током употребе. Овакав процес не дозвољава свлачење
кошуљице са језгра и омогућава коришћење ужади мањег промера, чиме се смањује
тежина опреме на дужим успонима.
Када се уже користи у екстремним ситуацијама, ова техника повећава
безбедност пењача и не утиче на начин коришћења и еластичност ужета. Чак и када
долази до трајног оштећења и клизања заштитне кошуљице, облога у облику мрежице и
језгро остају везани заједно. Смањује скупљање у води и до 50%.
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Скица бр.2. Unicore везивање језгра и заштитне кошуљице
IdN КАРТИЦА је јединствени идентификациони број ужета од тренутка његове
производње и налази се на крају ужета или котура на којем је уже намотано.

Скица бр.3. IdN картица
У софтвер се уноси IdN број ужета заједно са датумом куповине и почетка
употребе. Пратећи упутства преко сервисног сајта произвођача могу се извршити
његова идентификација у сваком тренутку и добити потребне информације о ужету.
У случају позајмљивања ужета, може се на крају ужета убацити RFID ( Radio
Frequency identification ) чип, како би се омогућило праћење и извођење инспекције и
контроле.
Свако уже мора да има свој UIAA или CEN атест.
UIAA ( Union International des Associations d’Alpinisme ),
CEN ( European Commitee for Standardization ).
Уже тестирано UIAA и CEN стандардима, сада носи и знак CE или EN.
Ознаке UIAA или CE упућују на то да је уже прошло само одређен број тестова.
Сваки произвођач има и своје додатне тестове, а из декларације на ужету можемо да
видимо и остале карактеристике ужета.
UIAA и CEN стандарди нису исти.
Стандарди UIAA су прилагодљиви и брже се мењају, док за промену CEN
стандарда, треба много више времена.
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UIAA препоручује коришћење опреме са атестом по стандардима UIAA,
пошто се сва побољшања одмах примењују.
КАКО ОДАБРАТИ ДОБРО И КВАЛИТЕТНО УЖЕ
У зависности од врсте активности и услова за које нам треба уже, да ли за суво
време, снежне услове или за обично планинарење, високогорске успоне, прелазак преко
ледника, дуже пењачке успоне, пењање залеђених слапова или спасавање, приликом
куповине ужета треба обратити пажњу на делове из декларације:
- Дебљину ужета,
- Број нити у кошуљици,
- Тежину по метру,
- Број падова које гарантује произвођач,
- Свлачење кошуљице,
- Максималну ударну силу по гаранцији произвођача,
- Истезање током првог пада,
- Статичко истезање.
Дебљина ужета од 9 - 11 мм, може да задовољи потребе у свим дисциплинама.
Што је више нити у кошуљици, то су боље динамичке карактеристике ужета,
али веће шансе за хабање ужета, јер је тања кошуљица. Код мањег броја нити,
кошуљица је дебља и отпорнија на хабање.
Што је уже по дужном метру лакше, то је лакше ношење ужета.
UIAA прописује минимум 5 падова, што је већи број падова које гарантује
произвођач, то је уже сигурније.
Ударна сила је сила коју пењач трпи у моменту заустављања пада и зависи од
квалитета ужета, тежине пењача и фактора пада ( висина пада и дужина ужета у
употреби ).
Уколико је свлачење кошуљице 0 мм, то је уже сигурније.
Човек може да издржи максималну ударну силу до 12 кN. Пошто је просечна
тежина човека око 80 кг, то значи да максимална ударна сила мора бити испод 12 кN.
Максимална ударна сила је максимална ударна сила или енергија коју услед пада
може да апсорбује уже.
Током пењања и учесталих падова повећава се ударна сила, зато нова ужад са
мањом ударном силом, могу се користити много дуже у пењању залеђених слапова
или смерова где су сидришта несигурна, чиме се приликом пада смањује оптерећење
на горње сидриште.
Динамичко истезање ужета током првог UIAA теста, мора бити мање од 40%.
Статичко истезање не сме бити веће од 10% за једноструко уже.
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ВРСТЕ ДИНАМИЧКИХ УЖАДИ
Називи појединих врста динамичких ужади често изазивају збуњеност. Често се
поставља питање, како изгледају двоструко или дупло уже и како се помоћу њих пење.
Једноструко, двоструко и дупло уже се састоје од једног ужета. Назив ужета
је добијен по начину пењања и коришћења. Начин пењања је приказан на слици у
прилогу.

Скица бр.4. Начин коришћења ужета
ЈЕДНОСТРУКО УЖЕ ( Single rope )
Једноструко уже се користи самостално за пењања која се углавном пружају
праволинијски. Ова ужад се тестирају са оптерећењем од 80 кг, при чему мора да
издржи минимално 5 узастопних удара, а максимална ударна сила приликом првог пада
мора бити мања од 12 кN.
Најчешћа примена је на планинарењу, лаким снежним турама, за кретање преко
ледника или турном скијању, спортском пењању, алпинизму и виа ферратама, када нема
опасности од оштећења ужета од оштрих ивица.
ДВОСТРУКО УЖЕ ( Half rope )
Двоструко уже је уже преполовљено на два дела. На средини ужета се навезује
први пењач, а на сваки део засебно, могу се навезати други и трећи пењач.
Први пењач укопчава у карабинере само своју половину ужета, како би
растеретио повлачење ужета и повећао сигурност система.
Друга половина ужета се укопчава са стране у међуосигурања.
Ова ужад се тестирају са оптерећењем од 55 кН, при чему мора да издржи
минимално 5 узастопних удара, а максимална ударна сила приликом првог пада мора
бити мања од 8 кN.
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Употреба двоструког ужета се препоручује у алпинизму при пењању дугих и
тешких смерова, пењање залеђених слапова или када је стена кршљива. Ако се користе
несигурна сидришта, делови ужета се морају раздвојити чиме се олакшава проток
ужета кроз карабинере, смањује ударна сила на сидришту и повећава укупна дужина
активног дела ужета који апсорбује снагу удара.
ДУПЛО УЖЕ ( Twin rope )
Дупло уже је уже преполовљено на два дела. На првом делу преполовљеног ужета
се навезује први пењач, а на другом крају оба дела ужета, навезује се други пењач.
Први пењач укопчава оба дела ужета у карабинере чиме се постиже да су оба дела све
време пењања паралелни.
Ова ужад се тестирају са оптерећењем од 80 кг, при чему мора да издржи
минимално 5 узастопних удара, а максимална ударна сила приликом првог пада мора
бити мања од 12 кN.
Примењује се код спуштања низ уже.
УПОТРЕБА

