
Felszerelések

2.előadás
Novotnik Gergő



 Lábbeli

– Tilos a magas sarkú, elegáns utcai cipő, magasított 
talpú cipő

– Hordható: katonai és túrabakancs, tornacipő, félcipő 
(anyag mindegy), de ezek könnyen átáznak, gyorsan 
tönkremennek

– Ajánlott: gumicsizma, traktorgumi talpú, béleletlen

Egyéni alapfelszerelések
Ruházat
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Egyéni alapfelszerelések
Ruházat

 Aláöltözet

– Overall szabású legyen, lehetőleg polárból

– Pamut is jó, de nehezebben szárad, vizesen hideg, 
nehéz; polár vizesen is tartja a testhőt, könnyebben 
szárad

– Száraz, meleg barlangba vékony pamutnadrág
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Egyéni alapfelszerelések
Ruházat

 Overall

– Használható: erős anyagú munkásnadrág, kantáros 
nadrág, DE könnyen kopnak, szakadnak, 
szűkületekben felgyűrődnek, elakadnak, vizesen 
hidegek, nehezek

– Ajánlott: barlangász overall; erős, szakadásmentes 
anyag, könyökön, térden erősítő foltokkal

– Lehet impregnált, kapucnis
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Egyéni alapfelszerelések
Ruházat

 Sisak

– Nem használható: régi fém és bőrsisakok, biciklis, 
motoros, ejtőernyős sisakok

– Hordható: Y-szíjas munkavédelmi sisak

– Ajánlott: barlangász, vagy hegymászó sisak. 
Bevizsgáltak (UIAA), erős ütést is kibírják, nagy a 
kontaktzónájuk

– Kontaktzónába semmit nem tehetünk! 
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Egyéni alapfelszerelések
Elsősegélycsomag

 Mull-pólya

 Mull-lap

 Fájdalomcsillapító

 Leukoplaszt, szigetelőszalag

 Bicska

 Lavina zsinór

 IZOLÁCIÓS FÓLIA
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Egyéni alapfelszerelések
Világítás

 Elektromos világítás

– Bányász lámpa: nagy akku, nehezen kezelhető, 10-20 
óra üzemidő

– Elemes, izzós lámpák: Petzl Micro (3-4 óra), Petzl 
Zoom (6-10 óra), Petzl Duo (izzó + led)

 „Csőlátás”, gyenge fényerő, halogén sokat fogyaszt

 Ne használjunk szén-cink elemet! (1-2 óra)

 Létezhet góliátelemes „Belt” verzió, hosszabb üzemidő
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Egyéni alapfelszerelések
Világítás

 Elektromos világítás

– Ledes lámpák: Petzl Tikka, Zipka, Myo

 Szórt, hideg kék fény (megszokható)

 Alacsony fogyasztás, 40-100 óra üzemidő

 Kis méret, ütésre nem érzékeny

 Víz okozhat gondot

 Célszerű NiMh akku

 Myonak létezik „Belt” verziója, hosszabb üzemidő

 Nagy fényerejű ledes lámpák még nagyon drágák
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Egyéni alapfelszerelések
Világítás

 Elektromos világítás

– Fénycsöves lámpák

 Fejlux (Aszódi Géza)

 Fénycsöves Vaude lámpa

 Nagyon erős szórt fény (karbidnál erősebb)

 Tartalék led, gyenge akkunál (még 3-8 óra)

 Nehéz akkuk, barlangban nem tölthető

 Vízesést is elviseli, ütésálló, a kábel a gyenge pontja
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Egyéni alapfelszerelések
Világítás

 Karbid lámpák

– Erős, szórt fény, nagy tereket bevilágít

– Egy töltéssel 5-6 óra üzemidő

– Barlangban utántölthető

– Tartállyal melegíthetjük magunkat, sérültet

– Vízesés, huzat könnyen eloltja

– Kormoz, fogyasztja az oxigént

– Jelezheti a magas CO2 szintet (nehezen gyullad, sárga 

láng, könnyen elalszik)
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Egyéni alapfelszerelések
Világítás

 Karbid lámpák

– Tartály

 Nyílt rendszerű (kézi, Fisma, Petzl Ariane, ukrán)

