Rozdziaª 5
Techniki ratunkowe i ich
¢wiczenie.

5.1

Techniki ratunkowe.

Wa»ne liczby.
Pr¦dko±ci pr¡du w ró»nych rzekach niewiele si¦ ró»ni¡. Rzeki o niewielkim
spadku ale otwartym, nie zablokowanym skaªami korycie pªyn¡ cz¦sto szybciej ni» rzeki o du»ym spadku, ale zablokowane.
Przykªad: Inn poni»ej Insbruku, spadek okoªo 1 promila, pr¦dko±¢ pr¡du
okoªo 12 km/h = 3.3 m/s
Melach (lub Melachbach { Austria), spadek 60 { 100 promili,
pr¦dko±¢ pr¡du okoªo 7 { 8 km/h = 2 m/s (maks. 14.4 km/h)

Siªy dziaªaj¡ce na kajak.
S¡ one zale»ne od wielu czynników { mi¦dzy innymi od ksztaªtu ªodzi, jej
poªo»enia w nurcie i od pr¦dko±ci nurtu.
Przybli»one warto±ci zebrane w poni»szej tabeli pokazuj¡, »e przy wzro±cie pr¦dko±ci wody o 1 metr na sekund¦, siªa dziaªaj¡ca na kajak zwi¦ksza
si¦ dwukrotnie. Nie dziwi fakt, »e siªa dziaªaj¡ca na kajak, zaklinowany poprzecznie do nurtu i obrócony kokpitem pod pr¡d, jest najwi¦ksza. Jednak
mo»e by¢ zaskoczeniem, »e przy pr¦dko±ci nurtu 12 km/h (=3.3 m/s) wynosi
ona a» okoªo 5.5kN ( 550 kG).
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Siªa ratowników.
Siªa, z jak¡ dziaªa czªowiek na poziomo przebiegaj¡c¡ lin¦ zale»y gªównie od
jego wagi1 (nie od siªy, wieku, kondycji itp.!).
Siªa ta osi¡ga¢ mo»e do 120% wagi ciaªa (przy linie o ±rednicy 8 mm.),
ale tylko wtedy gdy lina jest przerzucona przez rami¦.
Je»eli siªa musi dziaªa¢ przez dªu»szy czas, to osi¡ga ona warto±¢ okoªo
80% wagi ciaªa przez 1 minut¦ i okoªo 50% w ci¡gu 3 minut. Siªa maleje
z czasem nie na skutek zm¦czenia { przez dªu»szy czas ma staª¡ warto±¢,
po czym maleje gwaªtownie. Jej spadek spowodowany jest bólem dªoni lub
barku, w który wpija si¦ lina.
Wskazówka:
Lin¦ nale»y ci¡gn¡¢ przerzucaj¡c j¡ przez rami¦ tak aby wykorzysta¢ tarcie (uwaga na po±lizg po materiale kamizelki), a nie
opl¡tywa¢ wokóª dªoni.

U»ycie uprz¦»y.
Przymocowanie liny do karabinka wpi¦tego w uprz¡» pozwala, niezale»nie od
±rednicy liny u»y¢ siªy 65% wagi ciaªa. Poniewa» unika si¦ w ten sposób
wpijania si¦ liny, a wi¦c siªa mo»e by¢ utrzymana przez znacznie dªu»szy
czas.
Rady:

 Wyprostowa¢ obie nogi (dla rozlu¹nienia muskulatury ud).
 Swobodnie trzyma¢ lin¦ aby odci¡»y¢ uprz¡» na piersi