И

ЧУВАЊЕ

УЖЕТА

Свакодневна употреба: употребљивост је 3 до 6 месеци.
Сваки викенд: од 2 до 3 године.
Повремено: од 4 до 5 година.
Ретка употреба: максимум 10 година.
Пре и после употребе уже се обавезно провлачи кроз руке да би се спречило
увртање и проверило да ли има неких оштећења на кошуљици или на језгру.
Уколико има оштећења, уже није за употребу.
Уже се мора чувати од влажности, излагања високим температурама, излагања
атмосферским падавинама, дејства хемикалија, гажења, прљавштине, коришћења на
оштрим ивицама, УВ зрачења итд.
Ч В О Р О В И
Чвор је место везивања делова једног или крајева два ужета.
Израђују се: ВЕЗИВАЊЕМ и ПЛЕТЕЊЕМ.
Појавом савремене опреме, обезбеђено је сигурније и безбедније кретање на
планини, због чега није потребно познавање технике плетења чвора једном руком.
Чворови се користе као додатно осигурање при пењању или спуштању низ уже.
Користимо их за:
- израду рукохвата у посебним ситуацијама, када је потребно осигурати неку
кратку и опасну деоницу,
- навезивање на уже при кретању преко заснежених и залеђених терена,
алпинизам, спортско пењање, спелеологију, виа феррате, кањонинг итд.,
- самоспасавање,
- подизање или спуштање опреме,
- израду импровизованих транспортних средстава за пренос повређеног итд.
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Постоје разне поделе чворова. Најзначајније су следеће поделе:.
Према намени, чворови се користе за:
- навезивање ( водички, Bowline чвор, осмица, деветка и лептир ),
- спајање ужади и трака ( шестица, чвор за надовезивање, амбулантни,
краватни ),
- осигурање ( Bowline чвор, Прусиков чвор, осмица, деветка, ЕNSA или Француски,
Machard и лађарски ),
- осигурање партнера ( полулађарски и плетеница ),
- други ( сигурносни, плетеница за скраћење помоћног ужета и чвор за везивање
ужета ).
Фиксни чворови су: водички, Bowline чвор, осмица, деветка, лептир, шестица,
сигурносни чвор, чвор за надовезивање, амбулантни, краватни, лађарски и
плетеница.
Клизни чворови су: Прусиков чвор, Енса или Француски, Machard чвор и
полулађарски чвор.
Морамо знати:
- назив чвора,
- место и начин примене,
- које су предности и мане примене чвора,
- да везујемо чворове брзо и правилно без грешке,
- да при везивању чвора, праменови морају бити паралелни, јер чвор тако боље
држи,
- да иза сваког чвора који вежемо, на крају ужета морамо оставити око 10 цм
неоптерећеног дела ужета од којег правимо додатни сигурносни чвор,
- да чворови смањују издржљивост ужета,
- да се за осигурање не сме користити старо, оштећено или прљаво уже и
уже које је било изложено киши, сунцу, мразу или УВ зрачењу,
- да пре употребе треба преконтролисати исправност свог и супењачевог
чвора.
Чвор мора:
- да буде једноставан и лаган за памћење,
- да се лако везује,
- да буде сигуран и да издржи велика оптерећења,
- да се лако развезује након оптерећења.
Чвор не сме:
- да проклизава или клизи при оптерећењу или при промени оптерећења,
- да се развезује при оптерећењу или при промени оптерећења.
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ОСНОВНИ

ЕЛЕМЕНТИ

ЧВОРА

П р а м е н је део ужета од којег правимо чвор.
Састоји се од језгра и заштитне кошуљице.
Језгро је сачињено од снопа полиамидних влакана.
Ако је језгро деформисано или кошуљица
оштећена, уже се не сме користити за израду чвора.
П о л у п е т љ а се добија савијањем дела ужета
на којем правимо чвор на горњу, доњу,
леву или на десну страну.
У к р ш т е н а п о л у п е т љ а се добија када
направимо полупетљу и њене праменове
укрстимо на десну и на леву страну.
Плетемо је једном руком на било којем делу ужета.

П о л у ч в о р добијамо када један крај ужета
обавијемо око другог краја. Може да
се везује једноструки, двоструки или
вишеструки получвор.
- Отворени получвор добијамо када
крајеве два ужета обавијемо један
око другог.
- Затворени получвор добијамо када
крај једног ужета обавијемо око дужег
дела ужета.

О м ч а се добија када на ужету направимо
укрштену полупетљу и кроз њу
провучемо полупетљу. Плетемо
је од истог дела ужета од којег плетемо и
укрштену полупетљу. Користимо је за
причвршћивање ужета на карабинер.
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В О Д И Ч К И

ЧВОР

Овај чвор се још назива и планинарски чвор,
а име је добио по планинарским водичима који
су га употребљавали за навезивање учесника које
су водили. Чвор спада у најпростије чворове.
Појавом савремене опреме, његова употреба полако
престаје.
Одиграо је значајну улогу кроз историју.
Примена
Примењује се за:
- навезивање пењача око појаса ( једноструки водички чвор ),
- навезивање пењача преко раменог и прсног дела
( двоструки водички чвор ),
- навезивање на пењачки појас ( једноструки водички чвор ),
- у спасавању ( двоструки водички чвор ).
Једноструки чвор се везује на било којем делу ужета и користи се при успонима
где нема опасности од тежих падова.
Двоструки чвор се везује на било којем делу ужета и користи се ради веће
безбедности пењача пошто тело при паду с главом на доле не може да испадне из
петљи које теку преко раменог појаса.
Предност примене чвора
Лако се израђује на било којем делу ужета. Једноструки чвор се навлачи преко
главе, а онда затеже.
Мане примене чвора
Веома тешко се развезује након оптерећења. При употреби једноструког
водичког чвора приликом пада са главом надоле, тело може да испадне кроз лабаву
петљу која тече око појаса пењача.
Везивање
Једноструки водички чвор
Чвор се везује на крајевима или на било којем делу ужета. Део ужета на којем
везујемо чвор пресавијемо преко длана руке и добијамо полупетљу ( прва фаза ). Врх
добијене полупетље обавијамо око слободних праменова, ( друга и трећа фаза ) и након
пола круга провлачимо кроз добијену укрштену полупетљу ( четврта фаза ).
Провлачењем добијамо омчу ( пета фаза ).
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Затезањем добијамо једноструки водички чвор. Омча мора бити довољно широка
да би се могла пребацити преко главе пењача. После пребацивања преко главе пењача
чвор се мора затегнути око појаса пењача.

