Kazimierz Buchman

WSPINACZKA LINOWA
ALPINIZM PRZEMYSŁOWY
Materiały instruktażowe
Wydanie 11

Wrocław, luty 2013

SPIS TREŚCI
1. Wstęp ……………………….…………………………………...
3
2. Sprzęt ………………………….………………...………………
4
2.1.
Liny ……………………………….………………...……...
4
2.2.
Lonże …………………..………………….………………..
10
2.3.
Uprzęże ………………………….…….……………………..
14
2.4.
Karabinki ………………………………………………......
16
2.5.
Przyrządy asekuracyjne i autoasekuracyjne ………….….…
18
2.6.
Przyrządy zjazdowe ………………………………………...
21
2.7.
Przyrządy zaciskowe ………………………………….……. 22
Urządzenia do budowy stanowisk …………………………..
24
2.8.
2.9.
Inne akcesoria ………………………………………………
27
3. Węzły …………………………………………………..……….. 31
4. Asekuracja ……………………………………………………....
41
5. Stanowiska asekuracyjne i poręczowanie ………………...…….
48
6. Zjazd na linie ……………………………………….…………...
53
7. Wchodzenie po swobodnie wiszącej linie ………….…………...
60
8. Przepinki ……………………………………………….……….. 63
9. Wchodzenie po drabinie ……………………………….………..
68
10. Trawersowanie ………………………………………………….
70
11. Transport ciężkich przedmiotów ……………………….……….
73
12. Szczególne przypadki prac na wysokości ……………….……...
76
12.1
Pielęgnacja i wycinka drzew ……………………….………. 77
12.2
Praca na dachach i stromiznach ……………….…………...
80
12.3
Konserwacja masztów i słupów energetycznych ……….….
82
12.4
Ciasne przestrzenie …………………………………………
84
13. Komendy i sygnalizacja ………………………………….……..
87
14. Podstawy ratownictwa ………………………………….………
89
15. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy ……………….…… 101
16. Pierwsza pomoc przedlekarska …………………………………. 107
Literatura …………………………………………………….…... 117

Od czerwca 2006 roku Ośrodek Doskonalenia Kadr Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich wdrożył i stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO
9001:2001. Urząd Dozoru Technicznego UDT–CERT przyznał Ośrodkowi certyfikat
nr CSJ/308/2006/11 w zakresie komisji energetycznych, szkoleń specjalistycznych (w tym szkolenie
ze stosowania technik alpinistycznych w pracach na wysokości), konferencji naukowotechnicznych i seminariów.

1. WSTĘP
Wykorzystanie umiejętności, jakie posiadają alpiniści, może być bardzo zasadne przy niektórych
pracach na wysokości. Wynika to chociażby z tego, że zbędna jest budowa drogich rusztowań. Zdarza
się niejednokrotnie, że pewne prace są możliwe do wykonania jedynie przez pracowników
– alpinistów, a ściślej – pracowników posiadających umiejętność posługiwania się technikami
i sprzętem stosowanym przez alpinistów. Pracownicy ci powinni cechować się ponadto odpowiednimi
predyspozycjami psychofizycznymi, no i oczywiście być fachowcami w wykonywanym zawodzie.
Zdobycie umiejętności posługiwania się
technikami alpinistycznymi, przy pracach na
wysokości, wymaga specjalistycznego szkolenia,
zarówno teoretycznego jak i praktycznego.
Pomocą w tym szkoleniu mogą być niniejsze
materiały instruktażowe. Ujmują one, w sposób
zwięzły,
poparty
wieloma
ilustracjami,
podstawowe zagadnienia dotyczące:
- sprzętu stosowanego w alpinizmie a mogącego
być wykorzystywanym w pracach na wysokości,
- sprzętu specjalnie zaprojektowanego dla
alpinizmu przemysłowego obecnie często
zwanego „dostępem linowym”*,
- asekuracji i autoasekuracji,
- przemieszczania się po konstrukcjach
przemysłowych i obiektach naturalnych za
pomocą technik linowych - alpinistycznych,
- sposobów transportu ciężkich przedmiotów,
- szczególnych przypadków prac na wysokości,
- przepisów bhp,
- pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Przedstawione opracowanie zawiera również
opisy historycznych, nie stosowanych już obecnie,
technik linowych, których znajomość może być
bardzo przydatna w warunkach awaryjnych oraz
podczas „zabaw rekreacyjnych na linach”.
Doświadczenie uczy, że podczas szkolenia
trzeba w sobie wyrobić odpowiednie odruchy, tak,
aby w sytuacjach ekstremalnych można było
działać bezwarunkowo (odruchowo). Nie znaczy
to jednak, że od wyuczonych schematów
postępowania nie wolno robić odstępstw. Musi to
być jednak działanie świadome, oparte na analizie
konkretnej sytuacji. Należy zawsze działać tak,
aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.

* W pracach na wysokości wyróżnia się dostęp linowy i dostęp budowlany. Dostęp linowy to: zjazd i wychodzenie po linie
oraz technika sztucznych ułatwień w pionie i poziomie. Dostęp budowlany to: wspinaczka i trawersowanie po elementach
konstrukcyjnych takich jak drabiny, rusztowania, kratownice, dachy, drzewa itp., praca w podparciu oraz techniki
autoasekuracji.

4
2. SPRZĘT
W pracach na wysokości, z zastosowaniem technik alpinistycznych, sprzęt odgrywa bardzo istotną
rolę. Stosuje się zarówno typowy sprzęt używany przez alpinistów jak również sprzęt specjalnie
zaprojektowany do prac wysokościowych. Sprzęt ten z założenia jest znacznie bardziej wytrzymały
niż to konieczne. Prawidłowo używany sprzęt jest praktycznie niezawodny. Niewłaściwie
zastosowany lub uszkodzony może zawieść i doprowadzić do poważnych kłopotów a nawet
nieszczęścia. Zrozumienie zasad działania, używania i konstrukcji sprzętu jest bardzo ważne dla
nabycia zaufania do niego i wyrobienia sobie bezpiecznych zachowań i nawyków.
Należy przestrzegać aby sprzęt, stanowiący składniki systemu asekuracyjnego, zwany środkami
ochrony indywidualnej (uprząż, karabinki, taśmy, punkty stanowiskowe, przyrządy asekuracyjne
i zjazdowe itd.) był zgodny z aktualnymi normami EN lub UIAA (Union Internationale des
Associations d`Alpinisme).
Stosuje się przy tym zasadę pierwszeństwa środków ochrony zbiorowej (balustrady i siatki ochronne)
nad środkami ochrony indywidualnej (osobistej).
Elementy sprzętu powinny być:
- dobrane do siebie, np. średnica liny i pozostałe jej parametry winny być odpowiednie do
używanych przyrządów zjazdowych, asekuracyjnych i zaciskowych,
- dostosowane do istniejącego zagrożenia oraz uwzględniać warunki na danym stanowisku,
- ergonomiczne i w możliwie minimalnym stopniu powodować niedogodności związane z ich
noszeniem (masa, gabaryty, regulacja, rozmiary),
- stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
- kontrolowane okresowo przez pracodawcę a przez użytkownika przed każdym użyciem,
Przestrzega się przed używaniem sprzętu z „drugiej ręki”, gdyż nie znana jest jego historii, a więc
może on mieć ukryte wady.
Pamiętaj, że :
- Twoje życie zależy od sprzętu, więc utrzymanie go w dobrym stanie jest bardzo ważne.
- Dobry sprzęt może spełniać warunki ostrzejszych testów, może być pewniejszy w działaniu, sprzęt
jednak jest tylko tak dobry, jak ten, kto się nim posługuje.
2.1. LINY
Lina jest najważniejszym i niezbędnym elementem wyposażenia przy pracach na wysokości
z wykorzystaniem technik alpinistycznych, nazywanych niekiedy technikami linowymi lub
wspinaczką linową. Liny muszą być certyfikowane zgodnie z normami EN 1891 i EN 892.
Obecnie stosuje się wyłącznie liny rdzeniowe, składające się z rdzenia i oplotu. Zadaniem oplotu
jest przede wszystkim chronić rdzeń, który przenosi ogromną większość obciążeń. Rdzeń ponadto
odpowiada za właściwości dynamiczne liny tj. zdolność do rozciągania się liny i związaną z nią
możliwość absorpcji energii powstałej podczas odpadnięcia.
Liny dzielimy na statyczne i dynamiczne.
Liny statyczne (nierozciągliwe): mają bardzo mała rozciągliwość pod wpływem obciążenia, choć
posiadają podobną budowę i wytrzymałość jak liny dynamiczne. Skutkuje to tym, że liny statyczne
minimalnie pochłaniają energię powstałą przy odpadnięciu. Umożliwiają one absorbowanie energii
upadku o współczynniku odpadnięcia WO nie przekraczającym 0,3. Ten rodzaj lin wykorzystywany
jest głównie przez grotołazów, a także w ratownictwie górskim i oczywiście przy pracach na
wysokości. Liny statyczne przeznaczone są do zjazdów i wchodzenia w górę po linie oraz do
holowania ciężarów. Lin tych w żadnym wypadku nie wolno używać do wspinania się „z dołem”.
Można z nich natomiast korzystać przy wspinaniu z górną asekuracją tzn. „na wędkę”.
Liny dynamiczne: posiadają zdolność do pochłaniania energii powstałej podczas odpadnięcia, są
zatem przystosowane do wspinaczki „z dolną” asekuracją a więc przy współczynniku odpadnięcia
większym niż 0.3. Liny te dzielimy na:
- Liny pojedyncze: [oznaczane (1)] - używane zawsze jako jedna, pojedyncza żyła. Najlepiej nadają
się do trudnych dróg o niezbyt krętym przebiegu oraz do łatwych dróg kiedy nie zmienia się stanowisk
asekuracyjnych i gdzie zjazd nie wymaga ściągania za sobą liny. Są to zatem przede wszystkim liny
do wspinaczki sportowej a więc najczęściej używane w skałkach. Mają one średnicę 9,4-11 mm.
Coraz częściej producenci oferują liny lżejsze o mniejszej średnicy np. 9,1 mm), zachowując przy tym
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odpowiednio wysokie parametry wytrzymałościowe. Standardowa długość lin to 50 lub 60 m. Bardzo
istotnym parametrem określającym wytrzymałość liny jest ilość odpadnięć (ilość rwań). Wskazanym
jest używanie lin o liczbie rwań powyżej 7.
- Liny połówkowe (podwójne): [oznaczane (1/2)] - mają mniejszą średnicę (ok. 8 - 9 mm). Stosuje się
je przede wszystkim do wspinaczki wysokogórskiej, gdzie powrót wymaga długich zjazdów. Jak sama
nazwa wskazuje używa się ich parami co daje możliwość prowadzenia osobno każdej z żył liny.
Wpinanie każdej żyły pojedynczo i naprzemiennie zmniejsza tarcie oraz współczynnik odpadnięcia.
Taki sposób asekuracji zapewnia wspinaczowi większe bezpieczeństwo szczególnie jeśli punkty
asekuracyjne nie są najmocniejsze, np. podczas wspinaczki w lodzie oraz w kruchym terenie
w przypadku spadających kamieni. Nie wolno asekurować się korzystając tylko z jednej żyły liny
połówkowej. W pracach na wysokości liny połówkowe nie mają zastosowania.
- Liny bliźniacze: [oznaczane (∞)] spotykane są coraz rzadziej. Podobnie jak liny połówkowe używa
się je parami. Podstawowa różnica w stosunku do lin połówkowych polega na tym, że lin tych nie
wolno rozdzielać - obie żyły zawsze używane są jednocześnie zachowując cały czas równoległość.
Każdy wspinacz wiąże się do obu żył i wpina je zawsze razem. Przewaga nad linami pojedynczymi
polega na możliwości wykonywania dłuższych zjazdów. Podobnie jak liny połówkowe w pracach na
wysokości nie znalazły zastosowania.
Liny pomocnicze (repsznury): są to linki o budowie rdzeniowej o średnicy od 3 do 9 mm.
Wykorzystuje się je głównie do wiązania węzłów zaciskowych takich jak np. węzeł Prusika,
podwiązywania narzędzi oraz w wielu innych przypadkach.
Zdolność pochłaniania przez linę energii, powstałej podczas upadku, zależy od jej rozciągnięcia,
powstałego na skutek wydłużenia włókien oraz od konstrukcji liny. Lina, która znacznie się wydłuża,
pozwala na stosunkowo delikatne zatrzymanie lotu. Lina mało rozciągliwa spowoduje gwałtowne
szarpnięcie. Maksymalna siła działająca na linę podczas hamowania odpadnięcia zwana jest siłą
graniczną, lub siłą uderzenia, a wynikające z niej rozciągnięcie nazywamy wydłużeniem granicznym.
Niska siła graniczna oznacza duże wydłużenie graniczne, czyli im bardziej się lina rozciąga, tym
mniejsza siła zadziała na spadającego wspinacza i cały układ asekuracyjny. Niestety, im bardziej lina
się rozciągnie, tym dłuższy będzie lot, zwiększa się więc możliwość uderzenia o ziemię lub
o wystającą konstrukcję. Przy średnio ciężkim odpadnięciu lina dynamiczna wydłuży się o około
10-15 %
Wielkość siły zrywającej jest mniej ważna od siły granicznej. Można wyprodukować bardzo mocną
linę, lecz jeśli ona zatrzyma spadającego wspinacza za szybko, wówczas zadziała na niego zbyt duża
siła. Przeciążenie wyższe niż 8G (ośmiokrotna waga ciała), powoduje poważne obrażenia wewnętrzne,
dlatego maksymalna wartość siły granicznej dla liny wspinaczkowej nie powinna przekraczać 12 kN.
Taką bowiem siłę może jeszcze wytrzymać ciało ludzkie, jeśli czas działania tej siły nie przekracza
ułamka sekundy. Im lina jest bardziej rozciągliwa, tym cechuje się niższą siłą graniczną.
Wytrzymałość statyczną na zerwanie różnych lin i taśm przedstawia poniższa tabela:
Typ liny (taśmy)
Średnica (szerokość) [mm]
Wytrzymałość na zerwanie [kN]
Dynamiczna
11
20,0 – 22,5
Dynamiczna
9
14,5 – 17,5
Statyczna
11
30,0 – 31,0
Statyczna
9
19,5 – 22,5
Statyczna
5,5
6,5
Kelvar
5,5
20,5
Taśma płaska
25
15,0 – 24,0
Taśma rurowa
25
18,0 – 22,5
Węzły wiązane na linie zmniejszają jej wytrzymałość o około 30-50 %. Przegięcie liny na kancie
obniża wartość siły zrywającej o około 30 % przy promieniu łuku wynoszącym 5 mm, tj. takim jak
karabinek. Liny mokre lub zmarznięte wykazują istotny spadek wytrzymałości.
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Do prac przy ujemnych temperaturach powinno się używać lin słabo nasiąkających wodą, noszących
oznaczenie „Dry” Liny tego typu są nieco droższe od innych, ale za to na mrozie nie robią się zbyt
sztywne.
Ponieważ od liny zależy bezpieczeństwo pracownika, a więc należy o nią odpowiednio dbać.
Odpowiednio traktowana lina nie tylko lepiej będzie chronić przed upadkiem z wysokości, ale i będzie
dłużej służyć. Dlatego nie wolno:
• deptać po linie, zwłaszcza jeśli leży ona na kamienistym lub piaszczystym podłożu,
• suszyć ani przechowywać liny na słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła, gdyż liny są mało odporne na
promieniowanie słoneczne a zwłaszcza ultrafioletowe oraz wysokie temperatury (temperatura
topnienia lin wynosi około 230 °C),
• dopuścić do kontaktu liny z chemikaliami, w szczególności z kwasami, olejami i benzyną a także
z moczem (!) - uszkadzają one włókna liny w niewidoczny sposób,
• obklejać linę plastrami np. w celu zaznaczenia środka liny, kleje zawarte w plastrach mogą
uszkodzić poliamid.
Należy pamiętać, że:
• do prac na wysokości powinno się używać wyłącznie lin posiadających atest UIAA
• tarcie liny o linę może je przetopić, dlatego ruchome liny nigdy nie mogą
się krzyżować, aby tego uniknąć należy np. zastosować karabinek;
podobnie przemieszczanie się względem siebie dwóch lin w jednym
karabinku powoduje rozgrzewanie lin, które może doprowadzić do ich
zerwania.
Ponadto:
• należy zawsze sprawdzać, czy zastosowane
przyrządy, karabinki bądź elementy konstrukcji
przez które przepuszczana jest lina nie mają
zadziorów mogących ją uszkodzić,
• należy unikać zbyt szybkich zjazdów lub zbyt
szybkiego opuszczania za pomocą „wędki” – może
to doprowadzić do nadmiernego nagrzania liny,
nawet powyżej 230 °C, tj. jej temperatury topnienia,
• liny należy bezwzględnie zabezpieczać przed przetarciem
(ocieraniem o konstrukcję) – do tego celu można użyć np.
zwykłych rur gumowych, lub specjalnych osłon,

ewentualnie można chronić linę podkładając miękki materiał
(np. worek transportowy) lub instalując przepinkę.
• o stopniu zużycia liny informuje stopień zmechacenia oplotu,
• jeśli lina wyhamowała odpadnięcie o współczynniku WO większym od 1, nie należy używać jej do
wspinaczki, może natomiast służyć do zjazdów i transportu przedmiotów; przy odpadnięciu o wsp.
WO bliskim 2 linę należy skasować,
• lina jest produktem indywidualnym, trzeba brać pod uwagę możliwość
spowodowania poważnych, choć niewidocznych uszkodzeń liny przy
okazji jej użytkowania przez osoby trzecie - należy zatem znać historię
liny - dlatego też używanie liny kupionej z „drugiej ręki” nie jest
wskazane,
• podczas transportu zaleca się stosowanie worka na linę w celu jej ochrony
przed zanieczyszczeniami i skręceniem. Zjazd z odpowiednio
„zworowaną” liną ułatwia rozwieszanie liny zwłaszcza przy
poręczowaniu na skomplikowanych konstrukcjach.
Worowanie liny
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Poniżej przedstawiono dwa sposoby zwijania lin.

Zwijanie liny na
sposób alpejski
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Zwijanie liny na
sposób górski
• w czasie zwijania liny należy ją przejrzeć na całej długości i sprawdzić ręcznie, celem wykrycia
ewentualnych uszkodzeń,
Kontrola stanu liny
przecięcia
nieznaczne

znaczne

do wyrzucenia

nieznaczne

znaczne

do wyrzucenia

nieznaczne

znaczne

do wyrzucenia

włókna na zewnątrz
- do wyrzucenia

wewnętrzne wybrzuszenie
- do wyrzucenia

nadtopienia
zmechacenia

stan rdzenia

płaski odcinek
- do wyrzucenia

ślizganie oplotu
efekt skarpetki - do wyrzucenia

ściągnięty oplot - do wyrzucenia

• żywotność liny zależy od częstości i sposobu jej używania. Może się zdarzyć, że lina zostanie
w istotny sposób uszkodzona już przy pierwszym jej użyciu,
• zanieczyszczoną linę należy myć w zimnej wodzie, ewentualnie z dodatkiem środków piorących
przeznaczonych do delikatnych tkanin i wysuszyć w cieniu z dala od źródeł ciepła,
• przy zjazdach lub opuszczaniu „na wędce” należy sprawdzić czy długość liny jest wystarczająca
oraz należy zawiązać węzeł na końcu liny dla większego bezpieczeństwa,
• najbezpieczniejszym węzłem do połączenia dwóch lin jest podwójny zderzakowy.
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Testowanie lin alpinistycznych
- Testowanie lin alpinistycznych dynamicznych wg EN 892
Średnica
Ten parametr jest mierzony pod obciążeniem 10 kg w przypadku lin pojedynczych, pod obciążeniem 6 kg
w przypadku lin połówkowych oraz pod obciążeniem 5 kg przypadku lin bliźniaczych.
Waga
Podaje wagę liny w stosunku do 1 metra długości. Waga pojedynczej liny wynosi 52 do 88 gramów, liny
połówkowej ok. 50 gramów natomiast liny bliźniaczej ok. 42 gramów/metr. Waga rdzenia liny powinna wynosić
50 % wagi całkowitej.
Ilość normowanych odpadnięć
Podaje się ilość odpadnięć, które badana lina powinna wychwycić w warunkach wyznaczonych przez normę EN
892 to jest przy współczynniku WO = 1,77. Norma ustala dla lin pojedynczych minimalną ilość 5 odpadnięć
z 80 kilogramowym ciężarem. Liny połówkowe są testowane z użyciem ciężaru o wadze 55 kg – minimum
5 odpadnięć. W przypadku lin bliźniaczych obciąża się zawsze dwie liny - ciężar 80 kg, ilość opadnięć 12. Ilość
hamowanych odpadnięć w trakcie badań jest ważnym parametrem określającym bezpieczeństwo i rezerwę
wytrzymałości liny. Żadna nowa lina, jeśli jest nieuszkodzona i została użyta w należyty sposób w warunkach
rzeczywistych nie ma prawa się zerwać pod działaniem siły uderzenia. Bezpieczeństwo liny stopniowo się
zmniejsza w miarę starzenia się materiału i jego zużycia, tj. w następstwie działania czynników obniżających
wytrzymałość liny.
Maksymalna siła uderzenia
Siła uderzenia to siła, która powstaje podczas pierwszego odpadnięcia w danych warunkach (waga ciężaru,
współczynnik odpadnięcia...) i jest pochłonięta przez linę. W trakcie prób z kolejnymi odpadnięciami siła
uderzenia w linie wzrasta; od prędkości tego wzrastania zależy końcowa ilość hamowanych normowanych
odpadnięć. Więcej normowanych odpadnięć oznacza większą żywotność liny. Użytkowanie liny w warunkach
naturalnych lub na ścianach treningowych różni się od warunków laboratoryjnych. W przypadku standardowej
próby liny jej koniec jest na stałe zamocowany, w praktyce jednak układy i systemy asekuracyjne wykazują
pewien poślizg liny, przez co odpadnięcie jest hamowane dynamicznie. Za pośrednictwem dynamicznej
asekuracji część energii występującej podczas opadania zostaje rozłożona, co spowoduje zmniejszenie siły
uderzeniowej. Dlatego należy odpowiednio korzystać z dynamicznej asekuracji.
Posuw oplotu
Podczas próby ustala się, o jaką długość w warunkach obciążenia oplot liny się przesunie w stosunku do rdzenia.
Próbę realizuje się na specjalnej maszynie testującej, przy czym norma EN 892 dopuszcza posuw o długości 20
mm w przeciągnięciu liny długości 1930 mm, czyli ok. ±1%. W przypadku posuwu oplotu w warunkach
praktycznego użycia mogą wystąpić wybrzuszenia, jeśli końce liny zostały źle zgrzane, może na końcu liny
dojść do wysunięcia rdzenia z oplotu lub oplot może zejść z rdzenia.
Rdzeń i oplot są dwoma niezależnymi elementarni liny. Jeśli konstrukcja liny nie została starannie opracowana,
oba elementy mają tendencję do przemieszczania względem siebie. Przyrządy zjazdowe powodują często
zsuwanie się oplotu wzdłuż rdzenia. Skutkiem tego zjawiska jest naprzemienne rozciąganie i wybrzuszanie
oplotu. Jest to przyczyną szybszego zużywania się intensywnie eksploatowanej liny, powstaje też ryzyko
zablokowania liny w przyrządzie zjazdowym lub asekuracyjnym.
Wydłużenie (statyczne)
Próba użytkowego statycznego wydłużenia polega na obciążeniu liny ciężarem o wadze 80 kg. Wydłużenie nie
może być większe niż 10% w przypadku lin pojedynczych (jedna żyta liny) i bliźniaczych (próba obejmuje obie
żyły naraz) oraz 12% w przypadku lin połówkowych (jedna żyła).
Wydłużenie podczas pierwszego odpadnięcia (dynamiczne)
Ten parametr określa wydłużenie liny w trakcie pierwszego normowanego odpadnięcia. Maksymalne
dopuszczalne dynamiczne wydłużenie wynosi 40%. Wydłużenie dynamiczne jest parametrem lepiej
charakteryzującym linę niż wydłużenie statyczne.
Węzłowatość
Wyjątkowa elastyczność to jedna z najważniejszych cech lin alpinistycznych. Jak ją zmierzyć? Na badanej linie
wiąże się prosty węzeł i w przypadku lin pojedynczych obciąża ciężarem 10-ciu kg. Następnie dokonuje się
pomiaru wewnętrznej średnicy węzła i średnicy liny. Węzłowatość wyraża stosunek między średnicą liny
a wewnętrzną średnicą węzła na linie. Współczynnik nie może przekroczyć wartości 1,1.
Zła elastyczność lin w praktyce komplikuje wiązanie węzłów, przechodzenie liny przez karabinek sprzętu
asekuracyjnego. Elastyczność liny zostaje ograniczona przez działanie czynników atmosferycznych oraz złą
konserwację.
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Wymogi normy EN 892 - dynamiczne liny alpinistyczne
Kontrolowany parametr
Przewidziane wartości
Lina pojedyncza
Lina połówkowa
Średnica liny
Nie określono
Nie określono
Ciężar liny
Nie określono
Nie określono
Posuw oplotu
20 mm
20 mm
Wydłużenie statyczne
10% *
12% *
Wydłużenie dynamiczne
40% `
40% ***
Siła uderzenia przy
12 kN `
8 kN ***
pierwszym odpadnięciu
Liczba odpadnięć
Min. 5 `
Min. 5 ***

Lina podwójna
Nie określono
Nie określono
20 mm
10% **
40% ``
12 kN ``
Min. 12 ``

* przetestowano jedno pasmo liny, ** przetestowano dwa pasma liny, *** przetestowano jedno pasmo liny odważnik 55 kg
` przetestowano jedno pasmo liny, odważnik 80 kg, `` przetestowano dwa pasma liny, odważnik 80 kg

- Testowanie lin statycznych wg EN 1891
Średnice lin
Tą wielkość mierzy się przy obciążeniu liny obciążnikiem o ciężarze 10 kg. Liny mogą mieć minimalną średnicę
8,5 mm i maksymalną 16 mm.
Rozciągliwość liny
Użytkową rozciągliwość testuje się przy pomocy obciążnika testującego o ciężarze 150 kg (poprzednie napięcie
początkowe 50 kg) - nie może przekroczyć 5%.
Statyczna wytrzymałość
Podaje się ją zawsze na metkach lin. Różni się ona w zależności od średnicy liny i rodzaju zastosowanego
materiału. EN 1891 wymaga, aby liny grupy A posiadały minimalną statyczną wytrzymałość 22 kN, dla lin typu
B wymagana jest wytrzymałość statyczna co najmniej 18 kN.
UWAGA! Maksymalne dopuszczalne obciążenie liny wynosi 1/10 wytrzymałości nominalnej przedstawionej na
etykiecie produktu.
Posuw oplotu w stosunku do rdzenia
Ten parametr jest ważny głównie przy wspinaczce po linach statycznych - jeżeli nie byłby przestrzegany,
zsunięcie oplotu z rdzenia pod przyrządem hamującym stanowiłoby zagrożenie dla bezpiecznego schodzenia.
W linach typu A na długości 2 m posuw nie może przekroczyć ok. 40 mm (dotyczy lin do średnicy 12 mm).
W linach typu B nie może przekroczyć 15 mm.
Wydajność dynamiczna
Urządzenie testujące jest podobne jak do testowania lin wspinaczkowych. Sama lina ma długość ok. 2 m. Lina
na końcach posiada węzły ósemki i testuje się ją pięcioma odpadnięciami ze współczynnikiem odpadnięcia 1.
Lina musi przy teście wytrzymać wszystkie pięć opadnięć. Liny A próbuje się z obciążnikami o ciężarze 100 kg.
Liny B testuje się obciążnikiem o ciężarze 80 kg. Liczba opadnięć - 5 przy wsp. odpadnięcia WO = 1
Węzłowatość
Testuje się tak samo jak liny wspinaczkowe: do otworu z zaciągniętym węzłem siłą testującą nie można wsunąć
trzpienia o średnicy większej aniżeli 1,2 krotność średnicy liny.
Wymagania normy EN 1891 - liny statyczne
Przewidziane wartości
Typ liny A
Typ liny B
Średnica liny
8,5 – 16 mm
Koeficjent węzłowatości
Maks. 1,2
Maks. 1,2
Posuw oplotu
Maks. 40 mm
Maks. 15 mm
Wydłużenie
Maks. 5 %
Maks. 5 %
Kurczliwość
Nie określono
Nie określono
Siła uderzenia
Maks. 6 kN
Maks. 6 kN
Liczba odpadnięć ze wsp. WO = 1
Min. 5
Min. 5
Wytrzymałość bez węzłów
22 kN
18 kN
Wytrzymałość z węzłami
Min. 15 kN (3 minuty)
Min. 12 kN (3 minuty)
Kontrolowany parametr
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2.2. LONŻE (LINKI BEZPIECZEŃSTWA)
Lonże (linki bezpieczeństwa PN-EN354) są to podstawowe elementy układu asekuracyjnego
stanowiące połączenie między pracownikiem, a ściślej między jego uprzężą, a konstrukcją bądź liną
nośną i liną asekuracyjną. Lonże muszą zapewniać bezpieczeństwo w czasie pracy, a równocześnie nie
ograniczać swobody ruchów pracownika. Zadania lonży to:
- stabilizacja i podtrzymywanie pracownika w pozycji roboczej,
- połączenie pracownika z systemem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości.
- złagodzenie siły powstającej w czasie wyhamowania upadku (lonża pochłania energię kinetyczną
i ogranicza siłę udarową do bezpiecznej wartości poniżej 6 kN, eliminując zagrożenie wystąpienia
niebezpiecznych dla organizmu następstw nagłej utraty prędkości spadania).
Podstawowe rodzaje lonży:
Lonże do wychodzenia (biodrowe)
Lonże tego typu stosowane są z przyrządami zaciskowymi i służą głównie do wychodzenia po linie
i do asekuracji w czasie poruszania się zarówno po konstrukcji jak i po linie. Można je wykonać,
z odpowiednio powiązanego, około trzy metrowego odcinka liny dynamicznej (nie wolno stosować
liny statycznej). Do wiązania stosuje się najczęściej węzeł ósemkę. Końce lonży można również
związać podwójnym zderzakowym. Lonże zakończone ósemkami mają nieco lepsze własności
amortyzujące, zaś zakończone podwójnym zderzakiem zużywają mniej liny, węzły są więc mniejsze,
a ponadto same zaciskają się na karabinku skutecznie ograniczając jego ruchy. Długości obu ramion
lonży należy dobrać indywidualnie, w zależności od zasięgu ramion, tak aby w każdej sytuacji można
było łatwo sięgnąć do przyrządów: zaciskowego i asekuracyjnego.

połówką podwójnego zderzaka
lonża wiązana ósemkami
Wykonywanie lonży z taśmy nie jest wskazane, ponieważ:
- taśmy mają własności statyczne a więc nie amortyzują w czasie upadku,
- w czasie użytkowania często ulegają skręcaniu co jest dość uciążliwe w użytkowaniu.
Badania wykazały (Jaskinie nr 4/2007), że własności amortyzujące samodzielnie wykonanych lonży
z liny dynamicznej są lepsze od lonży handlowych. Ponadto wadą rozwiązań fabrycznych jest brak
możliwości dostosowania ich długości do zasięgu ramion, co wpływa negatywnie na komfort
i bezpieczeństwo użytkowania.
Lonże handlowe mają zwykle końcówki zszywane lub splecione, czasem chronione kauszą lub
osłoną plastykową. Takie końcówki mają większą wytrzymałość niż wiązane pętle oraz zajmują mniej
miejsca. Osłony plastikowe lub stringi na końcach utrzymują karabinki w optymalnej pozycji. Chronią
również końce lonży przed przetarciem. Niestety końcówki takie mają słabe własności dynamicznych.
Jeśli handlowa lonża jest wykonana z taśmy,
wówczas aby poprawić jej własności dynamiczne
wprowadza się różnego rodzaju zeszycia podobnie jak
w absorberach, lub wstawia elementy rozciągliwe.
Przykładem jest zszyta w V – kształtną pętlę Speleogica firmy Petzl, w której przy dużym szarpnięciu
następuje częściowe rozrywanie szwów co powoduje niewielkie absorbowanie energii upadku.
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Lonże nieregulowane zakończone pętlami zszywanymi lub splecionymi wykonywane są o różnej
długości z lin rdzeniowych dynamicznych i półstatycznych lub
skręcanych.

lonża skręcana z uchem splatanym

… rdzeniowa zszywana

… zszywana podwójna

Wśród wspinaczy popularne są lonże z liny dynamicznej, z zakończeniami zszywanymi,
przeznaczone do bezpośredniego wpięcia do uprzęży. Parametry dynamiczne tych lonży są znacznie
lepsze niż tradycyjnych lonży z taśmy. Produkowane są jako pojedyncze lub w kształcie Y o
długościach od 40 do 80 cm. Aby lonżę wpiąć bezpośrednio do uprzęży jedno jej ucho musi być dość
duże, zaś drugie do którego jest wpinany karabinek zwykle jest niewielkie i dodatkowo wzmocnione
specjalną wkładką stanowiącą ochronę przed ścieraniem

Lonże nieregulowane zakończone z jednej strony pętlą z drugiej zaś z zamocowanym na stałe
karabinkiem (lub zatrzaśnikiem o dużym prześwicie); przewidziane są do wpinania w elementy
konstrukcji stalowych.

Lonże o regulowanej długości
Poniżej przedstawiono różne rodzaje lonży o regulowanej długości. Lonże te są zwykle produkowane
o długościach 1,4 m, 1,6 m, 1,9 m i 2,0 m. Z uwagi na bezpieczeństwo nie dopuszcza się używania
lonży o długości przekraczającej 2 m.

