
Спорядження спелеолога. 
Частина 2. 

Спорядження для пересування по печерах
Виконала керівник гуртків спелеології ПОЦТКУМ Тимошевська Ю. В. , квітеень 2020р



Техніка SRT (single rope technique)-одномотузкова техніка 

використовується в сучасній 
спелеології для подолання 
вертикальних, горизонтальних 
та похилих перешкод в печерах, 
які неможливо подолати 
вільним  лазінням

http://www.youtube.com/watch?v=JHwJTp-NvpM


Перелік спорядження для спелеотехніки SRT
•Жумар

•Кроль

•Спусковий пристрій

•Майлон рапід

•Карабіни

•Блок-ролики

•Стоповий самохват

•Страховочні вуса

•Страховочна нижня обвязка

•Страховочна верхня обвязка

•Педаль



Жумар- пристрій для підйому по мотузці, затискач з ручкою 

   

 

   

 

   

 

http://www.youtube.com/watch?v=vqizdgjZ_rg


Кроль – пристрій для підйому по мотузці

http://www.youtube.com/watch?v=5hVcRC44vbo


спускові пристрої для спелеології

http://www.youtube.com/watch?v=c14gUdwZJtw


Найрозповсюдженіші спускові пристрої

«Petzl Simple» ,
Двухскоростной  «Kong Paso 
Double» 

«Petzl Stop» , Австралийский 
«SRTE»

Рєк,     решітка



майлон рапіди з’єднують спорядження та систему в одне ціле
   

 

   

 

Центральний майлон - це 10- міліметровий мейлон 
рапід, що виготовляється з нержавіючої сталі або 
алюмінієвого сплаву, що має трикутну (Дельта) або 
напівкруглу (D) форму.

Мейлон використовується тому що, що закривається 
гвинтовою муфтою, і має однакову міцність у всіх напрямках 
прикладання навантаження. Для карабіна з муфтою це не так, 
тому що його міцність різко знижується при навантаженні на 
засувку.



карабіни
   

 

http://www.youtube.com/watch?v=zSW6npdZyCo


Карабіни використовують для з’єднання двох чи більше частин спорядження

Найчастіше в спелеології 
використовують карабіни овальної чи 
симетричної форми.

З метою безпеки слід використовувати карабіни з муфтами, за 
виключенням двох карабінів на вусах.
Немуфтовані карабіни на вусах повинні обов’язково мати  пряму засувку.

Замок карабина 
системы «key-lock»



Блок-ролики
Блок-ролик Petzl P 05 W Fixe - універсальний та зручний блок-ролик. З доомогою спеціально фіксованих бічних частин цієї моделі 
можливо оперативно вставляти мотузку.Також має місце можливість миттєво з’єднати блок та зажим. Цей ролик слід 
використовувати з мотузкою , діаметр якої від 0.7 до 1,3 см. Модель призначена для тролея та поліспаста.

•Блок-ролик Petzl Rescue призначений  для перемещення важких вантажів, рятувальних робіт та для інтенсивного використання.Ця 
модель на герметичних шарикопідшипниках, має великий діаметр та високу ефективність. Одночасно в ролик Rescue користувач може 
вчепити до трьох карабінів для зручності використання.

•Ролик Petzl Ultralegere orange - це проста модель, яка встановлюється на карабін для використання в якості аварійного блоку. 
Представлений ролик має робоче навантаження 1 кН і сумісний з мотузками діаметром від 7 до 13 мм. Модель виготовлена   з 
нейлону і зменшує тертя в карабіні, тому вона ідеально підходить для екстреного підйому невеликих вантажів. Використовується цей 
блок з карабінами симетричної форми.



стоповий самохват
Стопові самохвати випускаються різними фірмами. Їх призначення полегшенння 
процесу підйому по мотузці (розподіл навантаження , рівновага, краще проходження 
мотузки через кроль, значно полегшує проходження вертикальних вузькостей)



Страховочні вуса
Найчастіше в спелеології використовують 2 роздільні вуса: довгий і 
короткий. Довгий вус має довжину витягнутої вверх руки. До нього 
кріпиться жумар разом з педаллю.
Короткий вус має стандартну довжину:спираємось ліктем в майлон, 
карабін вуса легко лагає в долоню.
Для в’язання вузлів найчастіше використовують вузли провідник, 
вісімка, вузол Баррел (половинка грепвайна з самозатягуючоюся 
петлею).
Мотузка - 9мм динаміка.
Карабіни, які вмкористовуються в комплекті з вусами обовязково 
повинні бути з прямою засувкою.



Страховочна нижня обвязка

Нижня обвязка фірми MTDE VARONIA

Обвязки виготовляються з системи ременів, які охоплюють та утримують тіло кейвера. Нижня 
обвязка має зазвичай мінімум  3 ремені: поясний та 2 стегнових. На ній обов’язково повинно 
бути маркування з буквами СЕ, що говорить про те, що спорядження відповідає міжнародним 
стандартам якості.

 Найпростіший віріант 
спелеологічної нижньої обвязки, 
модель Superavanti



Страховочна верхня обвязка

Найкраща грудна обвязка фірим МТДЕ GARMA

Грудна обвязка підтримує на місці кроль під час підйому по мотузці. Під час  рятувальних 
робіт при виконанні прийомів солотранспортування якісна грудна обвязка дуже важлива.

Найбюджетніший 
варіант це стропова 
петля та шматочок 
репшнура (див. фото)



педаль
   

 

Під час підйому педаль дає вам опору, необхідну для руху вашого 
тіла вгору вздовж мотузки в міру того, як ви відштовхуєтеся від 
неї ногами. З цієї причини педаль не повинна бути еластичною, 
тому її роблять з статичної мотузки. Крім цього педаль повинна 
бути гнучкою, легкої, міцною і досить зносостійкою, щоб 
витримати натяг, що виникає протягом декількох рятувальних 
маневрів.



Які бувають педалі для спелеології- MTDE, Singing rock, Vento, Strop, Trango 

http://www.youtube.com/watch?v=EA5gho8Lc5U


Наступна тема: Спорядження для досліджень. Частина 3.



При підготовці матеріалів використовувалась інформація з ютуб-
каналів, інтернету, вікіпедії, фото  з власного архіву


