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A BARLANGKUTATÁSNÁL HASZNÁLT 
CSEHSZLOVÁK HEGYMÁSZÓKÖTELEK 
VIZSGÁLATÁNAK RÉSZEREDMÉNYEI

Stibrányi Gusztáv

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A Szlovák Barlangkutató Szövetség technikai szakbizottsága 1983 óta teszteli — megfelelő gyári vizsgá
latok híján — a csehszlovák gyártmányú, 9 és 11 mm átmérőjű hegymászóköteleket. A különböző körülmé
nyek között, különböző mértékben használt köteleken statikus és dinamikus méréssorozatokat végeztek, me
lyek számos, a gyakorlati felhasználás szempontjából is fontos eredményt hoztak. Az eredményeket össze
gezve megállapítást nyert, hogy a l l  mm átmérőjű kötél hosszabb intenzív igénybevétel esetén is megfelelő 
a barlangi egykötetes technika alkalmazására, míg a 9 mm átmérőjű kötél használata nem tanácsolható.

Csehszlovákiában a hegymászóköteleket a 60-as 
években kezdték gyártani. Használatuk a barlang- 
kutatók között szélesebb körben az 1973. évi 
csehszlovákiai VI. Nemzetközi Szpeleológiai Kong
resszus után terjedt el. Becslésünk szerint ma a 
csehszlovák hegymászókötél használóinak száma 
eléri a tizenötezret. Ebből kb. háromezer a barlang- 
kutató. A használat során a kötél terhelhetősége 
nagyon fontos tényező. A gyártó cég, a Juta Dvur 
Králové nad La bem bolaticei részlege nem végzett 
semmilyen komolyabb és mélyrehatóbb vizsgálatot 
a kötelekkel. A mai napig is az alábbi hivatalos 
technikai adatok az egyedüliek:
9 mm átmérőjű kötél szakítószilárdsága 11 760 N, 
nyúlása 18,5%
11 mm átmérőjű kötél szakítószilárdsága 14 700 N, 
nyúlása 18,5%.

A pontosabb és részletesebb adatok hiánya, vala
mint a használat közben állandóan változó állapot 
vezette a Szlovák Barlangkutató Szövetség technikai 
szakbizottságát az alábbi vizsgálatok megkezdésére.

A statikus vizsgálatokat 1983 tavaszán kezdtük el. 
Különböző köteleket vásároltunk nagyobb meny- 
nyiségben. Minden kötélből levágtunk hat mintát, 
melyeket szakítógéppel, nyolcas csomóval rögzítve 
elszakítottunk, majd a megmaradt köteleket külön
böző körülmények között kezdtük használni. 
Egyiket csak száraz aknákban, utána száraz helyen 
tárolva, másikat állandóan vizes helyeken és vízben 
tárolva, a harmadikat igen sáros aknákban és sárban 
tárolva, negyediket mindig ugyanannál a végénél

rögzítve és csak egy irányban használva. Az ötödiket 
általános igénybevétellel használtuk, majd volt olyan 
kötél, amit nem használtunk, de kitettük a termé
szeti viszonyok — nap, eső, fagy — hatásának. 
Végül egyet használat nélkül száraz, 15 °C-os 
helyiségben raktároztunk el. Mindent, ami a kö
telekkel történt, figyeltünk és pontosan rögzítet
tünk.

Nm
A kötél használtságának mértékét k ----- -benm

értékeltük ki. Például, ha egy 45 m mély aknában 
egy három fős csoport egy 60 m hosszú kötélből 
51 métert használt, akkor ennek a használtsági 
foka 2 040 Nm/m-el fog növekedni.

lx . m . n 51 X800X3 
k =  ------ j ------ =  2 040 Nm/m
k =  a kötél használtságának mértéke, Nm egy 

méter kötélre
lx =  a valóságban használt kötélhossz 
m =  a barlangkutató testsúlya, 80 kg =  800 N 

(állandó)
n =  a barlangkutatók száma 
1 =  a kötéldarab teljes hossza

Minden kötél végéről bizonyos időközökben 
3—3 mintát vágtunk le, amelyeket az elsővel azonos 
körülmények között elszakítottunk.

