TEKNİK MALZEMELER
İP L E R
İpler, st at ik ve dinami k ol mak üzere ikiye ayrılırlar. T ır manış sırasında, düşme şokunu
karşılayabil mesi iç in, yük bindiğinde belli ölç ülerde esneme özell iğine sahip olan dinami k
ipler kullanı lır. Çok düşük esneme özelliği olan stat ik ipler ise, kurt arma ç alışmalarında,
yaralı t ahliyesinde, jumar la t ırman mada vb. kullanılır. Ayrıca, çok farklı a maç larla kullanılan
yardı mc ı ipler de st at ikt irler.
Dinamik ipler
T ırmanış sırasında dağc ıların birbirlerine bağlandıkları, düş me esnası nda asıl güvenliği
sağlayan ve düşme şokunu en az hissett irmeyi amaç layarak üret il miş özel iplerdir. İpler,
naylon f ıbrillerin özel olarak örülmesi ve su, aşınma, kirlen me gibi yıpran malara karşı,
koruyuc u bir mant o ile kaplanması sonuc u üret ilir. Bu ipler ç aplarına göre t am ve yarı m ip
olarak adlandırılı rlar. Buna göre;
7,8 ve 9,1 mm aralığında ki ipler yarım ip, 9,1 - 11 mm aral ığındaki ipler tam ip olarak isi m
alır. 7,7- 8,1 mm aralığ ındaki ipler ikiz ip olarak da kullanılabil ir. Bir lider t ır manışt a iki yarım
ip yan yana olarak t ek ip gibi ya da bir tam ip ku llanı lır. İnişlerde ya da top rope
çalışmalar ında yarım ipler t ek başına kullanılabili r.
Genel bilgiler
 Y arım ipler şok anında ortalama %10, t am ipler ise %8 esneme özelliğine sahipt irler.
 İpler kullanı m sı rasında kayalardaki keskin köşelerden ve taş düşmesinden
korun ma lıdı r. İpin üzerine basılma ma lıdı r.
 Çok kirlendiğinde duru su ile ve deterjan kullan madan yıkanmal ıdır. Oda
sıcakhğında ve güneş görmeyen bir yerde kurut ulmal ıdır. Güneş ışığı v e t oz, ipin
ömrünü azaltan et kenler arasındadır. İpler saklama sırasında düz bir yüzeye
yat ırıl malı, kendi üzerinden a sılma mal ı, üzerinde düğüm bulun ma ma lıdı r.
 Islak ipin dayanıklılığı %30 oranında azalır. Islak ipe at ılan düğümün ç özülmesi
zordur.
 Düğü mler ipin dayanıklıl ığını azalt ır. Üzerinde düğüm ol mayan bir ipin dayanıklıl ığı
%100 ise, bu dayanıklıl ık; Bul in ile %70- 75, Sekizli ile %75- 80, Çift balıkç ı ile %65- 70
, Kördüğü m ile %60- 65, Tam kazık ile % 60- 65’ e iner.
 Üret imden ç ıkan ipin uygun koşullardaki raf ömr ü 5 yıldır. Nor mal koşullarda 10 yılda
kullanı m ö mrü olarak kabul edilir. T oplam yaşam ö mrü böylec e 15 yıl olabil mekt edir.
 İpin kullanı mı esnasında t ırmanış 0,33, iniş 1,66 kat sayısı ile ç arpılarak toplanır v e
ip kullanı m c et veline kay dedilir. Kullanı m mikt arı aşıldığında ipin ömrünün bit t iği
kabul edilir. Bu mi kt arlar; 10 mm ip iç in 6500- 7000 m, 10,5 mm ip iç in 700010000 m, 11 mm ip iç in 11000- 19000 m, 8,5- 9 mm i kiz ip iç in 17000- 25000 m
arasındadır.
İp toplamak
Bir ipi n t aşınabil mesi iç in kangallar halinde toplanması ve sarıl ması gereki r. Üç çeşit ip
t oplama vardır:
1 - İp bir uc undan
başlanarak aynı
büyüklükt e kangallar
halinde t oplanır. Kolay
bir t oplama olmasına
rağ men ipin
bükül mesine ve aç ılırken
karış ması sorunu sıkça
yaşanır.

