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Porady Sprawdzić swój sprzęt

Porady Techniczne
Uprząż

A. Wiązanie się liną podwójną

Uprząż - wierny towarzysz każdego ruchu
wspinacza, poddawana jest zużyciu,
obciążeniom, powtarzającym się deformacjom,
powtarzającemu się tarciu liny w punktach
wpinania, promieniowaniu UV, do którego
dołącza się nieunikniony kontakt ze skałą.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić:
- datę produkcji, nie powinna przekraczać 10
lat,
- stan taśm przy punktach wpinania, klamer,
szwów bezpieczeństwa,
- czy nie ma na nich przecięć, śladów zużycia,
sprawdzić ogólny stan uprzęży,
- prawidłowe działanie klamer regulacyjnych.

Ósemka na każdej żyle.

Wycofać waszą uprząż z użytkowania:
- jeżeli rezultaty sprawdzania nie są
satysfakcjonujące,
- po poważnym odpadnięciu,
- jeżeli macie wątpliwości co do jej
niezawodności.

Wpinanie się za pomocą wyblinki.

B. Stanowisko
Wpływ kąta na rozkład sił.

… www.petzl.com/ppe
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Sprawdzić jaki sprzęt jest potrzebny, jaka jest
jakość skały, jej ekspozycję. Sprawdzić prognozę
pogody - czy istnieje ryzyko burzy lub silnego
wiatru. Sprawdzić możliwości "wycofu" oraz
drogę zjazdu.
Wziąć ze sobą ubrania, wodę, żywność itd.
Wspinanie z plecakiem jest raczej męczące,
można użyć małego worka, który się wyciąga.
W zależności od drogi wrzucić na dno plecaka
kilka kości, haków, taśm i oczywiście latarkę
czołową.

Brać pod uwagę zygzakowanie drogi. Wiatr
może uniemożliwić wszelką komunikację
głosową. Sygnał gwizdka może być bardziej
skuteczny. Dostępne są również małe walkietalkie, praktyczne, bo nie trzeba krzyczeć.
Na przykład, gdy prowadzący krzyczy "mam
auto"- oznacza to, że założył stanowisko i ma
autoasekurację.
Gdy komunikacja głosowa jest niemożliwa:
- dwa gwizdki (lub dwa szarpnięcia liną)
oznaczają wpięcie do stanowiska,
- trzy gwizdki (lub trzy szarpnięcia liną)
oznaczają "możesz iść" i odpowiedź dwoma
szarpnięciami gdy drugi rusza.

Zjeżdżać zawsze z autoasekuracją (SHUNT
lub prusik). Zawsze robić węzeł na końcu
liny. Należy być ostrożnym podczas zjazdów,
zwłaszcza gdy się jest ostatnim. Uważać na
szczeliny, drzewa, ukształtowanie terenu, by
zminimalizować ryzyko zablokowania liny.
Końcówki żył mieć przy sobie na stanowisku
(mogą "uciec" ze stanowiska). Uważać by nie
stracić liny.

Wspinaczka wielowyciągowa

Przeanalizować warunki na
drodze i starannie przygotować
sprzęt
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Podchodząc pod ścianę
należy założyć kask

W czasie podejścia pod ścianę istnieje
niebezpieczeństwo spadających (strąconych)
kamieni. Unikać przebywania pod innymi
zespołami.

Przed startem ustalić zasady
komunikacji

Podczas zjazdu stosować
autoasekurację

Idealne stanowisko nie istnieje, prowadzący musi je dostosować do warunków terenowych. Ćwiczyć ze swoim sprzętem.
Zawsze analizować konsekwencje zerwania jednego punktu zaczepienia w stanowisku, które zakładacie.

Stanowisko nie jest samonastawne, kluczka nie przesuwa się, obciążając równo wszystkie punkty
Dobry rozkład sił, przy braku bocznych obciążeń.
Mała siła uderzenia w razie zerwania punktu zaczepienia, co jest istotne dla stanowisk z haków, kości...
Zły rozkład sił przy bocznym obciążaniu.
- Stanowisko z taśmy z wyblinką
(łatwa regulacja).

- Stanowisko z liny dynamicznej, równy
rozkład obciążeń, ramiona połączone
ósemką.

- Stanowisko z liny,
równy rozkład
obciążeń.

- Konsekwencja
bocznego obciążenia.
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Lonża musi zawsze być
obciążona.

Użycie lonży z taśmy na stanowisku lub
podczas zjazdu - wymaga szczególnej uwagi.
Każdy bezpośredni lot na lonży jest zabroniony.
Lonża z taśmy nie absorbuje energii uderzenia
i nawet najmniejszy lot może wygenerować
ekstremalnie poważne uderzenie na uprząż
i wspinacza.

www.petzl.com

Porady Podstawy
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C. Wspinanie ze zmiennym prowadzeniem

Dobry rozkład sił, nawet przy obciążeniach nieosiowych. Węzły zmniejszają konsekwencje zniszczenia punktu stanowiskowego.

- Stanowisko z taśmy, jeden
węzeł.

1. Przy dojściu do stanowiska: sprawdzić
punkty stanowiskowe i założyć auto.

2. Wpiąć karabinek asekuracyjny do taśmy za
pomocą wyblinki.

3. Asekurować drugiego.

4. Drugi wpina się i wymienia sprzętem
z prowadzącym.

5. Założyć przelot kierunkowy.

6. Drugi staje się prowadzącym.

- Stanowisko z taśmy, dwa węzły.
Efekt bocznego
obciążenia.

Skutki zerwania punktu stanowiskowego
Stanowisko nie-samonastawne.

Stanowisko częściowo samonastawne.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.

Stanowisko częściowo samonastawne, najniższy punkt przesuwa się w niewielkim zakresie

Stanowisko z liny łączącej dwa punkty "na krótko"

Wspinaczka wielowyciągowa
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Siły nie są dobrze rozłożone pomiędzy punktami.
Stanowisko do założenia wyłącznie gdy nie ma wątpliwości co do wytrzymałości punktów stanowiskowych.

50

51

Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.

Niezbędny jest przelot kierunkowy blisko stanowiska, lub na stanowisku, jeśli jest ono z punktów nie budzących wątpliwości co do ich wytrzymałości.

Lonża musi zawsze być obciążona.

F. Pomoc drugiemu
Pomoc drugiemu w trudnościach: wyciąganie.

D. Zakładanie zjazdu na dwóch linach połączonych węzłem

G. Wychodzenie na linie
drugiego
Wychodzenie na REVERSO3,
asekurowane przez prowadzącego
drugiego zespołu.

=
20 cm min.

E. Zjazd

Odblokowanie drugiego.

Wpinanie pętli pomocniczej.
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Wyścig z zachodzącym słońcem,
Anna Avery, ostatni wyciąg
Cathédrale, 7a+
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