Regulacja długości tych lonży polega na przesuwaniu liny w otworach płytki metalowej. Takie
rozwiązanie nadaje dodatkowo lonży pewne własności dynamiczne. W czasie wyhamowywania
upadku lina ma możliwość pewnego przesuwania się w otworach płytki.
Lonże z absorberem energii
Jak już wspomniano, przyjmuje się, że siła działająca na pracownika podczas wyłapywania
spadania nie może przekroczyć 6 kN. Dlatego w wielu przypadkach, w układzie powstrzymującym
spadanie powinien znajdować się amortyzator – absorber energii. Jego zadanie polega na
pochłanianiu nadmiaru energii podczas wyłapywania odpadnięcia tak aby na pracownika nie
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zadziałała siła większa od 6 kN (EN355 - absorbery energii).
Stosowanie absorberów jest w pełni uzasadnione, gdy pracujemy w taki sposób, że współczynnik
odpadnięcia mógłby przekroczyć wartość równą 1.
Zasada ich działania polega na pochłanianiu energii na skutek:
1. Rozerwania specjalnych szwów w absorberach z zszytej taśmy w harmonijkę. Ich długość
wynosząca zwykle od 20 do 30 cm po rozpruciu zwiększa się 4 do 6 razy. Szwy są
słabsze i tak dobrane, by mogły ulec zerwaniu, pochłaniając część energii
odpadnięcia. Są one „jednorazowego„ użycia. Można je stosować tylko wtedy,
kiedy istnieje dostateczna ilość wolnej przestrzeni pod użytkownikiem.
Absorbery tego typu mogą stanowić integralną część lonży lub być do nich
dołączone. W niektórych przypadkach używa się jedynie absorbera bez lonży
–
ma to miejsce m.in. przy stosowaniu przyrządu ASAP.
2. Tarcia przesuwającej się liny w metalowym absorberze wpiętym do uprzęży. Siłę tarcia można
zmieniać poprzez różne wplatanie lonży w absorber. Lonżą tą jest odcinek liny, koniecznie
dynamicznej, o średnicy przystosowanej do danego absorbera. Energia upadku w dużej części
zamieniana jest na ciepło tarcia.

Absorber w postaci płytki z otworami,

absorber z krętlikiem

Poniżej pokazano niektóre typy lonży z absorberami
energii:
a. lonże z metalowym absorberem o regulowanej
długości i umocowaną taśmą z dwoma końcami
w kształcie Y, analogicznie jak w lonży biodrowej

b. lonże z zszywanym absorberem:

bez lonży

pojedyncze bez karabinka i z karabinkiem

podwójna
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regulowane pojedyncze
regulowana podwójna
lonża z taśmy
Lonże stabilizujące w pozycji roboczej
Są to lonże o regulowanej długości za pomocą przyrządu zaciskowego, pozwala na łatwe i precyzyjne
dopasowanie długości lonży do wymogów miejsca pracy, tak, by zapewnić wygodną pozycję.
Przyrządem zaciskowym najczęściej jest gri-gri , grilon lub prot. Przyrząd ten mocuje się do
centralnego punktu asekuracyjnego uprzęży (w zwisie) lub do bocznych koluchów uprzęży (w pozycji
z podparciem).

Wpinanie do jednego punktu
Gdy stanowisko znajduje się nad użytkownikiem,
lonżę stabilizującą wpina się do przedniego
punktu wpinania uprzęży, dzięki czemu
obciążenie jest rozkładane pomiędzy pasem a
taśmami udowymi. Użytkownik dopasowuje
swoją pozycję naciskając uchwyt, jednocześnie
trzymając wolny koniec lonży.

praca w zwisie

Wpinanie do dwóch punktów
Lonża stabilizująca może być wpinana do
przedniego punktu wpinania lub do bocznych
koluch uprzęży, gdy użytkownik ma podparcie dla
stóp. Wpięcie lonży do dwóch bocznych koluch
zapewnia lepszy rozkład sił na poziomie pasa
uprzęży.

praca z podparciem

Lonża stabilizująca z przyrządem „prot”
ruchoma, przesuwająca się taśma rurowa

zabezpiecza linę lonży przed przecieraniem.
Długość liny od 2 do 20 m.
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2.3. UPRZĘŻE (SZELKI BEZPIECZEŃSTWA)
Prawidłowa uprząż powinna:
- zapewniać odpadającemu pracownikowi pełne bezpieczeństwo w chwili wyhamowania jego upadku,
- nie krępować ruchów i nie przeszkadzać w pracy,
- zapewniać wygodę „siedzenia” w czasie pracy, zwłaszcza w wolnym zwisie,
- umożliwiać wygodne i poręczne noszenie sprzętu w czasie pracy oraz możliwość poprawnego
i łatwego wpinania przyrządów asekuracyjnych.
Do prac na wysokości należy używać wyłącznie uprzęży roboczych, zwanych szelkami
bezpieczeństwa, które spełniają wymogi normy EN361 (Niedopuszczalne jest stosowanie pasów
biodrowych, pasów monterskich oraz alpinistycznych uprzęży udowych).Według tej normy szelki
muszą posiadać punkt zaczepienia (asekuracyjny / autoasekuracyjny) oznaczony symbolem „A”, który
ma za zadanie powstrzymać spadanie. Do tego zaczepu wpinana jest asekuracja, która w momencie
spadania zatrzyma pracownika, poprzez uprząż, przed upadkiem na ziemię. Wszystkie uprzęże do
prac posiadają punkt asekuracyjny A z tyłu, na plecach. Niektóre szelki bezpieczeństwa posiadają
dodatkowo dwa punkty z przodu. Jeden z nich, położony na wysokości mostka, służy do asekuracji.
Drugi punkt, umiejscowiony na wysokości pasa spełnia wymogi normy EN813, czyli służy, do tzw.
zjazdu. Bywają szelki z dwoma punktami zaczepienia znajdującymi się po bokach pasa biodrowego.
Służą one do stabilizacji pozycji pracy i spełniają normę EN358. Tak więc, do powstrzymania
spadania służy jedynie punkt w uprzęży,
które oznaczony jest symbolem „A”,
natomiast
pozostałe punkty można
wykorzystywać np. do zjazdu lub pracy
w podparciu; np. podczas zjazdu, rolkę
przypinamy do punktu niższego, a asekurację (Shunt’a, ASAP itp.) wpinamy
do górnego lub plecowego.

Robocze szelki bezpieczeństwa firmy Singing rock i ich wykorzystanie

Istnieje wiele różnych modeli uprzęży, a między innymi:
Uprząż pełna zabezpiecza pracownika przed złamaniem kręgosłupa. Powinna być stosowana
wszędzie tam gdzie grozi ciężki upadek. Pełna uprząż wspinaczkowa posiada punkt wpięcia liny
umieszczony z przodu na wysokości mostka, zaś pełna uprząż robocza (robocze szelki
bezpieczeństwa) posiada również punkt wpięcia liny od strony pleców i często boczne punkty wpięcia
służące do stabilizacji pozycji roboczej.

Pełna uprząż
wspinaczkowa

Różne rodzaje roboczych szelek bezpieczeństwa
firmy Lubawa
Uprząż biodrowa, znacznie wygodniejsza, używana jest przy pracach o małym stopniu ryzyka czyli
do tzw. „prac w podparciu”.
Pełna uprząż robocza

Uprząż biodrowa: wspinaczkowa

… robocza

… jaskiniowa spinana maillonem
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W uprzężach obowiązuje zasada, że pasy, powinny być tak dopasowane, aby pomiędzy pas a udo
można było płasko wsunąć dłoń, ale już nie pięść.
Uprząż piersiowa, stosowana jest łącznie z uprzężą biodrową, w przypadku gdy potrzebny jest
wysoko umieszczony punkt wiązania. Używanie uprzęży piersiowej bez uprzęży biodrowej jest
niedozwolone i bardzo niebezpieczne.

Uprzęże piersiowe
Przykłady łączenia uprzęży biodrowej z piersiową
Uprząż robocza zaopatrzona w sztywne siedzisko i szeroki usztywniony pas
(poniżej). Praca w takiej uprzęży nie wymaga stosowania ławeczki.

Uprząż prowizoryczna - w wyjątkowych przypadkach, można użyć samodzielnie
wykonanej uprzęży, np. takiej jak na rys. po prawej
„Strój- szpej” taternika jaskiniowego - typowy „strój” taternika jaskiniowego, bardzo lekki i nie krępujący ciała, najczęściej składa się z uprzęży
biodrowej spiętej karabinkiem meillon, do którego wpięty jest croll oraz lonże
biodrowe. Odpowiednią pozycję crolla zapewnia pętla piersiowa. Do jednej
z lonży biodrowych mocowana jest poignee wraz z pętlą nożną. Do drugiej
lonży biodrowej zwykle mocowany jest shunt. Przyrząd zjazdowy mocuje się
do meillona.
Pętle piersiowe powinny być łatwo i płynnie regulowane.

Pętle nożne są niezbędne do podchodzenia po linie. Wykonuje się je w wielu odmianach: z repsznura
lub taśmy, o stałej lub zmiennej długości, zaciskane lub nie zaciskane na bucie.

Pętlę nożne mocuje się do poignee najczęściej za pomocą łącznika maillona.
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2.4. KARABINKI
Karabinki to metalowe łączniki o bardzo szerokim zastosowaniu.
Stanowią one podstawowe ogniwo bezpieczeństwa. Istnieje wiele
rodzajów karabinków, różniących się kształtem, wymiarami,
wielkością prześwitu oraz sposobem zamykania. Różnice te związane
są z przeznaczeniem karabinka. Zaleca się aby karabinki miały duży
prześwit co ułatwia wpinanie ich w elementy konstrukcji bądź
w wszelkiego rodzaju przyrządy asekuracyjne.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa w pracach na wysokości wskazane jest używanie karabinków z
blokadą zamka tzw. zakręcanych. Ich wytrzymałość zależy od materiału, z którego są zrobione (stal,
stopy aluminium, tytan) oraz od ich kształtu. Największą wytrzymałość karabinki mają wzdłuż swej
głównej osi. Dla standardowego karabinka wynosi ona od 20 do 30 kN, przy zamkniętym zamku.
Wytrzymałość na rozrywanie w kierunku poprzecznym jest dużo mniejsza i nie przekracza
trzeciej części tej wartości. Najsłabszą częścią
karabinka jest jego zamek, dlatego ważne jest jego
właściw i bezpieczne zamykanie. Otwarty zamek
niezwykle osłabia karabinek. Powody otwarcia mogą
być różne. Może to nastąpić np. w wyniku: kontaktu
z konstrukcją, zetknięcia z innym sprzętem
P = 100% P ≈ 35% P ≈ 40%
wspinaczkowym itp.
Największą wytrzymałość wykazują karabinki trapezowe (asymetryczne)
jeżeli obciążane są siłą osiową działającą jak najbliżej ramienia stałego tj. po
przeciwnej stronie zamka. Wówczas większość obciążenia zostaje
przenoszona przez korpus a nie zamek. Kąt ostry w niektórych sytuacjach
utrudnia manewry sprzętowe.
Karabinki owalne (symetryczne) są bardzo poręczne, lecz mniej
wytrzymałe, gdyż obciążenie rozkłada się na korpus i na część z zamkiem,
która jest słabsza. Są szczególnie polecane do prac na wysokościach, pod
warunkiem, że posiadają zamek zakręcany i są wykonane ze stali. Bardzo
dobre do wpinania do punktów stanowiskowych (łatwe do obrócenia). Nadają się przede wszystkim
do systemów przeznaczonych do wciągania, szczególnie tam gdzie stosowane są bloczki.
Karabinki gruszkowate często zwane HMS są stosunkowo mało
wytrzymałe. Polecane są szczególnie przy stosowaniu półwyblinki i do
wpinania przyrządów asekuracyjnych typu płytka Stichta.
Karabinki nie zakręcane z prostym lub zgiętym
zamkiem są szersze z jednej strony, aby ułatwić wpinanie
liny. Przy pracach na wysokości mogą być stosowane
jako sprzęt pomocniczy.
Karabinki do przyrządów zjazdowych ze zintegrowanym hamulcem,
chętnie stosowane przez grotołazów, umożliwiają łatwe wpinanie
i wypinanie liny z hamulca w czasie zjazdu.

Karabinki zwane zatrzaśnikami lub hakami o
dużym prześwicie, do 60 a nawet 110 mm,
z automatycznym zatrzaskiem, pozwalają na
wpinanie w duże elementy konstrukcji albo w linkę
stalową. Bardzo często stosowane na końcu lonży.
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Karabinki:
obrotowym.

z

poprzeczką

i

uchwytem

Specjalnym rodzajem karabinków są tzw. maillony. Najczęściej
wykonane są ze stalowego pręta w kształcie trójkąta, półokręgu lub owalu.
Otwiera się je poprzez zakręcanie lub odkręcanie nakrętki łączącej
nagwintowane końce pręta. Podstawowe ich zastosowanie to spinanie
uprzęży biodrowej tzw. jaskiniowej (główny punkt asekuracyjny), wpinanie
lonży do uprzęży, wpinanie crolla i przyrządu zjazdowego a także
zakładanie stanowisk asekuracyjnych (maillony owalne).

Rolę karabinka spełnia zaczep nożycowy o bardzo dużym
prześwicie wynoszącym od 80 do 140 mm. Odpowiedni do
mocowania w elementy konstrukcji o dużych rozmiarach.
Jeśli nie dysponujemy karabinkiem zakręcanym, a jest on potrzebny, możemy użyć dwóch zwykłych
karabinków. Ustawiamy je zamkami w ten sposób, aby były one skierowane w przeciwne strony, dzięki
czemu, niezależnie od kierunku działania siły, lina nie może się z nich wypiąć.

Przykładowe zastosowania karabinków o różnych kształtach
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2.5. PRZYRZĄDY ASEKURACYJNE I AUTOASEKURACYJNE
W pracach na wysokości przyrządy asekuracyjne służą do: asekurowania współpracownika
wchodzącego lub schodzącego po konstrukcji bądź po linie; asekurowania przedmiotów dźwiganych
w górę lub opuszczanych w dół oraz do indywidualnego autoasekurowania się w czasie prac. Istnieje
wiele przyrządów służących do asekuracji i autoasekuracji. Do podstawowych zaliczamy:
Przyrządy askuracyjne
Płytka Stichta i kubek
Są to najpopularniejsze przyrządy używane do asekuracji
i zjazdów w skałach i górach. Przyrządy te działają na podobnej
zasadzie. Różnią się tylko budową. Płytka Stichta najczęściej bywa
wyposażona w sprężynę, która zapobiega klinowaniu liny w
przyrządzie. Do karabinka płytkę doczepiamy za pomocą
sznureczka. Sposób ten jest trochę niewygodny, bo sznurek lubi
zaplątać się utrudniając przesuw liny w przyrządzie. Z punktu
widzenia funkcjonalności kubek jest znacznie wygodniejszy. Przy
hamowaniu ciężkiego odpadnięcia, przez wszystkie płytki i kubki
asekuracyjne, pewien odcinek liny się prześlizguje. Dzięki temu
asekuracja jest dynamiczna, co w znaczący sposób zmniejsza siłę
działającą na punkty asekuracyjne, spadającego wspinacza
i asekurującego go partnera, ale za to wydłuża sam lot. Przyrządy
te można używany zarówno do lin pojedynczych jak i podwójnych
o średnicy 7,5 - 11mm. W pracach na wysokości raczej nie
używane.
Cassin - Piu i podobny Reverso 3
Przyrządy asekuracyjno-zjazdowe przeznaczone przede
wszystkim do asekuracji dolnej i górnej, zarówno na linie
pojedynczej, jak i na podwójnej. Dodatkowe ucho pozwala na
wpięcie do stanowiska i użycie w asekuracji górnej. Nie
skręcają liny. W zależności od sposobu przełożenia liny
pozwalają na zwiększenie lub zmniejszenie tarcia
w przyrządzie.
Reverso - Reverso Petzla jest bardzo uniwersalnym przyrządem
pozwalającym na asekurację zarówno dolną jak i górną na
pojedynczej lub podwójnej linie (zastępuje asekurację
z półwyblinki). Bardzo podobnym przyrządem jest Reversino
- stosowane przy cienkich linach. Wadą tych przyrządów jest
„ostrzenie się” krawędzi przez linę, co w pewnych warunkach może
prowadzić do uszkodzenia liny.
Gri-gri - Bardzo wygodny przyrząd asekuracyjno-zjazdowy,
blokujący się automatycznie Jest wygodny i łatwy w obsłudze.
Wybieranie liny czy wydawanie luzu nie wymaga wysiłku,
niespodziewany lot nie grozi wypadkiem, bo przyrząd ten pod
wpływem nagłego naprężenia liny blokuje się automatycznie.
Gri-gri ma jednak swoje wady. Po pierwsze łatwo się pomylić
przy wpinaniu liny w przyrząd (złe wpięcie powoduje, że przyrząd
w ogóle nie pracuje). Po drugie, hamuje on niemal zupełnie staty cznie. Asekuracja dynamiczna przy użyciu gri-gri jest praktycznie niemożliwa. Gri-gri nie jest
zalecane dla osób początkujących, wymaga bowiem specjalistycznego przeszkolenia. Przyrząd ten
chętnie jest stosowany do asekuracji na wędkę na sztucznej ścianie. Aby opuścić partnera "na wędce"
należy odblokować linę poprzez odciągnięcie rączki. Prędkość opuszczania reguluje się przez
wolniejsze lub szybsze wydawanie liny. Gri-gri stosuje się do pojedynczych lin dynamicznych
o średnicy 10-11 mm (dopuszczalna 9,7mm). Do prac na wysokości raczej nie zalecany.
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Ósemka - wymyślona została jako przyrząd zjazdowy i jako taki
lepiej ją traktować. Używanie ósemki do asekuracji jest niewskazane.
Ma ona zbyt małe siły hamowania oraz bardzo skręca linę. Lepiej
zatem używać płytki, kubka lub reverso. W celu asekurowania
prowadzącego za pomocą ósemki można przepchnąć ucho z liny przez
mniejszy otwór przyrządu i potraktować go tak, jak płytkę asekuracyjną
Stichta. Siła hamowania tak użytej ósemki jest zazwyczaj znacznie
większa niż płytki, a asekuracja jest w zasadzie statyczna (w zależności
od rozmiaru mniejszego otworu ósemki, przez który przewlekamy linę).
Ósemka sprawdza się jednak w przypadku, gdy lina jest bardzo sztywna
(np. oblodzona lub statyczna). Przepchnięcie takiej liny przez kubek
często jest bardzo trudne.
Karabinek z półwyblinką – asekuracja z wykorzystaniem półwyblinki to
najprostsza metoda asekuracji, stosowana przede wszystkim wtedy, gdy nie
mamy innych przyrządów asekuracyjnych. Najlepiej stosować karabinek
stalowy owalny lub gruszkowaty (HMS) koniecznie zakręcany.

Przyrządy autoasekuracyjne
Shunt – wykorzystywany głównie do autoasekuracji podczas
zjazdu lub schodzenia po konstrukcji. Funkcjonuje podobnie jak
węzły samozaciskowe (prusiki). Zwykle umieszczany nad
przyrządem zjazdowym. Do zjazdów na podwójnej linie, by
zapobiec jej skręcaniu, wpinany jest pod ósemkę. Puszczony
blokuje się samoczynnie, w dół zsuwa się trzymany lekko za
obudowę. (nie za dzwignię ! – grozi niebezpieczeństwem).
Stosowany na liny pojedyncze lub podwójne. Niezbyt pewny –
może się ślizgać zwłaszcza przy większych obciążeniach to jest
powyżej 1 kN (≈ 100 kg)
ASAP firmy Petzl - stosowany do autoasekuracji. Przeznaczony do
zatrzymywania upadków z wysokości, zatrzymuje zbyt szybki zjazd (blokuje
się pod wpływem zbyt dużej prędkości). Działa nawet złapany odruchowo.
Łatwo i szybko się go wpina; nie wymaga przewlekania liny. Funkcjonuje na
linie pionowej lub ukośnej. Przemieszcza się w górę i w dół bez interwencji
użytkownika. Rolka przyrządu obraca się przy przesuwaniu po linie – dzięki
temu ASPA przemieszcza się za użytkownikiem. W przypadku nagłego
obciążenia (upadek) lub zbyt dużej prędkości (poślizgnięcia, niekontrolowany
zjazd), rolka blokuje się samoczynnie, zatrzymując odpadnięcie.
Back Up firmy Kong to niewielki przyrząd
autoasekuracyjny
bezobsługowy.
Podczas
asekuracji przyrząd przesuwa się sam w górę
i w dół oraz zapewnia asekurację nawet przy
odpadnięciu ze współczynnikiem WO = 2,
absorbując odpadnięcie dynamicznie.
W razie odpadnięcia krzywka dociska linę
i zatrzymuje upadek. Za pomocą specjalnej
przekładni można wybrać dwa tryby pracy:
- przyrząd przesuwa się w górę i w dół
- przyrząd przesuwa się tylko w górę a w dół
musimy przesunąć go dłonią
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Locker firmy Singing Rock jest prostym przyrządem
autoasekuracyjnym wykorzystywany podczas prac na
wysokości. Wyposażony w zapadkę do blokowania w
określonej pozycji. Bardzo łatwy montaż na linie (nie
wymaga przeplatania końcówki). Locker nieobciążony sam
przesuwa się po linie wraz z ruchem pracownika.
Wykorzystywany jest także w lonżach z możliwością
ustalania pozycji podczas pracy. Przeznaczony do o średnicy
11 mm.
Tukan to uniwersalny przyrząd asekuracyjno-zjazdowy stosowany
do lin o średnicy 7,5 – 11 mm. Do prac na wysokości raczej nie
zalecany.

Węzły samozaciskowe (prusiki - p. rozdz. 3) – nie są oczywiście przyrządami, ale dobrze nadają
się do autoasekuracji zwłaszcza w czasie zjazdu na linie. Wchodząc natomiast po konstrukcji w górę
i asekurując się do wcześniej rozwieszonej liny, węzły samozaciskowe musi się przesuwać ręcznie
– najczęściej używając obu rąk. Nie ma tego utrudnienia w przypadku użycia shunta lub innych
przyrządów zaciskowych – przesuwają się bowiem one samodzielnie już przy lekko obciążonej linie.
Zaletą prusików jest to, że można je odblokować pod obciążeniem.
Do autoasekuracji ponadto można praktycznie wykorzystać każdy
z przyrządów zaciskowych opisanych w rozdz. 2.7

autoasekuracja na poręczówce
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2.6. PRZYRZĄDY ZJAZDOWE
Wszystkie przyrządy asekuracyjne, za wyjątkiem shunta i ASAPa mogą być wykorzystane do
zjazdu. Zdecydowanie najlepszymi przyrządami zjazdowymi, przy pracach na wysokości, są poniżej
opisane typowe przyrządów zjazdowe.
Rolka zjazdowa (prosta) – jak sama nazwa wskazuje, jest
bardzo prosta w budowie i obsłudze - najpopularniejsza
w pracach na wysokości. Przeznaczona do zjazdów na linie
pojedynczej o średnicy 9 do 12 mm. Spotyka się również rolki
zjazdowe do zjazdu na dwóch linach – posiadają one szersze rolki. Szybkość zjazdu reguluje się ręką,
natomiast zablokowanie wymaga oplecenia go liną. Aby wykonać zjazd, wystarczy trzymać linę jedną
ręką, bez potrzeby obsługiwania przyrządu drugą ręką. Jest to istotne zwłaszcza w wąskich szybach
lub studniach. Zapadka na obudowie rolki pozwala na łatwe wpinanie jej do liny bez konieczności
zdejmowania z karabinka.
Rolka zjazdowa stop jest przyrządem blokującym się
automatycznie po zwolnieniu dźwigni. Ułatwia to manewr
zatrzymania się w czasie zjazdu i nie wymaga blokowania
podczas wchodzenia w zjazd i na przepince - bardzo dobra dla
wprawnych pracowników. Przeznaczona do zjazdów na linach pojedynczych o średnicy 9 do 12 mm.
Stop działa niezależnie od stanu liny. Po odblokowaniu (naciśnięciu rączki) regulacja prędkości zjazdu
odbywa się poprzez odpowiednie manewry wolnym końcem liny. Podobnie jak w rolce prostej
zapadka na obudowie pozwala na łatwe wpinanie jej do liny.
Uwaga – w czasie zjazdu nie należy naciskać hamulca bez wcześniejszego trzymania wolnego końca
liny – grozi to upadkiem.
Drabinka - przeznaczona do długich zjazdów oraz do
zjazdów z dużym obciążeniem. Składa się z kilku ruchomych
poprzeczek pozwalających regulować siłę hamowania.
Podobnie jak rolki zjazdowe nie skręca liny.
Stosowana na linach pojedynczych lub podwójnych.
Ósemka – popularny przyrząd zjazdowy. Z uwagi na małe wymiary, łatwą
obsługę, szybkie zakładanie liny i szybkie uwalnianie się z liny oraz możliwość
szybkiego płynnego zjeżdżania, używana chętnie przez alpinistów przy
wycofywaniu się ze ścian oraz przez służby specjalne. Stosowana do lin pojedynczych i podwójnych.
I’D jest bardzo skutecznym i bezpiecznym przyrządem
zjazdowym. Zjazd odbywa się przez naciśnięcie rączki (poz c). Jej
puszczenie powoduje automatyczne zablokowanie przyrządu.
Szybkość zjazdu reguluje się zmieniając siłę uchwytu na wolnym
końcu liny. Funkcja „antypaniczna” (poz. d) powoduje
automatyczne zablokowanie przyrządu podczas zbyt mocnego
(w odruchu paniki) nacisku na rączkę. Istnieje także dodatkowa możliwość blokowania
przyrządu w pozycji b „do pracy”. Wraz z pętlą nożną można go użyć do wychodzenia
po linie. Przeznaczony dla lin pojedynczych.
Pro ALLP tech firmy Troll to nowej generacji przyrząd zjazdowy do prac na
wysokości. Wyposażony jest w hamulec i nie wymaga dodatkowego blokowania
liny. Ponadto umożliwia, po regulacji pokrętłem, zjazd powolny lub szybszy ze stałą
prędkością bez konieczności obsługi przyrządu (jeśli potrzebujemy mieć dwie ręce
wolne). Podobnie jak I’D można go użyć jako przyrządu zaciskowego do
wchodzenia po linie oraz jako przyrządu asekuracyjnego w czasie wspinaczki.
Współpracuje z pojedynczymi linami statycznymi.
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2.7. PRZYRZĄDY ZACISKOWE
Przyrządy zaciskowe wykorzystywane są do:
- wchodzenia po linie,
- autosaekuracji podczas zjazdu i na poręczówkach,
- transportu ciężkich przedmiotów,
- podwieszania narzędzi, urządzeń itp.
Dobry przyrząd powinien się łatwo wpinać i wypinać nawet
jedną ręką.
Najpopularniejsze przyrządy zaciskowe to:
Poignee (nowa wersja nosi nazwę „ascensjon”) – bardzo
uniwersalny, budowany w wersji dla praworęcznych (A)
i leworęcznych (B).
A

B

Nforce (A) - to przyrząd podobny do poignee ale o
przegubowo umocowanej rękojeści do korpusu, co w czasie
obciążenia powoduje dodatkowy docisk liny. Dlatego
polecany jest do lin zalodzonych lub brudnych. Pierwowzorem
tego przyrządu był zapewne jumar (B) – również z
przegubowo mocowaną rękojeścią. Jumar został dość
skutecznie wyparty przez poignee.

A
B
C

B

Croll – piersiowy przyrząd zaciskowy (A i B),
służy głównie do wchodzenia po linie. Górny otwór
przeznaczony jest do założenia pętli piersiowej, dolny
zaś do wpięcia do delty.
Basic - zwany również dresslerem lub małpą (C) stosowany jest przeważnie w układach do
wyciągania, do napinania tyrolek, autoasekuracji,
wchodzenia po linie jako przyrząd kostkowy lub
piersiowy (zamiast crolla), ewentualnie zastępuje
poignee.

A
Shunt (p. rozdz. 2.5) - przyrząd zaciskowy do autoasekuracji - używany głównie podczas zjazdu
i poruszania się po konstrukcji z rozpiętą poręczówką. Niezbyt pewny. Dla większego bezpieczeństwa
lepiej posłużyć się poignee lub małpą.

Tiblok – niewielki awaryjny przyrząd zaciskowy, w zasadzie
może zastąpić każdy z wymienionych poprzednio przyrządów.
Niezbyt wygodny w użyciu, niepewny w działaniu. Do prac na
wysokości nie jest zalecany.

Pantin - stosowany jedynie przy wchodzeniu po linie jako dodatkowy
przyrząd mocowany do nogi w okolicy kostki. Napina linę wychodzącą spod
przyrządu piersiowego, dzięki czemu podchodzenie jest szybsze i mniej
męczące.
W pracach na wysokości ma marginalne zastosowanie.
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Microcender - mały przyrząd zaciskowy o zwartej obudowie. Jest
przeznaczony do autoasekuracji na linie zamocowanej „na sztywno”. W górę
łatwo przesuwa się po linie; blokuje go pionowe obciążenie. Można go
zsunąć w dół po odciągnięciu języka od obudowy. Przeciążony lub poddany
dużej sile uderzenia ślizga się na linie zmniejszając jej obciążenie. Wpinanie
w linę po wyjęciu języka zabezpieczonego zawleczką. Stosowany do lin 913 mm

Gibas – przyrząd obecnie rzadko używany głównie ze względu na
kłopotliwe wpinanie w linę, które wymaga wyjęcia sworznia i
dźwigni z korpusu a następnie ponownego ich zmontowania.

Bloczki z blokadą (p. rozdz. 2.9) choć przeznaczone głównie do transportu ciężkich przedmiotów,
mogą być z powodzeniem stosowane do podchodzenia po linie – zwłaszcza zamiast crolla przy
podchodzeniu po ukośnie rozpiętej linie.
Garda – w awaryjnych przypadkach może zastąpić przyrząd zaciskowy
(p. rozdz.3).

Węzły samozaciskowe (prusiki) (p. rozdz. 3) – służyły do wchodzenia po linie w czasach kiedy
jeszcze nie wymyślono obecnie używanych przyrządów zaciskowych. Obecnie stosowane w
wyjątkowych przypadkach.
Urządzeń samozaciskowych polecanych przez służby bhp.
Produkowane są one zgodnie z normami PN-EN353-2 (jako urządzenia samozaciskowe z giętką
prowadnicą - do pracy w pionie) oraz PN-EN358 (urządzenia ustalające pozycję - jako ograniczenie
poruszania). Poniżej przedstawiono dwa przykłady takich urządzeń.

Urządzenie samozaciskowe SKR-BLOCK stosowane z liną
poliamidową o średnicy 12 mm.

Urządzenie samozaciskowe przesuwne BLOCMAX stosowane
z liną poliamidową o średnicy 14 mm. Urządzenie składa się
z mechanizmu zaciskowo-przesuwnego, amortyzatora
i zatrzaśnika.
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2.8. URZĄDZENIA
DZENIA DO BUDOWY STANOWISK
Pętle stanowiskowe
Bardzo ważnym
nym elementem układu asekuracyjnego i roboczego są
s pętle
tle stanowiskowe. Słu
Służą one do
wielu różnych
nych celów, ale najczęściej
najczęś
pełnią rolę ogniwa pośredniczącego
ącego mię
między karabinkiem,
w który wpięta
ta jest lina, a punktem asekuracyjnym na konstrukcji. P
Pętląą może
że być po prostu odcięty
kawałek liny, ale najczęściej
ęściej wykonuje si
się je z taśmy płaskiej bądź rurowej o szeroko
szerokości od 16 do 26
mm (od 6 mm w przypadku pętli
pę z dyneemy). Do wiązania pętli używa
ż
sięę węzłów
wę
podwójnych
zderzakowych (w przypadku liny) lub taśmowych
ta
(w przypadku taśm).

W handlu dostępne sąą pętle
ętle zszywane. Maj
Mają one większą wytrzymałość,
ść sąą lżejsze i zajmuj
zajmują mniej
miejsca niż pętle wiązane.
zane. Stosuje si
się również specjalne zszywane pętle
tle w ekspresach.

Pętle
tle ekspresów
Pętle zszywane
Poniżej przedstawiono pętle
ętle stanowiskowe o różnym przeznaczeniu:

zaczep taśmowy
mowy do wspinaczki po drzewach
- możliwy do ściągnięcia
cia z ziemi

zaczep
aczep linkowy stalowy
zakończony pętlami wyposażonymi
żonymi w kausze

zaczep taśmowy
mowy z koluchem i maillonem

zaczep z taśmy

Pętle (liny) i taśmy kotwiczące
ące
Pętle (liny) kotwiczące stosowane są
s podczas wykonywania prac, które wymagają
wymagaj częstego
przemieszczania się w poziomie w płaszczy
płaszczyźnie równoległej do sztywno rozpiętej
ętej liny. Wykonuje si
się
je z lin statycznych o długości
ści od kilku do kilkudziesięciu
kilkudziesi ciu metrów. Zakończone są
s kluczkami
(pętlami)
tlami) lub fabrycznie zainstalowanymi karabinkami lub zatrza
zatrzaśnikami.

Pozioma lina kotwicząca
ca o regulowanej długości
długo z napinaczem; długość 10 lub 20 m
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Różne rodzaje lin kotwiczących
Taśma stanowiskowa firmy Singing Rock z mechanizmem
naciągowym.

Spity i plakietki – używane do budowy
stanowisk asekuracyjnych i pośrednich
głównie w taternictwie jaskiniowym.
W niektórych przypadkach, zwłaszcza na
budowlach betonowych i kamiennych,
mogą znaleźć zastosowanie w pracach na
wysokości.
Otwory pod spity przeważnie wierci się
wiertarkami elektrycznymi ale można je
również wykonać ręcznie przy pomocy
spitownicy (rys. obok).

Blaszki- plakietki do wpinania karabinków

Sprzęt do montowania spitów

Kotwy
Kotwy wklejane

Kotwa z demontowanym kluczem
do dyskretnego stosowania
np. w budynkach mieszkalnych

Kotwy rozprężne

Płytki stanowiskowe – przeznaczone do budowy
skomplikowanych
stanowisk dzięki
licznym
otworom do wpinania karabinków.

Uchwyt sprzętowy - w znacznym stopniu ułatwia mocowanie i dostęp do
narzędzi.
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Przenośne uchwyty kotwiące (zaczepowe)
Belki zaczepowe do otworów budowlanych (okiennych i drzwiowych) o szerokości od 350 do
1240 mm. Wyposażone są w punkty zaczepowe oraz dwie płytki mocująco-regulacyjne. Urządzenia
te w zależności od wersji, przeznaczone są do zabezpieczania jednej lub dwóch osób.
Muszą być stosowane ze sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości.

Urządzenie zaczepowe do dwuteowników trwale zamocowanych do konstrukcji stałej. Stanowią
one zabezpieczenie dla jednej osoby. Zakres pracy: 195-400 mm.

Wózki zaczepowe
Wózki zaczepowe mogą poruszać się wzdłuż poziomej belki (szyny) o przekroju dwuteownika
i szerokości od 65 mm do 120 mm. Szyna musi być trwale zamocowana do konstrukcji stałej.
Stanowią one zabezpieczenie dla jednej osoby. Należy je stosować wraz z odpowiednim sprzętem
asekuracyjnym lub autoasekuracyjnym.