Wi¦cej ni» jedna osoba ci¡gn¡ca lin¦:
Dokonano pomiarów maksymalnej siªy jak¡ dziaªa grupa na lin¦ o ±rednicy
8 mm. Ostatnia osoba przerzuca lin¦ przez rami¦, pozostaªe ci¡gn¡ tylko
r¦kami.
Wedªug pomiarów dokonanych przez in». Petera Reithmeiera - P. Reithmeier "Sicherheit im Wildwasser", wyd. nakªadem autora.
1
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Pomiary wykazaªy, »e ostatnia osoba ci¡gnie z siª¡ równ¡ okoªo 110%
swojej wagi (o 10% mniej ni» warto±¢ maksymalna). Wszystkie pozostaªe
osoby dziaªaj¡ siª¡ po okoªo 60% wagi ciaªa (poªowa maksymalnej warto±ci).
Technik¦ t¡ nale»y stosowa¢ jedynie wtedy, gdy mamy do dyspozycji maªo
liny, a siªa, któr¡ chcemy przezwyci¦»y¢, jest maªa.
Rada:
 Najci¦»sza osoba zawsze na ko«cu liny.

Kilka osób + kilka lin.
Ka»da osoba ci¡gnie jedn¡ lin¦, przerzucaj¡c j¡ przez rami¦.

Przy linie o ±rednicy 8 mm udaje si¦ tym sposobem uzyska¢ siª¦ 100%
wagi ciaªa dla ka»dej z osób (tylko 20% mniej ni» maksimum). Tak wi¦c
sposób ten jest znacznie lepszy, ni» opisany powy»ej.
Rady:
 Je»eli jest dostateczna ilo±¢ lin, to nale»y koniecznie podczepi¢ po jednej linie dla ka»dej ci¡gn¡cej osoby.
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 Bardzo istotna jest koordynacja { na dany sygnaª wszyscy ci¡gn¡ jednocze±nie!

 Im mniejszy jest k¡t pomi¦dzy linami, tym wi¦ksza jest caªkowita siªa.

Praktyczny przykªad.
Przy ±redniej pr¦dko±ci pr¡du okoªo 12 km/h dziaªa na poprzecznie zaklinowan¡ ªód¹ siªa 4 { 6 kN (w zale»no±ci od tego, czy ªód¹ jest obrócona
kokpitem, czy dnem do nurtu).
Do oswobodzenia zaklinowanego kajaka nale»y poci¡gn¡¢ lin¦ przyczepion¡ do uchwytu na dziobie lub ru e z siª¡ 2 { 3 kN.
Grupa 4 osób (ka»da po 75 kg) mo»e poci¡gn¡¢ jedn¡ lin¦, przez krótki
czas z siª¡ okoªo 2 kN ( 3  0.6  75 + 1.1  75  200 kG  2 kN). Mo»e
to wystarczy¢ do oswobodzenia kajaka. Je»eli jednak jeden z nich siedzi w
zaklinowanej ªodzi, to pozostali nie maj¡ szans ( 2  450 N + 800N  1.7
kN).
Bilans wygl¡da lepiej, gdy ka»dy z trzech ratowników ci¡gnie za wªasn¡
lin¦. Caªkowita siªa mo»e wtedy osi¡gn¡¢ 2.1 { 2.2 kN ( 3  75 kG ).
Przy pomocy dwóch lub trzech bloków ruchomych mo»na t¦ siª¦ dalej
zwi¦kszy¢. Przy pomocy bloków jeden czªowiek mo»e przez krótki czas dziaªa¢ siª¡ do 150 kG. Grupa 3 { 4 osób dysponuje wi¦c siª¡ 4.5 { 6 kN. Tak
wi¦c przy zastosowaniu bloków oswobodzenie zaklinowanego kajaka powinno
by¢ mo»liwe.

Dryfkotwa.
Do szybkiego oswobodzenia kolegi uwi¦zionego w zaklinowanej ªodzi mo»na
w wielu wypadkach wykorzysta¢ siª¦ rzeki. W tym celu nale»y u»y¢ wypeªnionego wod¡ kajaka, uwi¡zanego do liny, której drugi koniec (po ewentualnym przeci¡gni¦ciu przez blok) przymocowujemy do zaklinowanej ªodzi.
Wypeªniony wod¡ kajak, ±ci¡gany przez nurt rzeki, zapewnia dodatkow¡ siª¦
dziaªaj¡c¡ na zaklinowan¡ ªód¹.