A dinamikus vizsgálatok menete a következő volt: 
Nagyobb mennyiségű 9 és 11 mm 0-jű  kötelet 
vásároltunk egyenesen a gyártó cégtől. Ügyeltünk 
arra, hogy az egész mennyiség egyforma nyers
anyagból és egyidőben legyen legyártva. Ezt a
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mennyiséget mindkét fajtából pontosan megfeleztük. 
Egyik felét a következő méréseknek vetettük alá: 
mértük a dinamikus erőket az 1 méter hosszú 
kötélmintákban, amikor ezekbe különböző súlyú 
(600 ; 800 és 850 N) ember zuhant, különböző 
eséstényezőknél (K) 0,5; 1; 1,5 és 2. Minden mérést 
ötször megismételtünk, tehát a 9 mm 0-jű  kötélnél 
60 és a 11 mm 0-jű kötélnél szintén 60 adatot 
kaptunk. Ezenkívül még egy háromszor megismételt 
zuhanás-sorozatot is mértünk 82 kg-os acélsúllyal, 
mind a négy eséstényezővel. A vizsgálatra kiválasz
tott kötelek másik felét a mindennapi barlangkuta

táshoz használtuk. A használati körülményeket 
szintén figyeltük és regisztráltuk. Kéthavi használat 
után a köteleket ugyanolyan dinamikus vizsgálatnak 
vetettük alá, mint az újakat. Az eredmények éppen 
ellenkezőek voltak, mint ahogy azt vártuk. A hasz
nált kötélnél mi nagyobb dinamikus erők fellépésére 
számítottunk, de a valóságban ez egy alkalommal 
sem fordult elő. Még a kontrolméréseknél sem mu
tatkozott a dinamikus erők növekedése, pedig e 
kötélminták csomóit előző Kl-es zuhanás igénybe 
vette. (A sorozat méréseknél mindig csak az egyik 
csomó volt meghúzva az ezt megelőző zuhanástól.)

A kötéltesztek legérdekesebb eredményeit a következő táblázatok mutalják:
1. Szokásosan használt 9 mm 0-jű kötél

Új kötél 1 év után 3 év után 3 év után vizesen

11900N 13380N 
100% 100%

12120N 13230N 
102% 99%

9940N 10550N 
83% 79%

9300N 9613N 
78% 72%

oIIM

k =  1,45 k =  3,41 k =  3,41

Az első szám a leggyengébb minta szilárdságát, a második szám az átlagos szilárdságot jelenti.

2. Egyirányban használt 9 mm 0-jű  kötél 3 év 
után k =  2,96

Leggyengébb Átlag 
minta szilárdság

Felső vége 

Alsó vége

11350N 11736N
77% 77% 
12120N 12793N
82% 84%

3. Szokásosan használt 11 mm 0-jű  kötél

Új kötél 1 év után 3 év után 3 év után vizesen 
6 órán át

25000N 25350N 
100% 100%

18140N 19680N 
72% 78%

14200N 15890N 
57% 63%

15580N 17126N 
61% 67%

k =  0 k =  1,62 k =  4,68

4. Használatlan 8 
nyoknak kitéve

mm 0-jű kötél, éghajlati viszo-

Új kötél 1 év után 3 és Vi év után

11800N 12050N 
100% 100%

8470N 9090N 7980N 8600N 
72% 75% 68% 71%

5. Használatlan 8 mm 0-jű  kötél, helyesen tárolva (sötétség, 15 °C, a levegő relatív nedvessége max. 65%)

Új kötél 1 év után 3 év után 4 év után 5 év után

11800N 12050N 11 BON 12340N 11950N 12570N 12620N 12800N 12030N 12480N
100% 100% 94% 102% 101% 104% 106% 107% 102% 104%
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6. Dinamikus erők 1 m hosszú kötélre való zuhanásnál
0 9  mm 0  11 mm