2- F ransız yönt eminde ise ip t am ort asından toplanmaya başlanır. İpi ort asından t ut up bir
kulaç açt ıktan sonra tam ort ası avuç iç ine alınır. Aç ılan her kulaç avuçta t oplanır. Baş
t araf la kısa bir kısım büzülerek sarılır. İp uç ları 2 m kadar bırakıl ırsa ip sırta ya da ç antaya
bağlanabilir. En iyi ip t oplama şekli budur. İp bükülmez ve çok kolayca açılır.

3- Zinc ir oluşt urarak t oplanır. İpin ort asından başlanarak birbirini izleyen üzengi halkaları
oluşt urulur. Bu şekilde toplanan ipin bir f ile ya da t orbada t aşınması gerekir.

İple rin te knik özellikleri
Şok, düşme sonuc unda dağc ının emniyet
sist emine bindird iği kuvve t dir. Şokun sist emde
dağılarak et kilediği unsurlar şunlardır; İp,
dina mi k emn iye t nokt ası, düğüm, emniyet
ke meri, dağc ı.
Dina mi k ip dayanıklılığı ölç üm t est i ( laborat uar )
2. 30 m.li k ip bir uc undan sabit lenir. Diğer uc una
yarı m ip iç in 55 kg. t am ip iç in 80 kg.lık bir
ağırlı k bağlanır. Sabit lenen uçtan 30 c m uzakt a
ve 30 derecelik aç ıyla yerleşt irilen bir dayanak
nokt ası üzerine bu ağırlık dikey doğrult uda
düşürülür. Düş me f akt örü = 4.60 / 2.60= 1,7
dir. Şokun 12 kN den küç ük olması gerekir.
Ort aya ç ıkan düşme sayıları ipin dayanıkl ılı k
güc ünü ort aya koyar.
Esneklik değerleri; dina mik iplerde 80 kg. st at ik
iplerde ise 150 kg.lık bir kuvvet uygulaması ile
elde edilen değerlerdir. Aşağıda yer alan
değerlerin üzerine ç ıkıl ması riski artt ırır.
Stat ik iplerde düşme fakt örünün 0,5 in üzerine ç ıkması riskl idir.
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Y ARDIMC I İPLE R
E mniyet sist eminin birç ok yerinde ç ok çeşit li amaç larla kullanılan stat ik iplerdir. Kalınl ıkları
1 - 7 mm arasındadır. Çok az esneme özelliği vardır. Kolaylıkla düğü m at ılabilir.
Kul lanıldığ ı yerler:
- Bazı teknik malze melerin e mniyet sist emine bağlanmasına (t akozların uzat ma bağı olarak,
ju marın e mn iyet kemerine bağlant ısında vb.)
- Ara emniyet nokt alarında
- Ana emniyet nokt alarında (ç ift kat olarak)
-Pursik iç in
- Bazı teknik malze melerin e mniyet kemer ine bağlanmasında (ç ekiç , bıç ak, nut- key vb. )
kullanı lır.
Maksi mu m ç eker güç leri ise şöyledir:
2 mm .... 0,4 kN
3 mm .... 2,3 kN
4 mm .... 4 kN
5 mm .... 5,8 kN
6 mm .... 9,7 kN
7 mm .... 12,8 kN
8 mm ... . 14,8 kN
PERLON BANTLAR
Ana ve ara emniyet nokt alarında kullanılır. Bir babada ya da kum saat inde doğrudan
doğruya bir halka oluşt urarak ana emniyet noktası elde edilebilir. Emn iyet noktalarını
birleşt irerek bir kuvvet üç geni oluşt urmak a mac ıyla ana emniyet sist eminde kullanıl ır.
Ara emniyet noktalarının istenen ölç üde uzat ılmasında kullanı lır.
T üp ve düz olmak üzere iki t ipte üret ilir. Ana ve ara emniyet lerde t üp şeklinde olan perlon
kullanı l ma l ıdır.
Genellikle perlonun arka yüzündeki her çizginin çekeri 500 kg. olarak değerlendirilmektedir. Dört
çizgi ve üstündeki perlonlar kurtarmalarda kullanılmaktadır.
Bazı perlonlar yapılırken uçları birbirinin üzerine gelecek şekilde dikilmişlerdir. Bunlara expres denir.
Genellikle ara emniyet noktalarında kullanılırlar.
T ip ve genişliklerine göre yaklaşık maksi mu m
T üp perlon
........................... 19 mm
Ekspres t üp perlon ........................ 19 mm
Düz perlon................................ .. 25 mm