Lina i bloki.
To, czy do oswobodzenia zaklinowanego kajaka nale»y u»y¢ tylko liny, czy
te» montowa¢ bardziej skomplikowane konstrukcje, zale»y od okoliczno±ci
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wypadku. Je»eli ma miejsce ratowanie czªowieka { decyduj¡ca jest szybko±¢.
Skomplikowane techniki ratunkowe, wymagaj¡ce czasu (a tak»e przypomnienia sobie ich konstrukcji) nie nadaj¡ si¦ wtedy do zastosowania.
Spotyka si¦ dwie typowe sytuacje:

 »ycie w niebezpiecze«stwie, po»¡dany jest po±piech;
 nale»y wydoby¢ kajak, czas nie odgrywa specjalnej roli.
Je»eli czªowiek jest w niebezpiecze«stwie, to stosujemy szybko proste, ale
dostosowane do warunków ±rodki, które ewentualnie pó»niej zostan¡ rozbudowane lub nawet, w razie konieczno±ci, porzucone ze strat¡ sprz¦tu. Szybk¡
pomoc zapewnia lina (o ile ci¡gnie j¡ dostateczna ilo±¢ osób) lub kajak u»yty
jako dryfkotwa (patrz wy»ej).
Je»eli jest o co zaczepi¢ lin¦ na brzegu, to mo»na zastosowa¢ opisany
dalej wyci¡g2 . Charakteryzuje si¦ on prost¡ budow¡ i du»ym zyskiem siªy.
Do zbudowania jednego stopnia potrzebny jest jeden karabinek, jedna rolka
(bloczek) i lina.
Przy wydobywaniu kajaka mo»na wykorzysta¢ ka»d¡ metod¦. Wyci¡g
jest szczególnie przydatny przy tego rodzaju akcjach.

Lina.
Przewa»nie wykorzystuje si¦ do akcji ratunkowej lin¦ od rzutki, która zawsze
powinna by¢ wo»ona w kajaku. Przy wyborze rzutki nale»y pami¦ta¢, »e
jej lina powinna nadawa¢ si¦ te» do konstrukcji bloku, a wi¦c by¢ maªo
rozci¡gliwa, mocna i pªywaj¡ca.

Rolki3 .
Praktyka wykazuje, »e efektywne bloki mo»na budowa¢ tylko z wykorzystaniem rolek alpinistycznych. Odpowiednie s¡ rolki, które pozwalaj¡ si¦ otworzy¢ w celu przeci¡gni¦cia liny tzn. mo»na je zaªo»y¢ na lin¦ w dowolnym
2 Jest to wªa±ciwie blok ruchomy (lub zespóª bloków ruchomych { opisany w dalszej
cz¦±ci pracy jako ÿAKC-Flaschenzug" czyli ÿwyci¡g (pomysªu) AKC" { zapewne dlatego, »e czªonkowie AKC jako pierwsi zastosowali t¦ konstrukcj¦ w kajakarstwie górskim.
Proponuj¦ u»ywanie okre±lenia ÿwyci¡g" dla tego urz¡dzenia. (przyp. tªum.)
3
Chodzi tu o rolki alpinistyczne { rodzaj bloczków stosowanych do prowadzenia liny
lub transportu sprz¦tu. Dokªadniej powinny rzecz wyja±ni¢ rysunki zamieszczone w dalszej
cz¦±ci pracy. Zalecam te» przejrzenie katalogu ze sprz¦tem alpinistycznym. (przyp. tªum.)
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miejscu, nawet gdy ko«ce s¡ niedost¦pne. Rolki zakªadane bezpo±rednio na
karabinek nie nadaj¡ si¦, gdy» ¹le prowadz¡ lin¦ pod obci¡»eniem (lina mo»e
ªatwo spa±¢ z rolki).

Kierunek ci¡gni¦cia.
Przed przymocowaniem liny do zaklinowanej ªodzi, nale»y dokªadnie przewidzie¢ kierunek ci¡gni¦cia. Nale»y przy tym d¡»y¢ do jak najpeªniejszego
wykorzystania siªy wody.