 Zárt rendszerű

– Gázkiegyenlítős (Fisma, ukrán titán és alumínium)

– Levegőpumpás (szlovák szögletes, 8-10 óra)

– Vízbefecskendezős (magyar alumínium)

 Nyílt-zárt rendszerű (Repetto olasz koracél)

 Csak ¾-ig töltsük, mert térfogat-növekedéssel jár a reakció!
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Egyéni alapfelszerelések
Világítás

 Karbid lámpák

– Fejégők

 Sisakra rögzíthető

 Fényvető tükör, pipa, dűzni, piezo gyújtó

 Orosz Laser, Petzl Aceto, házi fejek

– Dűzni

 Réz, bronz, porcelán, speciális furat

 Fehér fényű, szív alakú láng (akár 2000 °C !)

 14, 21 liter/óra
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Egyéni alapfelszerelések
Világítás

 Karbid lámpák

– Működése képletekkel:

1. CaC2 + H2O CaO + C2H2: 
karbid + víz égetett mész + acetilén gáz

2. CaO + H2O Ca(OH)2:
égetett mészből oltott mész + jelentős hő

3. Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O:
ha nem takarítjuk ki a tartályt, mészkő keletkezik

4. 2 C2H2 + 5 O2 4 CO2 + 2 H2O:
acetilén égetése fény
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Egyéni alapfelszerelések
Világítás

 Világítással szemben támasztott követelmények

– Két FÜGGETLEN világítás (fő, tartalék)

– Üzemidő

 Fő világítás: túra tervezett hossz másfélszerese

 Tartalék: tervezett hossz fele

– Minimálisan 4 órára kell tervezni (6, illetve 2 óra)
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Egyéni alapfelszerelések
Világítás

 Környezetvédelmi szempontok

– Az elektromos lámpák nem szennyezik a barlangot, 
de a használt elemek, akkumulátorok jelentősen 
terhelik a környezetet

– A karbid lámpa kormoz, főleg, ha koszos a dűzni 
(vigyünk tartalékot), vagy sok a CO2

– A karbidmész környezetszennyező, soha nem 
hagyhatjuk a barlangban (vigyünk zacskót!)
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Egyéni kiegészítő felszerelések

 Segítségével a függőleges (vertikális) járatokat 
is leküzdhetjük. A felszerelés-csoport 
összefoglaló neve a slósz.

 Speciális körülmények miatt szükséges eszközök

 Saját kényelmünket szolgáló felszerelések
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Egyéni kiegészítő felszerelések

 Beülők

– Mindenképp bevizsgáltat, minősítettet vegyünk

– Sziklamászó beülő az esést fogja fel, barlangban nem 
alkalmas, nagyon kényelmetlen!

– Barlangász beülő: állítható comb- és derékrész

– Mellgép súlypontja alacsonyan van, nagyobb 
mászáshosszt biztosít

– Egyszerű 50mm-es hevederből készült

– A csatokat mindig fűzzük vissza! 
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Egyéni kiegészítő felszerelések

 Maillonok

– Centrális karabiner, beülők összekapcsolásához

– Anyaguk: alumínium (kopik!) vagy acél

– Alakjuk: „D” vagy háromszög

– Teherbírás hosszirányban 25kN, zártan 
keresztirányban 10kN

– Terhelni csak zárt állapotban szabad!

– Mindig teljesen be kell csavarni!

– Nyelvre terhelhető

– Létezik „O” alakú és speciális ovális alakú is, 
jellemzően beszereléskor használjuk
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Egyéni kiegészítő felszerelések

 Kantár

– Minimum 10mm-es dinamikus kötélből, perec 
csomókkal megkötve. Átlagosan 3 m szükséges.

 Mellbekötés

– Célszerű 25mm széles csomagrögzítő hevederből. 
Olcsó, állítható.

 Lépőszár

– Praktikus 8mm-es kötélből vagy 25mm-es hevederből 
kötni, esetleg kombinálni.

– Létezik „bolti” verzió. Állítható, drága.
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Egyéni kiegészítő felszerelések
Ereszkedőeszközök

– Az ereszkedés sebességét a kezünkben átfutó kötél 
szorításával szabályozzuk

– A kötél égethet, használjunk kesztyűt!

