Przewiązy

Przewiąz palowy
Dużo wcześniej, zanim były do dyspozycji gwoździe, śruby i szekle,
mieliśmy przewiązy. Kiedyś były podstawą fachu takielarza, później
stopniowo ustąpiły mechanicznym mocowaniom i okuciom. Obecnie znów
wracają do łask. Przewiąz palowy jest jednym z najprostszych węzłów tego
typu. Można go używać do przenoszenia drzewc albo do mocowania ich
do relingu lub dachu samochodu.

W przewiązach jest coś bardzo
prymitywnego. Przywodzą na myśl
społeczności pierwotne, sprzed
wynalezienia innych sposobów łączenia,
gdzie jedynym sposobem mocowania
było wiązanie.
Eksperyment Kon-Tiki udowodnił, że przy
użyciu przewiązów można zbudować
jednostkę zdolną do żeglugi morskiej
– nawet jeżeli jest to zaledwie 14-metrowa
tratwa. Przewiązy zostały tam użyte nie
tylko do tego, aby utrzymywać razem pnie
drewna, ale również do mocowania
masztu, steru, kabiny, a nawet wykonanych
z włókien bambusa żagli. Tak naprawdę
cała tratwa trzymała się na konopnych
wiązaniach i właściwie tylko na tym.
Mniej więcej w tym samym czasie gdy
na wybrzeżach Pacyfiku powstawały
tratwy podobne do Kon-Tiki, wikingowie
budowali swoje długie łodzie. Ich
konstrukcja w dużej mierze opierała się
na zastosowaniu prymitywnych gwoździ
z żelaza, ale z przewiązów również
korzystano. Przewiązy były szeroko
stosowane na jednostkach żaglowych aż
do końca XIX wieku – drzewca słynnego
Cutty Sark również trzymały się masztu
w ten sposób, za pomocą przewiązu
rejowego. Pojawienie się mocniejszych
i bardziej wytrzymałych okuć oraz
mocowań metalowych spowodowało, że
wkrótce przewiązy wyszły z mody, a ich
zastosowanie zostało ograniczone do
poślednich zadań, jak mocowanie
prowizorycznych tentów czy uchwytu
na koło ratunkowe.
Jedynie w sytuacjach ekstremalnych, jak
montaż awaryjnego takielunku, przewiązy
nagle stają się użyteczne i niejednokrotnie
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1 Układamy dwa ucha na części stałej
liny.
ratują życie. Na środku Oceanu
Południowego nie ma co liczyć na sklep
z osprzętem i jeżeli traci się takielunek,
trzeba płynąć na tym, co się ma do
dyspozycji. A na prawie każdym jachcie jest
sporo lin, których można użyć. Obecnie, ze
względu na dużą trwałość nowoczesnych
lin, przewiązy wracają do mody. Projektant
katamaranów James Wharram długo
używał przewiązu ósemkowego zamiast
metalowych okuć do mocowania płetw
sterowych. Obecnie duża część
projektantów zaczyna interesować się
korzyściami zastosowania miękkich” okuć,
”
a dobre liny coraz częściej są używane
zamiast szekli i innych metalowych
mocowań.
Odpowiednio zawiązane mocowania
miękkie są nie tylko mocniejsze niż ich
metalowe odpowiedniki, ale również
stwarzają mniejsze obciążenia zarówno
dla jachtu, jak i jego załogi. Łopoczący róg
genuy wraz z szotem jest mniej
niebezpieczny dla załogi na dziobie, jeżeli
założymy tam miękką szeklę” (s. 280)
”
zamiast konwencjonalnej metalowej.
Tak więc przewiąz wywodzący się
z najbardziej prymitywnych metod
łączenia, powraca do łask w epoce
zaawansowanych technologii
wykorzystywanych w żeglarstwie. Czy
ktoś mógł to przewidzieć?

2 Układamy drzewca na linie, tak aby
ucha wystawały z każdej strony.

3 Przekładamy końcówki liny przez
ucha po stronie przeciwnej.

4 Likwidujemy luz i związujemy
końcówki za pomocą węzła refowego
(s. 156) lub podobnego.