1

2
3
4
5
Скица бр.5. Везивање чвора по фазама

Двоструки водички чвор
Везује се истоветно као и једноструки водички чвор. Након добијања укрштене
полупетље ( прва фаза ), средишњи део полупетље обавијамо око дужег дела ужета и
провлачимо кроз укрштену полупетљу после пола круга ( друга и трећа фаза ). На овај
начин добијамо омчу и врх полупетље. Врх полупетље пребацујемо преко провученог
средишњег дела полупетље и омче ( четврта фаза ).
Затезањем добијамо двоструки водички чвор ( пета фаза ). Извучени делови
полупетље морају да буду довољно дугачки како би правилно ишли преко раменог појаса
пењача. Чвор се затеже на прсном делу пењача.

1

2
3
4
Скица бр.6. Везивање чвора по фазама

5

Везивање на појас плетењем
Плете се на слободним крајевима ужета. Везујемо затворени получвор ( прва
фаза ).. Краћи прамен провлачимо кроз појас ( друга фаза ). После провлачења краћег
прамена кроз појас, враћамо га према раније добијеном затвореном получвору.
Провлачимо га кроз затворени получвор пратећи излазни ток прамена ( трећа фаза ).
Када се заврши са провлачењем прамена, затежемо праменове у чвор ( четврта фаза ).
По излазу из чвора, обавезно је везивање додатног сигурносносног чвора.
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Скица бр.7. Везивање чвора плетењем на појасу
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НАЈЛОНСКИ

ИЛИ

BOWLINE

ЧВОР

Појавом пењачких појасева чвор се више
не примењује, јер га је заменио осмица чвор.
Најлонски или Bowline ( Булинов ) чвор је ипак
потребно знати везивати због његове досадашње улоге
кроз историју.
Примена
Примењује се за:
- навезивање око појаса пењача,
- навезивање на пењачки појас,
- за израду прсног појаса.
Пошто се више не примењује дат је опис везивања једноструког чвора због
приказивања како се некада везовао прсни део појаса.
Предност примене чвора
Лако се везује и подешава према телу пењача. Релативно лако се развезује након
оптерећења.
Мане примене чвора
Лако се развезује сам од себе и мора се везати додатни сигурносни чвор.
Слободни крај ужета не сме бити дужи од 15 цм. Услед већег пада долазило је до теже
повреде пењача.
Везивање
Једноструки најлонски чвор
Везује се на једном од слободних крајева ужета.
Краћи део ужета обавијемо око струка.
Краћи део ужета држимо у десној руци, а дужи део ужета који иде према
другом пењачу преко левог длана. Палцем леве руке придржавамо горњи прамен, а доњи
прамен који иде ка супењачу обрћемо на унутрашњу страну и добијамо укрштену
полупетљу. Палац леве руке провлачимо кроз полупетљу, а са два прста леве руке
обухватамо доњи део ужета и са спољне стране провлачимо кроз укрштену полупетљу
и добијамо омчу. Део ужета који иде ка супењачу је са спољне стране омче. Затежемо
праменове и кроз добијену затворену омчу провлачимо краћи део ужета са десне стране.
Затежемо краћим делом ужета све до тела пењача тако да раније добијена омча сама
клизи на десну страну и затезањем праменова добијамо чвор.
Од слободног дела ужета везујемо додатни сигурносни чвор.

15

СЕМИНАРСКИ РАД - УПОТРЕБА ЧВОРОВА

Скица бр.8. Начин везивања око појаса пењача
Везивање прсног појаса
Крај ужета од којег везујемо најлонски чвор мора да буде довољно дугачак
( око 3 м ) како би се могао везати прсни део појаса.
Након везивања најлонског чвора остатак краћег дела ужета ( око 2 м )
пребацујемо преко рамена на леђни део, провлачимо га са унутрашње стране на спољну
страну ужета од којег је везан најлонски чвор, враћамо га назад преко другог рамена и
провлачимо кроз најлонски чвор паралелно са дужим делом ужета које иде до другог
пењача.
Од преосталог кратког дела ужета мора се везати додатни сигурносни чвор.

Скица бр.9. Начин везивања прсног појаса

16

СЕМИНАРСКИ РАД - УПОТРЕБА ЧВОРОВА

Скица бр.10. Плетење на пењачки појас
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ПРУСИКОВ