Miejsce konstrukcji.
Wyci¡g powinien by¢ zbudowany jak najbli»ej miejsca zaklinowania. Zapewnia to maªe rozci¡gni¦cie i oszcz¦dno±¢ liny (bardzo istotne!). Nale»y te»
zwróci¢ uwag¦ na zapewnienie swobody ruchów (du»a droga ci¡gni¦cia przy
wykorzystaniu bloku ruchomego!).

Miejsce umocowania liny.
Punkt umocowania liny powinien wytrzyma¢ peªne obci¡»enie dokªadnie w
kierunku ci¡gni¦cia. Mo»na wykorzysta¢:

 drzewa,
 odªamy skaª,
 dziury, itp. w skaªach (mo»na u»y¢ w¦zªów na linie do zablokowania
jej w szparze),

 drewno zablokowane pomi¦dzy skaªami,
 haki, ÿko±ci" alpinistyczne, itp.,
 wiosªa zagrzebane w piachu lub »wirze.

Umocowanie liny do kajaka.
Je»eli uchwyt wydaje si¦ zbyt sªaby, to nale»y (o ile pozwala sytuacja) kilkakrotnie owin¡¢ lin¦ dookoªa dziobu (rufy) kajaka, przeci¡gaj¡c za ka»dym
owini¦ciem lin¦ przez uchwyt. Wi¦ksza cz¦±¢ siªy dziaªa wtedy bezpo±rednio
na kajak.
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Najprostszy sposób.
Lina przymocowana do kajaka, jedna lub wi¦cej osób ci¡gnie.
Skutek: taka sama droga i taka sama siªa dziaªa na kajak i ci¡gn¡cych.

Warianty.

Lina przeci¡gni¦ta jest przez bloczek. Oba ko«ce s¡ ci¡gni¦te. Ten wariant ma t¦ zalet¦, »e w przypadku niepowodzenia mo»na przej±¢ do u»ycia
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bloku bez potrzeby ponownego docierania do zaklinowanego kajaka.
Skutek: jak powy»ej. Je»eli nieskuteczne, to:

Wyci¡g { 1 stopie«.
Potrzebne miejsce na umocowanie jednego ko«ca liny. Ci¡gn¡¢ drugi koniec.

Skutek: dwukrotnie dªu»sza droga, 1.82 raza wi¦ksza siªa dziaªaj¡ca na
kajak.
Je»eli nieskuteczne, to:

Wyci¡g { 2 stopnie.

Skutek: czterokrotnie dªu»sza droga, 3.31 raza wi¦ksza siªa dziaªaj¡ca na
kajak.
Je»eli nieskuteczne, to:
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Wyci¡g { 3 stopnie.

Skutek: o±miokrotnie dªu»sza droga, 6 razy wi¦ksza siªa dziaªaj¡ca na
kajak.

Na co zwróci¢ uwag¦.
Liny robocze (odcinki pomi¦dzy grup¡ ci¡gn¡c¡ i bloczkiem lub pomi¦dzy
bloczkami) nie mog¡ by¢ owini¦te lub skr¦cone wzgl¦dem siebie.
Skr¦cenie lin mocuj¡cych (od punktu zamocowania do bloczków) nie jest
tak istotne. Te odcinki liny powinny jednak zosta¢ napr¦»one ju» w momencie
budowy tak, aby zminimalizowa¢ efekt roci¡gania si¦ lin.
Je»eli u»ywamy rzutek, to ko«ce z workami powinny by¢ mocowane do
staªego punktu.

Przypadki specjalne.
Je»eli trudno jest dotrze¢ do zablokowanego kajaka, to od razu przy mocowaniu liny przeci¡gamy j¡ przez bloczek.
W dalszym ci¡gu (je»eli nie wystarczy siªy do uwolnienia kajaka) wykorzystujemy lin¦ do wykonania pierwszego stopnia wyci¡gu. Dalsze stopnie
mo»na ju» montowa¢ z brzegu. Naci¡gni¦cie lin powinno przenie±¢ bloczki
do pozycji roboczej (to znaczy jak najbli»ej zaklinowanej ªodzi).