Rolki krawędziowe - o szerokości 50 mm odpowiednio ułożyskowane i zamocowane na stalowym
uchwycie chronią linę na chropowatych krawędziach.

Statyw (trójnóg) o dopuszczalnym obciążeniu 500 kg jest wykorzystywany
między innymi przy opuszczaniu się do studzienek
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2.9. INNE AKCESORIA
Bloczki – stosowane wszędzie
ędzie tam, gdzie chcemy zmniejszyć
zmniejszy tarcie liny o karabinek.
Produkowanych jest wiele przeróżnych
przeróż
bloczków (A). Bloczek można
na również zmontować z rolki
i karabinka (B)

A
B
Ciekawym rozwiązaniem sąą bloczek poł
połączone z przyrządem
dem zaciskowym tzw.
„wall hauler” (C). Mogąą one być pomocne przy transporcie sprzętu
tu o wadze do 90
kg. Innymi interesującymi
cymi bloczk
bloczkami, są bloczki z blokadą – tzw. pro traxion (D)
i mini traxion (E). Nadająą sięę one do transportu ci
ciężkiego sprzętu,
tu, do zakładania
systemów wyciągowych
gowych oraz na tyrolkach (automatyczna blokada zapobiega
zsuwaniu się). Zastępująą tradycyjny układ: bloczek + karabinek + przyrz
przyrzą
przyrząd
zaciskowy. Można równieżż używać
używa samego bloczka bez blokady lub samego
przyrządu zaciskowego.
C

D
E
Ławeczka – bardzo pomocna przy dłuższych
dłu szych pracach, zwłaszcza w wolnym zwisie na linie.
Wykonać ją można
na samodzielnie ze sklejki o wymiarach około 25 na 50 cm, z czterema otworami w
rogach, przez które przewleka się pętlę, Do pętli tych za pośrednictwem
rednictwem karabinka wpinamy przyrz
przyrząd
zjazdowy, najczęściej rolkęę zjazdow
zjazdową. Lepiej oczywiście pracować na produktach handlowych

Ławeczka z taśmy
W wielu pracach bardzo przydatną może być „ławeczka (drabinka) podciągowa”,
ągowa”,
zszyta z taśmy, posiadająca
ąca zwykle cztery stopnie.

Wór transportowy - służy
ży do transportu sprzętu
sprz wspinaczkowego oraz narzędzi
ędzi
potrzebnych do wykonywania zleconych prac.
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Kask (Przemysłowy Hełm Ochronny) – do prac na wysokości należy
używać kasków spełniających normę EN 397:1997. Muszą one być
wyposażone w zaczep podbródkowy – tak aby kask nie spadł z głowy
podczas zaistnienia spadania.
Kask ochrony spełnia trzy funkcje:
- osłania czaszkę przed bezpośrednim uderzeniem
- amortyzuje energię uderzenia spadającego ciężaru dzięki skorupie
i zamocowanej więźbie,
- przemieszcza prostopadłe uderzenie przedmiotu ze szczytu głowy dzięki
odpowiedniej ergonomii skorupy hełmu.

Drabinka – w wielu przypadkach bardzo pomocną może okazać się
zwijana drabinka wykonana z linek stalowych (niekiedy sznurowych)
i szczebelków z rurek aluminiowych.
Wózki asekuracyjne służą do asekuracji szynowej

wózek firmy Soll;
wózek firmy Aludesign
wózek firmy Faba
Urządzenia samohamowne - PN-EN360
Urządzenia te spełniają podobna rolę jak linki z urządzeniami samozaciskowymi, tzn. przy wykorzystaniu urządzeń samohamownych możliwa jest praca w znacznym oddaleniu od punktu zakotwienia, lecz co najważniejsze praca wykonywana jest bez absorbowania ruchów użytkownika. Zasada
działania urządzenia jest identyczna jak pasów samochodowych: możemy swobodnie przemieszczać
się w polu pracy, a luz pomiędzy punktem zakotwienia jest kasowany za pomocą sprężyny.
W przypadku odpadnięcia urządzenie natychmiast zatrzymuje użytkownika działając na niego siłą nie
większą niż 6 kN (amortyzator zintegrowany z urządzeniem). Urządzenia te świetnie nadają się do
zastępowania linek z urządzeniami samozaciskowymi. Niestety, są one dość ciężkie i krótkie standardowo produkowane mają długość do 30 m.

Urządzenie samohamowne CR 200 z rozwijaną liną
stalową o długościach 6, 10, 12 lub 15 m i średnicy 4mm

Urządzenia samohamowne firmy
Tractel z linką o długości 10 m
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Urządzenia wyciągowe

Ręczna wciągarka linowa EVAK: udźwig 400 kg, dla lin statycznych
o średnicy 10,5 do 12,5 mm

Ręczna
wyciągarka firmy
Protekt

Wyciągarka elektryczna
waga – 18 kg, udźwig – 200 kg,
prędkość wciągania 0 – 22 m/sek,
współpracuje z liną statyczną

Wyciągarka spalinowa ODYSSE - waży 9,5 kg, udźwigu 300
kg, prędkości wyciągania 22 m/min – współpracuje z pojedynczą
liną rdzeniową przesuwając się po niej w górę wraz z
podwieszonym pracownikiem. Pracownik musi się
autoasekurować na dodatkowej linie.

Urządzenie ewakuacyjne – zjazdowe DEROPE, umożliwia zjazd – ewakuację z kontrolowaną stałą
szybkością (0,7 m/sek.) regulowaną przez hamulec odśrodkowy bez udziału poszkodowanego.
Ratownik może spowolnić zjazd lub go zatrzymać odpowiednio manewrując liną wchodzącą do
przyrządu. Urządzenie może być przystosowane nawet do zjazdów z wysokości 400 m. Urządzenie
umożliwia ewakuację w ruchu wahadłowym, lina urządzenia zakończona jest bowiem z obu stron
karabinkiem a opuszczanie poszkodowanego może odbywać się zarówno przy prawych jak i lewych
obrotach

Derope KT

Derope UP A
wyposażone we wciągarkę

wyciągarki firmy Tractel
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Krętliki – stosowane do wyciągarek.
Zapobiegają skręcaniu liny wskutek rotacji
ciężaru.

Akcesoria przydatne w pielęgnacji drzew
Wysięgnik teleskopowy firmy Protekt służy do podwieszania lin roboczych na
słupach różnych konstrukcjach i na drzewach. Zasięg pracy - 5,5 m lub 8 m.
Blokowanie poszczególnych sekcji drążka w dowolnym ich położeniu.
Współpracuje z hakami i instalatorami do zawieszania liny.

Hak podwieszający, hak roboczy i instalator liny
przystosowane pomocowania do wysięgnika teleskopowego
Drzewołazy używane jeśli drzewo przeznaczone jest do
wycinki. Przy pielęgnacji drzew stosowanie ich nie jest
zalecane
Płytka zapobiegająca wkręcaniu „prusika” w układ wyciągowy
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3. WĘZŁY
Istnieje wiele różnych węzłów, niektóre z nich są bardzo efektowne, a co za tym często idzie,
skomplikowane. Rzecz polega jednakże na tym, aby znać przede wszystkim węzły przydatne
w praktyce, a więc:
• możliwie proste i łatwe do zawiązania również w sytuacjach stresowych czy trudnych bez
popełnienia błędu,
• proste do skontrolowania po zawiązaniu,
• łatwe do rozwiązania,
• odpowiednie do sytuacji,
• sprawdzone (pewne), czyli takie, które posiadają odpowiednią wytrzymałość.
W praktyce wykorzystuje się kilka węzłów i ich odmiany. Wiązanie tych niewielu węzłów należy
jednak opanować perfekcyjnie i stosować je zgodnie z przeznaczeniem.
Węzły typy kluczka
Dawniej stosowane powszechnie przez alpinistów. Obecnie z uwagi na swe wady (trudne do
rozwiązania, znaczne osłabienie wytrzymałości liny), zostały skutecznie wyparte przez węzły typu
ósemka.
Wiązanie kluczki na podwójnie złożonej linie
Wiązanie kluczki na elemencie konstrukcji

Kluczka (supeł)
np. na końcu liny
zjazdowej

Kluczka (supeł) zwana tu stoperem
służy do zabezpieczenia innego
węzła np. ósemki.

Węzeł zderzakowy pojedynczy - składa
się z dwóch kluczek (stoperów)

pojedynczy

pojedynczy –
- zabezpieczony
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Węzeł zderzakowy podwójny – pewna odmiana kluczki – linę należy owinąć dwa razy

Węzeł ten nie wymaga w zasadzie dodatkowych zabezpieczeń na końcówkach, których długość
powinna wynosić minimum 10 średnic. Jest węzłem uniwersalny; można nim łączyć liny i taśmy
dowolnego rodzaju. Węzeł mocny i pewny w działaniu. Zalecany!
Kluczka równoległa (węzeł taśmowy)

Jedyny węzeł polecany bez zastrzeżeń do łączenia taśm. Długość wolnych końcówek powinna
wynosić minimum 5 szerokości taśmy.

Kluczka równoległa zabezpieczona
stoperami

Kluczką równoległą można również łączyć liny ale nie jest to zalecane,

33
Łączenie dwóch lin kluczką – stosuje się przy zakładaniu zjazdu na dwóch połączonych linach –
stosowany chętnie przez taterników podczas wycofywania się ze ściany (p. rozdz. 8), gdyż łatwo
przechodzi przez załamania ściany.

Węzły typy ósemka
Węzły o bardzo dobrych własnościach – praktycznie można nimi zastąpić większość innych węzłów.
Wiązanie ósemki na podwójnie złożonej linie
Wiązanie ósemki na elemencie konstrukcji

Ósemka równoległa – dobra przy łączeniu podobnych lin oraz do wiązania pętli.

Przykład wykorzystania ósemki równoległej
z dodatkową ósemką ułatwiającą przepinanie
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Łączenie lin ósemką potrójną bardzo ułatwia pokonanie połączenia liny zarówno w czasie zjazdu
jak i podchodzenia po linie

Ósemki podwójna i rzymska - węzły bardzo dobre do poręczowania w V i Y
Ósemka podwójna

Dziewiątka (osiem i pół) – najmocniejszy, ze
względu na duże rozmiary rzadko używany

Ósemka rzymska

Przykłady zastosowania ósemki podwójnej
i rzymskiej
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Węzły typu skrajny tatrzański
Kiedyś podstawowy węzeł wspinacza – taternika, był używany do bezpośredniego przywiązywania
liny do ciała czyli do związywania się liną. Obecnie, kiedy powszechnie używane są uprzęże, węzłem
tym można wwiązywać linę do uprzęży. Skutecznie jest jednak wypierany przez ósemkę.
I sposób
II sposób

III sposób

Skrajny tatrzański:
-musi być zawsze zabezpieczony,
-nie może być rozciągany w trzech kierunku
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Węzły typu motyl - nadają się zwłaszcza do mocowania liny poręczowej w punktach pośrednich na
trawersach, a także do poręczowania w systemie Y. Węzły te nie zaciskają się, dlatego łatwo je
rozwiązać nawet po dłuższym pozostawieniu pod obciążeniem.
Motyl - wykonywany jest w dwóch nieco różniących się wersjach:
wersja I
wersja II

Niby węzły
Do tej grupy zaliczamy takie węzły, których nie można samodzielnie zawiązać na linie bez użycia
dodatkowego przedmiotu np. karabinka, elementu konstrukcji itp. Są one bardzo przydatne zwłaszcza
do poręczowania trawersów, a w przypadku półwyblinki do asekuracji, awaryjnego zjazdu i
opuszczania ciężkich przedmiotów.
Wyblinka – podobne zastosowanie jak motyla a ponadto często używana do autoasekuracji na
stanowisku oraz jako strzemię zakładane na stopę przy wchodzeniu po linie. Wyblinka zawiązana na
karabinku może pod dużym obciążeniem zacząć się ślizgać. Dlatego tym węzłem nie należy mocować
liny do głównego punktu asekuracyjnego. Nadaje się natomiast do mocowania liny w punktach
pośrednich.

wiązania wyblinki jedną ręką
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wiązanie wyblinki na elemencie konstrukcji ……….

i na karabinku

Półwyblinka – stosuje się w szczególnych przypadkach między innymi do asekuracji, zjazdu,
opuszczania ciężarów i naciągania tyrolek. Półwyblinka skręca linę na karabinku, powodując jej
nadmierne zużycie.

wiązania półwyblinki jedną ręką

Odmianą półwyblinki jest półwyblinka podwójna
(ratownicza) głównie stosowana w ratownictwie do
opuszczania poszkodowanego oraz przy opuszczaniu
bardzo ciężkich przedmiotów

Węzeł napinający – używany przy naciąganiu liny tzw. systemem Pasabloq (budową przypomina
stosowany w żeglarstwie węzeł rożkowy)

do wykonania węzła niezbędny jest maillon lub karabinek
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Garda – wskutek odpowiedniego przeplatania liny przez dwa karabinki uzyskuje się działanie
samoblokujące. Garda w awaryjnych przypadkach może zastąpić przyrząd zaciskowy. Obciążoną linę
można przesuwać tylko w jednym kierunku (w przypadku nieco podobnego węzła – półwyblinki, linę
można przesuwać w obie strony). Garda może być wykorzystana przy dźwiganiu ciężarów za pomocą
liny.

Hamulec z karabinków – niegdyś stosowany do zjazdu.

Flagowy - typowe zastosowanie to zabezpieczenie liny będącej pod obciążeniem wpiętej
w półwyblinkę, ósemkę zjazdową itp. Łatwy do odblokowania nawet pod mocnym obciążeniem.

Węzły zaciskowe
Grupa węzłów powszechnie używana przez wspinaczy do ubezpieczania się podczas zjazdu,
wychodzenia po linie do góry oraz czasowego mocowania wyposażenia (np. worka) do liny
zjazdowej. Przesuwalne węzły samozaciskowe działają na zasadzie zaciska się pod obciążeniem.
cienkiej linki lub taśmy oplecenie wokół grubszej liny. Linka używana do zakładania takich węzłów
powinna mieć średnicę mniejszą od liny nośnej oraz być uprzednio związana w zamkniętą pętlę, której
rozmiary należy dostosować do istniejącej sytuacji i potrzeb. Taśmy stosowane do węzłów
zaciskowych mają zwykle szerokość od 15 do 30 mm.
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węzeł Prusika

prusik z karabinkiem

węzeł francuski z liny lub taśmy

bloker z liny lub taśmy

węzeł Bachmana

węzeł Penberthyego

Węzły z taśmy dobrze trzymają również na rurach i prętach stalowych
Wytrzymałość węzłów
Tabelę wytrzymałości węzłów sporządzono na podstawie danych zamieszczonych w Techniques
de la speleologie – G. Marbach, J. L. Rocourt . Wykonano je dla liny rdzeniowej statycznej o
wytrzymałości na zrywanie 23,5 kN. Dla innych lin dane te mogą być nieco inne.
Spadek
Nazwa
Wygląd
wytrzymałości
liny w %
Kluczka
50
Kluczka równoległa

56

Ósemka

45

Ósemka równoległa

52

Dziewiątka

30

40
Skrajny tatrzański

48

Motyl

49

Wyblinka

Zderzakowy pojedynczy

przy obciążeniu jednego końca
ślizga się przy 4,0 kN, nie ślizga się
na mocowaniach o większym tarciu
lub o większej średnicy,
najpierw poślizg, potem blokada i
zerwanie

Zderzakowy podwójny
Płaski i babski

60
44

wymknięcie się przy 2,2 kN !

zakaz używania

Dla własnego dobrze pojętego bezpieczeństwa należy pamiętać, że:
- Każdy węzeł zmniejsza wytrzymałość lin, repsznurów i taśm, dlatego nie mnożymy węzłów bez
potrzeby.
- Do mocowanie lin do punktów stałych, np. elementów konstrukcji, należy stosować ósemkę.
- Przy łączeniu lin o różnej średnicy należy stosować węzeł podwójny zderzakowy.
- Ósemka równoległa służy do wiązania lin o jednakowych średnicach.
- Ósemka z dwoma uszami (zajączek) - do poręczowania z dwóch punktów, lub gdy istnieje
niebezpieczeństwo przetarcia się liny w punkcie mocowania.
- Taśmy łączymy wyłącznie przy pomocy węzła taśmowego (równoległego).
- Węzły zaciskowe wiąże się przy pomocy linki o średnicy mniejszej od liny głównej (tzn. 5-7 mm)
lub z taśmy o szerokości 20 – 30 mm.
- Zawsze zostawiamy odpowiednio długie końcówki wychodzące z węzła. (lina, repsznury - min. 10
x średnica; taśmy - min. 5 x szerokość).
- Zawsze warto sprawdzić węzły zawiązane zarówno przez siebie jak i partnera.
- Nigdy nie ufamy bezkrytycznie węzłom zastanym bez ich dokładnego sprawdzenia!!
- Należy zdecydowanie unikać stosowania węzła płaskiego.
- Dobrze jest potrafić zawiązać wyblinkę i półwyblinkę tylko jedną ręką.

W/g: B. Szczerba. Wiedza i Zycie, nr 11/2001 s. 26
„Jeszcze kilka lat temu zagadnienie wytrzymałości węzłów było dla nas bardzo ważne. Już na
wstępnym kursie kandydat na taternika uczył się, o ile procent dany węzeł zmniejsza wytrzymałość liny.
Odradzano wówczas niemal w ogóle stosowanie kluczki jako zbyt niebezpiecznej i w jej miejsce
zalecano ósemkę, a nawet dziewiątkę. Węzły te są masywniejsze niż kluczka, mniej zaginają, a co za tym
idzie, mniej osłabiają linę. Ostatnio problem wytrzymałości węzłów stracił na znaczeniu. Teraz liczy się
przede wszystkim wygoda i łatwość zawiązania węzła i prosta kluczka znów wraca do łask.
Produkowane dziś liny są niezwykle wytrzymałe i o ile nie zostaną przetarte na ostrej krawędzi skał lub
zmiażdżone spadającymi kamieniami, nieomal nic nie jest w stanie im zaszkodzić. Pit Schubert
prowadził badania, w jakim stopniu różnorakie „przygody”, które mogą spotkać linę na wspinaczce,
wpływają na jej wytrzymałość. I co się okazało? Linie nie szkodzi zmoczenie, zmarznięcie ani nawet
kąpiel w oleju z puszki sardynek. Najgorsze, co ją może spotkać, to gdy wspinacz po nocy spędzonej
w skale, zrosi ją rankiem... moczem.”
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4. ASEKURACJA
4.1. Podstawy teoretyczne
Generalną zasadą, przy pracach na wysokości, jest takie postępowanie, aby nigdy nie doszło do
upadku pracownika z wysokości. Złamanie tej reguły z założeń prowadzi do stresu zarówno
pracownika jak i sprzętu. Spadający człowiek w ułamku sekundy zmienia swą energię potencjalną na
energię kinetyczną – tym większą im dłuższy jest lot. Osiąga on przy tym odpowiednią prędkość lotu.
Ilustruje to poniższa tabela.
Długość lotu
Czas spadania
Prędkość spadania
Siła graniczna (uderzenia),
[m.]
[s]
[km /h]
dla ciała o wadze 80 kg [kN]
1
0,45
16
0,8
2
0,64
22
1,6
5
1,01
36
4,0
10
1,42
50
8,0
20
2,02
71
16,0
40
2,85
100
32,0
Maksymalna siła, działająca udarowo na hamowane przez linę ciało, zależy odwrotnie
proporcjonalnie od jej wydłużenia. Im bardziej lina się rozciąga w momencie szarpnięcia, tym
mniejsza jest siła maksymalna, i odwrotnie. Przykładowy rozkład siły działającej na hamowany liną
lecący ciężar, w poszczególnych chwilach czasu, pokazuje poniższy wykres.
s – początek hamowania;
k – koniec wahań (osiowych) zatrzymanego ciała;
SG – siła maksymalna zwana siłą graniczną.

Analizując tego typu wykresy, ustalono
zależność empiryczną na siłę działającą na
ciało pracownika podczas hamowania
odpadnięcia. Ma ona postać:
SG = 0,8 + A √WO
[ kN ],
gdzie: 0,8 – siła zależna od ciężaru ciała
wspinacza,
A – współczynnik ujmujący własności
sprężyste układu asekuracyjnego, a zwłaszcza
liny – dla lin dynamicznych wynosi on ok. 6,5
dla lin statycznych ok.13
WO – współczynnik odpadnięcia, czyli
stosunek długość swobodnego lotu do długość
liny użytej do zatrzymania odpadnięcia,
0 < WO ≤ 2 ; niekiedy WO może być
większe od 2.

Wartość siły granicznej (siły uderzenia) SG
dla kilku różnych przypadków pokazano
w tabeli obok.

Ciężar wspinacza: 80 kg
Lina statyczna
Lina dynamiczna
Długość liny
1m
5m
9m
Długość lotu
2m
10 m
10 m
Współczynnik odpadnięcia WO
2
2
1,1
Siła uderzenia SG
18 kN
9 kN
6 kN
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Obok przedstawiono przypadek, kiedy współczynnik WO może osiągnąć wartość
większą od 2. Ma to miejsce na przykład wówczas, jeśli pracownik jest wpięty lonżą do
liny stalowej kotwionej np. co 3 m, wówczas, przy lonży o długości 1 m, w skrajnym
przypadku współczynnik ten może osiągnąć wartość aż WO = 5.
Należy pamiętać, że:
- wartość siły granicznej (siły uderzenia) nie zależy od długości lotu, lecz od wartości
współczynnika odpadnięcia WO,
- upadek w dolnych partiach konstrukcji jest znacznie groźniejszy niż w górnych z uwagi
na długość użytej liny.
Liczne badania, w tym również ekspertyzy powypadkowe, dowodzą, że człowiek
może przeżyć upadek z maksymalną siłą SG = 12 kN. Przy wyższych wartościach,
w momencie nagłego wyhamowania (zetknięcie z podłożem lub zawiśnięcie
w uprzęży), jego organy wewnętrzne ulegną uszkodzeniu. Należy zatem dążyć do tego
aby współczynniki A i WO miały jak najmniejszą wartość.
Podczas upadku, energia hamowania rozkłada się na wszystkie elementy układu
asekuracyjnego, a więc współczynnik A zależy od:
- odkształcenia (wydłużenia) liny, im lina jest bardziej rozciągliwa tym pochłonie
więcej energii; w przypadkach grożących upadkiem należy stosować wyłącznie liny
dynamiczne,
- odkształcenia pętli pośrednich punktów asekuracyjnych (przelotów),
- odkształcenia uprzęży asekurowanego i asekurującego,
- odkształcenia węzłów. Istotnym jest rodzaj węzła użytego do wiązania liny asekuracyjnej oraz
stopień jego zaciśnięcia. Zaleca się stosowanie ósemki z zabezpieczeniem, niezbyt mocno zaciśniętej,
- odkształcenia ciała asekurującego lub stanowiskowego punktu asekuracyjnego.
- tarcia liny o karabinki „przelotów”, przyrząd asekuracyjny i ciało (najczęściej dłonie) asekurującego.
Ten ostatni punkt ma zasadnicze znaczenie przy asekuracji, która może mieć charakter:
a. statyczny (sztywny) – lina jest zablokowana przez asekurującego. Droga hamowania jest wówczas
bardzo krótka, równa wydłużeniu liny. Asekurację statyczną stosuje się przy asekurowaniu „drugiego”
tj. przy asekuracji górnej.
b. dynamiczny, który polega na łagodnym hamowaniu lecącego ciała przez kontrolowane
wypuszczanie pewnej ilości liny, która trąc o przyrząd asekuracyjny i ręce asekurującego, zamienia
energię upadku na ciepło tarcia. Dobry dynamiczny sposób asekurowania polega na wykonaniu
małego podskoku przez asekurującego w momencie kiedy lina się napręża, co zapewnia wystarczającą
amortyzację. Należy pamiętać, że asekurujący powinien pracować w rękawicach. Asekurację
dynamiczną należy stosować przy asekurowaniu „pierwszego” tj. przy asekuracji dolnej.
Wartość współczynnika odpadnięcia WO można obniżyć poprzez:
a. Skrócenie długości lotu. Osiąga się to stosując punkty asekuracyjne pośrednie, tzw. przeloty, które
powinno się zawsze zakładać przed miejscami trudnymi.

Asekuracja dynamiczna

Punkty asekuracyjne pośrednie - przeloty
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b. Zwiększanie czynnej długości liny. Zagadnienie to dobrze ilustrują poniższe rysunki. Wynika
z nich, że lina „pracuje” różnie na różnych odcinkach – w zależności od rozmieszczenia przelotów
i rozkładu tarcia. Najlepsza asekuracja jest wówczas, jeśli
lina przebiega w linii zbliżonej do prostej. Proste
prowadzenie liny ułatwia wspinanie, a zarazem obniża
wartość
współczynnika
odpadnięcia.
Przy
źle
rozmieszczonych przelotach, na skutek dużych przegięć,
upadek amortyzuje tylko fragment liny. Podobnie, jeśli
lina ociera o konstrukcję, jej długość czynna ulega
zmniejszeniu jak to przedstawia rysunek poniżej.

Zwrot kierunku przebiegu liny. Zwrot liny przesuwającej się, w wyniku
odpadnięcia pracownika, przez karabinek stanowiska asekuracyjnego (przelotu)
prawie podwaja siłę działającą na punkt asekuracyjny (rys. obok). W takiej sytuacji na
ostatnim przelocie sumują się dwie siły. Są to: siła graniczna (uderzenia) SG,
działająca wzdłuż liny, na której zawisł pracownik oraz siła przeniesiona na drugą
stronę karabinka, pomniejszona tylko o siłę tarcia, działająca w kierunku stanowiska
asekuracyjnego.
Na skutek tarcia w karabinku siła skierowana na asekurującego jest mniejsza o 30 –
40 % od siły działająca na wspinającego.
4.2. Sposoby asekuracji
Asekuracja partnera musi wykluczyć wszelkie błędy zwłaszcza w sytuacjach
niebezpiecznych, tzn. asekurowanie musi być proste i powinno bazować jedynie na
odruchach.
Asekuracja pracownika wspinającego się po konstrukcji może być prowadzona w różny sposób.
Rozróżniamy:
a. Asekurację z ciała
Głównym elementem ubezpieczenia jest ciało
asekurującego. Asekuracja ta nadaje się do
asekurowania lekkich odpadnięć (WO = 0,5).
Bezwzględnie należy pracować w rękawicach
i odpowiednio grubym ubraniu. W trakcie
asekurowania nie wolno wypuszczać liny
z dłoni blokującej. Pozycję dłoni można
zmieniać tylko wtedy, gdy lina jest
całkowicie zablokowana. Dłonie można
przesuwać wzdłuż liny kolejno – nigdy zaś
jednocześnie. Ten sposób bardzo archaicznej asekuracji nie jest zalecany. Może być stosowany
w wyjątkowych przypadkach tylko przez bardzo doświadczonych pracowników.
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b. Asekurację z wykorzystaniem przyrządów asekuracyjnych mocowanych do
uprzęży asekurującego lub do punktu asekuracyjnego. Przy tego typu asekuracji,
większość energii upadku pochłaniana jest przez te przyrządy, w postaci ciepła
tarcia.
Posługiwanie się przyrządami asekuracyjnymi
polega na kontrolowanym wybieraniu lub podawaniu
liny partnerowi przestrzegając następujących zasad:
Lina wychodząca z przyrządu nigdy nie może być
wypuszczona z dłoni. W trakcie dawania „luzu”
uścisk dłoni należy lekko poluźnić, w trakcie zaś
wybierania „luzu” dłoń należy przesuwać po linie,
pomagając sobie drugą ręką podtrzymując linę
poniżej, lub przekładając ręce.
- Blokowanie liny lub hamowanie upadku polega na
zwiększaniu kąta opasania przyrządu asekuracyjnego; siłę hamowania można znacznie zwiększyć
przepuszczając linę wychodzącą z przyrządu asekuracyjnego przez dodatkowy karabinek lub opasując
ją wokół ciała asekurującego.
Asekuracja pierwszego (prowadzącego) – dolna
Asekurujący powinien stać w linii pierwszego (za pierwszym
przelotem) odcinka asekuracji. Dzięki temu, jeśli wspinający się
pracownik odpadnie, jest mniej liny pomiędzy nim i
asekurującym i mniejsza jest szansa upadku na ziemię. Nie można
dopuścić do sytuacji, kiedy szarpnięcie wskutek odpadnięcia
pracownika może rzucić asekurującego na konstrukcję. Przy
takim zagrożeniu asekurujący powinien założyć autoasekurację
(przypiąć się do konstrukcji), zwłaszcza przy dużej różnicy wagi
na niekorzyść asekurującego.
Przy asekuracji z ósemki lub reverso należy przepiąć linę przez
przelot kierunkowy założony na stanowisku lub tuż powyżej, aby
zapewnić prawidłową pozycję przyrządu w czasie zatrzymywania
odpadnięcia. Tylko półwyblinka funkcjonuje skutecznie bez
przelotu kierunkowego – (! karabinek zakręcany odpowiednio
wpięty !)

przelot kierunkowy
ósemka, rewerso
półwyblinka
W czasie wspinania się po konstrukcji należy odpowiednio układać linę, tak
aby nie zaplątała się o jej elementy. Lina nie może być prowadzona między
nogami, gdyż może to spowodować upadek głową w dół, jak na rysunku obok.

Przeloty – prawidłowy przebieg liny w karabinku
zmniejsza ryzyko wypięcia liny podczas upadku (po
lewej); sposoby wpinania liny do karabinka pokazano na
następnej stronie
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Asekuracja drugiego (asekuracja na wędkę) – górna
W czasie asekuracji drugiego mogą wystąpić jedynie lekkie szarpnięcia podczas odpadnięcia
a długość lotu jest niewielka. Asekuracja nie wymaga przelotu kierunkowego – niemniej jednak jest
on zalecany. Z uwagi na małe współczynniki odpadnięcia, można tu z powodzeniem stosować
asekurację przyrządem mocowanym wprost do konstrukcji.
W czasie wspinaczki po konstrukcji, zwłaszcza w warunkach trudnych zarówno wspinający jak
i asekurujący muszą pracować w uprzęży „dynamicznej” to jest wspinaczkowej.
Linę do uprzęży biodrowej wwiązujemy ósemką (tzw.
przeplataną) dodatkowo zabezpieczoną węzłem stoperem.
Jest to pewny i bezpieczny sposób związywania się.
Zaciśnięty węzeł można łatwo rozluźnić. Ósemki nie wolno
mocno zaciągać – węzeł powinien pozostać lekko
rozluźniony. Obie części liny w węźle powinny biec
równolegle, bez skrętów i skrzyżowań. Ósemkę należy
dodatkowo zdublować stoperem

Wwiązywanie liny do uprzęży - wplatanie liny należy rozpocząć od górnego ucha uprzęży
Mocowanie liny do uprzęży węzłem skrajnym tatrzańskim, który z założeń musi być zabezpieczony
stoperem, nie jest zalecane dla początkujących wspinaczy, a to ze względu na dużą możliwość
błędnego wwiązania.
Poniżej pokazano różne warianty wwiązywania się w zależności od typu uprzęży.

Uprząż:
biodrowa
pełna
biodrowa + piersiowa
Przyrząd asekuracyjny należy wpinać do punktu asekuracyjnego lub uprzęży zawsze przy pomocy
karabinka zakręcanego.
Przy pracach łatwych, gdzie może nastąpić co najwyżej obsunięcie się pracownika, i przy asekuracji
górnej można pracować w uprzęży „statycznej” typu uprząż jaskiniowa.
Przyrząd asekuracyjny zawsze wpina się do łącznika uprzęży, o ile
uprząż takowy posiada. Nigdy nie należy przepinać karabinek przez pas
biodrowy i taśmę łączącą pętle udowe. Jeśli uprząż nie ma łącznika,
karabinek należy oczywiście wpiąć i do pasa biodrowego, i do pętli
udowych, ale prawie wszystkie nowoczesne uprzęże są wyposażone
w łącznik. Karabinek wpięty do łącznika ma swobodę ruchów i pod
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obciążeniem, samoczynnie ustawia się w najbardziej wytrzymałym położeniu. Karabinek usztywniony
pomiędzy pasem biodrowym a nogawkami uprzęży może zostać obciążony w poprzek - w pozycji,
w której jego wytrzymałość jest znacznie mniejsza.
Przed rozpoczęciem wspinaczki należy sprawdzić węzeł partnera, własny węzeł, przyrząd
asekuracyjny i stanowisko asekuracyjne.
Niejednokrotnie
zachodzi
potrzeba
zablokowania przyrządu asekuracyjnego, po to
aby mieć wolne obie ręce. Sposób blokowania
przedstawiają rysunki po prawej. W czasie
blokowania
wspinacz stoi
w miejscu.
Asekurujący musi zawsze trzymać wolny koniec
liny gdy blokuje lub odblokowuje przyrząd.

4.3. Autoasekuracja
Odmianą asekuracji jest autoasekuracja. Polega ona na samodzielnym asekurowaniu się przy pomocy:
a. lonży biodrowych (osobistych) z karabinkami, które mocowane są bezpośrednio do elementów
konstrukcji (p. rozdz. 9).
b. odpowiednich przyrządów mocowanych z jednej strony wprost do uprzęży pracownika (rys. A) lub
do jego lonży biodrowej (rys. B), zaś z drugiej strony wpiętych do wcześniej rozwieszonej liny.
Przyrządem tym mogą być przyrządy zaciskowe (p. rozdz. 2.7), grigri lub węzły zaciskowe prusika.
Autoasekurowanie się do liny, poprzez przyrząd zaciskowy, pozwala na łatwą zmianę miejsca pracy.

Rys. A
Rys. B
Lekkie napięcie liny znacznie ułatwia przesuwanie po niej przyrządów
zaciskowych. Można tego dokonać poprzez częściowe jej podwieszenie, jak na
rys. A, podpięcie worka z folii wypełnionego wodą lub podwieszenie innego
obciążnika.

47
Zakładając autoasekurację do liny należy pamiętać o prawidłowym wpięciu karabinka. W przypadku
poignee i ASAP przyrządy te należy wpiąć jak na poniższym rysunku.

Rys. C
Wpinając się lonżą do konstrukcji należy mieć
świadomość, że upadek nawet z niewielkiej wysokości
może być zakwalifikowany do wypadków ciężkich,
jeśli
punkt
zaczepienia
jest
niekorzystnie
umiejscowiony (rys. obok).
Przyrząd zawsze powinien znajdować się nad punktem
mocowania w uprzęży.