ЧВОР

Чвор је добио назив по др Карлу Прусику који га је
осмислио 1931. године. Описао га је као чвор за пењање
у аустријском планинарском приручнику.
Др Карл Прусик је био два пута председник
Планинарског друштва и пионир око седамдесетак
планинарско пењачких смерова у Аустрији.
Умро је 1961. у 65. години.
Прусиков чвор је основни чвор из којег су настале
многобројне варијанте као што су: Енса или Француски чвор,
Карабинерски чвор или Bachman и Machard чвор са његовим
варијантама.
Примена
Примењује се за:
- фиксирање помоћног ужета за главно уже,
- самоосигурање при пењању и спуштању низ уже,
- самоспасавање.
Примењују се двоструки и троструки Прусиков чвор.
Једноструки се више не примењује.
Двоструки чвор се примењује када је разлика у дебљини између помоћног и
главног ужета већа од три милиметра.
Троструки чвор се примењује када су помоћно и главно уже исте дебљине и када
је главно уже мокро или залеђено.
Предност примене чвора
Чвор је непомичан у правцу оптерећења, а помичан у оба правца након
растерећења. Најбоље држи ако је однос у дебљини између помоћног и главног ужета
1 : 2 ( помоћно уже од 5 до 6 мм и главно уже од 10 до 12 мм ).
Мане примене чвора
Уколико је дужина помоћног ужета између чвора и појаса пењача већа од дужине
руке, чвор запече приликом испуштања из руке или приликом заборављања да се помери у
правцу кретања пењача.
Ако се при пењању заборави на померање чвора, долази до повлачења и пада
пењача.
Ако се при спусту испусти чвор из руке, чвор се затегне и пењач остаје да виси на
помоћном ужету.
У случају могућности пада у ледничку пукотину, препоручује се коришћење
дебљег помоћног ужета.
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Везивање
Помоћно уже пресавијемо напола и изједначимо слободне крајеве.
Слободне крајеве везујемо шестица чвором или чвором за надовезивање и
добијамо Прусикову омчу.
Пресавијањем Прусикове омче добијамо полупетљу коју обавијамо око главног
ужета ( прва фаза ).
Кроз унутрашњи део полупетље провлачимо слободне крајеве Прусикове омче и
обавијамо их око главног ужета на унутрашњу страну између већ обавијених праменова
( друга фаза ).
У зависности од тога колико пута смо слободне крајеве обавили око главног
ужета, добијамо двоструки или троструки Прусиков чвор ( трећа фаза ).
Након добијања чвора изједначимо праменове да буду паралелни, а слободним
крајевима вршимо затезање чвора у правцу оптерећења.
Праменови морају да буду паралелни и не смеју се међусобно укрштати.

Скица бр.11. Начини везивања чвора по фазама
ИНОВАЦИЈА
Због веома честе употребе класичног помоћног ужета, век трајања је веома
кратак због хабања кошуљице и оштећења језгра које трпи и до 80% оптерећења.
У експанзији разних иновација, појавило се уже промера 10 и 12 мм, дужине 70
и 90 цм.
Ова ужад су мешавина 50% термички високо отпорних влакана од кевлара или
арамида помешаних са филаментима полиестера, чиме је омогућена већа отпорност на
хабање и на тај начин се знатно повећава век трајања ужета.
Уже се користи као замена за везивање Прусиковог чвора помоћу Прусикове
омче. Овакво уже на крајевима има овални завршетак са посебно ојачаним шивењем.
Веома лако се везује на главно уже, укопчава и скида са карабинера.
У комбинацији са другим чворовима, може да има примену у свим ситуацијама у
којима је коришћен Прусиков чвор.

Скица бр.12. Изглед иновираног Прусиковог чвора
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ОСМИЦА

ЧВОР

Осмица је чвор који се најчешће примењује у скоро
свим ситуацијама. Назив је добио по свом изгледу. Везује
се на било којем делу ужета.
Примена
Примењује се за:
- навезивање пењача,
- навезивање на пењачки појас,
- фиксирање ужета у сидришну тачку,
- самоосигурање,
- спасавање итд.
Предност примене чвора
Лако се везује. При оптерећењу се затеже. Након оптерећења се релативно лако
развезује. Може да се везује плетењем око природних хватишта.
Мане примене чвора
Ако се чвор везује на крајевима ужета, чвор се при оптерећењу затеже
и на крају ужета се обавезно прави додатни сигурносни чвор. Ако се правилно
веже чвор, његова издржљивост је око 55 одсто. Неправилним везивањем,
издржљивост чвора је око 40 одсто.
Везивање
Везују се једнострука и двострука осмица.
Везивање једноструке осмице
Чвор се везује на било којем делу ужета. Део ужета од којег везујемо чвор,
пресавијемо преко длана руке и добијемо полупетљу ( прва фаза ).
Добијену полупетљу обавијамо око слободних праменова ужета ( друга фаза ) и
након једног круга, провлачимо кроз добијену укрштену полупетљу ( трећа и четврта
фаза ). Од остатка краћег дела ужета, везујемо додатни сигурносни чвор ( пета

Скица бр.13. Фазе везивања једноструке осмице
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Везивање двоструке осмице
Везује се истоветно као и једнострука осмица. После добијања полупетље
обавијамо је око слободних праменова ( прва фаза ) и провлачимо средишњи део
полупетље кроз укрштену полупетљу након једног круга ( друга фаза ).
На овај начин добијамо омчу. Врх полупетље не провлачимо кроз омчу, већ га
пребацимо преко провученог средишњег дела полупетље и омче ( трећа и четврта
фаза ).
Затезањем добијамо двоструку осмицу ( пета фаза ). Извучени делови
полупетље морају да буду довољно дугачки како би правилно ишли преко раменог појаса
пењача. Чвор се затеже на прсном делу пењача.

1
2
3
Скица бр.14. Фазе везивања двоструке осмице
Користи се за израду седишта за повређеног и комплета за пењачки појас.
Везивање осмице плетењем
Везује се само на слободним крајевима ужета.
Део ужета од којег плетемо осмицу треба да буде дужине око 1,2 м.

Скица бр.15. Начин одређивања дужине ужета за израду чвора
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Уже пребацимо преко длана руке. На леву или на десну страну укрштамо краћи
прамен добијајући укрштену полупетљу. Краћи прамен обавијамо око дужег и
провлачимо га назад кроз добијену полупетљу након целог круга. На овај начин добијамо
карактеристичну осмицу.
Краћи прамен провлачимо кроз пењачки појас и поново га враћамо
ка карактеристичној осмици. Провлачимо га паралелно са излазом прамена кроз целу
осмицу.
Након излаза из осмице од слободног дела се прави додатни сигурносни чвор.

A варијанта

Б варијанта
Скица бр.16. Начин плетења по фазама на пењачки појас
ИНОВАЦИЈА

DYNACLIPE

Сваким даном се појављују нове иновације у начину коришћења опреме.
Једна од иновација је и уже са Dynaclipe техником шивења са једним или оба
шивена краја ( Petzl патент ). Ојачано шивење је снажније и мање кабасто од чвора
осмица.
Веома је практично, јер се врло лако и брзо укопчава и скида са карабинера.
За планинарење, кретање по гелендеру, виа ферратама, кретање у навези по
леднику, кањонинг итд. користе се за осигурање кратка ужад, дужине 40 до 75 цм.
Може да издржи удар од 1500 кг.
Dynaclipe се производи као једноструки и двоструки.
Једноструки dynaclipe на крајевима има овални завршетак са посебно ојачаним
шивењем.
Двоструки dynaclipe ( пупчаник ) на крајевима има овалне завршетке са посебно
ојачаним шивењем, један за укопчавање у карабинер на појасу и два истоветна за
додатно осигурање.
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За поптребе војске и полиције користе се посебна ужад промера 40 мм и дужине
од 18 до 27 м. Ова ужад могу да издрже терет до 7600 кг. Њихова специјална израда
омогућава прецизну и лаку контролу током спуштања.

