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Te chn ik i  i  s p r z ê t

Od strony uprzęży można zawiązać, tak 
jak w przypadku lonży mieszanych (jedna 
końcówka z węzłem, druga zaszyta), ósem-
kę lub kluczkę. Od strony karabinka: ósem-
kę, kluczkę, ale także połówkę podwójnego 
zderzakowego. Zaletą tego węzła, coraz 
częściej stosowanego przez grotołazów, 
jest to, że unieruchamia karabinek w pra-
widłowej pozycji, poza tym jest całkowicie 
bezpieczny. To zresztą ten węzeł otrzymał 
najlepsze wyniki zarówno w testach statycz-
nych jak i dynamicznych.

W niektórych testach, przy współczyn-
niku odpadnięcia = 1, zarejestrowano siłę 
uderzenia dużo powyżej wartości, którą 
może znieść ludzkie ciało. I to z wykorzy-
staniem sprzętu „normalnie zużytego” (nie 
starszego niż 2 lata, na oko w dobrym sta-
nie). Zdarzyły się też zerwania takich lonży 
już przy pierwszym odpadnięciu. Ważna jest 
więc regularna wymiana lonży: przynajmniej 
raz w roku, a przy intensywnym użytkowa-
niu nawet częstsza.

Można tylko żałować, że ostatnie teksty 
ustawodawcze, zwłaszcza artykuł R. 233-13-
20 Kodeksu Pracy (dodany dekretem 1 wrześ-
nia 2004 r.) nie powołują się na siłę uderzenia 
i jej dopuszczalną wartość 600 daN. Artykuł 
ten stanowi, że: „ochrona pracowników musi 
być zapewniona za pomocą odpowiedniego 
systemu zapobiegania upadkom z wysokości, 
nie pozwalającego na wolny lot z wysokości 
większej niż 1 metr lub, w tych samych wa-
runkach, powstrzymującego spadanie”. Tym-
czasem testy pokazują, że upadek z wysoko-
ści mniejszej niż 1 metr może się okazać 
śmiertelny (1475 daN przy upadku z wysoko-
ści 75 cm w jednym z testów). 
Bibliograia: 
EFS, 1996 i 1999, Manuel Technique EFS
Marbach, George et Tourte, Bernard, 2000, 

Techniques de la Spéléologie Alpine

Artykuł jest tłumaczeniem publikacji Les longes 
en spéléologie et descente de canyon (Spelunca 
107, wrzesień 2007, pp. 31-34)
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Pomiar odcinka wolnego końca liny, 
który wysunął się z węzła

Unikalne testy lin...
próby przestrzelenia lin TENDON 

Ile zniosą liny Tendon? Na to pytanie 
dadzą odpowiedź testy przeprowadzone  
w Szkole Policyjnej w Holeszo, przepro-
wadzone przez irmę Lanex a.s. i jednost-
kę sił specjalnych Policji.

Wszystkie testy polegały na oddaniu 
strzału do badanego produktu przykłada-
jąc lufę pistoletu do samego celu. W ten 
sposób zostały obiektywnie porównane 
skutki jakie zostawiają różnego rodzaju 
pociski, jak również odporność materiału 
na towarzyszący strzałom ogień, gazy i sa-
dzę. 

Zarówno liny jak 
i pętle podczas testu 
obciążono ciężarem 
90 kg (symulowało 
to osobę z wyposa-
żeniem). Do testów 
uż y to f abr ycznej 
amunicji: 9 mm Para 
(Luger), 9 mm SIN-
TOX, 357 Magnum, SLUG, AP, Brok 
8,6 mm, Brok 6,2 mm, Brok 3,9 mm.

Testowane były następujące typy lin i 
taśm rurowych: 

Liny statyczne 
	TENDON Static 10 mm, 
	TENDON Static 12 mm, 
	TENDON Aramid 10 mm, 

Lina dynamiczna 
	TENDON 9,8 Ambition 

Taśmy 
	TENDON PA Tubular 19 mm 
	TENDON Dyneema 13 mm 

Lina specjalna 
	TFAST ROPE 44 mm 

(lina desantowa)

Ocena 1 etapu testów:
Po traieniu każdy z produktów gwa-

rantował bezpieczne kontynuowanie akcji, 
np. zjazdu na linie

Ocena amunicji
Bezdyskusyjnie najbardziej dewastują-

cy efekt spowodwał pocisk SLUG wystrze-
lony z broni śrutowej. Następnie naboje 
pistoletowe 9 mm SINTOX i 357 MAG-
NUM. Z kolei najlżejsze skutki wywołały 
śruty, naboje 9 mm LUGER i amunicja 
AP.

Rezultaty:
 lina dynamiczna – próbka najbardziej 

zniszczona. Duże zniszczenia zarówno 
w oplocie jak i w rdzeniu. Jedyną zale-
tą tej próbki była odporność na pło-
mień – i to przy zastosowaniu impre-
gnacji TEFLON

 lina statyczna – lekkie uszkodzenia 
włókien oplotu przez płomień i prze-
rwanie 2-3 splotek rdzenia

 lina TENDON ARAMID 10 – idealna 
lina do zadań bojowych. Minimalne 
zniszczenia pociskami, odporne na wy-
soką temperaturę i ogień. Rewelacyjne 
do szybkich zjazdów na linie, minimal-
na ścieralność

	taśmy rurowe– nawet przy przestrze-
leniu taśm (najbardziej destrukcyjnym 
pociskiem okazał się SLUG) nie doszło 
do całkowitego zerwania.
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2 etap
Wszystkie testowane liny i taśmy zo-

stały przebadane mikroskopem elektro-
nowym a uszkodzone splotki i pojedyncze 
włókna zostały udokumentowane na fo-
tograiach.

3 etap
Próbki lin zostały przetestowane na 

laboratoryjnej wieży odpadnięć, a próbki 
taśm rurowych przebadano na pomiaro-
wym urządzeniu.

Stwierdzono że decydującą większość 
energii pocisku jest przenoszona w podłuż-
nym kierunku liny. Przy wystrzale pocisku 
o najwyższej energii doszło nawet do ze-
rwania górnego mocowania liny (przyrządu 
zaciskowego). Do zupełnego zniszczenia 
liny (przerwania) trzeba było oddać co naj-
mniej 10 strzałów i to w to samo miejsce! 
Z praktycznego punktu widzenia możemy 
stwierdzić, że liny nie można całkowicie 
zniszczyć bronią strzelecką.

Należy zaznaczyć, że obciążona lina 
jest całkowicie bezbronna na przecięcie 
nożem! W tym przypadku Lanex przed-
stawił nowy patent liny – TENDON FOR-
CE ROPE. 

Udostępnił: Lanex, tłumaczenie: Peter 
Rehak (Hurtownia Fatra).
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