WO = 0

WO = 1

WO = 2

Siłę upadku można znacznie zmniejszyć stosując
absorber energii, ale warunkiem jest zapewnienie
odpowiedniej wolnej przestrzeni pod stanowiskiem
pracy.
Tak więc: im
bezpieczniejsi.

wyżej pracujemy

tym jesteśmy

Zmniejszenie siły uderzenia zależy od zastosowanego rodzaju
absorbera. Poniżej pokazano przykładowy przebieg
obciążenia w czasie, bez zastosowania absorbera oraz z
jednym i z dwoma absorberami.

W czasie pracy na swobodnie
wiszącej linie roboczej zawsze
bezwzględnie należy autoasekurować
się na dodatkowej linie asekuracyjnej.
Pamiętaj, że od asekurującego zależy bezpieczeństwo partnera!
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5. STANOWISKA ASEKURACYJNE I PORĘCZOWANIE
Stanowisko asekuracyjne jest to miejsce połączenia punktu (lub punktów) stanowiskowych
z systemem asekuracyjnym, a więc:
• liną nośną, po której będzie się przemieszczał pracownik w czasie wykonywania pracy na
wysokości,
• liną asekuracyjną lub autoasekuracyjną,
• liną służącą do transportu sprzętu i materiałów,
• lonżą autoasekuracjną,
• przyrządem autoasekuracyjnym lub asekuracyjnym, itp.
Stanowisko asekuracyjne w zasadniczym stopniu decyduje o bezpieczeństwie pracy. Najczęściej
składa się ono z pętli lub lonży z jednej strony przymocowanych (bezpośrednio lub za pośrednictwem
karabinków) do punktów stanowiskowych a z drugiej strony do centralnego punktu asekuracyjnego
CPA, którym zwykle jest karabinek zakręcany lub maillon.
Poprawnie zbudowane stanowisko asekuracyjne cechuje się:
- odpowiednio dobranymi, pod względem wytrzymałości i położenia, punktami stanowiskowymi
- podwójne lub potrójne punkty stanowiskowe powinny być standardem, w szczególności w pracach
na swobodnie wiszącej linie i na tyrolach,
- prawidłowo wpiętymi pętlami stanowiskowymi o wystarczającej wytrzymałości,
- odpowiednim ustawieniem centralnego punktu asekuracyjnego CPA.
Stanowiska asekuracyjne – podział z uwagi na:
konstrukcję:
trwałe
tymczasowe
charakter:
stałe
ruchome
przesuwne
liczbę punktów stanowiskowych:
pojedyncze
podwójne
potrójne
obciążenie punktów stanowiskowych:
równomiernie obciążone
nierównomiernie obciążone
budowę punktów stanowiskowych:
elementy środowiska naturalnego
elementy konstrukcji
punkty sztuczne
lina:
- alpinistyczna
- specjalna (stalowa lub syntetyczna)
Niektóre konstrukcje, dla których przewidziano remonty lub konserwację z użyciem technik
linowych, są wyposażone w trwałe elementy stanowiska asekuracyjnego np. w postaci koluch do
wpięcia karabinka. Jeśli takich elementów nie ma, a przewidujemy permanentny serwis danego
obiektu, może okazać się opłacalne zainstalowanie takich elementów. W konstrukcjach stalowych
można je przykręcić lub przyspawać, natomiast w konstrukcja betonowych i murowanych - zakotwić.
W tym ostatnim przypadku wykorzystuje się różnego rodzaju kotwy wklejane lub
mocowane rozprężnie jak również - zwłaszcza w ścianach skalnych – spity
z plakietkami, powszechnie używane przez taterników jaskiniowych.
Spit z plakietką
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Stanowiska tymczasowe budujemy z taśm lub pętli, pamiętając o możliwości ich zerwania lub
przetarcia.
Najczęściej stosowane są stanowiska stałe to znaczy nieruchome. Typowym zaś stanowiskiem
ruchomym jest pozioma poręczówka do której wpina się pracownik za pomocą karabinka z lonżą
co umożliwia swobodnie przemieszczanie się wzdłuż niej. Poręczówką może być stały poziomy
element konstrukcji w postaci np. rury lub liny stalowej, ale może to być również odpowiednio
rozpięta lina alpinistyczna.
Stanowisko asekuracyjne przesuwne to na ogół lina rozpięta wzdłuż stromo nachylonej
powierzchni do której pracownik jest wpięty za pośrednictwem przyrządu zaciskowego.
Przemieszczenie się pracownika w strefie pracy wymaga odblokowania i przesuwania przyrządu.
Stanowisko asekuracyjne można zbudować z jednego punktu
stanowiskowego, jeśli jest on wystarczająco mocny i znajduje się
w dogodnym miejscu. Przykładem jest pień zdrowego drzewa.
Jeśli istnieją choćby najmniejsze wątpliwości, co do
wytrzymałości punktu stanowiskowego należy stanowisko
asekuracyjne założyć z dwóch a nawet trzech niezależnych
punktów. Przykładem jest stanowisko z konarów drzewa.
Łączenie punktów stanowiskowych
Stanowisko asekuracyjne składające się z dwóch lub więcej
punktów można zbudować na kilka sposobów, w zależności od
okoliczności. Stanowiska te dzielą się na dwie grupy:
1. Takie, w których jeden punkt podstawowy przenosi całe
obciążenie, a pozostałe punkty normalnie nie są obciążone. Ich obciążenie może nastąpić
w przypadku awarii punktu podstawowego. Ważnym jest aby dodatkowy punkt asekuracyjny
znajdował się nad punktem podstawowym, a pętla łącząca oba
punkty nie była zbyt luźna.
2. Takie, w których wszystkie punkty asekuracyjne są w miarę
równo obciążone. Rozkład obciążenia dwóch punktów
stanowiskowych (punktów asekuracyjnych), jako funkcję kąta
pomiędzy pętlami, przedstawiono obok na wykresie. Z rysunku
widać, że powyżej kąta 120° obciążenie punktów stanowiskowych
przewyższa obciążenie liny i może osiągnąć znaczne wartości
zwłaszcza przy linie statycznej.
Należy zawsze uwzględnić możliwość zniszczenia punktu
stanowiskowego i tego konsekwencje – wzrost współczynnika
odpadnięcia. Generalna zasada przy budowie stanowiska z kilku
punktów asekuracyjnych jest taka, aby w razie uszkodzenia
jednego z nich centralny punkt asekuracyjny obniżył się jak
najmniej.
Poniżej pokazano jak łączyć ze sobą dwa punkty stanowiskowe.
Dzięki węzłom na pętli, w przypadku wyrwania jednego z punktów
siła uderzenia zostanie znacznie zmniejszona.
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Dwa sposoby połączenia trzech punktów stanowiskowych równomiernie obciążonych pokazano
na kolejnych rysunkach.

Łącząc dwa lub trzy punkty w stanowisku
samonastawnym należy pamiętać o wpięciu
karabinka w odpowiednio skręconą pętlę.
stanowisko zwykłe

stanowisko samonastawne

Wpinanie pętli do punktu stanowiskowego
Budując stanowisko asekuracyjne z liny lub taśmy, należy zwracać uwagę na sposób jej oplatania
wokół punktu stanowiskowego tj.: elementu konstrukcji, drzewa itp. gdyż ma to istotny wpływ na
jego wytrzymałość. Jeśli pętlę mocujemy za pomocą kluczki zaciskowej to należy założyć ją tak aby
nie zaginała się do tyłu (8kN), bo zwiększa to siły działające na taśmę. Taśma musi biec niemal bez
przegięć (16kN).

Wpinając karabinek w dwa końce pętli uzyskuje się najwyższą wytrzymałość stanowiska (2x22kN).
Opasując punkt stanowiskowy długą pętlą, której końce związuje się ósemką, otrzymujemy pewne,
zdublowane stanowisko asekuracyjne.
W pracach na wysokości zalecane jest stosowanie dwóch pętli stanowiskowych.
Centralny punkt asekuracyjny – zwykle stanowi go karabinek – koniecznie
zakręcany. W wyjątkowych sytuacjach może być zastąpiony dwoma karabinkami
nie zakręcanymi. Należy je wówczas wpiąć zamkami naprzemianlegle.
Mając możliwość wyboru, punkty stanowiskowe należy
umiejscowić w taki sposób, aby można było bez większych
kłopotów usytuować punkt CPA w pożądanym miejscu,
czyli najczęściej w prostej linii nad miejscem pracy. Ponadto
CPA powinien być wysunięty poza krawędź
konstrukcji tak, aby mocowana do niego lina nie miała kontaktu z konstrukcją.

Nie wolno dopuścić do poprzecznego obciążenia karabinka

przykłady nieprawidłowego punktu stanowiskowego
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przykłady prawidłowego
punktu stanowiskowego

Poręczowanie zjazdu i podchodzenia po linie
W czasie zjazdu należy zwracać baczną uwagę na to aby lina, zwłaszcza
nośna, nie ocierała o elementy konstrukcji. Może to bowiem doprowadzić do jej
przetarcia.
Jeśli lina ociera o konstrukcję, a usytuowanie punktów asekuracyjnych nie
pozwala na uniknięcie tego, wówczas linę należy chronić poprzez zastosowanie:
- różnego rodzaju ochraniaczy na linę specjalne podkładki z rolkami (p. rozdz.
2.1 i 2.8), lub podkładając coś miękkiego np. worek transportowy.

rozpinana osłonka elastyczna
- stanowiska pośredniego (przepinkę) – po przejściu którego ponawiamy zjazd
na wolno zwisającej linie (p. rozdz. 8).
- odciągów (p. rozdz. 8).

Stanowiska asekuracyjne dla trawersów i tyrolek
Stanowiska asekuracyjne do tyrolek muszą być szczególnie mocne. Siły działające na punkty
asekuracyjne mogą nawet kilkakrotnie przekraczać obciążenie liny. Kąt jaki tworzy lina pomiędzy
dwoma stanowiskami asekuracyjnymi jest bliski 180°.
Na znacznie mniejsze obciążenie narażone są punkty asekuracyjne w przypadku poręczy na
trawersach. Lina jest w tym przypadku rozpięta bez naciągania, a pomiędzy skrajnymi punktami jest
dodatkowo mocowana w punktach pośrednich.
Węzły do poręczowania
Podstawowy węzeł, którym mocujemy linę do centralnego punktu asekuracyjnego, najczęściej za
pomocą karabinka, to ósemka. Jeśli stanowisko będzie używane przez dłuższy czas lub będzie mocno
obciążone (tyrolka), wówczas lepiej zastosować ósemkę podwójną.
Gdy poręczujemy z dwóch punktów w „V”, to możemy użyć:
a) ósemkę podwójną lub pośredni tatrzański, gdy punkty są blisko siebie,
b) kombinację ósemki i motyla, gdy punkty znajdują się w większej
odległości od siebie.
Łączenie lin o tych samych średnicach można wykonać podwójnym
zderzakowym, ósemką równoległą lub ósemką potrójną. W ostatnim
przypadku mamy gotowe ucho do wpięcia się – asekuracji przy przepinaniu.
Zużywamy także najmniej liny. Końcówka liny idącej w dół (dowiązanej)
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powinna być długa i najlepiej zawiązana jako podwójny stoper na linie powyżej ósemki. W dwóch
pierwszych przypadkach oprócz właściwego węzła łączącego, należy dodatkowo zawiązać ósemkę na
wolnym końcu liny idącej do góry.
Jedynym polecanym węzłem do łączenia lin o różnych średnicach jest podwójny zderzakowy.
Należy mieć na uwadze to, że po zaciśnięciu dość trudno go rozwiązać.
Przy punktach pośrednich na trawersach stosujemy najczęściej motyle ewentualnie wyblinki - jeśli
oszczędzamy na długości liny. Punkty początkowy i końcowy mocujemy ósemkami.
Gdy końcowy punkt trawersu wykorzystywany jest również do zjazdu z niego, to najlepiej zawiązać
osobną ósemkę do trawersu i osobną do zjazdu.
Jako węzeł zabezpieczający koniec liny podczas zjazdu najlepiej użyć ósemkę zawiązaną ok. 1 m
przed końcem liny.
Węzłami amortyzującymi (pochłaniającymi część energii upadku, gdy lina zostanie obciążona
dynamicznie), są motyle i kluczka pracująca na rozrywanie. By spełniały swą rolę nie mogą być
wstępnie zaciśnięte. Stosujemy je przy punktach zabezpieczających, do skrócenia luzu np. na
przepince.
W przypadku gdy lina trze o konstrukcję zaraz za karabinkiem i nie da się tego uniknąć, do
poręczowania możemy użyć ósemki z dwoma uszami. Dwa ucha węzła zmniejszają w takim
przypadku ryzyko przetarcia się liny.
Likwidacja stanowiska asekuracyjnego
Po zakończeniu pracy należy zlikwidować tymczasowe stanowiska
asekuracyjne. Obok pokazano ciekawy sposób likwidacji liny
zjazdowej stosowany zwłaszcza podczas wycofywania się zjazdami,
kiedy posiadamy repsznur o długości liny. Sposób ten umożliwia
dwukrotnie dłuższy zjazd niż klasycznie składając linę na pół.
Punkty zakotwienia w świetle PN-EN
Punkty kotwiczące stanowią pierwsze i kluczowe ogniwo indywidualnego
sytemu ochrony przed upadkiem. Są one związane ze stanowiskiem pracy a
ich zadaniem jest zaczepienie podzespołu łącząco-amortyzującego do
konstrukcji nośnej. Punkty te powinny zostać tak dobrane, aby umożliwić
asekurację na stanowisku pracy i drodze dojścia oraz cechować się
odpowiednią wytrzymałością (dla punktów pojedynczych - 10 kN).
W celu ograniczenia drogi spadania punkty powinny być umieszczone bezpośrednio nad głową użytkownika,
bez konieczności oddalania w poziomie podczas wykonywania pracy (eliminowanie efektu wahadła).
Najprostszymi punktami kotwienia są elementy konstrukcji umożliwiające bezpośrednie dołączenie systemu
łącząco-amortyzującego (np. rury rusztowań, grube zbrojenia). W przypadku braku takich elementów należy
stosować dodatkowe urządzenia umożliwiające zakotwienie systemu.
Wymagania jakie muszą spełniać punkty kotwiczące określa norma PN-EN 795 (Urządzenia kotwiczące Wymagania i badania). Norma ta definiuje oraz określa wymagania następujących klas urządzeń:
KLASA A - czyli strukturalne punkty zakotwienia przeznaczone do mocowania na ścianach, stropach,
nadprożach. Są to punkty osadzane na stałe w podłożu lub wymagające użycia dodatkowych kotew dobieranych
w zależności od miejsca instalacji. Obecnie możliwe jest zakotwienie do prawie każdego podłoża: drewna, stali,
betonu, a nawet blachy trapezowej.
KLASA B - tymczasowe przenośne urządzenia do zakotwienia. Jest to najszersza grupa urządzeń
wykorzystywanych w budownictwie. Do tej grupy zaliczamy między innymi:
- zaczepy taśmowe i linkowe - pozwalają stworzyć punkt zakotwienia na słupach, belkach oraz innych
elementach, które możemy objąć takim zaczepem;
- belki poprzeczne - rozpierane pomiędzy otworami (np. drzwiami);
- trójnogi ratownicze - umożliwiające asekurację oraz drogę ewakuacji podczas pracy w zagłębieniach,
studzienkach.
KLASA C - urządzenia do zakotwienia z poziomą liną. Umożliwiają poruszanie wzdłuż lin oraz asekurację za
pomocą dołączonych do nich urządzeń. Klasę tę możemy podzielić na systemy tymczasowe (np. rozpinane
pomiędzy słupami) wykonane z lin lub taśm poliamidowych oraz stałe, wykonane z lin stalowych (montowane
przeważnie na dachach budynków lub elewacjach). System taki może być przeznaczony do użytkowania przez
jednego lub wielu pracowników jednocześnie. W przypadku systemów tymczasowych istotne jest oszacowanie
ugięcia liny podczas powstrzymywania upadku oraz odpowiednie napięcie takiego systemu.
KLASA D - urządzenia do zakotwienia wykorzystujące poziome szyny. Spełniają te same zadania co urządzenia
klasy C, jednak ugięcie systemów szynowych jest minimalne. W budownictwie ich wykorzystanie jest znikome.
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6. ZJAZD NA LINIE
Zjeżdżanie jest techniką pozwalającą na opuszczanie się w dół po linie
w sposób kontrolowany, za pomocą tarcia powstającego między liną
a przyrządem zjazdowym, bądź w niektórych przypadkach, ciałem
pracownika. Zablokowanie przyrządu zjazdowego w dowolnym momencie,
pozwala na swobodne wykonywanie pracy w wybranym miejscu.
Dodatkowe użycie ławeczki zapewnia dość wysoki komfort pracy. Lina
może tutaj w pełni zastąpić kosztowne rusztowanie, a niejednokrotnie jest
jedynym rozwiązaniem. Należy pamiętać, że pracując techniką zjazdu,
należy zawsze używać dwóch lin, najlepiej statycznych. Liny nośnej, po
której zjeżdżamy i liny asekuracyjnej, do której jesteśmy wpięci, tak jak
przy autoasekuracji. Liny mocujemy, poprzez karabinki i pętle do
stanowisk asekuracyjnych, które należy dobrać szczególnie starannie.
Zawsze stosujemy dwa niezależne punkty mocowania. Należy również
przestrzegać zasady wiązania węzła na wolnym końcu liny. Zapobiega to
przed ewentualnym wypadnięciem z liny, gdyby ona okazała się za krótka.
Ze względu na przyrządy zjazdowe, techniki zjazdu dzielimy na kilka
grup:
1. Zjazd z użyciem typowych przyrządów zjazdowych to jest:
a)

zjazd w rolce zjazdowej prostej,

b)

zjazd w rolce zjazdowej stop,

c)

zjazd w drabince,

d)
zjazd w ósemce.
a. Rolka prosta
Sposób zakładania liny

lub
Regulacja prędkości zjazdu

Blokowanie przyrządu

lub
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b. Rolka stop
Sposób zakładania liny

Regulacja prędkości zjazdu

Blokowanie przyrządu

lub
c. Drabinka
Regulacja prędkości zjazdu

Blokowanie przyrządu

na chwilę
d. Ósemka
Sposób zakładania liny i regulacja prędkości zjazdu

Blokowanie przyrządu

na stałe
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2. Zjazd z użyciem nowoczesnych przyrządów zjazdowo-asekuracyjnych
a. I`D
Sposób zakładania liny
Regulacja prędkości zjazdu

Układ normalny
Blokowanie przyrządu

Nieprawidłowe założenie
liny powoduje blokadę
przyrządu

Układ
z dodatkowym
hamulcem

Szybkość zjazdu reguluje się zmieniając siłę
uchwytu na wolnym końcu liny

blokowanie przyrządu w pozycji b „do
pracy” ( patrz Roz. 2.6)

b. Pro ALLP
Przyrząd o podobnym działaniu jak I`D. Umożliwia on ponadto, po regulacji pokrętłem, zjazd
powolny lub szybszy ze stałą szybkością bez konieczności obsługi przyrządu (jeśli potrzebujemy
mieć dwie ręce wolne). Podobnie jak I’D można go również użyć jako przyrządu asekuracyjnego
w czasie wspinaczki lub jako przyrządu zaciskowego do wchodzenia po linie.
3. Zjazd z użyciem typowych przyrządów asekuracyjnych
Wszystkie przyrządy asekuracyjne, za wyjątkiem shunta, mogą być wykorzystane do zjazdu.
Do prac na wysokości nie są stosowane za wyjątkiem gri-gri, które ma swoich zwolenników.
Gri-gri – stosowane do lin pojedynczych. Nieostrożność w
obsłudze może doprowadzić do niezamierzonego odblokowania
liny.

Płytka Stichta – stosowana do lin pojedynczych i
podwójnych. Sprężyna ułatwia utrzymanie płytki we
właściwym położeniu zapobiegając zakleszczaniu się liny.
Regulacja prędkości zjazdu poprzez zginanie prawej ręki
w dół do tyku (wolno) lub w górę do przodu (szybko).
Blokowanie przyrządu analogiczne jak dla ósemki
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Kubek – obsługa jak dla płytki Stichta

Rewerso – obsługa jak dla płytki Stichta

4. Zjazd metodami historycznie najstarszymi
Do metod tych zaliczamy między innymi: zjazd w kluczu francuskim i kluczu klasycznym, zjazd za
pomocą hamulca z karabinków oraz zjazd w półwyblince. Praktycznie nie wymagają one użycia
żadnych przyrządów (w dwóch ostatnich metodach konieczna jest uprząż i karabinek). Można
je stosować tylko w wyjątkowych awaryjnych okolicznościach.

Klucz francuski - ma zastosowanie do schodzenia po pochylniach,
zwłaszcza śliskich np. oblodzonych. Regulacja prędkości zjazdu odbywa się
poprzez zginanie lewej ręki w kierunku prawej ręki. Blokowanie zjazdu
następuje przez opasanie liną ciała i uchwycenie obu lin jedną ręką. Poważną
wadą tej metody są trudności w blokowaniu liny, a więc w uwalnianiu rąk,
oraz bardzo mały komfort zjazdu.

Klucz klasyczny - można go stosować do zjazdu po pochylniach oraz w pionie zarówno w kontakcie
z konstrukcją jak również w wolnym zjeździe. W tym ostatnim przypadku jest to sposób bardzo
uciążliwy a nawet bolesny.

Regulacja prędkości zjazdu odbywa się poprzez odchylanie prawej ręki do tyku (szybko) lub do
przodu (wolno). Blokowanie przyrządu jak przy kluczu francuskim.
Zjazd w karabinku – w tym przypadku część energii tarcia
przejmuje karabinek wpięty do prowizorycznej uprzęży
biodrowej. Regulacja prędkości zjazdu i blokowanie jak przy
kluczu klasycznym.
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Hamulec z karabinków – zjazd przy pomocy hamulca zjazdowego
zbudowanego z karabinków obecnie nie powinien być stosowany.
Regulacja prędkości zjazdu:
- lina w górę – zjazd wolny,
- lina w dół – zjazd szybki
Blokowanie węzłem flagowym na linie wchodzącej do przyrządu

Półwyblinka - metoda ta aczkolwiek nie zalecana może być stosowana
w warunkach awaryjnych pod warunkiem użycia karabinka zakręcanego
lub dwóch karabinków złożonych zamkami naprzemianlegle. Bardzo
skręca i niszczy linę. Regulacja prędkości zjazdu i blokowanie jak w
przypadku hamulca z karabinków

5. Zzjazd w ławeczce - w pracach na wysokości zwykle zjeżdża się w
ławeczce. Zapewnia to pewien komfort pracy zwłaszcza w wolnym zwisie
na linie i przy dłuższych pracach. Ławeczkę można wykona samodzielnie
ze sklejki o wymiarach około 25 na 50 cm, z czterema otworami w rogach,
przez które przewleka się pętlę lub można pracować
w ławeczce, dostępnej w sklepach specjalistycznych.
Do pętli tych ławeczek wpinany jest przyrząd
zjazdowy,
najczęściej
rolka
zjazdowa,
za
pośrednictwem karabinka zakręcanego. Do karabinka
tego pracownik bezwzględnie musi się wpiąć swoją
lonżą biodrową.
Asekuracja i autoasekuracja podczas zjazdu
a. Asekuracja podczas zjazdu – polega na tym, że zjeżdżający na linie nośnej jest asekurowany przez
partnera od góry przy pomocy drugiej liny - asekuracyjnej. Ponieważ asekuracja jest górna, lina ta
może być zarówno dynamiczna jak i statyczna. Tego typu asekurację stosujemy między innymi
wówczas jeśli istnieje prawdopodobieństwo zasłabnięcia zjeżdżającego i konieczność jego
natychmiastowej ewakuacji. Może to mieć miejsce przy remontach wewnątrz zbiorników i silosów
w przemyśle chemicznym, ekspertyzach wewnątrz kominów przemysłowych itp. oraz w czasie
szkolenia pracowników.
W niektórych przypadkach kontrolę nad
zjeżdżającym może przejąć asekurujący
znajdujący się „na dole”

zjazd z górną asekuracją
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b. Autoasekuracja podczas zjazdu –
w przypadku każdej pracy prowadzonej ze
zjazdu należy używać dodatkowej liny
asekuracyjnej (najczęściej statycznej) do
której pracownik wpina się przyrządem
autoasekuracyjnym bezpośrednio albo za
pomocą lonży (z absorberem lub bez
absorbera energii).

ósemka + shunt

gri-gri + ASAP

W pewnych sytuacjach zachodzi konieczność zjazdu bez użycia liny asekuracyjnej. Wówczas
należy również stosować autoasekurację ale na linie nośnej (lina nośna - zjazdowa może być
pojedyncza lub podwójna). W takim przypadku przyrząd autoasekuracyjny instalujemy:
- pod przyrządem zjazdowym
- lub nad przyrządem zjazdowym (zjeżdżając w rolce stop nie stosujemy dodatkowego przyrządu
autoasekuracyjnego).

pod przyrządem zjazdowym

nad przyrządem zjazdowym

UWAGA! Pamiętajmy, że:
- przyrządy zjazdowe wpinamy do uprzęży (delty) zawsze za pomocą
karabinka zakręcanego,
- podczas zjazdu nie wolno wypuścić liny z ręki,
- prędkość zjazdu reguluje się przez słabsze lub mocniejsze ściskanie
wolnego końca liny, lub zmianę jej kąta opasania wokół karabinka
- dla dodatkowego hamowania linę należy przepiąć przez karabinek.
- zatrzymanie się w czasie zjazdu i blokowanie liny, polega na
dodatkowym owinięciu liny wokół przyrządu lub ( i ) karabinka, aby
wystarczająco zwiększyć kąt tarcia,
- do blokowania liny można również użyć dodatkowego przyrządu np.
shunta; zjazd w ósemce z autoasekuracją przy pomocy shunta → → →

rolka stop
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- należy stosować pokazany poniżej patent na nie zgubienie shunta,

- na końcu liny zawsze należy zawiązać węzeł,
- w czasie zjazdu należy bezwzględnie autoasekurować się na drugiej linie - w tym celu możemy użyć
jednego z przyrządów zaciskowych (p. rozdz. 2.7), przyrządu ASAP, shunta lub prusika.
- w pewnych, skrajnych przypadkach, można
zjeżdżać przy pomocy półwyblinki z karabinkiem
wpiętym do prowizorycznej uprzęży sporządzonej
z liny lub taśmy

- taternicy podczas wycofywania się ze ściany najczęściej
zjeżdżają w ósemce lub kubku autoasekurując się
prusikiem instalowanym pod przyrządem zjazdowym.

- uwolnienie się od zaciśniętego przyrządu zaciskowego bezwzględnie musi być poprzedzone
zablokowaniem przyrządu zjazdowego
- w czasie prac konserwacyjnych (np. malowania) dużych ścian wygodnie jest zainstalować przyrządy
zjazdowe do obu lin (nośnej i asekuracyjnej); zjazd odbywa się wówczas wahadłowo co znacznie
zwiększa zasięg pracy a ponadto umożliwia łatwe wycofanie się ze ściany w przypadku uszkodzenia
liny nośnej

praca w zjeździe
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7. WCHODZENIE PO SWOBODNIE WISZĄCEJ LINIE
Podczas prac na wysokościach na ogół, wykorzystujemy techniki zjazdu na linie. Może się jednak
zdarzyć, że koniecznym jest wchodzenie po linie. Ma to miejsce na przykład podczas prac
w
silosach, przy eksploracji studni, podczas pielęgnacji drzew itp.
Jest wiele sposobów podchodzenia po linie, a między innymi:
• Historycznie najstarszym sposobem, obecnie stosowanym tylko w
sytuacjach awaryjnych, jest wchodzenie za pomocą węzłów zaciskowych
(węzłów Prusika). W pracach na wysokości nie zalecane. Przykładowy
sposób takiego wchodzenia ilustruje rys. A1. zastosowano tu trzy prusiki.
Dolne pętle (nożne) zamocowano do stopy wyblinką w celu zabezpieczenia
przed zsuwaniem. Stosuje się również tylko dwa prusiki; nożny i piersiowy,
a czasem, dla zwiększenia bezpieczeństwa – nożny i dwa piersiowe o różnej
długości. Dobrym sposobem zwiększenia bezpieczeństwa jest wpinanie liny
nośnej do uprzęży (rys.A2). Linę tą należy wpiąć wyblinką do zakręcanego
karabinka. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie
w razie obsunięcia się węzłów zaciskowych lub
w razie zerwania pętli. Po przejściu kilku metrów
należy wybrać luz liny i przepiąć węzeł –
wyblinkę lub zawiązać nową wyblinkę, wpiąć ją
dodatkowym karabinkiem do uprzęży, zaś
Rys. A1
poprzednią wyblinkę wypiąć z karabinka.
Współcześnie podchodzenie po linie przy pomocy prusików stosowane
jest przez taterników po odpadnięciu od ściany zwłaszcza przy
pokonywaniu przewieszek, kiedy to traci się kontakt ze ścianą oraz przez
alpinistów po upadku do szczeliny lodowej. Z uwagi na bezpieczeństwo
(możliwość przetarcia prusika korzystnym jest pętlę piersiową wpiąć do
liny poprzez przyrząd zaciskowy tibloc. Zmodyfikowany bezpieczny
sposób autoratownictwa w w/w przypadkach opisano w rozdz. 14
Podstawy ratownictwa
Rys A2
• Podchodzenie z wykorzystaniem przyrządów zaciskowych
Przy odpowiednim doborze przyrządów i pewnej
wprawie, sposoby te są bardzo efektywne, bezpieczne
i komfortowe. Najlepszym zestawem przyrządów jest
zestaw pokazany na rys. B, który składa się z:
- crolla umocowanego, poprzez deltę, do uprzęży
biodrowej i pętlą piersiową utrzymywany w pozycji
pionowej.
- poignee umocowanej do delty za pośrednictwem
jednego lonży biodrowej. Do poignee podpięta jest lonża
nożna. Lonże biodrowe należy wpiąć po lewej stronie
crolla.
- shunta lub ASAP-a wpiętego do drugiego końca lonży
biodrowej i założonego na linę asekuracyjną. Podobnie
jak przy zjeździe, przy podchodzeniu należy również
stosować dwie liny (rys. C) najlepiej statyczne - nośną i
asekuracyjną.
- ewentualnie przyrządu zaciskowego mocowanego do
Rys. B
kostki (rys. D). Przyrządem tym może
być: pantin, basic lub croll.
Zastosowanie tego dodatkowego
Rys. C
przyrządu ułatwia podchodzenie po
linie
zwłaszcza
przy
długich
odcinkach.
Rys. D
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Możliwe są w tym układzie dwie metody wychodzenia: „naprzemienna”, która jest najszybsza (rys. E1)
lub „równoległa”, mniej męcząca (rys. E2).

Rys. E 1
Rys. E 2
Rys. F
Najmniej męczącą, ale za to najwolniejszą metodą jest wychodzenie z tzw. pompą (rys. F). Stosujemy
ją podczas wychodzenia z dodatkowym obciążeniem. Do sporządzenia pompy potrzebne są dwa bloczki
i ruchome strzemię. Zastosowanie pompy pozwala na zmniejszenie siły przy podchodzeniu po linie
o około 30 %. Inna wersja „pompy” z zastosowaniem jednego bloczka polega na mocowaniu lonży
nożnej do uprzęży biodrowej i przepuszczeniu jej przez bloczek umocowany do dolnego mniejszego
otworu w uchwycie poignee.
Można stosować również inne kombinacje różnych przyrządów, niektóre z nich pokazano na
poniższych rysunkach:
Rys. G i H – zamiast prusików (jak na rys. A) zastosowano bardzo prosty przyrząd zaciskowy tzw.
tibloc (rys. G) lub mocny przyrząd typu poignee (rys. H).

Rys. G

Rys. H
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Rys. J, K i L – tu zastosowano różne przyrządy w układzie klasycznym (p. rys. C):
- poignee (ascension) + bloczek z blokadą tzw. minitraxion (rys. J) ; poignee + rolka zjazdowa
z hamulcem ! (rys. H) i poignee + I`D (rys. L). W omawianych tu przypadkach dużym ułatwieniem
jest przepuszczenie liny przez dodatkowy karabinek jak na rys. M.

Rys. J
Rys. K
Rys. L
Rys. M
Rys. N – uciążliwe i nie zalecane podchodzenie tylko na jednym przyrządzie zaciskowy, np shunt'cie.

Bardzo wygodnym przyrządem do
autoasekuracji podczas wchodzenia po linie
jest bezobsługowy ASAP

Rys. N

Rys. P
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8. PRZEPINKI
Niejednokrotnie zdarza się, że w czasie pracy na linie, musimy przepiąć się na drugą linę. Manewr
taki popularnie nazywany jest przepinką. Przepinki mogą występować w następujących wersjach:
- przepinki na pojedynczej linie
- przepięcie na sąsiednią równolegle wiszącą linę
- przepięcie przez węzeł łączący dwie liny
- przepięcie na linę dowiązaną do stanowiska pośredniego
- przejście przez odciąg
- przejście ze wspinania do opuszczania
- zjazdy odcinkami na długich ścianach
A. Przepoinka na pojedynczej linie
a. Przepinanie z wychodzenia do zjazdu
Wersja 1
1. wpiać shunta nad poignée
2. stanąć w poignée, podsunąć shunta i zawisnąć na nim
3. wypiąć crolla
4. wpiąć rolkę i zablokować ją
5. obniżyć poignée, staję w niej i obniżyć shunta
6. wypiąć poignée, odblokować rolkę i rozpocząć zjazd
Wersja 2
1. wpiąć przyrząd zjazdowy pod crollem i zablokować go
2. maksymalnie obniżyć poignee i stając w jego lonży wypiąć crolla
3. wpiąć shunta i wypiąć poignee
4. odblokować przyrząd zjazdowy i rozpocząć zjazd
b.
1.
2.
3.
4.

Przepięcie ze zjazdu do wychodzenia
zablokować przyrząd zjazdowy
wpiąć poignee i stając w lonży nożnej wpiąć crolla
wypiąć shunta a następnie przyrząd zjazdowy
rozpocząć wychodzenie

B. Przepięcie na sąsiednią równolegle wiszącą linę
Tok postępowania analogiczny jak przy pojedynczej linie przy założeniu, że wpinania przyrządów
dokonujemy do drugiej liny, którą maksymalnie napinamy (wybieramy luz).