Скица бр.17. Изглед Dynaclipe
ИНОВАЦИЈА

D Y N E E M A

Траке се производе са посебним Dyneema омотачем, дужине 5 м. Издржљивост
им јеоко 2000 кг. На крајевима имају овални завршетак са посебно ојачаним шивењем.

Скица бр.18. Изглед Dyneema траке
Траке се производе од полиестера и полиуретана дужине 3 - 4 м. Издржљивост
им је око 1100 кг. На крајевима имају овални завршетак са посебно ојачаним шивењем.

23

СЕМИНАРСКИ РАД - УПОТРЕБА ЧВОРОВА
ДЕВЕТКА

ЧВОР

Овај чвор је само алтернатива за осмица
чвор.
Примена
Примењује се:
- исто као и осмица чвор.
Предност примене чвора
Лако се везује и лако се развезује након оптерећења. За разлику од других
чворова, код овог чвора су подједнако оптерећени сви праменови ужета.
Мане примене чвора
Ако се чвор везује на крајевима ужета, чвор се при оптерећењу затеже и на
крају ужета је потребно везати додатни сигурносни чвор.
Везивање
Везује се једноструки деветка чвор.
Може да се везује и двоструки деветка чвор и да се примени код израде горњег
дела пењачког појаса.
Једноструки деветка чвор
Чвор се везује на крајевима или на било којем делу ужета. Део ужета на којем
везујемо чвор, пресавијамо преко длана руке и добијамо полупетљу ( прва фаза prva ).
Врх добијене полупетље обавијамо око слободних праменова и након једног и по
круга, провлачимо кроз добијену укрштену полупетљу ( друга фаза ).
Затезањем праменова добијамо једноструки деветка чвор ( трећа фаза ).
На слободном прамену који излази из чвора, везујемо додатни сигурносни чвор.

Скица бр.19. Везивање деветка чвора по фазама
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ЛЕПТИР

ЧВОР

Примена
Лептир чвор се употребљава за израду:
- рукохвата ( гелендера ),
- за заштиту оштећеног дела ужета,
- лествица,
- приликом преласка заснежених и залеђених терена,
- за повезивање два ужета,
- за навезивање на средини ужета итд.
Предност примене чвора
Чвор је лак за израду, приликом израде се троши мали део ужета. Веома је
стабилан, без обзира на оптерећење и лако се развезује.
Мане примене чвора
Чвор нема мана.
Везивање
Чвор се везује на било којем делу ужета.
На делу ужета, на којем желимо да вежемо чвор, увртањем ужета направимо
полупетљу ( прва фаза ), добијену полупетљу уврнемо још једанпут у истом правцу
( друга фаза ), горњи део укрштене полупетље провлачимо испод ужета и са друге
стране провлачимо кроз доњи део полупетље ( трећа фаза ).
Четрвта фаза је затезање праменова, како би се добио стабилан чвор.

Скица бр.20. Везивање чвора по фазама
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Скица бр.21. Везивање чвора на руци
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ЕNS А

ИЛИ

ФРАНЦУСКИ

ЧВОР

Овај чвор је варијанта Прусиковог чвора.
Човр је добио назив по скраћеници ENSA ( Национална
школа за смучарствои алпинизам у Шамонију у Француској ).
ЕNSA чвор користимо када уместо помоћног ужета имамо
најлонске траке. Може се користити по киши и по снегу.
Уколико чвор везујемо са тракама, чвор називамо
ЕNSA, ако чвор везујемо помоћу Прусикове омче,
називамо га ФРАНЦУСКИ чвор.
Примена
Примењује се за:
- фиксирање помоћне траке за главно уже,
- самоосигурање при пењању и спуштању,
- спасавање палог пењача,
- самоизвлачење из ледничке пукотине.
Предност примене чвора
Чвор је непомичан у правцу оптерећења, а помичан у оба правца
након растерећења. Одлично држи на влажном и замрзнутом ужету.
Мане примене чвора
Честом употребом, трака и уже се оштећују.
В е з и в а њ е чвора траком
Слободне крајеве траке везујемо кравата чвором, а ако користимо траке чији су
крајеви међусобно шивени, готову траку обавијемо око главног ужета најмање три
пута.
Кроз добијену полупетљу у горњем делу обавијене траке, провлачимо други део
траке. Затезањем у доњи положај, добијамо ЕNSА чвор.
В е з и в а њ е чвора помоћним ужетом
Један крај Прусикове омче обавијемо око главног ужета најмање три пута.
Кроз добијену полупетљу у горњем делу обавијеног помоћног ужета, провлачимо други
део Прусикове омше. Затезањем у доњи положај, добијамо ФРАНЦУСКИ чвор
( варијанта Machard чвора ).
Крајеве помоћног ужета спајамо чвором за надовезивање или чвором шестица.
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Скица бр.22. Начин везивања Француског чвора
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MACHARD ЧВОР
Machard чвор је једна од многобројних варијанти
Прусиковог чвора.
Примена
Примењује се за:
- фиксирање помоћног ужета за главно уже,
- самоосигурање при пењању,
- самоосигурање при спуштању низ уже,
- самоспасавање итд.