Je»eli odst¦p pomi¦dzy punktem zamocowania liny i kajakiem
jest du»y to mo»na przymocowa¢ jedn¡ rzutk¦ pomi¦dzy kajakiem a bloczkiem. W razie potrzeby mo»na zmontowa¢ dwa stopnie wyci¡gu przy pomocy
jednej rzutki. Wszystko to zapewnia oszcz¦dno±¢ liny.
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Uwaga.
Przytoczone powy»ej warto±ci liczbowe dotycz¡ sytuacji, gdy rozpoczynamy
ci¡gni¦cie liny, lub gdy trzymamy lin¦. W czasie ci¡gni¦cia (ruchu) warto±ci
siª s¡ mniejsze.
Podane warto±ci tarcia (np 18% dla jednego stopnia wyci¡gu) s¡ warto±ciami ±rednimi z pomiarów przy ró»nych obci¡»eniach. Lina przeªo»ona byªa
przez bloczek pod k¡tem 180 stopni.U»yto mokrej liny z plecionki polypropylenowej, o ±rednicy 10 mm. (pomiary wykonaª Horst Fursattel w czerwcu
1986).

wiczenie.
Nale»y ¢wiczy¢ wyci¡ganie caªkowicie wypeªnionego wod¡ kajaka (wyj¡¢ komory powietrzne) na wysok¡, strom¡ skarp¦.

W¦zªy.
Po to, aby ustrzec si¦ nieprzyjemnych niespodzianek w rodzaju rozwi¡zania
si¦ w¦zªa, lub zasupªania si¦ liny, ka»dy kajakarz powinien opanowa¢ biegle
pewien niewielki zbiór w¦zªów.
W zasadzie wystarczaj¡ trzy: ósemka, wyblinka i w¦zeª Prusika4 . Powinny one jednak by¢ opanowane bardzo dobrze. W pewnych przypadkach
przydaj¡ si¦ te» inne w¦zªy { ich opanowanie naprawd¦ si¦ opªaca.

Trzy najwa»niejsze w¦zªy.
Ósemka.
Zastosowanie: uniwersalny w¦zeª sªu»¡cy do wykonywania p¦tli przy ª¡czeniu
dwóch lin lub jako w¦zeª mocuj¡cy.
Poprzez ±ci±ni¦cie przeciwlegªych ko«ców daje si¦ ªatwo rozwi¡za¢ nawet
po silnym zaci¡gni¦ciu na mokrej linie (odwrotnie ni» zwykªy w¦zeª u»ywany
do robienia p¦tli!).

Wyblinka.
Zastosowanie: w¦zeª blokuj¡cy, który mo»e by¢ obci¡»any w obydwie strony.
Sªu»y do mocowania liny do karabinka lub drzew czy kamieni. Po zaci¡gni¦Moim zdaniem bardzo przydatny jest te» w¦zeª ratunkowy, opisany dalej. (przyp.
tªum.)
4
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Ósemka
ciu i pod obci¡»eniem trudno go rozwi¡za¢. Po wyj¦ciu karabinka rozwi¡zuje
si¦ samoczynnie.
Wyblink¦ nale»y wst¦pnie zaci¡gn¡¢ przed obci¡»eniem!

W¦zeª Prusika.
Zastosowanie: obci¡»alny w obu kierunkach, bez obci¡»enia pozwala si¦ ªatwo
przesuwa¢ po linie. Przydaje si¦ szczególnie przy budowie bloków ruchomych
do zabezpieczenia liny przed poluzowaniem5 lub jako punkt mocowania na5
W¦zeª Prusika wi¡»e si¦ na linie przed bloczkiem. W miar¦ napr¦»ania liny przesuwa si¦
go ci¡gle tak, aby znajdowaª si¦ zawsze tu» przed bloczkiem { wtedy w wypadku puszczenia
liny przez ci¡gn¡cych blokuje si¦ on w bloczku, zapeniaj¡c naci¡g liny bez udziaªu ludzi.
(przyp. tªum.)