C. Przepinka przez węzeł łączący dwie liny
Bywa, że lina jest za krótka i wówczas przedłużamy
ją dowiązując drugą linę. Zalecane węzły to:
- ósemka potrójna
- ósemka równoległa z dodatkowym uchem na końcu
pierwszej liny
- podwójny zderzakowy z dodatkowym uchem na
końcu pierwszej liny
a. Przepinka podczas zjazdu - Wersja 1
1
Tok postępowania:
1. dojechać w pobliże węzła łączącego linę nośną
2. zablokować przyrząd zjazdowy
3. wpiąć lonżę biodrową do ucha węzła, wpiąć poignee

2

3
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4. wypiąć przyrząd zjazdowy, stojąc na lonży nożnej, i zawisnąć na lonży biodrowej wpiętej do
poignee
5. wpiąć przyrząd zjazdowy do liny poniżej węzła i zablokować go
6. stając na lonży nożnej (wpiętej niezależnie maillonem do pognie), odciążyć lonżę biodrową i
wypiąć ją z poignee
7. obciążyć przyrząd zjazdowy
8. wypiąć poignee
9. odblokować przyrząd zjazdowy
10. kontynuować zjazd nie zapominając o przyrządzie autoasekuracyjnym zamontowanym na
linie asekuracyjnej
Przepinka podczas zjazdu - Wersja 2 – z dodatkowym przyrządem np. shuntem
Tok postępowania:
1. przed dojechaniu do węzła puścić przyrząd do autoasekuracji i zawisnąć na nim,
2. wpiąć krótką lonżę w pętlę przy węźle,
3. przepiąć rolkę pod węzeł i zablokować
4. wpiąć przyrząd nożny nad węzłem,
5. stojąc w pętli nożnej odblokować przyrząd do autoasekuracji,
6. obniżyć się aż do zawiśnięcie na rolce zjazdowej,
7. wypiąć przyrząd nożny,
8. wypiąć przyrząd do autosekuracji i przepiąć pod węzeł,
9. wypinamy krótką lonżę z pętli przy węź1e,
10. rozpocząć zjazd.
b.
1.
2.
3.

Przepinka podczas wchodzenia
wpięć lonży do ucha węzła
przyrządy przepinamy po kolei zaczynając od górnego
wypiąć lonżę z ucha węzła i kontynuować wchodzenie

D. Przepinka na linę dowiązaną do stanowiska pośredniego (przepinka przez punkt
pośredni)
a. przepinka podczas zjazdu - należy pamiętać o wpięciu lonży do karabinka stanowiskowego.
Tok postępowania:
Wersja 1
1. dojechać w pobliże przepinki
2. zablokować przyrząd zjazdowy
3. wpiąć lonżę biodrową do karabinka przepinki i zjechać dalej aż do zawiśnięcia na tej lonży
4. wypiąć przyrząd zjazdowy a następnie wpiąć go do liny poniżej przepinki i zablokować go
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5. przepiąć przyrząd asekuracyjny
6. wypiąć lonżę z przepinki, odblokować rolkę i kontynuować zjazd.

Przy wypinaniu lonży musimy się nieco podnieść, aby wypiąć karabinek. Największą trudność
sprawia nam to gdy jesteśmy z dala od ściany lub ściana jest gładka i nic daje oparcia dla nogi. Aby
sobie pomóc możemy stanąć w pętli utworzonej z luzu liny spadającej z wyższego odcinka lub
wykorzystać pętlę od przyrządu nożnego.

Wersja 2
1. dojechać w pobliże przepinki
2. zablokować przyrząd asekuracyjny (jest nim najczęściej shunt), i zjechać do zawiśnięcia na
lonży
3. wpiąć drugą lonżę do przepinki
4. przepiąć i zablokować przyrząd zjazdowy
5. odblokować i przepiąć przyrząd asekuracyjny
6. kontynuować zjazd
b. przepinka podczas wychodzenia
należy pamiętać o wpięciu lonży do karabinka stanowiskowego; (zawsze przepinamy najpierw crolla
a później „przyrząd nożny”, którym jest najczęściej poignee)
Tok postępowania:
Wersja 1
1. dojść w pobliże stanowiska pośredniego
2. wpiąć lonżę biodrową do karabinka stanowiskowego
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3. wypiąć poigneea a następnie ponownie wpiąć ją do liny powyżej stanowiska

4. stojąc na lonży nożnej wypiąć crolla a następnie ponownie wpiąć go do liny powyżej
stanowiska
5. wypiąć lonżę biodrową z karabinka stanowiskowego i kontynuować wchodzenie
Wersja 2
1. dojść do przepinki (poignée około 1 cm przed węzłem)
2. dopiąć lonżę do punktu
3. staję w poignée, wypiąć crolla i przepiąć go na następną linę
4. przepiąć pognie
5. wykonać pół ruchu na przyrządach
6. wypiąć lonżę i kontynuować wchodzenie

sposób łączenia lin
E. Przejście przez odciąg i dewiator
na przepince
Odciągi i dewiatory stosuje się po to aby zabezpieczyć linę
przed ocieraniem o skałę lub elementy konstrukcji. Przejście
przez nie jest bardzo proste niezależnie od kierunku
poruszania się po linie. Wystarczy w odpowiednim
momencie wypiąć linę z odciągu (dewiatora) a następnie ją
ponownie wpiąć ale już za przyrządami do wychodzenia
(zjazdu). W pewnych sytuacjach może być wskazane
odciąg
dewiator
wpięcie się lonżą do dewiatora lub pętli odciągu.

Unikaj tarcia liny o elementy konstrukcji,
zwłaszcza jeśli są one szorstkie,
tnące lub gorące
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F. Przejście ze wspinania do opuszczania - przepinanie się do zjazdu
Zdarza się podczas wspinania na konstrukcję, że dochodzimy do punktu asekuracyjnego, w który
chcemy się wpiąć, a następnie być opuszczonym przez partnera asekurującego.
Tok postępowania:
1. wpięcie się lonżą (ekspresem) do punktu asekuracyjnego, odciążenie liny asekuracyjnej
i przełożenie ucha liny przez karabinek (klucho) stanowiskowy,
2. zawiązanie na uchu liny węzła ósemki,
3. wpięcie ósemki do uprzęży
4. rozwiązanie liny z uprzęży i podanie hasła asekurującemu do opuszczania.

G. Zjazdy odcinkami na długich ścianach
Taternicy często wycofując się ze ściany zjeżdżają na dwóch
związanych linach, po czym je ściągają. Liny te łączą węzłem
kluczką. Węzeł ten łatwo przechodzi przez załamania terenu
(półki skalne) jak również elementy konstrukcji a nawet, przy
pewnej wprawie, przez karabinek. Przy ściąganiu należy
zadbać aby liny nie skręciły się wokół siebie.
Przedstawiony sposób zjazdu w pracach na obiektach
przemysłowych nie jest zalecany.

węzeł kluczka

uwaga na skręcanie lin
podczas ich ściągania

przeciąganie liny

Sposób wycofywania się zjazdami,
przy zastosowaniu repsznura o długości liny.
Umożliwia one dwukrotnie dłuższy zjazd
niż klasycznie składając linę na pół.
1. z użyciem poignee i karabinka
2. z użyciem dwóch karabinków
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9. WCHODZENIE PO DRABINIE
Niejednokrotnie podczas prac na wysokości trzeba wchodzić po drabinie lub
podobnym urządzeniu np. klamrach na kominach przemysłowych. Drabiny bywają
mocno wyeksploatowane i skorodowane. Należy na nich zachować szczególną
ostrożność. Idąc „na pierwszego”, koniecznym jest zakładanie przelotów w niezbyt
dużych odstępach.
Jeśli obok drabiny biegnie stalowa lina, rura lub poręcz, można z niej korzystać
jako z autoasekuracji (rys. A), pamiętając jednak o tym, że w czasie upadku
współczynnik odpadnięcia WO może być znacznie większy od 2. Karabinek lonży
przesuwa się bowiem swobodnie między kolejnymi, nieraz dość odległymi punktami
zamocowania (rys. B). Nawet kilkumetrowy upadek, przy małej długości
amortyzującej go lonży grozi jej zerwaniem. W takich przypadkach wskazane jest
stosowanie lonży z absorberem energii, pochłaniającym część energii upadku.

Kolejne fazy wchodzenia

Rys. A

Odpoczynek

Po dojściu do końca drabiny należy założyć stanowisko asekuracyjne i umocować
linę. Następna osoba wykorzystuje tą linę do autoasekuracji za pośrednictwem
przyrządu zaciskowego np. basica lub poignee ewentualnie shunta, jak na rys. C.

Rys. B

Rys. C
Skuteczność działania shunta do autoasekuracji jest ograniczona. Dla większego bezpieczeństwa lepiej
posłużyć się przyrządem zaciskowym poignee lub basic.
Należy pamiętać, że wchodząc po drabinie stacjonarnej należy chwytać za podłużnice, bywa bowiem,
że skorodowane szczeble odpadają. Jeśli po drabinie wchodzą równocześnie dwie lub więcej osób,
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powinny zachować między sobą jak najmniejsze odstępy. Spadający wówczas przedmiot
(wyrwany szczebel, wykruszona cegła, upuszczone narzędzie itp.),
nie zdąży nabrać zbyt dużego „impetu” i nie zagrozi następnemu
wchodzącemu.
Często przy pracach na wysokości używa się drabin sznurowych
(linowych). Wychodzenie po nich wymaga odpowiedniego
ustawienia rąk i nóg, jak to pokazano na rys. D. Po drabinach
linowych można również schodzić w dół. W przypadku niezbyt
pewnych drabin bezpieczniejsze i wygodniejsze jest zjeżdżanie na
linie.
Podobne zasady, jak przy wchodzeniu po drabinie, obowiązują
przy wchodzeniu na konstrukcje stalowe. Różnica polega głównie na
większym rozstawie „szczebli”, którymi w tym przypadku są
elementy konstrukcji. Podczas wchodzenia „na pierwszego”,
bezwzględnie należy zakładać przeloty w małych odstępach,
zgodnie z wcześniej omówionymi zasadami.
Rys. D
Przykład prawidłowego poruszania się po konstrukcji stalowej, pokazano na rys. E.
Wchodząc z autoasekuracją dobrze jest nieco obciążyć linę, tak aby przyrząd
zaciskowy łatwo się po niej przesuwał. Sposoby obciążania liny – jak na rys. F
np. w postaci worka plastikowego wypełnionego wodą.
Na rys. G pokazano wejście na drabinę bez
możliwości asekuracji z wcześniej zainstalowanej liny
(stalowej lub alpinistycznej).
Lonżę V-kształtną
z absorberem energii należy przepinać co dwa trzy
strzeble.
W czasie prac na konstrukcjach powinno się
zawsze stosować lonże z absorberami energii. Mogą
one mieć np. postać płytek z otworami (rozdz. 2.2 i
rys. H), przez które przewlekana jest lonża. W czasie
Rys. E
upadku, lonża przesuwa się w otworach z dużymi
oporami tarcia, co powoduje, że znaczna część energii zostaje
zaabsorbowana przez przyrząd.
Rys. F

Rys. G
Rys. H
Rys J
Na rys. J pokazano sposób prawidłowego zabezpieczenia podczas wchodzenia (schodzenia) na
dach po drabinie. Lina asekuracyjna umocowana do stanowiska asekuracyjnego 1 obciążona jest
niewielką masą w celu stabilizacji i zabezpieczona przed przecieraniem osłoną 2. Przyrząd
autoasekuracyjny 3 łączy linę z uprzężą pracownika.
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10. TRAWERSOWANIE
Trawersowanie jest to przemieszczanie się w poziomie na pewnej wysokości. Może ono
odbywać się: po konstrukcji z użyciem liny do autoasekuracji lub bez kontaktu z konstrukcją, po tzw.
tyrolce. Przemieszczając się w poziomie po konstrukcji, pracownik asekuruje się rozpiętą liną
asekuracyjną (rys A). Powinna ona być lekko napięta i za
pomocą węzłów pośrednich, np. motyla, przymocowana co
kilka metrów do konstrukcji. Pracownik wpina się do liny
asekuracyjnej przy pomocy lonży biodrowej. W czasie
przechodzenia przez węzeł pośredni, wykorzystuje obie
części tej lonży, jak to pokazano na rys. B. Należy
przestrzegać zasady przechodzenia poniżej liny i stanowisk
asekuracyjnych.

Rys. A
Tyrolkę tworzą dwie liny: nośna
i asekuracyjna, do których przymocowany jest pracownik za pośrednictwem odpowiednich przyrządów
(rys. C). Mogą nimi być, w
zależności od sytuacji: karabinek
zakręcany, rolka zjazdowa lub
bloczek. Liny tworzące tyrolkę
muszą być odpowiednio naciągnięte;
lina nośna bardzo mocno, lina
asekuracyjna nieco słabiej.

Rys. B
Tyrolkę należy rozpinać pomiędzy bardzo mocnymi punktami asekuracyjnymi, bezwzględnie za
pośrednictwem dwóch pętli dla każdej liny. Pamiętać, bowiem należy o tym, że siły działające na
punkty asekuracyjne mogą wielokrotnie przekraczać siły obciążające linę, co wynika zarówno
z naciągu liny, jak również z rozkładu sił (rys. D i rozdz. 5).

Rys. C
Rys. D
Naciągać linę można na wiele sposobów. Oto niektóre z nich:
• Naciąg z zastosowaniem przyrządu zaciskowego (rys. E). Wadą tego sposobu jest to, że ząbki
przyrządu bardzo niszczą oplot liny, oraz spore trudności w likwidacji tyrolki. Można stosować dla
niewielkich ciężarów.
• Naciąg z zastosowaniem rolki zjazdowej z hamulcem (rys. F), znacznie lepszy, nie niszczy liny.

Rys. E

Rys. F
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• Dość praktycznym i chętnie stosowanym sposobem naciągu liny jest zastosowanie półwyblinki lub
gardy. Linę naciąga się za pomocą np. poignee. Po uzyskaniu odpowiedniego naciągu należy węzły te
zablokować węzłem flagowym, jak na rys. G.

Rys. G
• Jednym z najlepszych sposobów naciągania liny jest tzw. system „pasabloq” (rys. H). System ten
złożony jest z układu bloczków, karabinków i specjalnego węzła napinającego. Pozwala on zluzować
bez wysiłku nawet najsilniej napiętą linę. Nie niszczy liny. W układzie tym można pominąć bloczki,
przeciągając linę wprost przez karabinki. Można również węzeł napinający zastąpić innym węzłem
o podobnych własnościach np. wyblinką ewentualnie ósemką.

Rys. H
Naciągnięte liny tyrolki należy zawsze dodatkowo zabezpieczyć – najlepiej węzłem flagowym, nigdy
przyrządem zaciskowym. Siłę naciągu lin można zwiększyć stosując różnego rodzaju systemy
naciągu, które mogą mieć charakter bezpośredni (rys. H i J) lub pośredni (rys. K).

Rys. J
Rys. K
Po naciągnięciu tyrolki należy ją sprawdzić poprzez obciążenie jej po środku zdwojonym
przewidywanym obciążeniem. Tak obciążona tyrolka nie może ocierać o elementy konstrukcji
a zawieszone przedmioty zahaczać o konstrukcję (rys. L).

Rys. L
Przemieszczając się po tyrolce należy być wpięty do obydwu lin za pomoc karabinków
zakręcanych lub za pośrednictwem bloczków. Aby ułatwić start, zwłaszcza na tyrolkach
usytuowanych ukośnie, można zastosować hamowanie przy pomocy dodatkowej liny wpiętej w rolkę
zjazdową, jak to ilustruje rys. M.
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Rys. M
Jeśli zajdzie potrzeba przejścia po tyrolce ukośnie pod górę, wówczas można wykorzystać przyrządy
jak do wchodzenia po swobodnej linie. Przy małym nachyleniu tyrolki wystarczy zastosować jeden
przyrząd zaciskowy jak to przykładowo pokazano na rys. N i P lub dwa przyrządy zaciskowe, jak na
rys. R

Rys. N

Rys. P

Rys. R
Wejścia po tyrolce o dużym kącie nachylenia najlepiej dokonać przy pomocy traxona, który wpinamy
w miejsce crolla. Jako drugi przyrząd najlepiej użyć poignee.
• Bywają sytuacje w których, aby rozpiąć tyrolkę pomiędzy dwoma punktami, należy wykonać
wahadło z liny zjazdowej umocowanej powyżej.
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11. TRANSPORT CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW dodano rys H
Podczas prac na wysokości, zwykle trzeba transportować różnego rodzaju przedmioty, nieraz
o znacznym ciężarze. Transport ten może odbywać się: w dół, w górę lub w poziomie.
Opuszczanie przedmiotów. Do opuszczania ciężarów
wykorzystywane są, poznane wcześniej przyrządy asekuracyjne
i zjazdowe (rys. A i B). Chętnie stosuje się półwyblinkę, która
jednak bardzo niszczy linę. Do dużych ciężarów szczególnie
dobre są drabinki zjazdowe. Przy opuszczaniu bardzo dużych
ciężarów, aby zmniejszyć siłę tarcia na przyrząd zjazdowy, można
zastosować wielokrążek, jak na rys. C. Zbudowany on jest
z typowych bloczków i karabinków. Jeśli
opuszczany przedmiot jest cenny, lub jeśli
istnieje, choćby niewielkie, prawdopodopodo bieństwo zerwania liny, należy zainstalować
dodatkową linę asekuracyjną. Bezwzględnie
będziemy tego przestrzegać przy transporcie
ludzi. Korzystnym niekiedy może się okazać
zjeżdżanie wraz z transportowanym przedmio tem. Przedmiot ten, za pośrednictwem lonży,
podczepiamy do przyrządu zjazdowego, jak to
pokazano na rys. D.
Rys. A

Rys. B
Rys. C
Dźwiganie przedmiotów. Istnieje wiele sposobów
ułatwiających podnoszenie przedmiotów do góry. Zależą
one od sytuacji, charakteru dźwiganego przedmiotu i jego
wagi. Niewielkie przedmioty możemy po prostu wnieść
podwieszone do uprzęży, analogicznie jak przy zjeżdżaniu
z ciężarem (rys E). Oczywistym ułatwieniem przy
wychodzeniu będzie zastosowanie poignee z bloczkiem,
tzw. pompy (p. rozdz. 7). Wchodzenie z obciążeniem,
mimo różnych ułatwień, będzie zawsze uciążliwe.
Najlepiej, transportowane w górę przedmioty, wyciągać za
pomocą liny przechodzącej przez bloczek i zabezpieczonej
przed cofaniem. Zabezpieczenia tego można dokonać za
pomocą dowolnego przyrządu zaciskowego (rys. F),
ewentualnie węzła zaciskowego tzw. prusika lub gardy. Do
wciągania przedmiotów o większym ciężarze, należy
zmontować odpowiedni układ wyciągowy.

Rys. D

Rys. E

Rys. F
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Rysunek G przedstawia podstawowe układy wyciągowe, oraz podaje stosunek siły wyciągania do
siły obciążenia. Na rys. H pokazano praktyczne wykorzystanie dwóch z tych układów (pierwszego
i trzeciego). Budując układ wyciągowy, powinno się go tak zaprojektować, aby siła wyciągania była
skierowana pionowo w dół. Wówczas pracownik może ułatwić sobie pracę, obciążając linę własnym
ciężarem (rys. J). Może się to także odbywać na zasadzie „przeciwciężaru”. Dolny pracownik z rys. J
wpięty jest do liny przyrządami jak do wchodzenia po linie. Wchodząc w górę wciąga transportowany
przedmiot. Pomaga mu w tym górny pracownik, wykorzystując poignee z lonżą nożną.
P – siła
obciążenia

Bloczek
pojedynczy
(nieruchom)

F – siła
wciągania

Siła
teoretyczna
Siła
rzeczywista

Bloczek
pojedynczy
z blokadą
(nieruchom)

Bloczek
pojedynczy
(ruchomy)

Bloczek
pojedynczy
z blokadą
(nieruchomy)

Układ bloczków
(ruchomy i
nieruchomy)

F=P

F = 0,5 P

F = 0,33 P

F = 1,4 P

F = 0,58 P

F = 0,45 P

F=2P

F = 0,66 P

F = 0,57 P

Rys. G

Bloczek z blokadą

Rys. J

basic (poignee) + bloczek z blokadą
Rys. H
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Kolejne przykłady układów wyciągowych pokazano na rys. K

F = 1/3 P

F = 1/7 P

F = 1/7 P

F = 1/6 P
F = 1/3 P
Rys. K
Transport poziomy. Do transportu poziomego wykorzystuje się, poznaną już wcześniej, tyrolkę (rys. L).
Tyrolka, w tym przypadku powinna się składać z trzech lin:
1) nośnej – stosunkowo mocno napiętej,
2) asekuracyjnej – nieco luźniejszej,
3) trakcyjnej – służącej do ciągnięcia lub przytrzymywania transportowanego przedmiotu.

Rys. L
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12. SZCZEGÓLNE PRZYPADKI PRAC NA WYSOKOŚCI
Umiejętności alpinistów i stosowany przez nich sprzęt mogą być wykorzystywane w następujących
typowych przypadkach:
1. Dojście do bardzo trudno dostępnych miejsc na konstrukcji (np. wejście na
Iglicę Wrocławską), w celu wykonania krótkotrwałej pracy (np. zamocowanie
reklamy) lub rozwieszenia lin do wykorzystania w czasie późniejszym (np. podczas
konserwacji).
Pracę tego typu wykonuje dwóch pracowników: wspinacz i asekurujący. Wspinanie
ma cechy typowego wspinania się „na pierwszego”. Wspinacz, podchodząc w górę,
wpina linę w przeloty; asekurujący zaś, zgodnie ze sztuką asekuracji, podaje lub
wybiera luz na linie. Po zakończeniu pracy asekurujący opuszcza na linie wspinacza.
Do takich prac bezwzględnie należy używać liny dynamicznej, odpowiedniej uprzęży
i typowego przyrządu asekuracyjnego.
2. Dojście do stosunkowo łatwo dostępnych miejsc na konstrukcji
(np. wejście na kratownicowy słup energetyczny), w celu wykonania
krótkotrwałej pracy lub rozwieszenia liny do wykorzystania w czasie
późniejszym. Pracę tego typu wspinacz wykonuje samodzielnie,
autoasekurując się naprzemiennie przy pomocy dwóch lonży.
W trudniejszych przypadkach należy użyć absorberów energii.
3. Praca na wysokości metodą dostępu linowego polega na tym, że
pracownik wykonuje pracę wisząc na linie roboczej (nośnej) korzystając
z autoasekuracji na drugiej linie - asekuracyjnej. Zmiana miejsca pracy
polega na przemieszczaniu się po linie w górę lub w dół przy użyciu
specjalistycznego sprzętu. Sprzęt ten zapewnia również stabilizację
w miejscu pracy. Najszybszy i najbezpieczniejszy jest zawsze zjazd,
wtedy cały ciężar pracownika przejmuje lina, a ryzyko odpadnięcia jest
minimalne. Podejście od dołu po linie poręczowej z przyrządami do autoasekuracji,
chociaż uciążliwe, również pozbawione jest ryzyka upadku.
4. Stabilizacja w pozycji roboczej polega na uzyskaniu stabilnej pozycji przez
pracownika bez absorbowania rąk dla zachowania równowagi. Praca odbywa się
z podparciem nogami o konstrukcję. Gdy ryzyko upadku jest niewielkie (np. wygodna
konstrukcja kratownicowa) wystarczy lonża w pozycji roboczej. Jeśli istnieje ryzyko
upadku (np. niepokryty dach), należy dodatkowo zastosować system autoasekuracyjny
(zabezpieczający przed upadkiem z wysokości) np. w postaci rozpiętej liny
i odpowiedniego przyrządu autoasekuracyjnego.
5. Podtrzymywanie to technika stosowana na płaskich
powierzchniach,
mająca
na
celu
uniemożliwienie
pracownikowi utratę równowagi i w konsekwencji upadek.
Zapewnia to lonża o odpowiednio dobranej długości wpięta
wprost do konstrukcji lub do liny poręczowej poprzez
odpowiedni przyrząd co pozwala na zwiększenie pola
działania.
6. Ciasne przestrzenie (wnętrza kominów, silosy itp.)
stwarzają specyficzne trudności: brak miejsca powoduje
kłopoty z poruszaniem się i autoasekuracją. Pracownik
narażony jest na wiele niedogodności: odosobnienie,
opóźnioną interwencję w razie wypadku, konieczność
stosowania aparatów tlenowych do oddychania, wysoką
temperaturę itd. Pozbawiony swobody ruchów, uzależniony
jest od partnera i systemu linowego.
Dostęp do ciasnych przestrzeni odbywa się zazwyczaj od góry. Bezpieczeństwo
pracownika zapewnia stosowanie układów do wyciągania i opuszczania, umożliwiających
szybką ewakuację w razie potrzeby.
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12.1. PIELĘGNACJA I WYCINKA DRZEW
Praca na drzewach najczęściej polega na:
- usunięciu lub zebraniu drobnych elementów z drzewa takich jak jemioła, huby, szyszki itp.,
- wycięciu niektórych, zwykle suchych gałęzi i ich ostrożnym opuszczeniu w dół tak, aby nie
uszkodzić innych gałęzi lub obiektów znajdujących się pod drzewem,
- wycięciu całego drzewa lub znacznej jego części w taki sposób, aby nie uszkodzić obiektów
znajdujących się w jego zasięgu - typowym przykładem jest tutaj wycinka drzew na cmentarzach.
Pielęgnacja i wycinka drzew należy do najtrudniejszych prac wysokościowych. Dotarcie na
wierzchołek drzewa jest analogiczne do wspinaczki z dolną asekuracją z wykorzystaniem pnia
i grubych konarów jako punktów asekuracyjnych, do których mocowane są przeloty (ekspresy)
w postaci pętli mocowanych najczęściej za pomocą kluczki zaciskowej (rys. A). Pętle zaciśnięte
kluczką zaciskową wokół gładkiego pnia mogą również stanowić stopnie w czasie wspinania na
drzewo.
Po wejściu na określoną wysokość drzewa zwykle należy założyć
stanowisko do zjazdu. Może ono być:
- klasyczne tj. linę zjazdową mocujemy poprzez karabinek zakręcany do
pętli owiniętej wokół pnia lub konaru; takie stanowisko stosujemy wówczas,
jeśli po zjeździe z drzewa przewidujemy ponowne na niego wejście,
- przystosowane do likwidowania z ziemi jak na rys. B.
Jeśli wycinane są grube gałęzie i konary należy założyć stanowisko do ich
opuszczania (p. rozdz. Transport ciężkich przedmiotów).
Jeśli wycinane są grube gałęzie i
konary należy założyć stanowisko do
ich opuszczania (p. rozdz. Transport
ciężkich przedmiotów).
Bardziej
skomplikowane
jest
wycinanie całych drzew, zwłaszcza
o dużych średnicach, które należy
ścinać po kawałku i ostrożnie
opuszczać tak, by nie uszkodzić
obiektów znajdujących się pod
drzewem. Kolejność postępowania
Rys. A
wówczas jest następująca:
1. Wejście na drzewo w miarę możliwości jak najwyżej
i założenie tam klasycznego stanowiska do zjazdu i stanowiska
do opuszczania (transportu) przedmiotów.
2. Będąc wpiętym do liny zjazdowej i dodatkowo wpiętym
do pętli stabilizującej pozycję odcinamy gałęzie i konary,
rozpoczynając wycinkę od dołu (rys. C). Wycinane gałęzie
wcześniej umocowane do liny transportowej, opuszczane są
ostrożnie przez pracownika dołowego.
W czasie wycinki, zwłaszcza piłą
mechaniczną należy zachować szczególną
ostrożność. Po usunięciu wszystkich gałęzi
przystępujemy do wycinki pnia.
3. Wycinka pnia jest niebezpieczna, gdyż
Rys. B Stanowiska do likwidacji
odcinany fragment drzewa znajduje się
z ziemi
powyżej pracownika i upadając może go
dotkliwie uderzyć. Dlatego czynność ta wymaga szczególnej rozwagi i ostrożności. Wycinkę pnia
można przeprowadzić różnymi sposobami w zależności od rodzaju drzewa i jego otoczenia. Jednym
z bezpieczniejszych sposobów jest metoda polegająca na „nadcinaniu i łamaniu odcinków pnia”.
Wadą tej metody jest konieczność wielokrotnego wchodzenia na drzewo, zaletą zaś możliwość
wycinania długich i ciężkich odcinków pnia bez obawy ulegnięcia wypadkowi. W metodzie tej
kolejność postępowania jest następująca:
- umocowanie jak najwyżej pnia liny łamiącej (rys. D),
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Rys. C
- tuż nad linią cięcia umocowanie
liny opuszczającej i przepuszczenie
jej przez przelot tuż pod linią
cięcia. Mocowanie liny i przelotu
musi być mocne i pewne tak, aby
w czasie odpadnięcia odcinanego
kawałka pnia nie nastąpiło jego
zerwanie.
Drugi koniec liny łamiącej sztywno mocujemy na ziemi do pnia
wycinanego drzewa lub sąsiedniego drzewa za pomocą przyrządu
zjazdowego (karabinek i półwyblinka, ósemka, rolka zjazdowa itp.),
- poniżej przelotu należy zamocować linę zjazdową,
- wisząc na linie zjazdowej pracownik nadcina pień na taką głębokość,
aby można niedociętą część wyłamać z ziemi za pomocą liny łamiącej,
- po w/w czynności pracownik zjeżdża na ziemię; ciągnąc za linę
łamiącą łamiemy nadcięty kawałek pnia, który zawisa na linie
opuszczającej,
Rys.D
- ostrożnie opuszczamy odcięty kawałek pnia,
- pracownik wchodzi na drzewo po linie zjazdowej ciągnąc za sobą linę łamiącą dochodzi na
wysokość nowej linii ciecia; tutaj zakłada stanowisko zjazdowe, które wykona z liny łamiącej. Była
lina zjazdowa będzie teraz pełnić funkcję liny łamiące,
- następną czynnością jest przemocowanie liny opuszczającej i wpięcie się przyrządami zjazdowymi
do nowej liny zjazdowej,
- następuje cięcie i powtórzenie poprzednich czynności aż do wycięcia całego pnia.
Instalowanie lin roboczych z ziemi przy pomocy "rzutki"
Dzięki tej technice można zainstalować linę na dużej wysokości, bez konieczności wspinania się,
używania podnośnika czy drabiny. Rzutka to niewielki woreczek wypełniony drobnymi ołowianymi
kulkami, z doszytym metalowym kółkiem, do którego przywiązuje się cienką lekką linkę. Taka
konstrukcja pozwala na celne rzuty na wysokość 20 – 25 m, a przy większej wprawie nawet wyżej.
Stosuje się rzutki o różnym ciężarze od 120 do 250 g.
Po trafieniu rzutką w wybraną część korony, doczepioną do niej cienka linka wciągamy linę po
której można się wspiąć na drzewo.
Popularnym sposobem przerzucenia ciężarka przez wybrane rozwidlenie jest rzut z ręki na tzw.
„wahadło”. Polega on na zawiązaniu na lince węzełka w odległości równej odległości od stóp do pasa
rzucającego. Trzymając za węzełek tak, aby linka nie wyślizgną się z palców, należy wprowadzić
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ciężarek w ruch wahadłowy. Gdy po kilku ruchach osiągnie on pozycję
poziomą, wyrzucamy go w kierunku drzewa (rys. E).

Rys. E
Istnieją również inne sposoby przerzucania rzutki a między innymi
działające na zasadzie procy lub kuszy. Dużych wymiarów procę opiera się
o ziemię i przy pewnej wprawie można precyzyjnie wystrzelić rzutkę na dużą
odległość.
Zdarza się, że rzutka utknie na drzewie. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy
chcemy ją ściągnąć z powrotem po niecelnym strzale. Aby tego uniknąć
zawsze należy odwiązywać rzutkę od linki zanim ściągniemy ją z drzewa.
Jeśli jednak rzutka utknie, gdzieś w koronie drzewa i zajdzie konieczność
bardzo mocnego pociągnięcia za linkę, pamiętać należy, aby nie ciągnąć za
nią gołymi rękoma tylko kilkakrotnie okręcić linką kawałek kija. Ciągnąc
gołymi rękoma bardzo łatwo jest sobie rozciąć skórę. Używając kija możemy
pociągnąć na tyle mocno, że zerwiemy linkę, lub złamiemy gałązkę lub sęk
o który zaczepiła się rzutka.
Aby chronić linę przed przecieraniem o szorstką korę drzewa wskazane jest
używanie specjalnej taśmy stanowiskowej (rys. F) zakończonej dwoma
koluchami: dużym o małym. Sposób zakładania i likwidacji stanowiska
z taśmą dobrze ilustruje rys. G.

Rys F
Bezpieczeństwo
Zawsze podczas użycia rzutki należy zakładać hełm
i osłonę twarzy lub okulary ochronne. Linka
przywiązana do rzutki może się łatwo zaplątać lub
możemy na nią nastąpić, a wtedy, po strzale lub
rzucie wróci w naszym kierunku z ogromną
prędkością.
Rys. G
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12. 2. PRACE NA DACHACH I STROMIZNACH
Prace na dachach, w zależności od kąta ich pochylenia, wiążą się z mniej lub bardziej niestabilną
pozycją roboczą oraz z możliwością poślizgnięcia lub upadku. Najlepszym rozwiązaniem
zapewniającym bezpieczeństwo jest wpięcie się do liny poręczowej. Pracownik obciąża linę, ale nie
traci kontaktu z podłożem (rys. A). Wpięty jest np. przyrządem zjazdowym lub lepiej przyrządem
zaciskowym. Dzięki temu znajduje się w pozycji równowagi i nie musi używać rąk do jej utrzymania.
Może całkowicie skoncentrować się na wykonywanej pracy bez niepotrzebnego ryzyka.

Rys. A

Rys. C

Asekuracja na stromym dachu może się odbywać za pomocą liny
przerzuconej przez kalenicę lub za pośrednictwem poręczówki rozpiętej
wzdłuż kalenicy (rys. B). W czasie pracy wskazanym jest zamontowanie
zabezpieczeń na szczytach dachu, jak na rys. C.
W przypadku prac na stromych dachach korzystne jest pracowanie
z użyciem ławeczki.
Rys. B
Na niezbyt wysokich dachach można instalować liny przy pomocy rzutki (rys. D), podobnie jak to opisano
w rozdz. 12.1.

Rys. E

Rys. D
Na
dachu
płaskim
istnieje
również
niebezpieczeństwo poślizgnięcia się i upadku,
(zwłaszcza np. przy zastosowanie zbyt długich
linek bezpieczeństwa – rys, E) Zastosowanie
linowego
zabezpieczenia
ograniczającego
powierzchnię pracy do obszaru bezpiecznego
(rys. F) zapewni pracownikowi komfort pracy
(rys. G).