Предност примене чвора
Једноставан је, лако се везује и чврсто држи за време оптерећења. Лако се
развезује након оптерећења. Аутоблокер је и оптерећење држи у оба правца. Добро
држи на мокром главном ужету.
Мане примене чвора
На замрзнутом ужету, лако проклизава.
Везивање
За везивање је потребно помоћно уже, дебљине 6 мм и дужине око 60 цм.
Слободне праменове помоћног ужета, везујемо шестица чвором.
Доњи крај помоћног ужета са чвором, прислонимо уз главно уже и од једног
праменаизнад чвора правимо полупетљу ( прва фаза ). Преостали део помоћног ужета
намотавамо три до четири пута око главног ужета ( друга фаза). У горњем делу
помоћног ужета, добијамо полупетљу коју спуштамо до чвора ( трећа фаза).
На средини спајамо добијене полупетље и кроз њих укопчавамо карабинер
( четврта фаза ).
Након укопчавања карабинера, изједначавамо праменове и затежемо чвор.

Скица бр.23. Начин везивања чвора
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Слика бр.24. варијанта Machard чвора
Везивање
За везивање је потребно помоћно уже, дебљине 6 мм и дужине око 60 цм.
Слободне праменове помоћног ужета, везујемо шестица чвором.
Средину помоћног ужета, прислонимо уз главно уже ( прва фаза ).
Горњи део помоћног ужета, намотавамо једанпут око главног ужета на горе
( друга фаза ).
Доњи део помоћног ужета, намотавамо једанпут око главног ужета на доле
( трећа фаза ). Горњу полупетљу спуштамо у доњи положај. Горњу и доњу полупетљу
укрштамо и обмотавамо једанпут око главног ужета ( четврта фаза ). Кроз обе
полупетље укопчавамо карабинер ( пета фаза ).
Након укопчавања карабинера, изједначавамо праменове и затежемо чвор.
Значајна је и употреба Machard чвора као замена аутоблокирајућег чвора.
У случају великог трења ужета, уже је потребно провући кроз други карабинер.
Опасност примене је у чињеници да ако систем додирује чврсту подлогу као што
су стена или лед, може да попусти.
Аутоблок

Скица бр.25. Варијанта Machard чвора
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СИГУРНОСНИ

ЧВОР

Примена
Примењује се за:
- додатно осигурање код свих клизећих чворова
код којих из чвора излази слободан краћи крај ужета.
Предност примене чвора
Израда чвора је веома лака и лако се развезује.
Мане примене чвора
Ако је слободни крај ужета дужи од 10 цм, сигурносни чвор може да шета и
засмета пењачу током успона или спуштања.
Везивање
Око краћег и дужег дела ужета
Када се веже клизећи чвор ( нпр. најлонски чвор ), слободни део краћег дела ужета
који излази из чвора, изједначимо да буде паралелан са ужетом које иде око струка
пењача ( прва фаза ) и обавијемо га на унутрашњу страну ка чвору истовремено око
оба прамена ужета ( друга фаза ). Добијамо получвор провлачећи слободан део кроз
обавијени део са унутрашње, ка спољној страни ( трећа фаза ) и вршимо затезање
( четврта и пета фаза ).

Скица бр.26. Везивање чвора по фазама
Око краћег дела ужета
Када се веже клизећи чвор, слободни део краћег дела ужета који излази из чвора
изједначимо да буде паралелан са ужетом које иде око струка пењача ( прва фаза ) и
обавијемо га на унутрашњу страну око краћег прамена ужета ( друга фаза ). Добијемо
получвор провлачећи слободни део краћег дела ужета са унутрашње стране ка спољној
( трећа фаза ) и вршимо затезање( четврта и пета фаза ).
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1

2
3
4
Скица бр.27. Везивање чвора по фазама

5

Сигурносни чвор се везује код свих клизећег чворова. Праменови морају да буду
паралелни и да се додирују.
Једноструки чвор се добија ако се слободни прамен обавије једанпут.
Двоструки чвор се добија ако се слободни прамен обавије двапут.
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ЧВОР

ЗА

НАДОВЕЗИВАЊЕ

Примена
Примењује се за:
- надовезивање ужади исте дебљине,
- надовезивање ужади различите дебљине.

Примењују се једноструки и двоструки чвор
за надовезивање ужади.
При надовезивању танких, глатких или чврстих ужади од кевлара, препоручује се
израда троструког чвора.
Једноструки чвор се може применити код надовезивања ужади исте дебљине.
Оваквим чвором се надовезују ужад која не трпе велика оптерећења.
Двоструки чвор се примењује код ужади исте дебљине и код ужади различите
дебљине. Оваквим чвором се могу надовезивати и ужад која трпе већа оптерећења.
Предност примене чвора
Лако се везује и развезује након оптерећења. Чвором за надовезивање се повезују
два краја главних или помоћних ужади. Сигурније је коришћење двоструког чвора.
Мане примене чвора
Након већег оптерећења једноструког чвора, долази до тежег развезивања чвора.
Везивање
Једноструки чвор
Слободне крајеве два ужета спојимо тако да им праменови буду узајамно
паралелни ( прва фаза ). На сваком крају ужета слободни део ужета обавијамо једном
око оба прамена ужади на унутрашњу страну и провлачимо кроз добијени получвор на
спољну страну ( друга фаза ). На овај начин на сваком крају који надовезујемо добијамо
по један једноструки сигурносни чвор.
Затезањем ужади вршимо узајамно приближавање једноструких сигурносних
чворова који сада чине једноструки чвор за надовезивање.

Скица бр.28. Везивање чвора по фазама
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Двоструки чвор
Слободне крајеве два ужета спојимо тако да им праменови буду узајамно
паралелни ( прва фаза ). На сваком крају ужета слободни део ужета обавијамо два
пута око оба прамена ужади на унутрашњу страну и провлачимо кроз добијени
получвор на спољашну страну. На овај начин на сваком крају који надовезујемо добијамо
по један двоструки сигурносни чвор ( друга фаза ).
Затезањем ужади вршимо узајамно приближавање сигурносних чворова који сада
чине двоструки чвор за надовезивање ( трећа фаза ).