ç eker değerleri şöyledir:
1 6 kN
25 mm 1 8 kN
2 2 kN
1 5 kN
30 mm 1 8 kN

EMNİYET KEMERLERİ
Alt , üst ve f ullbody olmak üzere üç t ür üret ilirler. Alt emniyet kemerler i(alpinist kemerler)
sadece bel ve bacak kolonlarından oluşur. Ağır sırt çant alarının kullanı ldığı t ır ma nışlarda
t erc ih edilme mel idir. Düş me halinde bel sakat lanma larına neden olabilir. Bu t ür kemerlerin
sırt ve yan taraf larında malzeme askıları vardır. Emn iyet kemerin in bulun madığ ı hal lerde
perlondan ya da ipt en emniyet kemeri yapılabili r.

KA RA B İ NA L A R
T ırmanışın en öneml i malze melerinden biridi r. Farklı a maç lar iç in f arklı şekillerde üret ilirler.
Büt ün emniyet nokt alarında zorunlu olarak kullanılır lar. Maksimu m ç eker değerleri uzun
eksen yönünde kapı kapalı iken 20- 30 kN , kapı aç ık iken 7- 9 kN, kısa eksen yönünde ise 79 kN dir.
HMS
: Bir t araf ı geniş kilit li karabina. Y arım kazık düğü münün rahat ç alışması iç in
bu şekilde üret ilen HMS , ist asyonlarda arkadaşı emniyet e almada kullanı lır. Vida t am
sıkışt ırıl ma ma lı, bir t ur boşluk bırakıl ma lıdı r. Y arım kazıkt a verilen ip kapı t araf ında
ol ma malıd ır.
Kilitli karabina : İst asyonlarda, ana ipe girmede ve pursik emniyet inde kullanılır. Vidanın tam
sıkışt ırıl ma ması gerekir.
Free karabina : Ara emniyet nokt alarında, malze me taşımada vs.
Küçük karabina : Bazı ma lze melerin e mniyet kemerine t akılmasında vs. kullanılı rlar.
STOP DECENDER

9 – 12 mm. kalınlığındaki statik ve dinamik tek iplerde : inişte , tırmanışta ve ip gerdirmede
kullanılan teknik malzemedir . Her ortamda açılıp ipin kolay takılabilmesi kullanım kolaylığı
getirmiştir.
İp emniyet kemerine yakın bölümden takıldıktan sonra dolaşarak son bölüme gelir ve kilit kapatılır.
Yük bindikçe kumanda kolu ipi sıkarak hareketini engeller. Hareket için kola haf ifçe bastırılmalı dır.

JUMARLAR
Jumar, tırmanmada, statik ipleri gerdirmede, kurtarmada; ana iplerin geri kaç masını önlemek için
kullanılan aluminyumdan yapılmış malzemedir.
Jumar, 8 – 13 mm kalınlığındaki iplerle kullanılır. Kilit mekanizması açıldıktan sonra ip, ip yuvasına
takılır ve mekanizma kapatılır. Mekanizmanın önünde bulunan deliğe karabina takılarak zor şartlarda
ipin jumardan ayrılması ve kilit mekanizmasını sıkıştırması önlenmiş olur. Jumarın birisi göğüse
takıldığı zaman diğeri el jumarı olarak kullanılır. Jumar tırmanma süresince yardımc ı ip ile kullanıcıya
bağlanmalıdır.