Rys. F
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Prawidłowe zabezpieczenie prac na dachu płaskim (rys. H) polega
na umocowaniu liny do punktu kotwiącego (1); obciążeniu jej
niewielką masą w celu stabilizacji
i łatwego przesuwania przyrządu
zaciskowego (3) wpiętego do
uprzęży.
Rys. H

Gdy nie ma możliwości upadku
przez boczną krawędź dachu
(rys. I) wygodnie jest zastosować
poziomą linę kotwiczącą (1)
Rys. G
mocowaną do stałych punktów
asekuracyjnych (2). Do liny wpięta
jest lina asekuracyjna za pomocą
karabinka – umożliwia to swobodne
przesuwanie się po dachu. Jak w poprzednim przypadku, lina
asekuracyjna obciążona jest niewielką masą co ułatwia przesuwanie
przyrządu zaciskowego (4) wpiętego do uprzęży (3).
Rys. I
Podobne zasady, jak na dachach,
obowiązują podczas pracy na stromych
stokach (rys. K) i nachylonych
powierzchniach oblodzonych lub
zaśnieżonych (rys. L).

zjazd na stoku

podchodzenie po stoku
autoasekuracja crollem
Rys. K

Rys. L
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12. 3. KONSERWACJA MASZTÓW I SŁUPÓW ENERGETYCZNYCH
Konserwacja masztów i słupów energetycznych najczęściej
polega na:
- oczyszczeniu ich z łuszczącej się farby i ognisk rdzy
a następnie ich wymalowaniu,
- przesmarowaniu stalowych lin odciągowych i ich
naciągnięciu,
- drobnych naprawach,
- ewentualnie rozbiórce masztu.
Przed wykonaniem wszelkich prac wpierw należy wejść na
konstrukcję i powiesić liny zjazdowe i asekuracyjne. Można
tego dokonać: metodą klasyczną z dolną asekuracją stosując
przeloty, jak to pokazano na rys. A i B lub wchodząc
indywidualnie z wykorzystaniem dwóch lonży do
autoasekuracii (rys. C). Po wejściu pierwszego pracownika,
następni wchodzą na konstrukcję z autoasekuracją jak na rys.
D.
Prace konserwacyjne najlepiej wykonywać ze zjazdu jak na
rys. E, lub schodząc z autoasekuracją stabilizując pozycję
roboczą przy pomocy lonży, jak na rys. F i G.

Rys. A

Rys. C

Rys. B

Rys. D

Rys. E
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Rys. F
Rys. G
Rys. H
Podobnie jak na masztach postępujemy podczas prac na wieżach kościelnych (rys. H). W tym
przypadku często przeloty będziemy mocować do taśm opasujących zwieńczenie wieży. Taśmy te
musimy oczywiście sami zainstalować.
Prace na małych słupach energetycznych ilustrują rys. J i K.
Przy wchodzeniu na konstrukcję mogą być przydatne kilkuszczeblowe drabinki wykonane z taśmy
stosowane w tzw. technikach podciągowych przez taterników – rys. L.

Rys. K
Rys. J
Rys. L

Obok przedstawiono typowe środki ochrony indywidualnej
pracownika pracującego np. na rusztowaniach. Dla wygody pracy
linka bezpieczeństwa mocowana jest do uprzęży od strony pleców.
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12.4. CIASNE PRZESTRZENIE
Pod pojęciem ciasne przestrzenie rozumiemy takie przestrzenie do których należy się opuścić od
góry i powrócić tą samą drogą. Przykładem mogą tu być: studzienki kanalizacyjne, infrastruktura
oczyszczalni ścieków, cysterny, silosy, kominy, głębokie wykopy itp.
Jako stanowisko asekuracyjne (punkty kotwiące) można wykorzystać stałe elementy konstrukcji (np.
żurawiki, suwnice) lub zainstalować przenośne punkty kotwiące, w tym popularne trójnogi.
Ze względów bezpieczeństwa zespół pracujący w ciasnych przestrzeniach powinie składać się z trzech
pracowników: dołowego i dwóch asekuracyjnych. Należy pamiętać, że wejście do większości z tych
obiektów wymaga wcześniejszych pomiarów poziomu stężenia gazu. Niejednokrotnie koniecznym
będzie doprowadzenie świeżego powietrza i użycie specjalnych środków ochrony indywidualnej.
Przed rozpoczęciem pracy należy równocześnie zainstalować urządzenia do opuszczania
(asekuracji) dołowego i urządzenia do asekuracji wychodzenia w tym do awaryjnej ewakuacji.
Poniżej podano przykłady zabezpieczenia prac w ciasnych przestrzeniach.
1. Prosty układ asekuracyjno – ewakuacyjny do zabezpieczenia pracy w pompownia ścieków
oczyszczonych. Nad włazem do pompowni znajduje się żurawik służący do opuszczania pomp. Do
pompowni można zejść po drabinie zainstalowanej na stałe.
Tok postępowania
- sprawdzić stężenie gazów,
- przygotować trzy punkty kotwiące (asekuracyjne); dwa punkty na poziomej belce żurawika i jeden
na pionowej belce,
- linę asekuracyjną wpiąć w tylny punkt zaczepowy szelek bezpieczeństwa za
pomocą karabinka zakręcanego i przepuścić przez odblokowany mini traxion
(bloczek z blokadą) zakotwiony na poziomym ramieniu żurawika,
- następnie wpiąć tą linę do przyrządu asekuracyjnego (p. rozdz, 2.5)
umocowanego do pionowej belki żurawika – w najprostszym przypadku może to
być półwyblinka lub kubek,

półwyblinka
kubek
W razie potrzeby linę można zabezpieczyć węzłem flagowym i ewentualnie dodatkowym karabinkiem

- pracownik schodzi po drabinie do wnętrza pompowni i jest asekurowany
przez współpracownika poprzez wydawanie luzu na linie wpiętej w
przyrząd asekuracyjny,
- w czasie czynności wykonywanych w pompowni pracownicy winieni być
w stałym kontakcie
Uwaga: pracownicy asekurujący muszą być wpięci linkami
asekuracyjnymi do punktów asekuracyjnych którymi mogą być elementy
żurawika.
- pracownik wychodzący z pompowni jest asekurowany poprzez
wybieranie luzu na linie.
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Ewakuacja poszkodowanego - opis sytuacji awaryjnej:

- przed wypadkiem

- po wypadku

Wariant 1 – nie ma potrzeby zejścia do poszkodowanego
- zablokować mini traxon
- ostrożnie wyciągać poszkodowanego (rys. A)

Rys. A
Rys. B
- jeśli wyciąganie poszkodowanego jest ponad siły ratowników wówczas należy zainstalować układ
wyciągający (rys. B). W tym celu do liny na której wisi poszkodowany należy wpiąć przyrząd
zaciskowy np. poignee a do niego podpiąć bloczek, przez który przepuszczona jest lina. Drugi bloczek
należy zamocować do wcześniej przygotowanego punktu kotwiącego na poziomej belce żurawika.
Układ ten zmniejsza o około połowę siłę potrzebną do wyciągania.
Wariant 2 – istnieje potrzeba zejścia do poszkodowanego np. w celu udzielenia mu pierwszej pomocy
- pracownik schodzi do poszkodowanego po drabinie autoasekurując się przy pomocy ASAPa
wpiętego do dodatkowej liny asekuracyjnej umocowanej do dodatkowego punktu kotwiącego
umieszczonego na pionowej belce żurawika.
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2. Użycie zintegrowanego układu do opuszczania
i wyciągania (rys. A), na przykładzie pracy w
studzience kanalizacyjnej.
Jako punktu zakotwienia użyto trójnóg.
Zintegrowany układ do wyciągania i opuszczania
pokazano na rys. B

Rys. A
Rys. B
• zalety: szybkie przejście pomiędzy zjazdem a wyciąganiem,
• wady: długość użytej liny cztery razy większa niż długość wyciągania / opuszczania
3. Użycie niezależnego układu do opuszczania i wyciągania (rys. C)
• zalety: długość użytej liny równa długości wyciągania / opuszczania,
• wady: manipulacje sprzętowe przy przejściu z jednej funkcji na drugą (opuszczanie / wyciąganie).

Rys. C

4. Użycie regulowanego teleskopowego
trójnogu wyposażonego w urządzenie
samohamowni i wyciągarkę (rys. D)

Zestaw taki gwarantuje bezpieczeństwo
pracy i jest bardzo wygodny w użyciu.
Pewne problemy mogą wystąpić w sytuacji
awaryjnej, kiedy zaistnieje potrzeba zejścia
do studzienki drugiego pracownika ratownika

Rys. D

87
13. KOMENDY I SYGNALIZACJA
Odpowiedni i jednoznaczny system porozumiewania się jest bardzo ważny podczas prac na
wysokości. Komunikacja między pracownikiem wspinającym się na konstrukcji a asekurującym go
partnerem może być utrudniona. W zatłoczonej hali, czy na drzewie w czasie wiatru niekiedy nie
można usłyszeć, co dokładnie mówi partner. Poniżej podane są standardowe komendy zalecane do
stosowania we wszystkich rodzajach prac na wysokości. Należy ich zawsze używać. Komendy to nie
tylko słowa, ale system umożliwiający porozumiewanie się w trudnych sytuacjach.
Mogę iść - wspinacz upewnia się, czy asekurujący jest przygotowany do asekurowania.
Możesz - powiedziane przez asekurującego oznacza, że asekuracja działa i partner może rozpocząć
wspinaczkę.
Idę - wspinacz informuje asekurującego, że rozpoczyna wspinaczkę.
Idź - mówi wspinaczowi, że asekurujący wie, że partner zaczyna się wspinać. Nie startuj, zanim
nie usłyszysz tej komendy. Potwierdza ona, że asekurujący zachowuje czujność. Wielu wspinaczy
uległo wypadkom na pierwszych kilku metrach wspinaczki, bo partner nie zauważył, że rozpoczęli
wspinanie.
Luz - wspinacz żąda luzu, gdy lina jest zbyt napięta. Komenda ta może być myląca. Jeśli wspinacz
zawoła „Wybierz luz”, ponieważ chce, żeby mocniej napiąć linę, asekurujący może usłyszeć jedynie
„Luz” i zupełnie odwrotnie spełni polecenie partnera, który zapewne jeszcze głośniej zawoła
„Wybierz luz”. Uzgodnijcie tę komendę, przed rozpoczęciem wspinaczki.
Wybierz - oznacza, że lina ma zbyt duży luz i wspinacz chce, aby partner go zmniejszył. To
właśnie należy wołać zamiast Wybierz luz.
Blok - wspinacz chce się czuć bezpiecznie i prosi, żeby mocno napiąć linę lub pracownik prosi
o zablokowanie liny na której np. opuszczany jest jakiś przedmiot.
Uważaj - mówi asekurującemu, że partner będzie wykonywał trudny ruch i obawia się, że może
odpaść.
Lecę - oznacza, że wspinacz zaczyna odpadać lub sądzi, że zaraz odpadnie.
Trzymaj - oznacza prawie to samo co Lecę, ale spokojniej i w rzeczywistości znaczy, że partner
zamierza odpaść. Komenda ta mówi „Będę spadać, zblokuj, proszę, przyrząd asekuracyjny”.
Ile (albo) Ile liny? – prowadzący pyta ile pozostało wolnej liny czyli ile metrów może się jeszcze
wspiąć.
Trzy, pięć, dziesięć, połowa liny itd.. ewentualnie Koniec liny! - informuje asekurujący
prowadzącego.
Auto lub mam auto - prowadzący mówi asekurującemu, że wpiął się do stanowiska lub znajduje
się w bezpiecznym miejscu i nie potrzebuje już asekuracji.
Jadę - informuje innych, że wspinacz rozpoczyna zjazd i prosi o asekurowanie go przez napinanie
liny.
Lina wolna - oznacza, że partner wypiął linę z przyrządu zjazdowego i jest albo wpięty do
stanowiska, albo bezpieczny na ziemi.
Lina - wspinacz na górze informuje pozostałych, że zaraz zrzuci linę. W zatłoczonych rejonach
przed zrzuceniem liny poczekaj na odpowiedź Rzucaj.
Rzucaj - wołane przez asekurującego lub inne osoby znajdujące się na dole, oznacza, że wszyscy
się odsunęli i można zrzucić linę.
Kamień - ostrzeżenie przed spadającym przedmiotem - komendy tej powinien użyć każdy,
ktokolwiek zauważy, że coś spada.
W praktyce koniecznie trzeba przestrzegać następujących zasad:
- Nie wolno łączyć ze sobą w jednym okrzyku dwóch komend o przeciwstawnym znaczeniu,
np. Wybierz-luz! Gdy bowiem partner nie dosłyszy hasła w całości, może zareagować akurat
odwrotnie w stosunku do oczekiwań wołającego.
- Należy też sobie dokładnie zdawać sprawę z tego, że podanie komendy Idź lub Chodź,
jednoznacznie obciąża komenderującego całkowitą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo
wspinającego się partnera. Zostaje on z niej zwolniony dopiero w momencie dosłyszenia hasła: Mam
auto.
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Porozumiewać można się również za pomocą sygnalizacji wzrokowej. Poniżej podano przykłady
takiej komunikacji.

blok (stop)

niebezpieczna
przeszkoda

wybierz
(wybierz luz)

luz
(daj luz)

opuść
(lina za krótka)

Możliwa jest również komunikacja dźwiękowa, np. za pomocą gwizdka.

zrobione

wolna

opuść

Należy również znać, obowiązujące w całym świecie, następujące sygnały ratownicze:
- Wzywanie pomocy
Pomoc wzywa się, nadając dowolny sygnał akustyczny (gwizd, krzyk, itp.) lub optyczny (błysk
światła, wymachiwanie) sześć razy na minutę z minutową przerwą po każdym cyklu. O odebraniu
wezwania o pomoc informuje się, nadając dowolny sygnał trzy razy na minutę.
- Wzywanie helikoptera
Odpowiednie sygnały przy wzywanie helikoptera z ekipą ratowniczą pokazuje poniższy rysunek.
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14. PODSTAWY RATOWNICTWA
W zależności od rodzaju i wagi wypadku przy pracy na wysokości w ratownictwie można wyróżnić:
1. autoratownictwo polegające na samodzielnym wyratowaniu się poszkodowanego z opresji,
2. ratownictwo koleżeńskie – poszkodowanemu udziela pomocy współpracownik względnie
współpracownicy,
3. ratownictwo techniczne udzielane w trudnych przypadkach przez profesjonalne, wyspecjalizowane
zespoły ratownicze.
14.1. AUTORATOWNICTWO
Dość często mogą zdarzyć się mniej lub bardziej groźne w skutkach wypadki podczas pracy, które
wymagają przerwania wykonywanej pracy i zajęcia się ochroną swego zdrowia. Typowym
przykładem jest odpadnięcie na konstrukcji i swobodne zawiśnięcie na lonży z rozerwanym
absorberem energii lub odpadnięcie alpinisty podczas pokonywania okapu na wielkiej ścianie. Innym
przykładem jest ucieczka z miejsca pracy na skutek np. przyboru wody lub wybuchu pożaru.
A. Wychodzenie do przelotu po odpadnięciu z okapu
Zdobywając wielkie ściany skalne zdarzają się odpadnięcia
prowadzącego w okapach, co oznacza zawiśnięcie na linie bez
kontaktu ze ścianą. Jeśli niemożliwy jest powrót wspinaczką, a
lina jest za krótka aby partner mógł opuścić wspinacza
prowadzącego na dolne stanowisko, jedynym rozwiązaniem jest
samodzielne wyjście po linie. Analogiczna sytuacja może mieć
miejsce po wpadnięciu alpinisty do szczeliny lodowej jak również
podczas wykonywania pewnych prac przez alpinistę
przemysłowego. Samodzielnego wyjścia po linie można wówczas
dokonać kilkoma sposobami:
1. Przy pomocy pętli z węzłami zaciskowymi tzw. prusikami co
opisano w rozdz.7 - Wchodzenie po swobodnie wiszącej linie
2. Przy pomocy bardzo lekkiego przyrządu zaciskowego tibloka
oraz przyrządu asekuracyjnego rewerso 3. Wykorzystane będą
również taśmy i ekspresy, które zwykle są na wyposażeniu
alpinistów.
Tok postępowania:
- Wpiąć do liny tiblok (na wysokości wyciągniętej ręki) przy
pomocy karabinka z blokadą. Zrobić kluczkę na końcu taśmowej
pętli (długość pętli musi być taka , aby móc na niej stanąć - jeśli
nie posiadamy tak długiej pętli można ją złożyć z dwóch pętli).
Kluczkę wpiąć do karabinka tibloka. Do kluczki wpiąć również
karabinek ekspresa.

Uwaga: przed każdym obciążeniem
Zmontowany układ do
Wchodzenie
dociskać tablic kciukiem
wychodzenia
- Stanąć w pętli nożnej i wpiąć drugi karabinek ekspresa do uprzęży. Dzięki temu manewrowi, na linie
pomiędzy tiblokiem a uprzężą pojawi się luz.
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- Przy pomocy karabinka z blokadą wpiąć rewerso do uprzęży w trybie samozaciskowym. Wpiąć linę
w rewerso, przepiąć przez linę i ucho przyrządu drugi karabinek z blokadą. Wybrać luz.
- Stanąć na taśmie by wypiąć ekspres. Po obciążeniu uprzęży ciężar przejmuje rewerso.
- Rozpocząć wchodzenie. Przesunąć tablic w górę liny, stanąć na taśmie, jednocześnie wybierając luz
w reewerso. By zwiększyć skuteczność należy ustawić ciało w osi liny. Obciążyć uprząż, przesunąć
rękę na wolnym końcu liny w pobliże rewerso i powtórzyć manewr.
B. Zjazd z autoasekuracją z prusika
Wycofując się ze ściany ze „słabymi”
przelotami (analogiczna sytuacja może mieć
miejsce na konstrukcji przemysłowej – np. zjazd
ze starego komina z niepewnymi klamrami)
korzystna jest autoasekuracja z prusika.
Przed zjazdem należy zrobić węzeł prusika
przy pomocy repsznurka i połączyć go z
centralną pętlą uprzęży za pomocą karabinka.
Zjeżdzając przepinać przeloty ponad prusika.
W razie zerwania punktu tymczasowego
stanowiska zjazdowego wspinacz zostanie
zatrzymany pod następnym, niższym przelotem
przez węzeł prusika.

Węzeł prusika jest dwukierunkowy
– blokuje w obu kierunkach
C. Autoewakuacja strażaka
Niektórzy strażacy wyposażeni są w Indywidualny system do ewakuacji EXO firmy Petzl. Zestaw ten
składa się z liny z zamocowanym karabinkiem lub hakiem do której wpięty jest zmodyfikowany
przyrząd asekuracyjno-zjazdowy gri-gri. Ewakuacja jest bardzo szybka. Wystarczy zahaczyć linę
o parapet (możliwość zahaczenia o parapet - jako ostatnia deska ratunku) lub wpiąć do punktu
zamocowania (jeśli taki się znajduje), zaś przyrząd zjazdowy wpiąć do uprzęży. Po obciążeniu liny
można realizować zjazd.

Zestaw pozwala na szybką ewakuację
w poziomie
Zestaw EXO

Mocowanie zestawu
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Wyjście przez okno, hak zaczepiono o
framugę. Manewr (by uniknąć
wahadła) stabilizowany nogą wspartą
wewnętrzną ścianę.

Powrót do pionu (pod
oknem), dłoń blokuje wolny
koniec liny.

Zjazd. Lewa ręka zwalnia uchwyt
blokujący przyrząd, prawa
kontroluje prędkość, zaciśnięta na
linie.

14.2. RATOWNICTWO KOLEŻEŃSKIE
Jeżeli ofiara nie jest w stanie pomóc sobie sama (rana, szok, utrata świadomości), pomocy tej
powinni udzielić pozostali pracownicy. Zespoły pracujące na wysokości muszę być w tym zakresie
przeszkolone i wyćwiczone. Korzystają oni z podręcznego zestawu ratowniczego lub z zestawu
skompletowanego z posiadanego sprzętu indywidualnego.
14.2.1. UPADEK Z KONSTRUKCJI I ZAWIŚNIĘCIE NA
LONŻY
Warianty akcji ratunkowej:
A. Ratownik tylko instaluje linę a poszkodowany samodzielnie
po niej wchodzi na konstrukcję lub zjeżdża na ziemię, przy
użyciu sprzętu indywidualnego.
B. Szybkie opuszczanie poszkodowanego
Poszkodowany wisi w szelkach bezpieczeństwa i nie jest zdolny do
samodzielnego uwolnienia; absorber uległ rozpruciu.
Tok postępowania:
- dojść do poszkodowanego, nawiązać z nim kontakt,
jeśli to potrzebne i możliwe udzielić pierwszej pomocy medycznej,
- zainstalować zestaw ratunkowy – najlepiej obok zatrzaśnika
Rys. 1
poszkodowanego – składający się z dużego zatrzaśnika (mogą być
Pracownik przed i po upadku
pętle i karabinki), przyrządu zjazdowego np. rolki stop i liny
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- koniec liny wpiąć do szelek bezpieczeństwa poszkodowanego (rys. 2)
- naciągnąć linę jak najmocniej i zablokować linę (rys. 3)

Rys 3
- nożem odciąć linkę z absorberem na której zawisł poszkodowany
- odblokować linę i ostrożnie opuścić poszkodowanego
Jeśli w akcji ratowniczej może wziąć udział dwie lub trzy osoby
wówczas podaną procedurę można zmodyfikować:
- przez górny karabinek stanowiskowy przepuścić
linę jak na rys. 4, zaś zestaw ratunkowy zakładamy
na dodatkowym dolnym stanowisku. Ułatwia to
opuszczanie poszkodowanego a ponadto ratownik
może towarzyszyć opuszczanemu (rys.5).

Rys.2
Rys. 4
Rys. 5
C. Zjazd z poszkodowanym z użyciem osobistego wyposażenia
Poszkodowany zawisł na lonży i nie jest w stanie samodzielnie się ewakuować. Wówczas należy:
- zainstalować dwie liny: zjazdowa
i asekuracyjną
- zjechać do poszkodowanego,
- podpiąć poszkodowanego do ratownika;
- uwolnić poszkodowanego z lonży na
której zawisł (dla przyśpieszenia akcji
ratunkowej można lonże odciąć nożem)
- zjechać z poszkodowanym

Uwolnienie poszkodowanego z lonży bez użycia noża
Metoda ta oparta jest w zasadzie o podstawowy sprzęty osobisty. Przydatny jest bloczek oraz pętle.
Tok postępowania:
- zainstalować dwie liny: zjazdowa i asekuracyjną
- zjechać nieco nad wysokość poszkodowanego,
- wpiąć swoją lonżę do uprzęży poszkodowanego (rys. 1), wykorzystując do tego kolucho na jego
plecach (jeśli posiada uprząż pełna, jeśli ma tylko uprząż biodrowa trzeba będzie go objąć nogami
żeby zachować pozycje pionowa),
- wpiąć w linę poszkodowanego swoje poignee z podpiętym karabinkiem i ewentualnie bloczkiem,
- przez karabinek (ewentualnie bloczek) przepuścić długą pętlę, której jeden koniec mocujemy do
poszkodowanego a w drugi koniec wstawiamy nogę,
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- stając na nodze unieść poszkodowanego odciążając karabinek na którym on zawisł (rys.2), a który
możemy teraz bez kłopotu wypiąć
- zdemontować prowizoryczny układ
- zjechać z poszkodowanym (rys.3).

Rys. 1
2
3
Generalnie z powodzeniem można dokonać tego bez bloczka, przewlekając jedynie taśmę przez
karabinek wpięty w poignee, ale dobrze jest mieć przy sobie choćby samą rolkę ratowniczą wpinana w
karabinek owalny.
D. Użycie podręcznego zestawu ratunkowego

Wariant 1. Poszkodowany w czasie opuszczania nie wymaga specjalnej troski lub na drodze
zjazdu nie ma żadnych przeszkód.
zestaw ratunkowy na rys. obok

Tok postępowania:
1 - zainstalować zestaw ratowniczy
2 - podciągnąć poszkodowanego (umożliwia to
wypięcie lonży ofiary).
3 - opuścić poszkodowanego na ziemię.
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Wariant 1. Wspólny zjazd gdy istnieje konieczność ochrony i oddalenia poszkodowanego od
konstrukcji.

Tok postępowania:
1- wpięcie zestawu
ratowniczego.
2 - podciągnięcie (umożliwia
wypięcie lonży ofiary).
3 - zjazd z poszkodowanym na
ziemię.

14.2.2. ZAWIŚNIĘCIE NA LINIE
Poniżej przedstawione przypadki ratownictwa występują szczególnie w taternictwie jaskiniowym.
Wymagają dług trwałych i systematycznych treningów. W alpinizmie przemysłowym nie znajdują
zastosowania.
A. Zwiezienie poszkodowanego będącego w przyrządach zjazdowych
- podejść do poszkodowanego na przyrządach
- wpiąć lonżę w ogniwo centralne poszkodowanego
- przepiąć poignée tuż nad rolkę poszkodowanego
- wypiąć swojego crolla i zawisnąć na lonży od poignée
- założyć hamulec na rolce poszkodowanego z karabinka od rolki, a następnie zablokować ją
- zrywać shunta np. wpinając stopkę w sznureczek shunta
- stając w poignée połączyć się na krótko z poszkodowanym (dwa, niekoniecznie zakręcane karabinki
wpięte do ogniw centralnych)
- wypiąć poignée
- odblokować rolkę i wolno zjeżdżać.
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B. Zwiezienie poszkodowanego będącego
w przyrządach do wychodzenia
- podejść do poszkodowanego na przyrządach
- wpiąć własną lonżę do ogniwa centralnego
poszkodowanego
- wypiąć poignée ofiary
- przepiąć własne poignée powyżej crolla
poszkodowanego na taką wysokość, aby po wypięciu
swojego crolla moje ogniwo centralne znajdowało się ok.
10 cm poniżej ogniwa ofiary
- wypiać własnego crolla i zawisnąć na lonży od poignée
- wpiąć pod crolla poszkodowanego rolkę z hamulcem z
tego samego karabinka i zablokować ją
- wpiąć lub wwiązać przeciwwagę w ogniwo centralne
poszkodowanego; przełożyć przeciwwagę przez
karabinek od poignee, stanąć w swojej poignée i wpiąć
przeciwwagę we własnego crolla (jako przeciwwagę
można wykorzystać dodatkowy repsznurek, stopkę
poszkodowanego lub końcówkę liny)
- unieść poszkodowanego na przeciwwadze i wypiąć
crolla ofiary
- odblokować rolkę, wybrać zbędny luz i ponownie
zablokować rolkę
- stając w poignée opuścić poszkodowanego i wypiąć
własnego crolla
- połączyć się na krótko z poszkodowanym (dwa,
niekoniecznie zakręcane karabinki wpięte do ogniw
centralnych)
- wypiąć swoje poignée
- aby przyśpieszyć zwózkę poszkodowanego można
zrezygnować z używania shunta
- odblokować rolkę i wolno zjeżdżać.
14.2.3. UŻYCIE URZĄDZEŃ EWAKUACYJNO – ZJAZDOWYCH
Istnieje na rynku sporo urządzeń ewakuacyjno – zjazdowych (p. rozdz. 2.9.) niezmiernie prostych
w obsłudze. Umożliwiają one ewakuację osób nawet z wysokości 400 m. Urządzenia te wykorzystuje
prostą i bezpieczną metodę - lina zjazdowa zakończona jest zatrzaśnikami po obu końcach, co pozwala
na prowadzenie wahadłowej ewakuacji osób. Dzięki prostemu mechanizmowi działania i łatwości
stosowania tych urządzeń pracownicy mogą trwale przyswoić sobie wiedzę przekazywaną podczas
szkolenia, w przeciwieństwie do innych tradycyjny technik ratowniczych.
Ich obsługa polega na wpięciu urządzenia do stanowiska asekuracyjnego (punktu kotwienia),
podpięciu poszkodowanego do jednego końca liny, napięciu liny przy pomocy korby urządzenia i …
„zrzuceniu” poszkodowanego w dół. Osoba opuszczana jest ze stałą prędkością (0,7 m/sek.),
kontrolowaną hamulcem odśrodkowym.
Urządzenia te znalazły się na wyposażeniu wielu elektrowni wiatrowych. Z uwagi na dużą wysokość
elektrowni i wiatr osoby poszkodowane można ewakuować poprzez most linowy o kącie nachylenia
od 30 do 60 stopni. Oczywiście w tym przypadku należy rozciągnąć dodatkową linę – tzw. ty rolkę –
p. rozdz. 10 Trawersowanie

Urządzenie ratowniczo ewakuacyjne Tractel Derope UP A Producent:Tractel
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Urządzenie wyposażone jest w ręczną wciągarkę. Może być używany dla jednej osoby (do 150 kg) na
wysokościach do 400 metrów lub dla 2 osób (do 225 kg) na wysokościach do 200 metrów. System jest
tak opracowany, aby można było kilkakrotnie wejść i zjechać w celu ewakuacji większych grup ludzi.
Długości lin od 20 do 200 m o średnicy 10,5 mm

14.2.4. EWAKUACJA W GÓRĘ
A. Ewakuacja w górę „wyciągarką”
Można tu zastosować jeden ze sposobów opisanych w rozdz. 11: Transport ciężkich
przedmiotów – dźwiganie przedmiotów. Należy przy tym pamiętać, że wszystkich opisanych
metodach ratownictwa konieczne jest użycie drugiej liny asekuracyjnej.
B. Ewakuacja w górę, przeciwwagą
Metoda przeciwwagi umożliwia wyciągnięcie ofiary tylko
przez jednego pracownika, który swym ciężarem równoważy
ciężar poszkodowanego. Przy wyrównanym ciężarze
poszkodowanego i ratownika do wyciągnięcia potrzebna jest
tylko siła równoważąca tarcie na stanowisku – użyć bloczek.
Stosowana jest jedynie wówczas gdy opuszczenie jest
niemożliwe. W metodzie tej można wyróżnić dwa warianty:
Ratownik znajduje się u góry – metodę tą można stosować
wówczas gdy nie ma niebezpieczeństwa zahaczenia się
ratowanego o konstrukcję (wolny zjazd bez kontaktu z
konstrukcją).
Tok postępowania:

- ratownik instaluje bloczek najlepiej z blokadą i własnym ciężarem obciąża linę,
- ciągnie linę od strony ofiary a następnie,
- po podciągnięciu ofiary do swego poziomu spina się dodatkową lonżą z poszkodowanym,
- wpina przyrząd zaciskowy np. poignee i swój przyrząd piersiowy (zwykle jest to croll) i wyciąga
ofiarę poprzez podchodzenie w górę po linie.
Ratownik znajduje się na dole – metoda ta wymaga zainstalowania liny podwójnie, najlepiej poprzez
bloczek. Lina musi mieć długość równą co najmniej podwójnej długości drogi ewakuacji.
Poszkodowany wpinany jest do jednego końca liny, do drugiego zaś wpina się ratownik za pomocą
przyrządów do wychodzenia. Ratownik spina się lonżą z poszkodowanym i podchodzi po linie
podnosząc przeciwwagą poszkodowanego i dodatkowo ochraniając go przed zahaczaniem
o konstrukcję.
C. Transport poszkodowanego w górę z wykorzystaniem przeciwwagi przy 3-osobowym zespole
ratowniczym
Opis sytuacji
Poszkodowany uległ wypadkowi w głębokiej studni (np. jaskini), sztolni itp. i nie jest w stanie
samodzielnie się ewakuować. Ratownicy oprócz indywidualnego sprzętu posiadają: dwie liny, bloczek
z blokada np. traxion, przyrząd asekuracyjny samozaciskowy np. gri-gri, I`D oraz akcesoria do
budowy stanowisk asekuracyjnych (pętle, karabinki)’
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Tok postępowania:
Zespół trzech ratowników dociera nad studnię, w
której znajduje się poszkodowany. Ratownicy montują
dwa stanowisk asekuracyjne. Z jednego z nich, za
pomocą samozaciskowego przyrządu asekuracyjnego
(np. I`D), zostanie opuszczony do poszkodowanego
jeden z ratowników wraz z noszami, w celu
zabezpieczenia poszkodowanego i przygotowania go
do ewakuacji. Ratownik ten jest dodatkowo
asekurowany od góry, przy pomocy dowolnego
przyrządu, liną przepuszczoną przez bloczek z blokadą
np. traxion (odblokowany), wpięty w drugie
stanowiska asekuracyjnego. Po dotarciu do
poszkodowanego należy zablokować traxiona.
Ratownik podpina poszkodowanego (ewentualnie
nosze jeśli są konieczne) do obydwu lin. Należy
sprawdzić prawidłowość wpięcia liny z drugiego
stanowiska gdyż oba końce tej liny są opuszczone na
dół.
Następnie ratownik z drugiego stanowiska i ratownik
będący na dole wpinają się swoimi przyrządami
zaciskowymi (croll, poignee) do tej samej liny, przy
czym ratownik będący na dole dodatkowo spina się
lonżą z poszkodowanym. Obydwaj ratownicy
rozpoczynają podchodzenie po linie unosząc w ten
sposób poszkodowanego. Zadaniem trzeciego
ratownika ratownik jest asekurowanie zespołu i pomoc
w podciąganiu poszkodowanego.