Személy Acélsúly Személy Acélsúly
800 N 820 N 800 N 820 N

Új Használt Új Használt Úji Használt Új Új

K 0,5 4150 N 2940 N 5510 N 3722 N 4021 N 3760 N 7430 N 4761 N K 0,5
K 1 5494 N 4121 N 8234 N 5727 N 5491 N 4722 N 10624 N 6718 N K 1
K 1,5 6164 N 5284 N 10375 N 7230 N 7304 N 5650 N 12596 N 9549 N K 1,5
K 2 8235 N 6442 N 12265 N 8518 N 8521 N 6881 N 15944 N 11110 N K 2

Új 9 mm 0-jű  kötél átlagos szilárdsága 
13560 N

Ugyanez az új kötél 1 méter hosszú 820 N acélsúly 
K 2 zuhanásnál

10243 N
erőnél szakadt el.

Tehát a dinamikus szilárdság kb. 25%-al kisebb 
a statikusnál!

Ugyanaz a kötél, de 2 év intenzív használat 
után (k =  3.93), azonos feltételű zuhanásnál egyet
len egyszer sem szakadt el és a maximális dina
mikus erő csak

8805 N volt.

Dinamikus erők növekedésének szorzata K 2 zuhanásnál: 
A személy és az acélsúly száma átlagozott adat

Maximális
erő 5557 N 8670 N 12265 N 8384 N 6432 N 9514 N 16348 N 8626 N Új kötél
Növekedés
szorzata 9,1 10,7 14,8 9,9 10,2 11,5 19,7 10,1

személy 
600 N

személy 
800 N

ac. súly 
800 N

személy 
850 N

személy 
600 N

személy 
800 N

ac. súly 
800 N

személy 
850 N

Növekedés
szorzatok

; 8,6 8,0 10,9 7,4 8,6 8,7 13,9 8,0 Használt
kötél

Maximáls
erő 5398 N 6577 N 8805 N 6477 N 5413 N 7083 N 11271 N 7049 N

Ez a táblázat a gyakorlati kötélmászáshoz egy 
nagyon fontos dolgot mutat ki. A szorzószám a tízes
hez közeledik, sőt több esetben túllépi azt. Ez azt 
jelenti, hogy a becslésnél nemcsak a barlangkutató 
teste, de minden rajta és nála levő dolognak legalább 
ennyiszer növekszik a látszólagos súlya egy K =  2 
esésnél.

Tehát, ha a barlangkutató fején egy 20 N súlyú 
sisak van, akkor ez a sisak a zuhanásnál több mint 
200 N-es látszólagos súllyal fogja terhelni a zuhanó 
ember nyakcsigolyáját (természetesen a fején kívül). 
Egy 100 N-es, vállra akasztott transzportzsák 
pedig vállcsonttörést okozhat. Ezért igen fontos, 
hogy személyi felszerelésünk minden darabja minél 
kisebb súlyú legyen.

Dinamikus erők növekedése a kötél hosszától függően: 
Acélsúly 52 kp

Használt
kötél Kötél hossz lm  1,5 m
0  9 mm Dinam. erő 6889 7514

A mérésekből levonható az a tanulság, hogy bizo
nyos kötélhossz után (K =  állandó) a csomók 
dinamikus elnyelőképessége miatt a dinamikus 
erő csökken. A 9 mm 0-jű  használt kötélnél a 
3 méter kötélhossz, azaz a 6 méteres zuhanás a leg
veszélyesebb.
80 kg-os emberi test acélsúllyal való szimulálása 
dinamikus kötélpróbáknál:

2 m 2,5 m 3 m 3,5 m K 2
7827 8140 9079 8140

Új kötél
0  9 mm 0 11 mm

57 kg 43 kg
Használt kötél 61 kg 55 kg
A mérési adatok alapján arra köveikeztettünk, hogy 
egy 800 N súlyú embert a táblázatban szereplő 
acélsúlyokkal lehet helyettesíteni.

Kötéltesztjeinkben 20 db kötelet vizsgáltunk 
(12-től egészen 125 méterig). Ezek összhossza
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A dinamikus erő növekedése a kötél hosszának 
függvényében

1197 méter volt és a barlangokban az egyköteles 
technika elvei szerint összesen 29 410 métert mász
tunk ki rajtuk.

