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Lukács László
A LAPKÁS ERESZKEDŐ ESZKÖZ

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerző összefoglalja és bemutatja a különböző típusú ereszkedő eszközök használati tulajdonságait. 
Ismerteti a társával kifejlesztett lapkás ereszkedőt és annak használatát. A fejlesztéshez felhasználták a szovjet 
hegvmászók ereszkedőjét és a Sticht lapkát, valamint azok hazai tapasztalatait. Az új eszköz előnye, hogy a 
mérete és a súlya kicsi, jó l alkalma:koiik a szélsőséges barlangi követelményekhez. Rámutat arra is, hogy 
az új eszközt milyen irányban kívánatos tovább fejleszteni.

A fejlődés hazánkban is szükségessé tette a kor
szerű nittelési technika bevezetését, mely jóval biz
tonságosabbá teszi a barlangi közlekedést. A nitte
lési módszer elterjedése folytán azonban a régebben 
használt sokféle ereszkedő eszköz egy része már 
elavult. Az eddig széles körben használt, igen sok
oldalú rogatka (szarvacska) (1. ábra) és az összes 
többi eszköz, mely térben töri, csavarja a kötelet, 
már nem használható. Sokszor előfordul, hogy a 
kötél mindkét vége nitthez van rögzítve. A lefelé 
ereszkedő kutató a maga alatt lévő kötelet a 
szarvacskával úgy betekerheti, hogy azt csavarodott 
állapotában nem lehet az ereszkedő eszközön 
keresztülfuttatni, és így a kutató nem tudja elérni 
a következő nittet. Az olyan eszközök, amelyek 
csak síkban törik a kötelet, ilyen veszélyt nem rej
tenek magukban. Magyarországon a korszerű esz
közök közül főleg a Petzl csigát (3. ábra) és a 
Rack xilofont (2. ábra) ritkábban a Fammau eresz
kedőt (4. ábra) használják.

A Rack mindenféle kötélhez jól alkalmazkodik, 
azonban a kötélre szerelése igen bonyolult, és az 
eszköz tekintélyes súlyú. A Petzl ereszkedőt egy
szerűbb a kötélre szerelni, de a hazánkban előfor
duló sokféle kötéltípushoz nem alkalmazkodik meg
felelően (5. ábra). A Fammau ereszkedőt két kötél-

1. ábra. Rogatka (szarvacska) ereszkedő
2. ábra. A Rack ereszkedő használata
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6. ábra. A Whaletail ereszkedő

7. ábra. A szovjet hegymászók 
által kifejlesztett ereszkedő 

és biztosító eszköz rajza

8. ábra. 
A lapkás 

ereszkedő

hez is használhatjuk, azonban elég nehéz, és a 
fékező szarva igen gyorsan kopik.

A Whaletail eszközt hazánkban eddig nem hasz
nálták. Mérete és súlya igen nagy, de mindenféle 
kötélhez jól alkalmazható (6. ábra).

Modern ereszkedő az alább felsorolt követel
ményeknek kell, hogy eleget tegyen:

— síkban törje a kötelet,
— egyszerűen lehessen a kötélre szerelni,
— jól alkalmazkodjék a különféle kötelekhez,
— kicsi legyen a mérete és a súlya,
— megálláskor a kötél rögzíthető legyen,
— átszerelés közben ne essék le a gép,
— biztosításra is használható legyen,
— minimális számú alkatrészből álljon.
A különféle ereszkedő eszközök használati tulaj

donságait a táblázat tartalmazza. Az összes köve
telménynek megfelelő eszköz még nem született meg. 
A követelmények többségét kielégíti a szovjet hegy
mászók által kifejlesztett ereszkedő és biztosító 
eszköz (7. ábra). Egyetlen hátránya, hogy a kötelet 
csavarja, így barlangban nem alkalmazható. 
A szovjet eszköz jó kezelési és a Sticht lapka jó 
fékezési tulajdonságait sikerült egyetlen eszközben 
tovább fejlesztenünk, így alakult ki a lapkás eresz
kedő eszköz, mely Gazdag László és Lukács László 
ötlete alapján készült el. A kivitelezésben jelentős 
volt László Árpád munkája (8. ábra). Az ereszkedő 
túljutott az első próbákon, és több nagyobb bar
langban is megállta a helyét. A próbautak a Vecsem- 
bükki-zsombolyban, majd külföldön a bulgáriai és 
a lengyelországi expedíción folytak.

Az ereszkedőt hengerelt, ötvözött alumíniumból 
vagy titánból forgácsolással célszerű elkészíteni.

9. és 10. ábra. A lapkás 
ereszkedő rákapcsolása 
beülőre



13. és 14. ábra. A lapkás ereszkedő használata két 
karabinerrel

kötelet, mert az itt a többi eszközhöz képest lazán 
fut. Ha jól használjuk, gyorsan és egyenletesen 
jutunk lefelé. Megálláskor erőteljesen kell fékez
nünk.