14.2.5. WYCIĄGANIE ZE SZCZELINY LODOWEJ
Na lodowcu - klasycznym wypadkiem jest upadek do szczeliny jednego z członków zespołu.
Niespodziewana trudność techniczna nawet podczas łatwej wycieczki może stanowić wyzwanie dla
zapewnienia odpowiedniej asekuracji. W zależności od miejsca istnieje kilka rozwiązań dla zespołu:
• Przejście z asekuracją lotną czyli bez punktów asekuracyjnych. Możliwy jest upadek do
niewidocznej szczeliny.
• Przejście z częściową asekuracją np. podczas pokonywania szczeliny brzeżnej. Pierwszy podejmuje
największe ryzyko, gdyż zazwyczaj nie może zakładać pośrednich punktów asekuracyjnych.
A. Asekuracja lotna
Nawet podczas łatwej wycieczki po lodowcu, pod ciężarem wspinacza, może się zerwać most
śnieżny i upadek do szczeliny lodowej. Jeżeli poruszał się on bez luzu na linie, refleks partnera,
przeciwdziałającego własnym ciężarem wystarczy, by zatrzymać upadek. Po zatrzymaniu upadku,
przed podjęciem innych działań, najpilniejsze będzie założenie stanowiska, które przejmie ciężar
poszkodowanego.
W zespole dwójkowym ratujący działa sam i musi być samowystarczalny. Musi poradzić sobie z
założeniem stanowiska tak, by przejęło ciężar poszkodowanego. Aby to się udało, trzeba wykonać
poniższą procedurę, cały czas równoważąc ciężar partnera oraz mając w zasięgu ręki niezbędny sprzęt
(bloczek z blokadą, karabinek, taśmę), zawsze wpięte do uprzęży (niezbędny jest trening).
Założenie stanowiska - Stanowisko zakłada się z użyciem "dead-mana". Należy wykorzystać taki
element ekwipunku, który będzie stawiał wystarczający opór działającej sile. W śniegu można
umieścić czekan, plecak, narty. W lodzie niezbędna jest śruba lodowa. Stanowisko wyposażyć w długą
pętlę. W śniegu, by uniknąć wyrwania zakopanego elementu, należy wykopać rowek w kierunku
przewidywanego obciążenia i w nim poprowadzić taśmę, zmniejszając efekt dźwigni.
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Przykłady stanowisk

Uwaga! Wbity pionowo czekan
może pomóc w utrzymaniu jednej
osoby, ale nie stanowi punktu
stanowiskowego. Istnieje duże
ryzyko wyrwania

Zakopany czekan Pętla z taśmy wokół skały Dwie śruby lodowe
jako deadman
Przejęcie ciężaru partnera przez stanowisko - Gdy stanowisko jest gotowe, należy przystąpić do
przeniesienia ciężaru z własnego ciała na stanowisko. Najpierw, na linie, na której wisi
poszkodowany, zakłada się bloczek z blokadą np. mini traxion. Koniecznie trzeba się upewnić czy lina
jest prawidłowo wpięta. Przed zamknięciem bloczka nie zapomnieć o opuszczeniu języka
zaciskowego, który umożliwi blokowanie. Sprawdzić kierunek blokowania.

Następnie:
- wpiąć mini traxion do taśmy stanowiskowej,
- przesunąć bloczek na linie tak, by naprężyć taśmę,
- odciążyć linę, by ciężar przejął bloczek, łagodnie i bez szarpnięcia; zrobić to stopniowo,
sprawdzając, czy stanowisko „trzyma", aż do pełnego obciążenia stanowiska,
- gdy ciężar poszkodowanego przejmie stanowisko, można przystąpić do dalszych czynności:
samodzielnego wychodzenia po linie lub instalacji systemu do wyciągania. Uwaga - aby uniknąć
wypadku, ratownicy muszą mieć autoasekurację.
B. Pokonywanie szczeliny brzeżnej
W czasie pokonywania szczeliny brzeżnej asekuracja odbywa się zwykle za pośrednictwem wcześniej
przygotowanego stanowiska asekuracyjnego. Wyróżniamy tu dwa przypadki:
Asekuracja pierwszego
Jeżeli pierwszy podejmie ryzyko upadku do szczeliny, to
ciężar drugiego, daleko z tyłu, powinien wystarczyć.
Jeżeli pierwszy podejmie ryzyko upadku z pochyłości, to
zespół powinien mieć asekurację ze stanowiska.
Drugi trzyma się z boku, poza możliwym torem upadku.
Lina pierwszego nie przechodzi przez punkt asekuracyjny,
ponieważ zostałby wyrwany podczas upadku. Drugi
asekuruje dynamicznie, wpięty do deadmana.
Uwaga! Bez kierunkowego przelotu pierwszy spadnie
poniżej asekurującego. W takim wypadku nie można
używać verso ani reverso. Asekuracja półwyblinką z
karabinka w uprzęży lub z ciała.
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Asekuracja drugiego
Pierwszy może dojść do istniejącego punktu
stanowiskowego lub stworzyć prowizoryczne stanowisko
na stoku.
Drugi jest asekurowany półwyblinką lub reverso,
z punktu stanowiskowego.
Uwaga! Asekuracja z uprzęży z kierunkowym przelotem
nad stanowiskiem podwójnie obciąża deadmana dzięki
efektowi bloczka.

C. Ratowanie ze szczeliny
upadku do szczeliny, jeżeli zespół jest sam, partner musi wyciągnąć towarzysza własnymi siłami,
stosując układ do wyciągania - wyciągarkę. W zależności od sytuacji i stanu poszkodowanego należy
wybrać system, który zapewni skuteczność. Pokazano tylko niektóre techniki, jest ich znacznie więcej.
Najważniejsze, to znać dobrze wybraną technikę, by ją zastosować bez popełnienia błędu.
Po

1. Podwójny prusik
Sytuacja: poszkodowany nie jest w stanie
pomóc, tarcie na krawędziach, ciężka ofiara i
lekki ratownik...
Wydajność teoretyczna: 7 do 1 (ciężar
poszkodowanego dzielony przez 7).
Zalety: skuteczne wyciąganie przy małej ilości
sprzętu.
Wady: bardzo techniczna instalacja,
wymagająca treningu i bezbłędnego
odtworzenia. Wymaga 5 m linki i dużej
nadwyżki liny do wybierania.
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2. Pętla i bloczek ruchomy
Sytuacja: zespół dwójkowy,
wiązanie "typu N" (zapas liny
znajduje się w plecaku).
Poszkodowany jest w stanie
pomóc, ale bez kontaktu ze
ścianą (przewieszona
szczelina, utrata czekana...)
Wydajność teoretyczna: 2
do 1 (ciężar poszkodowanego
dzielony przez 2).
Zalety: poszkodowany w
pełni uczestniczy w wysiłku
podczas wyciągania.
Wady: ryzyko zablokowania
lin skrzyżowanych przy
opuszczaniu bloczka do
poszkodowanego. Wymaga
dużej ilości liny.

Uwaga! Podczas wszystkich
manewrów lina pomiędzy punktem
stanowiskowym a ofiarą musi być
napięta, by ograniczyć ryzyko
szarpnięcia Jeżeli poszkodowany
współpracuje np. w przypadku 2/1,
należy regularnie wybierać luz.

3. Prosty układ do wyciągania
Sytuacja: poszkodowany jest w stanie pomóc,
wciągając się po ścianie szczeliny. Lekka ofiara, którą
ratownik może wyciągnąć bez przeszkód.
Wydajność teoretyczna: 3 do 1 (ciężar
poszkodowanego dzielony przez 3).
Zalety: nie wymaga dużej ilości sprzętu. Szybka i
prosta instalacja. Łatwe przejście do układu do
wyciągania o większej wydajności.
Wady: średnia wydajność.

13.3. RATOWNICTWO TECHNICZNE - ZORGANIZOWANE
Wyspecjalizowane zespoły ratownicze interweniują w momencie, gdy sytuacja jest szczególnie
trudna lub niebezpieczna. Działają niezależnie od warunków terenowych, wszędzie tam, gdzie
niezbędne są specjalne (linowe) techniki docierania do ofiar. Profesjonalni ratownicy takich jednostek
mają opanowane do perfekcji metody przemieszczania się i asekuracji, stosując, w zależności od
konfiguracji, zwożenie lub wyciąganie ofiar, albo linowy transport poziomy.
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15. REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU OCHRONY PRACY
15.1. Źródła prawa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Naczelnym aktem prawnym ochrony pracy jest Konstytucja RP wprowadzająca zasadę, że „każdy
ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz
obowiązki pracodawcy określa ustawa” (art.66, ust. l Konstytucji RP).
Głównym aktem prawnym zapewniającym pracownikom prawo do bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy jest zatem Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tj. w Dz. U. Nr 21
poz. 94 z 1998 r. z późniejszymi zmianami) i akty wykonawcze do tej ustawy.
Na kształt aktualnie obowiązującego prawa w zakresie bhp w Polsce wywarły wpływ uregulowania
zawarte w Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy a zwłaszcza Konwencja nr 155 MOP
oraz rozwiązania przyjęte w dyrektywach Unii Europejskiej, w tym głównie w „ramowej” dyrektywie
nr 89/391 EWG. Terminy wprowadzenia dyrektyw do prawodawstwa krajowego zostały ściśle
określone i są nieprzekraczalne.
15.2. Podstawowe akty prawne
A. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów BHP (Dziennik Ustaw nr 129 z dn. 23. 10. 1997) z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.,
nr 169)
Dział IV. Procesy pracy – wyciąg
- prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej:
13. Prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć.
30. Prace na wysokości, na masztach i wieżach antenowych.
31. Prace na wiaduktach i mostach.
- prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby:
39. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
- prace na wysokości (rozdz. 6 pkt E):
§ 105 Praca na wysokości ... jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej 1,0
m nad poziomem podłogi lub ziemi ... jeśli powierzchnia ta nie jest osłonięta ze wszystkich stron
ścianami lub ścianami z oknami i nie jest wyposażona w stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące
pracownika przed upadkiem z wysokości.
§ 110 Przy pracach na stopach, masztach konstrukcyjnych, wieżach, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na
drabinach i na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w
szczególności:
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny ... stałych elementów konstrukcji lub urządzeń
mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,
2) zapewnić stosowanie przez pracowników ... sprzętu chroniącego przed upadkiem
z wysokości
jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, ...,
3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokości.
- pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni:
1) przejść przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, ...,
2) umieć posługiwać się przydzielonymi ochronami osobistymi oraz urządzeniami zabezpieczającymi,
3) umieć bezpiecznie obsługiwać podstawowe urządzenia do transportu poziomego i pionowego,
4) posiadać książeczkę kwalifikacyjną z aktualnymi wpisami dotyczącymi stanu zdrowia.
B. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, z dn. 19 marca 2003 r.).
- prace na wysokości
Przez pojęcie "praca na wysokości" rozumiemy roboty wykonywane na: rusztowaniach-pomostach,
podestach, stałych galeriach, słupach masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach,
drabinach, klamrach i innych podwyższeniach na wysokości 1m od terenu zewnętrznego lub poziomu
podłogi obudowanej ścianami.
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- organizacja stanowisk pracy
Przy organizowaniu stanowisk pracy na wysokości należy stosować rygory i zabezpieczenia
wynikające z powyższego Rozporządzenia – poz. 401. Przystępując do prac, przy których grozi upadek
z wysokości, należy zastanowić się nad bezpiecznym sposobem ich wykonywania.
- zagrożenia
Zagrożenia występują najczęściej:
- przy wznoszeniu konstrukcji obiektów budowlanych podczas montażu słupów, stropów, ścian
z wielkiej płyty i dachów,
- przy montażu biegów i spoczników klatek schodowych, podestów i balkonów, a także montażu
i demontażu barier ochronnych i balustrad,
- przy wykonywaniu robót elewacyjnych budynku z rusztowań i pomostów roboczych, kryciu dachów,
montażu i demontażu rusztowań, pracach wykończeniowych i instalacyjnych wykonywanych za
pomocą drabin,
- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje możliwość spadania z góry różnych przedmiotów, narzędzi
i materiałów budowlanych.
- profilaktyka
W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas prac na wysokości należy ograniczać liczbę
niebezpiecznych operacji roboczych oraz stosować urządzenia zabezpieczające pracowników
niezależnie od ich woli i decyzji. Można to osiągnąć przez odpowiednie przygotowanie dokumentacji
technologiczno-organizacyjnej, zawierającej wytyczne bezpiecznego prowadzenia robót. Kierowanie
pracami na wysokości należy powierzać osobom mającym właściwe uprawnienia, przygotowanie
techniczne oraz praktykę zawodową.
Obowiązkiem nadzoru jest:
- prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno-organizacyjnej obiektu,
- przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości, zgodnie z instrukcją
bezpieczeństwa montażu, normami oraz z ogólnymi i szczegółowymi przepisami bhp,
- wyposażenie brygad roboczych w obowiązujące ochrony osobiste,
- dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokości, a zwłaszcza prawidłowości usytuowania
i zamocowania urządzeń zabezpieczających,
- wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placach budowy oraz oznaczanie
ich znakami ostrzegawczymi.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni:
- przejść przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaż ogólny powinien zaznajomić ich z
charakterem robót budowlano-montażowych, przedstawić podstawowe zagrożenia oraz przyczyny
wypadków,
- umieć posługiwać się przydzielonymi środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami
zabezpieczającymi,
- umieć bezpiecznie obsługiwać podstawowe urządzenia służące do transportu poziomego
i pionowego,
- posiadać książeczkę kwalifikacyjną z aktualnymi wpisami dotyczącymi stanu zdrowia i predyspozycji
do pracy na wysokości oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy zatrudnieni przy montażu,
demontażu oraz obsłudze rusztowań wiszących muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Uwaga: Przepisy zabraniają zatrudniania pracowników przy pracach na wysokości w przypadku
przeciwwskazań lekarskich.
- środki ochrony indywidualnej
W przypadku, gdy poczynania techniczne i organizacyjne nie mogą zapewnić pełnego
bezpieczeństwa pracy na wysokości, należy bezwzględnie stosować właściwe środki ochrony
indywidualnej, a przede wszystkim sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, tj.: szelki
bezpieczeństwa stosowane w połączeniu z linką mocowaną do uchwytu, a często także z urządzeniem
samohamownym (tzw. aparatem bezpieczeństwa) lub amortyzatorem włókienniczym oraz hełmy
ochronne.
Wybór właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinien być uzależniony od rodzaju robót,
a także od stopnia zagrożenia zdrowia i życia na stanowisku pracy. Szelki z linką bezpieczeństwa
ograniczają poruszanie się pracowników do obszaru wyznaczonego długością linki. Linka
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z urządzeniem samohamownym umożliwia zbliżanie się do krawędzi płaszczyzny, na której
wykonywane są prace i jednocześnie zabezpiecza przed upadkiem z wysokości. Długość linki bez wyżej
wymienionego urządzenia nie może być większa niż 1m.
Sprzęt ten można stosować jedynie wówczas, gdy w pobliżu stanowisk pracy na wysokości znajduje
się stała konstrukcja nie ulegająca odkształceniu lub zniszczeniu, stanowiąca pewny punkt
zamocowania linki bezpieczeństwa. Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości powinien być stale
sprawdzany. Wycofanie go z użycia powinno nastąpić po przekroczeniu terminu ważności oraz zawsze
wówczas, gdy sprzęt ten był narażony na przeciążenie spowodowane upadkiem człowieka z wysokości.
Pełny wykaz i karty wzorów środków ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy. Katalog ten umożliwia właściwy dobór środków ochrony indywidualnej oraz zgodne
z przepisami ich stosowanie.
C. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30. 05. 1996 r. w sprawie badań
lekarskich osób wykonujących prace na wysokości (rozdz. V pkt 3) –wyciąg:
- obowiązują badania lekarskie wstępne i okresowe ogólne, neurologiczne, okulistyczne
i otolaryngologiczne co 2-3 lata; powyżej 50 roku życia – co roku. Wady wzroku wymagające stałego
noszenia szkieł korekcyjnych stanowią przeciwwskazanie do zatrudnienia (nie dotyczy soczewek
kontaktowych).
D. Zarządzenie Przewodniczącego GKKFiS z dn. 31. 07. 1985 r. w sprawie uprawiania
alpinizmu (Monitor Polski nr 27 z dn. 10. 10. 1985 r.)
Załącznik nr 4 – Zasady bezpieczeństwa w alpinizmie – wyciąg:
Ze względu na szczególne zagrożenie życia zabrania się:
1) prowadzenia działalności z użyciem niepełnowartościowego sprzętu i wyposażenia,
2) prowadzenia działalności bez asekuracji,
3) prowadzenia działalności bez kasków ochronnych.
Sprzęt:
1) Sprzęt używany powinien być sprawny technicznie i mieć odpowiedni atest jakościowy.
2) Wszelkie elementy sprzętu wykonane z włókien poliamidowych powinny być wycofane z użycia po
upływie 2 lat od daty ich zakupu. Dotyczy to m. in. lin, pętli asekuracyjnych i uprzęży.
3) Lina, która asekurowała upadek prowadzącego powinna zostać wycofana z użycia.
4) Kask ochronny powinien być zaopatrzony w uprząż zapobiegającą zsunięciu się z głowy.
5) Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania alpinizmu (np. kasków
budowlanych, karabinków strażackich, lin żeglarskich itp.)
E. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu
(Dz. U. Z dnia 18 grudnia 2001 r.)
§ 20. 1. Do uprawiania alpinizmu służy sprzęt, który:
1) spełnia parametry wytrzymałościowe określone w przepisach Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń
Alpinistycznych (UIAA),
2) jest sprawny pod względem technicznym. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu nie
przeznaczonego do uprawiania alpinizmu.
F. Inne przepisy prawne stosujące się do prac na wysokości

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie

uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet; Dz. U. 1996 nr 114 poz. 545 ze zm. Dz. U. 2002
nr 127 poz. 1092
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej; Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac,
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby; Dz. U. 1996 nr 62 poz. 288
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i
higieny pracy; Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 ze zm. Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468, Dz. U. 2005 nr 117
poz. 986
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•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane; Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla środków ochrony indywidualnej; Dz. U. z dnia 28 grudnia 2005 r.
• Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych
wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust.1 dyrektywy 89/391/EWG).
15.3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu alpinizmu przemysłowego i szkolenie okresowe
Zaświadczenie wydaje się na podstawie par. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia
3.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.Nr 31, poz. 2l6) oraz na podstawie:
1) Rozp. Min. Gospodarki i Pracy; Dz.U. 04.180.1860 z dnia 18.08.2004 r. w sprawie szkoleń
w dziedzinie bhp rozdz. 3, par. 16 pkt 1 oraz rozdz. 2 par. 13 pkt 4 i Roz. Min. Gos. I Pracy z 27 lipca
2004, Dz. U. nr 180
2) Rozp. z 30.09.03 w sprawie minimalnych wymagań dot. bhp; Dz. U. nr 178 poz. 1745, par. 8e pkt 7
3) Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz. U. Nr 168 poz. 1649 i 1650
z dnia 28 sierpnia 2003 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. Pracy i Polit.
Socjal. w sprawie ogólnych przepisów bhp, cały rozdz. 6.
Przepisy rozporządzenia MGiP z dnia 27.07.2004 r. w spr. szkol. w dziedzinie bhp (Dz. U. Nr 180,
poz.1860 z późn. zm.) oparte na przep. KP - art. 237.2 i 237.5 i dyrektywach UE stanowią, że
szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia
pracowników - nie rzadziej niż raz w roku. Częstotliwość tą ustala pracodawca w konsultacji z załogą
w zależności od faktycznie występujących zagrożeń na danym stanowisku pracy (w tym pracy na
wysokościach). Zalecone jest też przeprowadzanie dodatkowych szkoleń uzupełniających instruktażowych (np.1-no dniowych - wysokościowych) w przypadku wystąpienia istotnych zmian
niebezpiecznych warunków pracy w tym zmian technologicznych. Na zaświadczeniu o odbyciu
szkolenia nie określa się terminu jego ważności.
15.4. Alpinizm przemysłowy
A. Wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy w ostatnim czasie realizuje kampanię informacyjno - kontrolną
podkreślając niezwykłą wagę stosowania zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, a w szcze gólności rangę stosowania w pierwszej kolejności środków ochrony zbiorowej.
Podczas doboru odpowiednich zabezpieczeń do prac szczególnie niebezpiecznych jakim jest praca
na wysokości, PIP radzi stosować następującą hierarchię:
1. Wyeliminuj ryzyko. Pomyśl czy można w pełni wyeliminować pracę na wysokości? Czy można
wykonać pracę z powierzchni ziemi przy zastosowaniu np. wysięgników?
2. Jeżeli nie można uniknąć pracy na wysokości w pierwszej kolejności powinny być zastosowane
środki ochrony zbiorowej np. zgodne z przepisami balustrady i siatki bezpieczeństwa do ochrony
wszystkich osób przebywających na wysokości.
3. W ostateczności, jeśli środki ochrony zbiorowej są niedostępne należy stosować środki ochrony
indywidualnej np. do nadawania pozycji przy pracy, do zabezpieczania przed upadkiem czy dostępu
linowego. Środki Ochrony Indywidualnej powinny być dostępne dla wszystkich pracowników by
zminimalizować ryzyko oraz konsekwencje ewentualnego upadku.
B. Status zawodowy alpinistów przemysłowych
W chwili obecnej alpinista przemysłowy ma status wykwalifikowanego specjalisty w swojej
dziedzinie. W Polsce, w chwili obecnej, nie figuruje jako zawód. Według danych Ewidencji
Działalności Gospodarczej, alpinizm przemysłowy zawarty jest w symbolu 45.25.E - wykonywanie
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specjalistycznych prac budowlanych wymagających specjalistycznej wiedzy i sprzętu. W Polsce
powstaje organizacja zajmująca się kwestiami zawodowymi alpinistów przemysłowych Stowarzyszenie Operatorów Technik Alpinistycznych w Przemyśle (SOTAP)
Poniżej podano niektóre zagraniczne organizacje dostępu linowego:
•
Wielka Brytania i Irlandia - IRATA, NARC
•
Stany Zjednoczone - SPRAT
•
Norwegia - SOFT
•
Niemcy - FISAT
C. Zalecenia IRATA
International IRATA — Industrial Rope Access Trade Association. (Międzynarodowe Branżowe
Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego) - opracowała procedury bezpieczeństwa
związane z wykonywaną pracą na wysokości.
Podstawowe zasady bezpiecznego dostępu linowego w standardzie IRATA to:
- odpowiednio wyszkoleni i wykwalifikowani pracownicy posiadający odnośne certyfikat i znający
zasady pierwszej pomocy,
- wcześniejsze przygotowanie miejsca pracy i planowanie czynności (teren pracy należy odgrodzić
i opisać, że prowadzone są prace na wysokości)
- codzienne szkolenie stanowiskowe oraz okresowe szkolenia bhp budowlane i ogólne,
- nadzór dostosowany da umiejętności pracownika wykonywanego zadania i warunków
atmosferycznych,
- praca zawsze co najmniej w dwie osoby z zachowaniem stałego kontaktu wzrokowo-głosowego,
- ocena ryzyka i procedury ratownicze dostosowane do okoliczności i sprzęt ratowniczy łatwo
dostępny w razie potrzeby,
- posiadanie aktualnych badań lekarskich,
- praca w kasku i odpowiedniej odzieży i obuwiu roboczym,
- system podwójnych lin — wszystkie operacje muszą być wykonywane przy prawidłowym użyciu
dwóch przyrządów asekuracyjnych: robaczego i asekuracyjnego,
- stosowanie odpowiedniego sprzętu (sportowy sprzęt alpinistyczny niejednokrotnie nie spełnia
warunków bezpiecznej pracy na wysokości),
- możliwość identyfikacji i codzienne sprawdzanie sprzętu przed jego zastosowaniem.
- urządzenie asekuracyjne umiejscowione stosunkowo wysoko.
D. Dobre rady dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników:
1. sprawdź, czy możliwe jest zastosowanie środków ochrony zbiorowej tj. barier, rusztowań lub
pomostów zabezpieczających, siatek bezpieczeństwa – wystarczy na początku każdej dniówki
sprawdzić, czy są właściwie skonstruowane i zamocowane, a nie będziesz musiał polegać na
odpowiedzialności swoich podwładnych,
2. jeżeli zastosowanie środków ochrony zbiorowej nie jest możliwe, wyposaż wszystkich swoich
pracowników w środki ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem,
3. zapewnij, aby te środki były właściwie dobrane do wykonywanej pracy, wówczas unikniesz
sytuacji, w której pracownicy za twoimi plecami będą zdejmować szelki,
4. upewnij się, że pracownicy wiedzą, do czego mają przypiąć linki i że miejsca mocowania są
wystarczająco wytrzymałe,
5. pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich podwładnych – od ich zachowania
może zależeć twoja przyszłość, a więc przeszkol ich właściwie, zadbaj, aby byli świadomi zagrożeń.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E. 10 przykazań alpinisty przemysłowego wg redakcji Alpinwork
noś kask,
zawsze się asekuruj,
wiąż węzły na końcu liny,
pracuj w systemie dwóch lin równoległych (nośna, asekuracyjna),
sprawdzaj sprzęt przed i po pracy,
czyść sprzęt,
sprawdzaj czy pozakręcałeś karabinki,
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8. odgrodź teren poniżej wykonywanych prac,
9. nie pracuj sam,
10. zarabiaj adekwatnie do wykonywanej pracy,
Ponadto należy pamiętać, że:
- Jakość punktów stanowiskowych przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo pracowników.
Równie istotne jest właściwe rozmieszczenie wszystkich elementów systemu i odpowiedni rozkład
obciążeń w układzie zabezpieczeń. Podwójne lub potrójne punkty stanowiskowe powinny być
standardem, w szczególności w ratownictwie i na tyrolkach.
- Instalacje do prac na wysokościach powinny być proste, poprawne i logiczne oraz systematycznie
kontrolowane przed każdym użyciem. Kontrola całego układu jest tym łatwiejsza im jest on prostszy,
bardziej przejrzysty i uporządkowany.
F. Ogrodzenie terenu pracy na wysokości
Należy uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym w strefę robót na wysokości poprzez:
- ogrodzenie terenu
- jeśli ogrodzenie terenu nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.5. Normy
A. Wykaz norm dotyczących pracy na wysokości technikami linowymi PN-EN
341:1999 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Urządzenia do opuszczania
353-1:2003 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samozaciskowe
ze sztywną prowadnicą.
353-2:2003 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samozaciskowe
z giętką prowadnicą.
354:2003 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa.
355:2003 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Amortyzatory.
358:2002 Sprzęt ochrony indywidualnej ustalający pozycje podczas pracy.
360:2003 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samohamowne.
361:2003 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa.
362:2005 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Łączniki.
363:2003 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem. Systemy powstrzymywania spadania.
365:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Ogólne wymagania
dotyczące instrukcji użytkowania oraz znakowania.
397-A1:2002 Przemysłowe hełmy ochronne (zmiana A1).
567:2000 Sprzęt alpinistyczny - klamry, liny. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
795:1996 Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. Wymagania i badanie.
813:1997 Indywidualny sprzęt zapobiegający upadkom z wysokości. Uprząż biodrowa.
1277:2001 Sprzęt alpinistyczny - uprzęże. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
1278:2001 Sprzęt alpinistyczny - bloczki linowe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
1492:2002 Sprzęt ratowniczy - kaski dla alpinistów. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
1497:2002 Sprzęt ratowniczy - szelki ratownicze.
1498:2002 Sprzęt ratowniczy - pętle ratownicze.
1891:2002 Sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający upadkom z wysokości. Liny rdzeniowe
w oplocie o małej rozciągliwości.
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16. PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA
(Wybrane zagadnienia)
16.1. ORGANIZACJA PIERWSZEJ POMOCY
Celem Systemu Pierwszej Pomocy jest zapewnienie wszystkim pracownikom oraz innym osobom,
szybkiej i skutecznej pomocy w razie doznania urazu do czasu podjęcia działań przez specjalistyczne
służby ratownicze. Kierownictwo prac ponosi ostateczną odpowiedzialność za zapewnienie sprawnie
działającego systemu udzielania pierwszej pomocy, w tym m.in.:
• Zapewnienie takiej ilości osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy oraz kierowania
akcją ratowniczą i/lub ewakuacją, by w każdym momencie prowadzenia prac były osoby zdolne
podjąć niezbędne działania.
• Zapewnienie by wśród osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy i kierowania akcją
ratowniczą i/lub ewakuacyjną znalazły się osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych.
• Zapewnienie materiałów i sprzętu niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy.
• Właściwe oznakowanie miejsca usytuowania punktu pierwszej pomocy, poprzez umieszczenie
widocznego oznakowania (biały krzyż na zielonym tle).
• Zapewnienie instrukcji udzielania pierwszej pomocy.
• Dobrą praktyką jest udostępnienie pracownikom informacji o osobach przeszkolonych do
udzielania pierwszej pomocy wraz z telefonami kontaktowymi.
Każdy pracownik obecny przy prowadzeniu akcji ratowniczej może być poproszony o wezwanie
pogotowia. Bardzo ważne jest by przekazać dyspozytorowi rzeczową i pełną informację. Oszczędzi to
czas marnowany na dodatkowe ustalenia.
Meldunek o wypadku powinien zawierać następujące dane (dotyczy wszystkich numerów
ratunkowych):
• CO? - rodzaj wypadku (np. upadek z drabiny, upadek z wysokości, porażenie prądem, atak padaczki itp.),
• GDZIE? - miejsce wypadku,
• ILE? - liczba poszkodowanych,
• JAK? - stan poszkodowanych,
• CO ROBISZ? - informacja o udzielonej dotychczas pomocy,
• KIM JESTEŚ? - dane personalne osoby wzywającej pomoc, numer telefonu, z którego dzwonisz.
Pamiętaj! Nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki!
16.2. RESUSCYTACJA
Wielu ludzi traci przytomność i umiera z powodu zatrzymania akcji serca. Śmierci tej można często
zapobiec poprzez natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). W skład
RKO wchodzą: uciskanie klatki piersiowej (zapewnia krążenie krwi) i oddechy ratownicze
(zapewniają dostarczenie tlenu do płuc). RKO może zapobiec uszkodzeniu narządów życiowo
ważnych, takich jak mózg i serce. Resuscytacja w większości przypadków nie przywraca akcji serca.
Jednakże prawidłowo prowadzona (zwłaszcza uciskanie klatki piersiowej) zwiększa
prawdopodobieństwo wykonania skutecznej defibrylacji po dostarczeniu defibrylatora lub innej akcji
ratunkowej przeprowadzonej przez służby medyczne.
Łańcuch przeżycia
Ratowanie życia wymaga wykonania sekwencji działań. Każde z nich wpływa na przeżycie. Są one
często opisywane jako ogniwa „łańcucha przeżycia”

A
B
A. Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy

C

D
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Należy podejrzewać zawał serca, jeżeli u poszkodowanego wystąpił długotrwały, gniotący ból
w środku klatki piersiowej, który nie ustępuje mimo odpoczynku. Ból może promieniować do ręki lub
żuchwy. Poszkodowani często opisują wystąpienie uczucia osłabienia, ciężkiej choroby oraz obfite
pocenie się. Jeżeli podejrzewasz zawał serca, natychmiast wezwij karetkę. W krajach UE obowiązuje
jeden numer ratunkowy 112. W Polsce numer do Pogotowia Ratunkowego to także 999.
B. Wczesne rozpoczęcie resuscytacji
Jeżeli dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia (serce przestaje pracować), wczesne rozpoczęcie
uciskania klatki piersiowej i oddechów ratowniczych (podstawowe zabiegi resuscytacyjne) może
podwoić szansę przeżycia poszkodowanego.
C. Wczesna defibrylacja
W większości przypadków zatrzymania krążenia mięsień sercowy drga z powodu zaburzeń
elektrycznych określanych jako ,,migotanie komór”. Jedynym skutecznym leczeniem migotania
komór jest wykonanie wstrząsu elektrycznego (defibrylacja). Szansa na wykonanie skutecznej
defibrylacji spada o prawie 10% w ciągu każdej minuty od chwili utraty przytomności. Użycie
zestawu AED umożliwia wykonanie defibrylacji nawet przez ratowników niezawodowych.
D. Opieka poresuscytacyjna
Po skutecznej resuscytacji ratownik może zwiększyć szansę przeżycia poszkodowanego.
W przypadku ratowników niezawodowych działania mogą obejmować ułożenie nieprzytomnego,
oddychającego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Personel medyczny może używać
zaawansowanych technik w celu zwiększenia szans przeżycia poszkodowanego.
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne:
Ocena bezpieczeństwa
• Podchodź ostrożnie, upewnij się, że żadne niebezpieczeństwo nie
zagraża Tobie ani poszkodowanemu. Uważaj na zagrożenia: prąd
elektryczny, gazy, ruch uliczny, urządzenia mechaniczne
w ruchu itp.