Скица бр.29. Изглед чвора код ужади исте дебљине
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ШЕСТИЦА

ЧВОР

Примењује се за:
Најчешће се користи при спусту низ уже за
повезивање два ужета.
Предност примене чвора
Због своје једноставности, чвор је врло
користан. Лако се израђује. Због мале величине,
лако се прилагођава подлози, чиме се смањује
могућност заглављивања чвора.
Не запиње приликом извлачења ужета.
Мане примене чвора
Једина мана чвора је да се под оптерећењем јако затеже и зато се тешко
развезује.
Везивање
Једноструки чвор
Спојимо крајеве два ужета ( прва фаза ). Спојене праменове два ужета
обавијамо око слободних праменова оба ужета, ( друга фаза ) и након пола круга,
провлачимо кроз добијену укрштену полупетљу ( трећа фаза ). Провлачењем добијамо
омчу ( четврта фаза ).
Затезањем праменова добијамо чвор.
Слободни праменови који излазе из чвора, морају бити дуги од 30 - 40 цм за случај
да дође до попуштања услед оптерећења.

Скица бр.30. Везивање чвора по фазама
Двоструки чвор
Израђује се истоветно као и једноструки чвор, али уместо једног навоја има два.
Стабилнији је, под оптерећењем се не затеже превише и лакше се одвезује.

Скица бр.31. Чвор са двоструким навојем
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АМБУЛАНТНИ

ЧВОР

Чвор је познат још под именом Weber-ов чвор,
А код нас је познат и као крстатсти чвор.
Примена
Примењује се:
- приликом израде импровизованих средстава,
- за повезивање два ужета исте дебљине.
Предност примене чвора
Лако се везује и чврсто држи за време оптерећења.
Мане примене чвора
Приликом већег оптерећења, чвор се теже развезује.
Везивање
Везују се једноструки и двоструки амбулантни чвор.
Једноструки чвор
Спојимо крајеве два ужета тако да једно уже иде у супротном правцу од другог.
Краћим праменом обавијамо уже са обе стране ( прва фаза ).
Краће праменове укрстимо и добијамо омчу ( друга фаза ).
Краће праменове спајамо са ужетом којем припада ( трећа фаза ).
Затезањем праменова добијамо амбулантни чвор.
Након везивања чвора, на слободним крајевима се обавезно везује додатни
сигурносни чвор.
Уколико се зна да ће доћи до великог оптерећења у средину чвора се може
укопчати карабинер, како бисмо након растерећења могли да лакше развежемо чвор.

Скица бр.32. Начин везивања чвора
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Двоструки чвор
Спојимо крајеве два ужета тако да једно уже иде у супротном правцу од другог.
Краћим праменом обавијамо уже са обе стране ( прва фаза ).
Краће праменове укрстимо и добијамо омчу ( друга фаза ).
Једним краћим праменом обавијамо оба ужета и провлачимо кроз омчу ка другом
ужету ( трећа фаза ).
Затезањем слободних праменова, добијамо чвор.
На слободним деловима везујемо додатни осигуравајући чвор.

Скица бр.33. Начин везивања чвора
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КРАВАТНИ

ЧВОР

Овај чвор је познат и као кравата
чвор. Назив је добио по начину везивања кравате.
Примена
Примењује се за:
- надовезивање помоћних трака,
- повезивање два краја помоћне траке
у једну целину.
Предност примене чвора
Лако се израђује везивањем слободних крајева помоћне траке.
При оптерећењу се затеже и добро држи.
Мане примене чвора
Јако се затеже под оптерећењем и тешко се развезује. Чвор повремено
проклизава и зато морамо да обратимо пажњу да из чвора излазе довољно дугачки
праменови ( око 10 цм ).
Везивање
На једном крају траке направимо затворени получвор ( прва фаза ).
Други крај траке провлачимо кроз затворени получвор паралелно са делом траке који
излази из чвора ( друга и трећа фаза ).
Провлачењем другог дела траке кроз затворени получвор и затезањем оба краја
траке добијамо краватни чвор ( четврта фаза ). Током везивања мора се обратити
пажња на то да делови траке од којих се прави чвор буду међусобно паралелни. За време
употребе траке, чвор мора да буде са стране, како не би дошло до његовог непосредног
оптерећења.

1

2

3
Скица 34. Начин израде чвора

38

4

5

СЕМИНАРСКИ РАД - УПОТРЕБА ЧВОРОВА
ПОЛУЛАЂАРСКИ

ЧВОР

Чвор је познат и под именом полубичев чвор.
Један је од чворова који се најчешће примењују.
Спада у клизеће чворове.
Примена
Примењује се за:
- осигурање партнера при пењању и спуштању,
- спуштање и подизање терета,
- спуштање палог партнера,
Предност примене чвора
Затезањем одговарајућег дела ужета чвор мења правац кретања кроз карабинер.
Мењањем правца кретања ужета кроз карабинер, омогућава се попуштање и затезање
ужета што је веома битно у случају пада партнера. Једноставним затезањем блокира
се даље кретање ужета, чиме се зауставља пад партнера.
При оптерећењу на доле, чвор је затворен и осигурава статично.
При оптерећењу на горе, чвор је отворен и осигурава динамично.
Мењањем правца кретања ужета кроз карабинер, чвор служи за осигурање
партнера при пењању и при спуштању.
Чвор може да се везује на било којем делу ужета.
Мане примене чвора
Због брзине кретања ужета кроз карабинер може доћи до појаве
опекотина на руци. Зато мора да се користи ХМС карабинер са навојем. Коришћењем
неадекватних карабинера, долази до заглављивања и блокирања чвора услед притиска.
Учесталим коришћењем овог чвора, долази до трошења ужета и карабинера.
Везивање
Чвор може да се везује са обе руке и са једном руком плетењем.
Везивања чвора са обе руке
Део ужета на којем желимо да вежемо чвор укопчамо у карабинер ( прва фаза ).
Десном руком узмемо десни крај ужета, уврнемо са десне на леву страну и на тај начин
добијемо укрштену полупетљу ( друга фаза ).
Укрштену полупетљу уврнемо на унутрашњу страну и укопчамо у карабинер
( трећа и четврта фаза ).
За леворуке важи обрнут процес. У десну руку узимају десни део ужета, уврћемо
га на спољашњу страну и на тај начин добијамо укрштену полупетљу.
Укрштену полупетљу укопчавамо у карабинер и добијамо полулађарски чвор.
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Скица бр.35. Начин везивања чвора
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ЛАЂАРСКИ

ЧВОР

Чвор је познат још и под именом бичев
чвор, а спада у чворове који се најчешће користе.
Примена
Примењује се за:
- израду сидришта,
- лично осигурање пењача на сидришту,
- израду лествица,
- израду импровизованих средстава.
Предност примене чвора
Чвор је блокирајући на обе стране кретања ужета. Затеже се
приликом оптерећења ужета.
Мане примене чвора
Услед померања праменова ужета, овај чвор може да попусти.
Везивање
Чвор може да се везује са обе руке и плетењем.
Везивање чвора на карабинеру и преко клина
Уже узимамо са обе руке и укопчамо у карабинер ( прва фаза ). Леви прамен
повлачимо у десно са спољне стране иза десног прамена, па добијамо укрштену
полупетљу ( друга фаза ). Десни крај укрштену полупетљу још једном уврћемо са десне
на леву и добијамо другу укрштену полуптљу. Обе укрштене полупетље поравнавамо да
буду паралелне и укопчавамо у карабинер ( трећа и четврта фаза ).
Пета фаза је затезање слободних праменова.