Észrevételeink szerint az eséseknél a testsúlyon 
kívül még sok más tényező is befolyásolja a dina
mikus erők alakulását. A száraz izmos, kisportolt 
test nagyobb erőket várhat, mint egy lágyabb, 
zsiradékdúsabb izomzatú ember. A vastag, rugalmas 
öltözet is sok energiát képes felfogni, és kedvezőbb, 
ha esés közben ellazítjuk testünket és izomzatúnkat 
nem feszítjük meg. Zuhanásnál igen fontos a beülő
heveder feszesre húzása. A laza beülőheveder a 
zuhanásnál deformálódik, a megránduló heveder 
húzza magával az ember ruháját, valamint a has 
és a felsőtest oldalsó részeit, ami igen fájdalmas 
sérüléseket okozhat. Ezért a beülőhevedert mindig 
szorosra kell húzni, nemcsak azért, mert kicsúszhat 
belőle, de a fentebb említettek miatt is.

Különböző beülőhevederek nem egyformán ké
nyelmesek. Szlovákiában a kombi típusú beülőket 
használjuk. A közkedvelt Petzl C 15 Croll típusú 
beülőhevederekben például lehetetlen több zu
hanást elviselni. A dinamikus vizsgálatok tapasz
talatai alapján igen hasznosnak találnánk, ha min
den kötéltechnikát tanuló barlangkutatót néhány
szor „beleugratnánk” a kötélbe. (Ez azonban meg
felelő biztonsági intézkedések hiányában életveszélyes 
is lehet! — szerkesztői megj.) Egyrészt hasznos 
azért, mert felkészíti őket lelkileg és így megtanul
ják, hogyan viselkedjenek egy tényleges zuhanásnál. 
Másrészt azért, hogy ezek a próbazuhanások ösz
tönözzék őket a kötéltechnika elveinek és szabályai
nak betartására a mindennapi barlangkutatásban.

A statikus és dinamikus vizsgálatok eredményeit 
összegezve kimutatható, hogy a 11 mm 0-jű  kötél 
megfelelő a barlangi egyköteles technika használa
tára hosszabb és intenzívebb igénybevétel esetén is.

A 9 mm 0-jű  kötelet nem tanácsoljuk használni. 
Ha ez feltétlenül szükséges, akkor csak a pontos 
kötélkikötési elvek szerint, legfeljebb tízszer, maxi
málisan 30 000 Nm/m használati fokig.

Stibrányi Gusztáv 
Turnianske Pohradie 328/10 
044 02
Csehszlovákia

PRELIMINARY REPORT ON TESTING 
CZECHOSLOVAKIAN MOUNTAINEERING 

ROPES FÓR CAVE EXPLORATION

The mountaineering ropes of Czechoslovakian 
made are used by thousands of cave explorers. As 
the manufacturer did nőt test the product properly, 
the technical committee of the Slovak Speleological 
Federation launched a large-scale investigation se- 
ries in 1983, applying altogether 1197 m ropes to 
climb 29,410 m in caves in single-rope technique.

During static investigations the tensile strength of 
ropes applied and stored under various conditions 
and having different diameters was studied in the 
function of time elapsed and degree of wearing. 
In the dynamic analyses the dynamic forces were 
measured fór ropes unused or used under usual cir- 
cumstances in the case of people of various weight 
and Steel loads with varying fali factors.

The investigation series brought about numerous 
results applicable in practice. It was found that the 
dynamic strength of ropes is ca 25 per cent less than 
their static strength. At K-2 factor falls dynamic 
forces reach or even exceed 10-fold body weight 
(including the weight of all equipment fixed on the 
explorer). In addition to body weight and, naturally, 
Iength of fali, clothing, sitting strap type and the 
loosening of muscles in the falling body all effect the 
dynamic forces. As a summary of testing it is claimed 
that fór prolonged use the 11 mm diameter rope is 
suitable fór single-rope technique, while the 9 mm 
diameter rope is nőt recommended.
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