Oceń przytomność
• Ostrożnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj „Czy wszystko
w porządku”?
• Jeżeli poszkodowany reaguje:
- pozostaw go w pozycji zastanej.
- dowiedz się, co mu dolega.
- regularnie oceniaj stan poszkodowanego.
• Jeżeli poszkodowany nie reaguje, wołaj o pomoc.
Wołanie o pomoc
• Jeżeli jest ktoś w pobliżu, poproś go, aby zaczekał, ponieważ
możesz potrzebować jego pomocy.
• Jeżeli jesteś sam, krzycz głośno, starając się zwrócić na siebie
uwagę, ale na tym etapie nie zostawiaj poszkodowanego.
Udrożnij drogi oddechowe
U nieprzytomnej osoby zapadający się do tyłu język może
zablokować drogi oddechowe. Można je udrożnić dzięki odchyleniu
głowy do tyłu i uniesieniu bródki, co powoduje odsunięcie się języka
od tylnej ściany gardła.
• Obróć poszkodowanego na plecy. Połóż jedną dłoń na jego czole
i delikatnie odchyl jego głowę do tyłu.
• Opierając końce dwóch palców (wskazujący i środkowy) drugiej
ręki poniżej bródki, unieś ją do góry.
• Kombinacja tych dwóch czynności udrażnia drogi oddechowe.
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Oceń oddech
• Utrzymując drożność dróg oddechowych sprawdź, czy ratowany
oddycha prawidłowo, używając:
- wzroku - zobacz ruchy klatki piersiowej
- słuchu - usłysz szmer towarzyszący wdechowi i wydechowi
- dotyku - poczuj strumień powietrza na swoim policzku.
Sprawdzanie, czy u poszkodowanego występuje prawidłowy oddech wzrokiem, słuchem i dotykiem - nie powinno trwać dłużej niż 10
sekund.
Oddech agonalny
W ciągu pierwszych kilku minut po zatrzymaniu krążenia poszkodowany może wykonywać
pojedyncze oddechy lub głośne westchnięcia przypominające oddychanie. Nie należy mylić tego
z prawidłowym oddechem.
Zadzwoń pod numer 112
Jeżeli poszkodowany nie reaguje i nie oddycha prawidłowo:
• jesteś sam:
- wezwij karetkę dzwoniąc na numer ratunkowy 112 lub 999 (jeżeli to konieczne, zostaw
poszkodowanego)
- jak najszybciej przynieś zestawu AED (jeżeli jest dostępny).
• jest ktoś obok Ciebie:
- poproś go o wezwanie karetki pogotowia (telefon 112 lub 999) oraz
- szybkie przyniesienie AED (jeżeli dostępne); w tym samym czasie rozpocznij resuscytację RKO
(uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze)!
Osoba wzywająca pomocy powinna podać miejsce zdarzenia, swoje nazwisko oraz poinformować,
że u poszkodowanego doszło do zatrzymania krążenia.
Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej
Uciskanie klatki piersiowej powinno być prowadzone u poszkodowanego leżącego na plecach na
twardej powierzchni. Mostek jest rytmicznie uciskany w kierunku pleców. Umożliwia to przepływ krwi
z serca po całym organizmie.
• Umieść nadgarstek jednej ręki na środku klatki
piersiowej.
• Umieść nadgarstek swojej drugiej ręki na grzbiecie
pierwszej. Spleć palce.
• Utrzymując ręce proste w łokciach, przesuń się tak,
aby twoje ramiona znajdowały się bezpośrednio nad
klatką piersiową poszkodowanego.
• Uciśnij mostek na głębokość 4-5 cm, a następnie
całkowicie zwolnij ucisk, ale trzymaj swoje dłonie
na mostku. Zalecana częstość uciskania klatki
piersiowej wynosi około 100 na minutę (trochę mniej
niż 2 uciśnięcia na sekundę). Wykonaj 30 uciśnięć.
• Może być pomocne głośne liczenie: jeden, i dwa, i
trzy, ... trzydzieści.
Wykonaj oddechy ratownicze
Preferuje się połączenie uciskania klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi. Po 30 uciśnięciach
klatki piersiowej wykonaj dwa oddechy ratownicze.
• Utrzymuj drożne drogi oddechowe (odchylenie głowy do tyłu, uniesienie bródki). Wykorzystując
palce ręki leżącej na czole zaciśnij nos poszkodowanego. Drugą ręką utrzymuj uniesienie bródki,
tak aby usta były otwarte.
• Weź normalny wdech, obejmij swoimi wargami usta poszkodowanego; musisz to zrobić dokładnie,
aby powietrze wprowadzane podczas oddechu ratowniczego nie wydostawało się na zewnątrz.
Wykonuj spokojny wydech do ust poszkodowanego, powinien on trwać 1 sekundę. Jeśli to możliwe,
patrz w kierunku klatki piersiowej poszkodowanego; obserwuj, czy klatka piersiowa unosi się podczas
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każdego oddechu ratowniczego. Każdy oddech ratowniczy powinien być wystarczający, aby spowodować widoczne uniesienie się klatki piersiowej - jak przy
normalnym oddechu.
• Utrzymując odchylenie głowy i uniesienie bródki, odsuń
swoje usta od ust poszkodowanego. Pozwól, aby powietrze
opuściło płuca ratowanego, powodując opadnięcie klatki
piersiowej.
Nabierz po raz kolejny powietrza i powtórz opisaną wyżej
sekwencję, tak by łącznie wykonać dwa oddechy ratownicze. Jeżeli pierwszy oddech ratowniczy nie
spowodował uniesienia się klatki piersiowej, jak przy normalnym oddechu, wtedy przed kolejną próbą:
• skontroluj jamę ustną poszkodowanego i usuń wszelkie możliwe przeszkody,
• ponownie sprawdź, czy odchylenie głowy i uniesienie bródki zostały prawidłowo wykonane.
Wykonuj naprzemiennie 30 uciśnięć i 2 oddechy ratownicze, do czasu aż przybędzie wykwalifikowana
pomoc lub nie będziesz mógł kontynuować RKO ze względu na wyczerpanie fizyczne. Jeżeli nie
możesz lub nie chcesz wykonywać oddechów ratowniczych, podejmij tylko uciskanie klatki piersiowej.
Powinno ono być prowadzone z częstością 100/min. Przerwij RKO w celu oceny poszkodowanego,
tylko kiedy zacznie on prawidłowo oddychać. W innych przypadkach nie przerywaj resuscytacji.
Pozycja bezpieczna
Pozycja bezpieczna utrzymuje drożne drogi oddechowe u nieprzytomnego poszkodowanego, który
oddycha prawidłowo. Zapobiega zapadaniu się języka, co mogłoby spowodować niedrożność dróg
oddechowych oraz umożliwia łatwe wydostanie się treści pokarmowej (np. podczas wymiotów) z jamy
ustnej poszkodowanego.
• Ściągnij poszkodowanemu okulary.
• Klęknij obok poszkodowanego, upewnij się, że
ma obie nogi wyprostowane.
• Umieść ramię bliższe Ciebie pod kątem prostym
do tułowia, zegnij w łokciu, tak aby dłoń była
skierowana ku górze.
• Drugie ramię przełóż przez klatkę piersiową
i przyciśnij grzbiet dłoni poszkodowanego do
jego policzka po swojej stronie.

• Drugą ręką chwyć dalszą nogę poszkodowanego
tuż powyżej kolana i zegnij ją utrzymując stopę
na podłożu.
• Trzymając przyciśniętą dłoń do policzka,
pociągnij
za
zgiętą
nogę
obracając
poszkodowanego na swoją stronę.
• Ustaw leżącą wyżej nogę, tak aby zarówno
biodro, jak i kolano były zgięte pod kątem
prostym.
• Odchył głowę upewniając się, że drogi
oddechowe pozostają drożne.
• Wsuń dłoń pod policzek, jeśli to konieczne, tak
aby utrzymywała odgięcie głowy.
• Sprawdzaj regularnie oddech.
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Przenoszenie zakażeń
• Możliwość przeniesienia infekcji w trakcie próby resuscytacji staje się współcześnie źródłem
niepokoju, szczególnie przed wirusem zapalenia wątroby typu B (powodującego uszkodzenie
wątroby) i ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), będącego przyczyną AIDS. Pomimo
częstego wykonywania zabiegów resuscytacyjnych nie opisano przypadków zakażenia wirusem
zapalenia wątroby ani HIV będących rezultatem prowadzenia oddechów ratowniczych.
• Ryzyko przeniesienia chorób wzrasta, jeśli dojdzie do kontaktu zainfekowanej krwi z uszkodzoną
skórą, na przykład raną lub obtarciem. Zaleca się w czasie resuscytacji unikania kontaktu z krwią oraz
innymi płynami ustrojowymi (jak plwocina, wydzielina z nosa, pot lub wymiociny). W takich
sytuacjach można użyć chusty twarzowej lub maski kieszonkowej. Chusteczki do nosa są całkowicie
nieskuteczne i mogą ułatwić przejście materiału zakaźnego, znacznie zwiększając ryzyko infekcji.
Maska kieszonkowa - to przezroczysta maseczka używana do
prowadzenia oddechów usta—maska. Ma ona zastawkę jednokierunkową,
dzięki czemu powietrze wydychane przez poszkodowanego jest kierowane
z dala od osoby udzielającej pomocy. Maska jest przezroczysta, aby
wymioty lub krew poszkodowanego były widoczne. Niektóre maski mają
port pozwalający na podłączenie tlenu. Zalecana jest technika dwuręczna,
aby utrzymać szczelność pomiędzy maską a twarzą poszkodowanego.
Chusty twarzowe - mają plastykową lub silikonową powłokę
oddzielającą usta poszkodowanego od ratownika.

AUTOREAMINACJA PRZY ATAKU SERCA
czyli jak przeżyć atak serca przy braku pomocy z zewnątrz*
Objawy ataku serca: nagły atak silnego bólu w klatce piersiowej, który zaczyna promieniować
w kierunku ramienia i w górę w kierunku szczęki; serce bije nieprawidłowo, uczucie omdlenia – po
około 10-ciu sekundach nastąpi utrata przytomności.
Jak postępować:
- Nie panikować
- Zacząć kaszleć bardzo intensywnie powtarzając tą czynność
- Przed każdym kaszlnięciem należy nabrać głęboki oddech, kaszel powinien być głęboki
i przedłużony w celu ewakuowania plwociny zalegającej głęboko wewnątrz klatki piersiowej. Oddech
i kaszel musi być powtarzany co dwie sekundy bez przerwy aż do chwili przybycia pomocy, lub do
chwili w której serce zacznie ponownie bić normalnie.
Głęboki oddech doprowadza tlen do płuc, a ruch związany z kaszlem uciska serce i utrzymuje
krążenie krwi. Ciśnienie wywołane uciskiem na serce podczas kaszlu pomaga również odzyskać
prawidłowy rytm serca. W ten sposób ofiary ataku serca mogą dotrzeć do szpitala.
*na podstawie Journal of General Hospital Rochester nr 240
16.3. URAZY KOŚCI I STAWÓW KOŃCZYN
We wszystkich przypadkach złamania kończynę powinno się
unieruchomić, i to w takiej pozycji, w jakiej chory ją trzyma, jako
tzw. unieruchomienie transportowe. Powinno ono likwidować
bezpośrednio grożące niebezpieczeństwa, jak i zapobiegać
powikłaniom, które mogą wynikać w czasie przewożenia chorego do
szpitala. Do unieruchomienia nie należy zdejmować odzieży, a w
przypadku konieczności - zdejmowanie zaczynać od zdrowej
kończyny.
Unieruchomienie polega na odpowiednim ustaleniu kończyny na
sztywnym podłożu, aby odłamy nie przesuwały się względem siebie.
Do unieruchomienia stosujemy specjalne szyny, najczęściej druciane
tzw. szyny Kramera lub drewniane oraz szyny pneumatyczne.
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W sytuacjach wyjątkowych można użyć każdego materiału, np. kija,
deseczki, linijki czy wręcz przybandażować np. kończynę górną do
tułowia, a kończynę dolną, uszkodzoną, do zdrowej.

Aby szyny nie uciskały, powinny być starannie wyścielone, np. watą,
ligniną, oraz dość ściśle zabandażowane. Unieruchomienie powinno
obejmować co najmniej dwa sąsiednie stawy, poniżej
i powyżej
miejsca złamania, bez próby nastawienia złamania.
W przypadku
złamania otwartego przed unieruchomieniem należy nałożyć jałowy
opatrunek

Dobre unieruchomienie nie tylko zapobiega przesuwaniu się odłamów kostnych względem siebie,
lecz również likwiduje ból w miejscu złamania. Unieruchomioną kończynę należy ułożyć nieco
wyżej, aby zapobiec narastaniu obrzęku.
Podobnie postępujemy w zwichnięciach stawu. Nastawienie zwichnięcia w każdym przypadku
powinno być poprzedzone wykonaniem zdjęcia radiologicznego.
16.4. URAZY KRĘGOSŁUPA
Chorzy nieprzytomni, u których okoliczności wypadku nasuwają podejrzenie uszkodzenia
kręgosłupa (upadek z wysokości), najczęściej wymagają specjalistycznej pomocy medycznej. Przy
udzielaniu pierwszej pomocy ważne jest zapewnienie choremu prawidłowego oddechu. Chorzy
przytomni skarżą się najczęściej na ból uszkodzonego odcinka kręgosłupa. Konieczne jest obejrzenie
bolesnego miejsca bez zmiany pozycji ciała. Stłuczenia, otarcia naskórka lub zniekształcenia tej
okolicy na ogół potwierdzają te podejrzenia. Udzielając pomocy rannemu należy pamiętać, aby
chorych przysypanych, np. gruzem, rusztowaniem, czy innymi przedmiotami, nie wyciągać spod
przedmiotów, a raczej przedmioty te z niego zdjąć. Udzielając pomocy rannemu, nie wolno unosić go
za głowę i biodra, czy barki i biodra, ponieważ może to spowodować przesunięcie uszkodzonych
kręgów i uszkodzenie rdzenia.
Chorego należy przesunąć na nosze, drzwi, deskę, najlepiej w kilka osób, bez zmiany pozycji ciała.
W przypadku podejrzenia uszkodzenia szyjnego odcinka kręgosłupa, głowa powinna być obłożona
z boku np. woreczkami z piaskiem i przybandażowana przez czoło do podłoża. Podobnie powinny być
przybandażowane barki, a w przypadku piersiowego czy lędźwiowego odcinka kręgosłupa
bandażujemy również miednicę i podudzia. Pod kolana można podłożyć zwinięty w rulon koc, aby
uniemożliwić ruchy obrotowe ciała w czasie transportu. Chorego najlepiej przewozić do szpitala
w pozycji na plecach, na twardym podłożu. Nie wolno przekładać chorego z noszy na nosze, lecz
transportować na noszach lub przedmiotach, na których został ułożony bezpośrednio na miejscu
wypadku, aż do chwili zbadania w szpitalu przez specjalistę. W czasie transportu trzeba dbać
o drożność dróg oddechowych, co jest szczególnie ważne u chorych z porażeniami wszystkich
kończyn. U tych chorych odkrztuszanie i kaszel są niemożliwe, dlatego w czasie transportu należy
chorego ułożyć głową w dół. W przypadku zaburzeń oddychania (u chorego wystąpi sinica) może być
potrzebne sztuczne oddychanie metodą usta-usta.
16.5. ZŁAMANIA ŻEBER
W złamaniach izolowanych, bez uszkodzenia płuc i naczyń międzyżebrowych, stosujemy środki
przeciwbólowe. W przypadku uszkodzenia płuca z następową odmą może występować dotkliwy ból
w miejscu złamania, nasilający się przy oddychaniu, z ograniczeniem ruchów klatki piersiowej po
stronie uszkodzonej. Czasem może wystąpić odma podskórna, mogą być słyszalne trzeszczenia,
świadczące o skaleczeniu płuca i gromadzeniu się powietrza pod skórą. Chorzy tacy wymagają
niezwłocznego skierowania do szpitala.
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16.6. ZRANIENIA
Pierwsza pomoc przy zranieniach polega na:
- zatamowaniu krwawienia (opanowaniu krwotoku),
- zapobieganiu zakażenia rany przez założenie odpowiedniego opatrunku,
- unieruchomieniu, jeśli zranienie dotyczy kończyny,
- możliwie szybkim przekazaniu zranionego do szpitala.
Opanowanie krwotoku
Każda rana krwawi na skutek przerwania tkanek i uszkodzenia naczyń krwionośnych. Krwawienie
trzeba opanować przez odpowiednie uciśnięcie tętnicy palcem lub pięścią, uciśnięcie rany za pomocą
opatrunku uciskowego lub przez nałożenie opaski uciskowej. Oczywiście sam ucisk nie wystarczy,
jeżeli nie powstał w ranie skrzep, który zatrzymuje krwawienie.
Doraźne zatrzymanie krwawienia jest możliwe w większości uszkodzeń dużych tętnic kończyn za
pomocą uciśnięcia palcem lub pięścią (dogłowowo od miejsca zranienia) do sąsiadujących z nią kości
(w przypadku kończyny dolnej będzie to ucisk tętnicy udowej do grzebienia kości łonowej na
wysokości pachwiny; w kończynie górnej — ucisk tętnicy ramiennej do trzonu kości ramiennej).
Umożliwia to następnie, bez zbędnej utraty krwi, założenie opatrunku uciskowego.
W przypadku krwawienia z żył lub z mniejszych i średnich tętnic zakłada się natychmiast opatrunek
uciskowy. Polega on na położeniu bezpośrednio na powierzchnię rany grubszej warstwy jałowej gazy,
następnie waty, którą mocno przybandażowujemy, najlepiej opaską elastyczną. W czasie zakładania
opatrunku uciskowego kończynę należy unieść ku górze. Ucisk nie może jednak być zbyt silny, aby
nie wywołał zasinienia lub zblednięcia palców, które powinny pozostać różowe i ciepłe. Dobrze
założony opatrunek uciskowy powinien zatrzymać każde krwawienie. Jeżeli ten opatrunek w miejscu
zranienia nie zatrzymał krwotoku, konieczny jest dalszy ucisk ręczny.
W przypadku niezwykle gwałtownego krwawienia z takich tętnic, jak szyjna czy podobojczykowa,
jedynym sposobem doraźnego opanowania krwawienia może okazać się uciśnięcie palcem miejsca
zranienia. W takiej sytuacji tylko błyskawiczny transport na oddział chirurgiczny może uratować życie
choremu. Jednocześnie należy w miarę możliwości zawiadomić telefonicznie szpital.
Amputowane części ciała należy zachować do ewentualnej replantacji, przechowując w czystej,
suchej, plastikowej folii zanurzonej w wodzie z lodem.
Może się zdarzyć, że w ranie utkwiło jakieś ciało obce (kawałek metalu, drewna, szkła, plastiku).
Przeciw naturalnemu odruchowi, nie wolno go wyjąć z rany, lecz należy pozostawić, uszczelniając
i stabilizując opatrunkami. Na ostrym końcu ciała obcego mogła bowiem obkurczyć się życiowo
istotna tętnica, z której krwotok będzie trudny do zatamowania. O ile obecność ciała obcego nie
zagraża bezpośrednio życiu, jego usuwaniem powinni zająć się specjaliści.
Zranienia głowy i rany szyi
Szczególnego postępowania wymagają rany i obrażenia głowy.
Rannego należy ułożyć w pozycji półsiedzącej podpartej i delikatnie
(nie uciskając) osłonić ranę opatrunkiem.
Trzeba unikać uciskania ran głowy, ponieważ rana może być
otwartym „wentylem bezpieczeństwa” dla rosnącego ciśnienia przy
ewentualnym krwawieniu wewnątrz czaszki.
Zatkanie odpływu może powiększyć krwiak i ucisnąć mózg z fatalnymi tego konsekwencjami.
Rany szyi wymagają ostrożności opatrywania. Dobrze jest stosować ucisk punktowy, tak aby nie
spowodować zaburzeń oddychania (uduszenia), zaciśnięcia tętnic szyjnych lub nie uszkodzić
kręgosłupa szyjnego.
Rany klatki piersiowej i brzucha
Rany klatki piersiowej, poza założeniem opatrunku uciskowego, należy jeszcze uszczelnić folią
i piastrem. Postępowanie takie zabezpiecza przed powstaniem lub narastaniem odmy opłucnowej. Fakt
oddychania zawdzięczamy między innymi rozprężeniu płuc wewnątrz klatki piersiowej. Wyrównanie
ciśnień między atmosferą a jamą opłucnej powoduje „zapadnięcie się” płuca pod działaniem sił
sprężystych tkanki, czyli odmę opłucnową. Brak czynnej tkanki płucnej prowadzi do duszenia się.
Rany brzucha wymagają ułożenia rannego na plecach, niewielkiego ugięcia mu nóg w kolanach
(zmniejszenie napięcia ściany brzucha) i przykrycia rany dużym, nieuciskającym opatrunkiem.
np. z chusty trójkątnej lub gazy opatrunkowej.
Nigdy nie należy podawać osobom rannym w brzuch niczego doustnie!
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16.7. USZKODZENIA OCZU
Dla ograniczenia ruchomości gałki ocznej preferuje się zastosowanie opatrunku obuocznego, nawet
w urazach jednego oka. Do opatrywania ran można, oprócz gazy i bandaży, stosować także chusty
trójkątne, plaster itp. Istnieje również wiele rodzajów specjalistycznych opatrunków,
np. silikonowanych, metalizowanych lub hydrożelowych (na oparzenia).
Każdy uraz i oparzenie oczu wymaga pilnej kontroli okulistycznej.
16.8. PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
Uszkodzenia wywołane prądem elektrycznym zależą od wielu czynników, ale przede wszystkim od
wysokości napięcia i natężenia prądu, czasu jego działania oraz drogi przepływu. Skóra wilgotna
stawia znacznie mniejszy opór niż skóra sucha. Wilgoć jest dobrym przewodnikiem elektryczności;
prąd przepływa wtedy swobodnie przez ciało i może porazić, poparzyć, nawet zabić, a przy bardzo
wysokim napięciu - spalić na węgiel. W każdym przypadku ulegają zaburzeniu podstawowe funkcje
życiowe: ośrodkowego układ nerwowego, oddychania i krążenia. Śmierć następuje w wyniku
zatrzymania krążenia krwi wskutek migotania komór serca. Porażony prądem elektrycznym pada
nagle nieprzytomny, kurcząc przy tym gwałtownie ręce; najczęściej w zaciśniętej dłoni kryje się
przewód elektryczny. W miejscu zetknięcia z prądem obserwujemy oparzenie skóry, niekiedy bardzo
rozległe. Ratowanie porażonego rozpoczyna się od możliwie szybkiego odłączenia go od źródła prądu
elektrycznego. Należy przy tym zachować dużą ostrożność, aby samemu nie ulec porażeniu. Należy
natychmiast przerwać dopływ prądu przez przekręcenie wyłącznika lub wyłączenie bezpieczników.
Jeżeli nie jest to możliwe, trzeba natychmiast wyciągnąć porażonego poza obręb przepływu prądu.
W tym przypadku jednak ratujący musi siebie odizolować za pomocą gumowych rękawic i kaloszy
albo izolować ręce, owijając je suchym materiałem, a nogi - stając na suchej desce itp.
Porażonego prądem należy chwytać jedną ręką tylko w miejscach okrytych odzieżą. Jeśli do porażenia
doszło na wolnym powietrzu, np. wskutek zerwania sieci elektrycznej, trzeba najpierw w bezpieczny
sposób odsunąć przewód dotykający ciała. Po usunięciu porażonego spod działania prądu należy
przystąpić do sztucznego oddychania metodą „usta—usta”. Przy zatrzymaniu krążenia trzeba
zastosować masaż pośredni serca i sztuczne oddychanie. Zabiegi te prowadzimy do momentu
odzyskania przez porażonego przytomności i oddechu. Wobec możliwości późniejszych powikłań,
nawet po odratowaniu porażonego, wzywamy natychmiast karetkę pogotowia ratunkowego, najlepiej
reanimacyjną (R). W czasie transportu konieczna jest kontrola tętna i ciśnienia krwi - istnieje
niebezpieczeństwo wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Obserwacja szpitalna jest konieczna.
16.9. OPARZENIA
Uszkadzający wpływ temperatury na skórę rozpoczyna się przy 42°C. Przy tej temperaturze już po 6
godzinach ulega martwicy naskórek, przy 55°C wystarczą 3 min działania, a przy 70°C zaledwie 1 s.
Graniczną temperaturą, powyżej której nieodwracalnemu uszkodzeniu ulega białko tkankowe, jest
55°C. Każda wyższa temperatura, działając na powierzchnię ciała, powoduje uszkodzenie skóry
i tkanek głębszych, najczęściej uszkodzenie nieodwracalne, czyli martwicę. W zależności od
wysokości temperatury, jaka działa na organizm człowieka, oraz czasu jej działania powstają
odpowiednie miejscowe lub ogólnoustrojowe uszkodzenia. Wyróżnia się 3 stopnie oparzenia, które
zależą od głębokości uszkodzenia.
Stopień I - cechuje się zaczerwienieniem skóry (rumień), połączonym z lekkim obrzękiem i bolesnym
pieczeniem.
Stopień II - charakteryzuje się tym, że oprócz zaczerwienienia i obrzęku pojawiają się pęcherze
wypełnione żółtawym płynem surowiczym. Bóle bywają znaczne. Rany goją się zwykle po upływie
ok. 2 tygodni
Stopień III - cechuje się zniszczeniem pełnej grubości skóry, a często i tkanek leżących głębiej,
niekiedy aż do kości. Często część martwicza skóry wysycha i powstają białoszare lub żółte strupy.
Oparzenie takie sprawia bardzo silne bóle, równocześnie jednak powierzchnia oparzona jest
niewrażliwa na dotyk. Takie oparzenia wymagają często leczenia operacyjnego przeszczepami skóry.
Skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek.
Oprócz zmian miejscowych oparzenie powoduje zaburzenia ogólnoustrojowe w postaci wstrząsu,
a następnie tzw. chorobę oparzeniową, wywołaną bólem, utratą osocz krwi i zatruciem organizmu
przez wchłaniane produkty rozpadu białka tkankowego.
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Postępowanie. W przypadku każdego oparzenia należy przyjąć zasadę, że jest ono cięższe, niż się
wydaje na pierwszy rzut oka. Trzeba pamiętać, że głębokie oparzenia są nieraz prawie niebolesne
z powodu natychmiastowego zniszczenia zakończeń nerwowych i dlatego mogą wydawać się
bezpośrednio po wypadku mniej groźne. Stąd oprócz oparzeń zupełnie błahych, każde oparzenie
powinien ocenić lekarz i odpowiednio pokierować jego leczeniem.
W każdym przypadku rozległego i ciężkiego oparzenia ciała należy dążyć do jak najszybszego
dostarczenia chorego do szpitala. W czasie transportu trzeba chronić go przed utratą ciepła.
Bezpośrednio po wypadku oparzone części ciała należy odkryć. W razie trudności z rozebraniem rozciąć odzież i obuwie. Jeśli odzież przylgnęła do ciała, należy ją odciąć dookoła, ale nie odrywać od
skóry. Jeżeli oparzenie jest rozległe i trudno jest założyć opatrunek, to chorego należy położyć
i zawinąć (w braku innego jałowego materiału opatrunkowego) np. w wyprane i wyprasowane
prześcieradło, a następnie dobrze go okryć. W razie oparzenia ręki należy pamiętać, aby natychmiast
zdjąć z palców pierścionki lub obrączkę, nawet je przecinając. Pozostawienie biżuterii na palcach
oparzonej ręki grozi ich martwicą na skutek narastającego obrzęku. Jeśli oparzony odczuwa silne bóle,
należy mu podać środki przeciwbólowe. Można podać także środki uspakajające.
Każdemu choremu, zwłaszcza z rozległym oparzeniem, należy podawać jak najwięcej ciepłych
napojów - herbatę, soki owocowe, mleko lub lekko osoloną wodę.
Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy nie jest leczenie, lecz uchronienie tkanek przed
zakażeniem i powiększeniem się martwicy. Najczęściej popełnianym błędem jest stosowanie na
powierzchnię oparzoną wszelkiego rodzaju maści lub płynów, np. maści tranowej, oleju i białka
kurzego. Stają się one później przyczyną zakażeń rany oparzeniowej. Nie wolno też zrywać lub
przekłuwać pęcherzy, co sprzyja tylko zakażeniu i obnaża uszkodzoną powierzchnię skory. Uniesiony
płynem naskórek stanowi idealny opatrunek biologiczny.
Właściwie udzielona pierwsza pomoc bezpośrednio po zadziałaniu energii cieplnej polega na
ochłodzeniu oparzonej okolicy zimną wodą, najlepiej przez umieszczenie pod strumieniem chłodnej
(o temp. ok. 20°C) wody lub w wannie, a jeśli to niemożliwe, przez okładanie powierzchni oparzonej
kompresami nasączonymi wodą. Oziębianie, rozpoczęte nawet do 60 min od oparzenia, ma nie tylko
działanie przeciwbólowe i przeciwobrzękowe, ale także zmniejsza głębokość oparzenia. Oziębianie
stosuje się aż do ustąpienia bólu. Ten prosty sposób, powinien znaleźć w praktyce powszechne
zastosowanie. Dopiero po ochłodzeniu należy przemyć skórę w okolicy oparzenia 70% alkoholem
i założyć suchy opatrunek z jałowej gazy.
16.10. ODMROŻENIA
Odmrożeniu ulegają przede wszystkim obwodowe części ciała, jak uszy, nos, palce u rąk i nóg.
Odmrożenie poprzedza szczypanie i pieczenie zagrożonej części ciała, która szybko staje się zupełnie
nieczuła i przybiera kredowobiałe zabarwienie. Nieco później zabarwienie okolicy zmienia się na
sinofioletowe oraz pojawia się obrzęk. Należy zaznaczyć, że zmiany w tkankach rozwijają się pod
wpływem zimna dość wolno i ujawniają się w pełni dopiero po kilku godzinach.
Pierwsza pomoc w przypadku odmrożenia, zwłaszcza gdy odmrożona część ciała jest jeszcze blada,
polega na możliwie szybkim przywróceniu w niej krążenia krwi. W tym celu stosujemy szybkie
ogrzanie uszkodzonej kończyny w kąpieli wodnej o coraz wyższej temperaturze. Rozpoczynamy
ogrzewanie wodą o temperaturze 25—30°C, aby po kilkunastu minutach zwiększyć ją aż do
38—40°C. Ogrzewanie należy stosować do czasu, gdy tkanki uzyskają odpowiednią temperaturę.
Po kąpieli można odmrożone miejsca lekko nacierać niewielką ilością 70% alkoholu etylowego aż do
zaróżowienia skóry. Następnie trzeba nałożyć jałowy opatrunek z grubą warstwą waty i z ciepło
owiniętymi kończynami odwieźć chorego do szpitala.
Jeśli w warunkach polowych nie ma możliwości wykonania takiej kąpieli ogrzewającej, to należy
zastosować krótkotrwały, delikatny masaż, używając niewielkiej ilości 70% alkoholu etylowego,
a następnie nałożyć gruby opatrunek ochronny. Odmrożonych okolic nie wolno nacierać śniegiem lub
zimną wodą, jak to niegdyś zalecano, ponieważ może to przynieść więcej szkody niż pożytku
w wyniku uszkodzenia zmarzniętych tkanek.
16.11. SZOK WISZENIA (Suspension trauma)
Upadek z wysokości często oprócz konsekwencji mechanicznych może powodować zaburzenia
fizjologiczne wynikające z bezwładnego wiszenia w uprzęży. Wiszenie w uprzęży przez dłuższy czas,
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wg dr David Merchant (http://skyworkers.info), samo w sobie nie powodując żadnego szoku prowadzi
niejednokrotnie do śmierci. Przyczyną tego jest jedyna reakcja fizyczna – omdlenie – które,
w pewnych konkretnych warunkach, może mieć katastrofalne skutki.
Serce człowieka charakteryzuje się tym, że potrafi wpompować krew w tętnice, ale nie umie
odpompować jej z żył. Tak więc podczas stania, grawitacja ściąga krew do nóg, natomiast serce
w żaden sposób nie jest w stanie temu zapobiec. Natura przygotowała wyjście z tej sytuacji prowadząc
naczynia krwionośne w nogach przez mięśnie szkieletowe. W czasie pracy mięśni krew jest
odpompowywana z powrotem do górnej części ciała. Jest to tzw. efekt pompy żylnej, który całkowicie
zależy od poruszania nogami. W przypadku, gdy nogi pozostają nieruchome, grawitacyjnie może do
nich wpłynąć duża ilości krwi, a zatem w obiegu pozostanie jej niewiele. W konsekwencji największy
konsument tlenu w naszym ciele – mózg – dostanie go za mało.
Dla systemu krążenia nie ma różnicy między utratą krwi a zebraniem się jej w jednym miejscu.
Wraz ze spadkiem ciśnienia krwi w mózgu wzrasta tętno i częstotliwość oddechu, co ma na celu
uzupełnienie niedoboru tlenu w mózgu. Efekt jednak jest odwrotny do zamierzonego, ponieważ
również do nóg dociera więcej krwi. W końcu ciśnienie krwi w mózgu spada poniżej krytycznego
poziomu i pojawia się omdlenie. Następuje wówczas bardzo wolne tempo pracy serca a do tego
w nogach gromadzi się bezczynnie duża ilość krwi – która przecież powinna transportować tlen.
System natleniania staje się potwornie niewydajny. Mózg, pozbawiony tlenu, obumiera. Biegu
wypadków nie można zatrzymać, jeśli nie uniesie się nóg lub nie zaktywizuje mięśni nóg. Proces ten,
od pełnej przytomności do całkowitej nieświadomości, może trwać jedyne 20 minut. Wystarczy,
że nogi zwisają i nie są używane. Tak więc szok związany z wiszeniem może być śmiertelny.
Krew zebrana w nogach oprócz tego, że jest niewystarczająco natleniona, dodatkowo z czasem staje
się coraz bardziej toksyczna. Jej gwałtowny powrót do górnej części ciała (w przypadku ściągnięcia
osoby poszkodowanej na ziemię) może spowodować zaburzenia pracy nerek i zatrzymanie akcji serca.
Jeśli osoba taka przez dłuższy czas była nieprzytomna, istniej spore ryzyko śmierci po jej uratowaniu
lub w ciągu kilku następnych dni. Ofiarę szoku należy przywracać do pozycji poziomej stopniowo tak,
aby jej całkowite położenie zajęło co najmniej 30 minut. Stoi to w sprzeczności z normalnym
traktowaniem omdleń. Istnieje zatem ryzyko, że osoba udzielająca pomocy poszkodowanemu nie
przeprowadzi należytego postępowania bez wcześniejszej informacji o jego stanie. Warunkiem
powodzenia akcji ratunkowej jest właściwe rozpoznanie.
Szok związany z wiszeniem nie dotyczy osób siedzących, ponieważ uda są poziomo i działanie
grawitacji jest ograniczone – a zatem osoby pracujące w dostępie linowym na sztywnych siedzeniach
(ławeczkach) są bezpieczne. Pracując bez ławeczki wskazanym jest posiadanie odpowiednich
regulowanych pętli, które w razie zawiśnięcia zakłada się pod kolanami i przyczepia do lonży przy
uprzęży. Pozwala to na uniesienie kolan do pozycji siedzącej i znaczne opóźnienie pojawienia się
objawów szoku. Badania pokazują, że czas może wydłużyć się nawet do 50 minut. Problem polega na
tym, że takie „siadanie” jest możliwe jedynie w uprzęży podczepianej z przodu. Osoba pracująca
w uprzęży podczepianej z tyłu często ma trudności z dosięgnięciem lonży, żeby podczepić pętlę pod
kolana. Ponadto wiszenie w uprzęży podczepianej z tyłu, w przypadku omdlenia, może prowadzić do
zablokowania dróg oddechowych, i tragicznych tego konsekwencji.
Udzielanie pierwszej pomocy polega w pierwszej kolejności sprowadzeniu ofiary na ziemię tak
szybko, jak to możliwe. Jeśli z jakichś powodów byłoby to niemożliwe należy unieść kolana ofiary
w ciągu pierwszych 5 minut używając do tego celu specjalnego lub zaimprowizowanego sprzętu.
W przypadku utraty przytomności należy chronić drogi oddechowe. Po zwiezieniu poszkodowanego
na ziemię należy utrzymywać go w pozycji siedzącej i zapewnić maksymalny dopływ tlenu.
Ratowanego nie należy nawadniać, jeśli nie doszło do znaczącej utraty płynów. Osoby zawieszone
dłużej niż 10 minut powinny zostać przetransportowane do szpitala, pozostałe osoby powinny być
utrzymywane w pozycji siedzącej przez 30 minut i obserwowane.
Z uwagi na szok związany z zawiśnięciem na linie zasadne jest stosowanie uprzęży z przednim
zaczepieniem. Ułatwiają one samodzielny ratunek i przyjęcie pozycji zapobiegającej szokowi.
Zaczepienie z tyłu zmniejsza natomiast ryzyko wystąpienia urazu kręgosłupa. Według normy EN361
4.2 zaczepienie musi znajdować się powyżej środka ciężkości, z przodu lub z tyłu. Międzynarodowe
normy ISO również dopuszczają oba typy uprzęży.
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