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Rozstrzygnięcie konkursu

W naszym konkursie wzięło udział 11 osób. Odpowiedzi na  
6 pytań, które dotyczyły lin alpinistycznych (opublikowane  
w 73 numerze magazynu JASKINIE) były bardzo różne i widać, 
że część z nich sprawiała Czytelnikom sporą trudność. Żaden 
z uczestników konkursu nie udzielił na cały zestaw popraw-
nych odpowiedzi. W związku z tym postanowiliśmy, że każdy 
z  uczestników weźmie udział w losowaniu nagród. 
W wyniku przeprowadzonego losowania lina TENDON 
trafiła do Krzysztofa Idziaka z Katowic oraz Bolesława 
Szukalskiego z Gdyni. Szczęśliwym posiadaczom liny  
TENDON Ambition 60 m serdecznie gratulujemy!

Poniżej odpowiedzi na pytania oraz komentarz od ich autora:

1) Podaj nazwę modelu liny alpinistycznej marki Tendon, która 
nadaje się do prac wysokościowych w warunkach arktycz-
nych.
• ARAMID 11 MM

komentarz: Włókno aramidowe (aromatyczny poliamid – „para-
-aramid”) wyróżnia się nadzwyczajną termostabilnością. Kruche staje 
się dopiero przy minus 196oC. To predestynuje materiał o nazwach 
handlowych Kevlar, Twaron lub Technora do sprzętów używanych  
w skrajnie mroźnych warunkach.

2) Która z cieczy eksploatacyjnych stosowanych powszechnie 
w samochodach ma wymiernie negatywny wpływ na linę 
alpinistyczną? Podaj trzy substancje.
•  płyn hamulcowy, płyn do chłodnicy, letni płyn do 

spryskiwaczy
komentarz: Trzy prawidłowo wymienione szkodliwe substancje 
po czterech dniach oddziaływania obniżyły potencjał dynamicznej 
wytrzymałości liny od 17 do 33 %.

3) Która ciecz znajdująca się w większości samochodów 
wywiera druzgocąco niszczący wpływ na sprzęt alpinistycz-
ny znajdujący się w pobliżu tej substancji?
• elektrolit akumulatorowy (kwas siarkowy)

komentarz: Zdecydowana większość lin alpinistycznych jest wyprodu-
kowana z poliamidu PA6. Ten materiał wykazuje tylko krótkotrwałą 
odporność na działanie kwasów o niskim stężeniu. W razie kontaktu 
z takim roztworem konieczne jest natychmiastowe upranie liny. To 
nie dotyczy elektrolitu akumulatorowego. W tym wypadku pranie 
liny jest już bezcelowe!

4) Czy lina dynamiczna, która podczas badań laboratoryjnych 
(wykonanych wg normy EN 892) miała zerowy posuw oplo-
tu, będzie w warunkach terenowych również wykazywała 
zerowy posuw?
• nie

komentarz: Podczas tej próby, wykonanej na specjalnej maszynie, 
bada się przełożenie obciążenia radialnego powierzchni liny na relację 
oplotu i rdzenia. Badanie polega na czterokrotnym przeciągnięciu 
próbki liny (o długości 1930 mm ± 10 mm) pomiędzy stalowymi 
płytami (o grubości 10 mm) ustawionymi krawędziami równolegle do 
liny, a promieniście rozchodzące się pod kątem 120°. Docisk każdej 
płyty wynosi 50 N (ok. 5,1 kg). Po czwartym przeciągnięciu próbki 
wykonuje się pomiar posuwu oplotu. Normy EN 892 i EN 1891 
ograniczają posuw do ≤ ± 1%.
Przed powyższym badaniem próbka liny jest poddana kondycjonowa-
niu w dokładnie stanowionej temperaturze i wilgotności powietrza.
Szkic: Pomiar posuwu oplotu będzie w warunkach innych niż 
laboratoryjnych, mniej lub bardziej rozbieżny z pomiarami uzyska-
nymi wg wytycznych odpowiednich norm. Tylko liny produkowane 
w opatentowanej technologii SECURE wykazują zerowy posuw 
oplotu niezależnie od trybu i warunków użytkowania. W linach 
alpinistycznych klasycznej konstrukcji wadliwe zakończenie liny może 
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znacząco powiększyć posuw oplotu, lecz 
i fabryczne zakończenie COMPACT nie jest 
w stanie go wyeliminować.

5) W jakich okolicznościach może być 
bardzo ryzykowne korzystanie z liny 
statycznej FORCE marki Tendon?
•  w pobliżu elektrycznych linii 

przesyłowych, podczas wyła-
dowań elektrycznych w czasie 
burzy

komentarz: Wbrew odpowiedzom niektórych 
Czytelników liny Force posiadają tak certyfi-
kat UIAA, jak i CE (∅ 10 mm – typ B, 
∅ 11 mm – typ A, wg EN 1891). Odstępstwa 
od normy są opisane w protokole certyfi-
kacyjnym akredytowanego laboratorium 
CE 1019 i dotyczą: użytego materiału 
i sposobu oznakowania liny. Lina FORCE 
posiada odrębną instrukcję obsługi, w której 
producent ostrzega użytkowanika przed 
kontaktem liny ze źródłami energii elektrycznej. Kilka lin uszkodzo-
nych wyładowaniem elektrycznym i dostarczonych producentowi 
w celu oględzin, potwierdza słuszność ostrzeżenia. Uwaga: Jeden 
z czytelników błyskotliwie pokreślił szczególne zagrożenie wynikające 
z użytkowania mokrej liny w czasie burzy. I to dotyczy wszystkich lin! 
W trakcie ulewy nie chroni przed przepływem ładunku elektrycznego 
nawet potrójna teflonowa impregnacja.

6) W przypadku większości lin statycznych (zgodnych 
z normą EN 1891) naprężenia podłużne są przenoszone na 
rdzeń. Która lina z kolekcji Tendon stanowi wyjątek?
•  lina TIMBER 11,5 mm (naprężenia podłużne są 

u tej liny roboczej przenoszone jednocześnie na 
rdzeń i na oplot)

komentarz: To było jedyne pytanie na które nie otrzymaliśmy ani 
jednej prawidłowej odpowiedzi. Lina TIMBER 11,5 m jest specyficzną 
liną statyczną o bardzo grubym oplocie poliestrowym. W tej linie 
oplot przejmuje część obciążenia podłużnego już w zakresie sił 
poniżej „bezpiecznego obciążęnia roboczego” – 1/10 siły zrywającej 
(obciążenie robocze: 50–350 kg).

Dziękuję Czytelnikom magazynu JASKINIE za zainteresowanie 
„Sprawdzianem wiedzy na temat lin alpinistycznych”. 
W razie potrzeby pogłębienia wiedzy w poruszonym obszarze, 
chętnie służę Czytelnikom i Redakcji swoją pomocą!
HORE ZDAR!
Petr Řehák

Szkic do pkt 4.
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