SEKİZLİ
Alüminyumdan yapılmış iki gözü olan ve hem ip inişlerinde ve hem de emniyet almada kullanılan bir
malzemedir.
Yapısından dolayı ipin burulmasını önler ve düzgün şekilde sekizlinin içinden
kaymasını sağlar. Kullanılması:
1 . Ana ip büyük gözün altından geçirildikten sonra küçük gözün etrafını dolanır ve büyük gözün
içinden dışarı çıkar. Küçük göze karabina takılarak emniyet kemerine sabitlenir.
2 . Ana ip büyük gözden geçtikten sonra karabina takılmış küçük göze girmeden direk karabinanın
içinden geçerek büyük gözden dışarı çıkar.
MAKARALAR
Ağır malzemeyi çekmede ve özellikle kurtarma çalışmalarında kullanılan bir malzemedir .
Hava hattı geçişlerinde, gerdirilen statik ip üzerinde hareket kolaylığı sağlayarak, kazazedeyi
sarsmadan karşıdan karşıya aktarmada , vadideki kazazedeyi yukarı almaya ya da yukarıdaki
kazazedeyi vadi tabanına indirmede kullanılırlar.

ATC
Hem emniyet almada ve hem de ip inişi yapmada kullanılan bir malzeme dir.

SİKKELER
Kaya üzerindeki delik ve çatlaklara çakılmak için demir veya titanyumdan yapılmış özel malzemelerdir.
Sert ve yumuşak sikkeler olmak üzere iki gruba ayrılır.
1. Sert sikkele r
: Kaya içindeki çatlağın yapısını takip et meyip sikke doğrultusunda kayayı
parçalayıp girer.
2. Yumuşak sikkele r : Kaya içindeki çatlağın yapısına uygun olara k girer ve çatlağın şeklini alır
Sikke çeşitle ri
Sikkeler 4 gruba ayrılır. Her grubun kendine özgü yapısı ve çekerleri (çekme gücü) vardır. Sikkelerin
üzerinde numaraları ve çekerleri yazılıdır. Çekerleri kilo nevton (kn) olarak belirtilmiştir. 1 kn = 100 kg.
dır.
1. Universal sikkeler
2. Profil sikkeler
3. Bong sikkeler
4. Hook sikkeler. Negatif geçişlerde kullanılır
ÜNİVERSAL SİKKE
: Dönme hareketiyle sıkışan bir sikkedir. Sikke gözü sikke gövdesine 45 derecelik
açıyla bakar. Dikey ve yatay çatlaklarda kullanılır.
HALKALI SİKKE

: Sadece inişlerde kullanılır.

KÖŞELİ SİKKE

: Yatay çatlaklarda kullanılır.

BIÇAK SİKKE

: İki gözlü tek yüzeyli olup en ince sikkedir. En dar çatlaklarda kullanılır.

Z PROFİL SİKKE

: Sikkelerden geniş, bonglardan dardır.

YASSI PROFİL SİKKE : Profil sikkelerin kullanım amaçları gibidir. Sikke gözü çift yüzeyde değil tek
yüzeydedir.
BONG

: Bir tür profil sikkedir. Sert çelikten ya da sert alüminyumdan yapılır. Hem
ağırlığının azaltılması ve hem de gerektiğinde kuvvet kolunun kısaltılabilmesi için
üzerinde delikler açılmıştır. Kaya yüzeyine en yakın delikten yardımc ı ip ya da
perlon bant halkası geçirilir.