A lapkás ereszkedő nagy előnye, hogy mérete és 
súlya kicsi, könnyen kezelhető, és ellátja az eresz
kedő és biztosító eszköz feladatát is. További fej
lesztésre szorul még a következő szempontok 
alapján:

1. A kötelet kevésbé törje (bár két karabinerrel 
használva a törés már elég nagy ívű).

2. Megálláskor az eszköz megbízhatóan rögzít
hető legyen (az eddig használt módszer az, hogy a 
kötelet csavarással combunkhoz rögzítjük, így 
kezünk felszabadul, de lábunk mozgása korlátozott). 
Az eszköz használata biztosításra

Ha a 15. ábrán látható módon helyezzük be a 
kötelet, azt úgy használhatjuk, mint a Sticht lapkát.

15. ábra. A lapkás ereszkedő 
használata biztosításra

16. ábra. Ereszkedő nyolcas

11. és 12. ábra. Fékezés a lapkás ereszkedővei

A lapkás ereszkedő használata ereszkedéskor
Az ereszkedőt a két lyuk egyikénél a beülőhöz 

kapcsoljuk úgy, hogy a karabiner csőrét a sima 
oldal felől akasztjuk be (9 —10. ábra). Az ovális 
lyukon áthúzzuk a kötelet, és becsattintjuk a kara
binerbe. Ereszkedésnél az eszközbe befutó kötelet 
fékezzük (11 — 12. ábra). Ha nagyobb fékerőt aka
runk elérni, akkor a másik lyukba is karabinert 
akasztunk (13—14. ábra). Aki először használja 
az eszközt, annak ajánlatos kesztyűvel fogni a
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Az ereszkedő eszközök használati tulajdonságainak összefoglaló táblázata

Az eszköz 
neve

Hogyan 
töri a 
kötelet ?

Beszerelés 
a kötélbe

Hogyan 
alkalmaz
kodik a 
különféle 
kötelekhez?

Mérete
és
súlya

Megállás
kor a kötél 
rögzítése

Elejthető-e 
az eszköz?

Biztosítani
lehet-e
vele?

Mozgó 
alkatrész 
van-e 
benne ?

Ábra
szám

Rogatka
(szarvacska)

térben egyszerű jól nagy egyszerű nem nem nincs 1.

Ereszkedő
nyolcas

térben egyszerű jól elég kicsi bonyolult igen igen nincs 16.

Szovjet
ereszkedő

térben egyszerű jól kicsi egyszerű nem igen nincs 7.

Fammau síkban egyszerű jól nagy egyszerű nem nem nincs 4.

Whaletail síkban bonyolult jól igen nagy egyszerű nem nem igen 6.

Petzl síkban bonyolult rosszul nagy egyszerű igen nem igen 3., 5.

Rack
(xilofon)

síkban igen
bonyolult

jól igen nagy egyszerű nem nem van 2.

Lapkás
ereszkedő síkban egyszerű jól kicsi bonyolult nem igen nincs 8 -1 5 .. 17.
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BLANK AND OTHER TYPES 
OF DESCENDING EQUIPMENT

The author summarizes the various types of 
descending equipment used by cavers when descend- 
ing intő karst shafts. He and one of his fellows have 
designed a new type of equipment — the blank, 
actually, a combination of the Sticht blank vvith the 
equipment used by Soviet mountaineers. The new 
equipment has the advantage of being small and 
light, readily adaptable to the extreme conditions 
underground. The photograph of a blank-combined 
equipment is sown in Fig. 8. Information on its 
use is given in Fig. 9. to 15. Fig. 17 shows the 
design of the new equipment. The author alsó gives 
indication of the desirable direction in which the 
new descending equipment should be improved.

JIAÜKOBOE nPH C nO C O EJIEH H E 
C n yC K A  B ÜEIHEPbl

A btop oőoömaeT pa3JiHHHoro m na npHcnocoÖJie- 
hhh, npHMeHBeMbie npw cnycxax b nemepbi. A btop 
c ojjhhm coTpyflHHKOM pa3paöoTa;i HOBenmee 
npHcnocoŐJienHe nnn cnycica, JianKOBoe npucno- 
coÖJieHHe. IlpH pa3paőoTKe 6biJio Hcnojib3OBaH0 
cnycKOBoe npHcnocoőneHHe, npHMenjieMoe co- 
BeTCKHMH anbnHHHCTaMH, a Taicace onbiT npHMene- 
hhb jianKH IÜTHxa. FIpeHMymecTBO hoboto npn- 
cnocoÖJieHHH coctoht b MeHbineM pa3Mepe h Bece, 
a TaK»e b xopomeM npHcnocoöiieHHH k pa3HOoö- 
pa3HbiM Tpy^HbiM ycJioBHBM nemep. Ooto aaHHoro 
npHcnocoŐJienHH noKa3aHO Ha pnc. 8, cbüchhh 
no npHMeHeHHio aaioTCH Ha ph c . 9— 15. Ha ph c . 17
M05KH0 BHaeTb TeXHHHeCKHH HepTe5K HOBOTO npH-
cnocoŐJieHHa. A btop Taioíce yKa3biBaeT, b kbkom 
HanpaBJieHHH cneayeT ycoBepmeHCTBOBaTb 3to 
HOBo e  cnycKOBoe npHcnocoöiieHHe.