Скица бр.36. Начин везивања чвора на карабинеру
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ИМПРОВИЗОВАНИ

ЧВОР

Као што сам назив говори, чвор је
настао обичном импровизацијом.
Чвор је познат и под називом получвор.
Примена
Примењује се за:
- заустављање протока ужета.
Предност примене чвора
Везивање чвора је веома једноставно, практично и лако.
Лаганим потезом неоптерећеног дела ужета, чвор се брзо и лако развезује.
Мане примене чвора
Због могућности лаког развезивања, на крају неоптерећеног дела се обавезно
везује додатни сигурносни чвор.
Везивање
Импровизовани чвор се везује од неоптерећеног дела ужета.
Укопчамо уже у карабинер ( прва фаза ). Неоптерећени део ужета повлачимо са
унутрашње стране са једне на другу страну и формирамо укрштену полупетљу и
полупетљу ( друга фаза ). Полупетњу обавијамо око оптерећеног дела ужета и
провлачимо кроз укрштену полупетљу између неоптерећеног и оптерећеног дела
ужета ( трећа фаза ).
Затезањем провучене полупетље и остатка неоптерећеног дела ужета добијамо
импровизовани чвор ( четврта фаза ).
Затезање се мора вршити опрезно, како не би дошло до развезивања чвора.
Од остатка полупетље везујемо додатни сигурносни чвор.

Скица бр.37. Начин везивања чвора
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ПЛЕТЕНИЦА

ЧВОР

Примена
Примењује се за:
- скраћивање помоћног ужета,
- фиксирање главног ужета приликом спуштања
или подизања терета или палог партнера.

Предност примене чвора
Једноставна је за везивање, поуздана током коришћења и веома лако се развезује.
Мане примене чвора
Да би се сигурност коришћења била што већа, плетеница се плете све до
тренутка када сте сигурни да може издржати оптерећење ( једна до две трећине њене
дужине ).
Плетење
- са Прусиковим чвором,
- плетењем кроз укрштену полупетљу.
Плетење са Прусиковим чвором
На главном ужету везујемо Прусиков чвор од помоћног ужета. Изједначимо
праменове и након пола дужине помоћног ужета, праменове обавијамо два пута око
карабинера.
Слободним праменовима вршимо наизменично плетење.
Плетење почињемо провлачењем између праменова који иду од Прусиковог чвора
до карабинера. Са спољне стране провучемо праменове кроз средину, па на спољну
страну. Овај процес понављамо наизменично све до тренутка када смо сигурни да
плетеница може издржати оптерећење.

Скица бр.38. Начин плетења плетенице
Прусиковим чвором

43

СЕМИНАРСКИ РАД - УПОТРЕБА ЧВОРОВА
Плетење плетенице провлачењем полупетље кроз омчу
Помоћно уже пресавијемо на пола, горњи део након изједначавања праменова
пресавијемо преко длана руке и добијамо полупетљу ( прва фаза ).
Непосредно испод полупетље, са два прста стегнемо праменове и кроз полупетљу
провлачимо слободне праменове, тек толико да се доибије омча ( друга фаза ).
Кроз добијену омчу провлачимо праменове до тренутка добијања нове омче, кроз
коју настављамо провлачење праменова ( трећа фаза ).
Поступак се понавља све док се не изврши скраћивање помоћног ужета.
Плетеница је правилно плетена ако се развезује једним потезом слободних
праменова.

Скица бр.39. Плетење плетенице провлачењем полупетље
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ЧВОР

ЗА

ВЕЗИВАЊЕ УЖЕТА

Овај чвор нема дефинисан назив у нашој терминологији.
У руској терминологији се назива маркирајући чвор.
Незаменљив је у транспорту ужета.
Примена
Примењује се за:
- везивање ужади ради преноса.
Предност примене чвора
Чвор је једноставан за израду. Лако се везује и држи уже у компактном стању.
Мане примене чвора
Приликом транспорта може доћи до развезивања чвора.
Везивање
Везује се:
- на средини ужета,
- на једном делу ужета.
Везивање чвора на средини ужета
Након обављене контроле слободни крај ужета пребацујемо преко длана руке.
Остатак ужета мотамо тако да полупетље буду једнаке величине са обе стране длана
( прва фаза ).
Пред крај целокупно уже од средине ка руци обмотамо неколико пута.
На овај начин добијамо две омче. Од завршног дела правимо полупетљу коју провлачимо
кроз омчу код руке.
Са горње стране провлачимо завршни део ужета кроз полупетљу и затежемо
( друга фаза ).
Ради лакшег транспорта, слободне праменове везујемо око појаса ( трећа фаза ).

Скица бр.40. Везивање чвора на средини ужета
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Везивање чвора на једном делу ужета
Након обављене контроле, слободни крај ужета пребацимо преко длана руке, а
дужим делом ужета вршимо намотавање укруг преко лакта или колена.
На крају од остатка ужета правимо полупетљу ( прва фаза ).
Слободним крајем ужета обавијамо уже и полупетљу неколико
пута ка врху полупетље и провлачимо га одозго надоле кроз добијену омчу
( друга фаза ).
Повлачењем слободног краја полупетље у леву страну и завршног дела ужета у
десну страну вршимо затезање омче и добијање чвора ( трећа фаза ).

А варијанта

Б варијанта
Скица бр.41. Везивање чвора на једном делу ужета
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