Sikkele rin ye rleştirilme kuralları
Sikkeler kayaya çakılmadan önce kayanın sikke için uygun olup olmadığı ve hangi tip sikkenin
kullanılac ağı tırmanıcının güvenliği açısından önemlidir.
1. Sikke çakılacak kayaya çekiç ile vurularak kayanın sağlamlığı kontrol edilir.
2. Çatlağın yapısına uygun olan sikke seçilir. Sikkenin 3 / 1 ’ i el ile çatlağın içine girmelidir.
3. Sikke çakılırken çekicin ve sikkenin sesi dinlenmelidir. Çatlak çürük ise ses boğuk çıkacaktır.
Çatlak sağlam ise sikkede ve çekiçte tiz ses çıkacaktır.
4. Sikkenin gözü kayaya oturmalıdır. Sikkenin gözü kayadan uzak kalıyorsa, sikkenin çekme kolunu
kısalt mak için, perlon banta ya da yardımc ı ipe üzengi ya da tam kazık düğümü atılarak sikkenin
kayaya en yakın yerine bağlanır.
5. Halkal ı sikkeler ç akılırken, halkalarının bir leşt irildiği kaynak nokt alarının zarar
gör me mesi iç il dikkat edilmelid ir.
6. Y ük bindiğinde yerinden oynama ması iç in, ç at lağı yapısına uygun olan en büyük boy
sikke, ç at lağın en geniş yerine çakıl malıdı r.
7. Y atay ve dikey çat laklar arasında bir seçim yapma k duru munda, yat ay çat laklar t erc ih
edil melidi r.

Sikkelerin yerleştirilmesine örnekler (yukarda)

Bong 'un yerleştir ilmesi (yukarda)
a)Y at ay ç at lakt a, kayaya en yakın deliğe perlondan üzengi bağı ile
b)Di key çat lakta bong çevresine üzengi ile perlon bant ı sararak
Sikkele rin kayadan sökülmesi
1. Çekiçle ; Sikkeye çatlağın yönüne göre vurularak oynatılır.
2. Sikkenin çıkarken düşmemesi için yardımcı ip ile emniyete alınır.
3. Çekicin gaga kısmı ile sikke çekilerek çakıldığı yerden çıkarılır.
TAKOZLAR
T akozlar; stoper, hexent ric , t ri-cam ve f riend olmak üzere dört çeşitt irler. Takozların her
birini n kendine özgü bir yerleşt irme biç imi vardır. Anc ak hepsinde de aranan ort ak
yerleşt irme kural ları şunlardır:
1. T akozlar ç at lağa elle yerleşt irilirler.
2. Çat lağın kenarlarıyla maksi mu m yüzey teması sağlanmalıd ır.
3. Önc elikle aşağıya doğru ç ekeri sağlayac ak şekilde yerleşt iril melid ir.
4. Yerleşt irilebilec ek en büyük malze me kullanı l mal ıdır.
5. Çat lakların en iç kısımla rı kul lanıl ma malıd ır. Malzemeyi ç ıkart ırken güç lüklerle
karşılaşılabilec eği gibi bunun sağ la ml ı ğ a f azladan bir kat kısı da olmaz.
6. Çat lağın ya da yarığın sağlamlığ ı önc eden t est edilmel idir
STOPE R

Y ukar ıda

St operlerin doğru yerleşt iril miş örnekleri görül me kt edir.

Kavisli t ıkaç ların bir yüzü iç bükey, diğeri ise dışbükeydir. Çat lağa sokulup
çekildiğinde dışbükey yüzeyin yarısı, iç bükey yüzeyinde iki nokt asıyla sıkış ma sağlanır.

Y atay çat laklarda st oper yerleşt irilebil mesi iç in çat lağın mut laka dışa doğru
daral ması şartt ır. St oper, t ama mı ç at lağın iç inde olarak ve tam yüzey t eması sağlanarak
sıkışt ırıl mal ıdır.