5.1. TECHNIKI RATUNKOWE.

51

Wyblinka
st¦pnych stopni wyci¡gu.
Odpowiednie dziaªanie blokuj¡ce zapewnione jest tylko wtedy, gdy linka
u»yta do wykonania p¦tli jest nie grubsza ni» poªowa ±rednicy liny gªównej.
Je»eli w¦zeª przesuwa si¦ po linie, to mo»na go wzmocni¢ przez okr¦cenie liny
gªównej wi¦ksz¡ ilo±¢ razy. Przy mokrej linie trudno jest w¦zeª przesuwa¢ i
rozwi¡za¢6 .

Inne w¦zªy.
W¦zeª ta±mowy.
Zastosowanie: do ª¡czenia dwóch ko«ców liny lub ta±my. Doskonale nadaje
si¦ do zawi¡zywania p¦tli. Mo»e by¢ u»yty jako w¦zeª blokuj¡cy.
6
Nale»y doda¢, »e w¦zeª ten mo»na wykona¢ tak»e przy pomocy ta±my. Trzyma wtedy
pewniej, je±li zawi¡zany jest niesymetrycznie. Przy mokrej linie mo»na te» zastosowa¢
karabinek, który przykªadamy równolegle do liny gªównej i obwi¡zujemy razem z ni¡ (w¦zeª
ten jest opisany dalej). (przyp. tªum.)
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W¦zeª Prusika

W¦zeª ta±mowy

W¦zeª zderzakowy.
Zastosowanie: do ª¡czenia dwóch lin (tak»e ró»ni¡cych si¦ grubo±ci¡ lub wytrzymaªo±ci¡), np. zwi¡zanie dwóch ró»nych rzutek.

Kluczka.
Zastosowanie: wykonanie oczka, punktu zaczepienia na linie (np. przy mocowaniu kajaków na baga»niku samochodu).
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W¦zeª zderzakowy

Kluczka

W¦zeª ratowniczy.
Zastosowanie: wykonywanie na linie p¦tli, które nie zaci¡gaj¡ si¦ nawet pod
du»ym obci¡»eniem i daj¡ si¦ stosunkowo ªatwo rozwi¡za¢7. Dziaªa dobrze,
o ile jest prawidªowo zawi¡zany. Ze wzgl¦dów bezpiecze«stwa dobrze jest
wolny koniec liny obwi¡za¢ dodatkowo wokóª drugiego ko«ca.
7
W¦zeª ten znany jest te» pod nazw¡ ÿskrajny tatrza«ski". Przydaje si¦ do mocowania
liny { tak»e do czªowieka (ÿczªowiek-»aba", wyci¡ganie rannego itp.) Nale»y opanowa¢
biegle tak»e zawi¡zywanie go na napi¦tej linie (przywi¡zywanie si¦ do rzuconej liny, w
wodzie). (przyp. tªum.)
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W¦zeª ratowniczy

Póªwyblinka.
Zastosowanie: uniwersalny w¦zeª blokuj¡cy do ubezpieczania lub opuszczania
na linie (np. kajaków). Dobrze pracuje w szerokich karabinkach (patrz rys.
A).
Poprzez zawi¡zanie prostej p¦tli mo»na go zablokowa¢ (rys. B). T¦ petl¦
mo»na rozwi¡za¢ przez poci¡gni¦cie za wolny koniec { lina wysuwa sie wtedy
swobodnie, o ile nie ma na niej innych w¦zªów.
W¦zeª nale»y stosowa¢ wsz¦dzie tam, gdzie mo»e wyst¡pi¢ konieczno±¢
szybkiego odczepienia liny.

Garda.
Zastosowanie: w¦zeª blokuj¡cy { podobnie jak póªwyblinka.

Prusik z karabinkiem.
Zastosowanie: podobnie jak w¦zeª Prusika. Nadaje si¦ do stosowania tak»e
na mokrej linie { karabinek uªatwia przesuwanie w¦zªa.
Aby go wykona¢ potrzebny jest oprócz p¦tli tak»e karabinek: p¦tl¦ zaczepiamy o karabinek i tak dªugo opl¡tujemy lin¦ gªówn¡, a» otrzymamy
po»¡dane tarcie.