HE XE NT RIC

Kelime anlamı altı köşeli demektir. Altı köşesi birbirinden farklı düzlem üzerindedir. Daralan
çatlaklarda sıkıştırma yöntemiyle kullanılabildiği gibi paralel çatlaklarda ya da yavaş daralan
çatlaklarda dönme yöntemiyle çalışır. Dönme yöntemiyle sıkıştırırken metal veya ipin çekme
yönündeki kaya yüzeyine yakın olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeylerden en az ikisinin kayaya çok iyi
temas ettiğine dikkat edilmelidir.
Daralan çat laklarda ve sıkış manın yapıla mayac ağı birdenbire daralan çat laklarda
kullanı labili r. Sıkışt ır malar üç ayrı şekilde yapılabilir. Özellikle paral ele yakın ç at laklarda iyi
y erleşt irmeler yapılabilir. Büt ün yüzeylerinden sıkışt ırabilirler. En öneml i özelliklerinden biri
de yük bindiğinde oluşan döndür me et kisiyle tam bir sıkış ma sağlamasıdı r. Dikey, yatay ve
diyagonal çat laklarda rahat lıkla kullanıla bil irler.

(Aşağıda)
Aşağı doğru daralan dikey bir çat lakta ideal iki hexent ric yerleşt irmesi.
Maksi mu m yüzey teması sağlandığı gibi yük bindiğinde döndürmenin de et kisiyle sıkış ma en
yüksek seviyede sağlanacakt ır.

Köt ü bir yerleşt irme. Çat lak ile sadece iki nokt ada t emas var. Y üzey teması sağlanamadığı
gibi yük bindiğinde döndür me et kisi de söz konusu değil.

Y atay çat lakta:
a) İdeal bir yerleşt ir me
b ) Y anlış. Sıkışma sağlanamadığı gibi, döndür me et kisi de yok.
c) Pek oluml u değil. Döndür menin et kisiyle hexent ric ç at lakt an ç ıkabilir
TRI-CAM
Y apısı, kavisli bir sırt ve sivri bir dest ek nokt asından oluşur. Y atay ç at laklara hem sıkış ma
özelliği hem de sağlam yüzey teması özelliği ile en iyi yerleşen malzemedi r. Y umuşak
çat laklarda ideald ir. Destek noktası yük bindiğinde kayaya iyic e yerleşir.
T ri-c am, çat lağa döndürme et kisinden yararlanmak üzere yer le şt i r i le b i lec e ğ i gibi (a), aynı
çat lağa düz konu mda da yerleşt irilebilir ( b).

F RIE ND
He men hemen her çat lağa son derece sağlam bir şekilde ve kolayc a yerleşt irilebilir. Negat if
çat laklarda bu haliyle çok kullanışlıdı r.
F riend iç in çat lakların daralmalar ına gerek yokt ur. Paralel ve düz yüzeyli büt ün ç at laklar en iyi
yerleşt irilebildikleri yapılardır.
Sert saplı ve esnek saplı olarak üret ilirler. F riend düşme yönüne göre yerleşt iril mel idir.
Malzemeyi sonunu kadar küç ült ecek yerleşt irmeler yapıl ma mal ıdır. Bu şekilde hem t ut unma
kapasitesi düşük olur hem de malze meyi ç ıkar mak sorun olur.
F riend yat ay ve ağzı genişleyen çat laklara yana yat a cak şekilde yerleşt iril mez. T ırmanışt aki
hareket ler f riendin çat lak iç ersinde oynamasına neden olabilir. Bu yüzden uzat ma
kullanı l mal ıdır. Sert saplı f riendi yük bindiğinde yükün yönüne dönecek şekilde
yerleşt iril melid ir. En iyi yerleşt irme şokun yönüne do ğru yapılmış olanlardır. Esnek saplı f riend
kullan ma k en uygun olanıdır.
a

a)
b)
c)
d)

b

c

d

Sert saplı bir f riend düşme yönünde ve ideal t ut unma yüzeyi ile sağlanmış.
Köt ü. Mekanizma sonuna kadar küç ült ülerek sokul muş.
Köt ü. Y üzey teması yok. Y üklenmede kırıl ır.
Köt ü. Yerleşt irme düş me yönünde değil.