– Az ereszkedés hőt termel, és az eszköz kopik

– Az eszközök anyaga alumínium, jobban kopik, mint az 
acél, de nem melegszik annyira

– A forró eszköz elégetheti a kötelet!

– Max 2 m/s sebességgel ereszkedjünk!

– Az eszköz síkban kell törje a kötelet
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Egyéni kiegészítő felszerelések
Ereszkedőeszközök

 Lapka

– Elsősorban sziklamászók használják, csak biztosításra

 Petzl csiga

– Csak biztosítással használható (shunt, pruszik)

– Ha nagyon megkopott, fordítva is befűzhető

– Agyagos kötélen megcsúszhat

– Kisebb ereszkedésekkor használjuk

– Nem tudjuk leejteni
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Egyéni kiegészítő felszerelések
Ereszkedőeszközök

 Petzl Stop-csiga

– Önzáró ereszkedőgép, nem kell biztosítás

– A kar biztosító funkciót lát el, nem fékezhetünk vele!

– Kis ereszkedésekkor használjuk

– Beszereléshez ideális, mert gyorsan lebiztosítható

– Megcsúszás esetén a kart el kell engedni, nem szabad 
rámarkolni!

– Nem tudjuk leejteni
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Egyéni kiegészítő felszerelések
Ereszkedőeszközök

 Petzl Rack

– Csak biztosítással használható (shunt, pruszik)

– Dupla kötélen is használható (ekkor shunt a biztosító 
eszköz)

– Nagyméretű ereszkedésekkor ajánlott

– Menet közben állítható fékerő

– A felső három hasábot kötelező befűzni, a többi az 
ereszkedéstől függ

– Nem tudjuk leejteni
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Egyéni kiegészítő felszerelések
Ereszkedőeszközök

 Xilofon

– A rack ukrán gyártmányú, minősítéssel nem 
rendelkező, sokkal gyengébb minőségű változata. 

– Csak biztosítással használható.

– Nem tudjuk leejteni 
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Egyéni kiegészítő felszerelések
Mászóeszközök

 Nyelvre terhelő eszközök

– Kantyú

 Zárt vagy nyílt házú

 Ma már nem használjuk

 Leejthető

– Gibbs

 Hasonlít a kantyúra

– Shunt

 Elsősorban biztosításra használjuk, B verziós mászásra is jó

 Leejthető
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Egyéni kiegészítő felszerelések
Mászóeszközök

 Házra terhelő eszközök

– Jumar

 Kisebb kezűeknek praktikus

 Robosztus, időtálló kivitel

– Petzl Poignée (Ascension)

 Rugós nyelv, sáreltávolító vájattal

 Jobb (kék) és balkezes (sárga) változat

– Petzl Basic

 Hasonló a poignée-hez, csak nincs nyele

– Dressler

 Hasonló a poignée-hez, csak nincs nyele
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Egyéni kiegészítő felszerelések
Mászóeszközök

 Házra terhelő eszközök

– Petzl Croll

 Mellgép, a beülőt összekötő maillon-ba fűzzük

 Hasfalra simul, a mellheveder tartja függőlegesen

 Minél alacsonyabban van, annál jobb

– Petzl Tibloc

 Tartalék mászógép

 „O” karabinerrel kötjük a hosszúkantárhoz

– Pantin
 Bokára erősíthető kiegészítő eszköz

 Könnyebb mászás, kötelet áthúzza a croll-on
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Egyéni kiegészítő felszerelések
Mászó- és ereszkedőeszközök

 Összefoglaló

– Mindig bevizsgált, egyedileg tesztelt modellt vegyünk

– További márkák: Kong Bonaiti, Singing Rock

– A Petzl termékek 400kp, a Bonaiti eszközök illetve a 
Jumar 600kp terhelésnél elharapják a kötelet

– Fogas gépet tilos biztosításra használni!

– Fogas gép nem kerülhet a derekunk alá (ez csak a 
mászó hibája esetén fordul elő)

– Minden komoly márka feltünteti a minősítőt, a 
gyártási évet, a használható kötélátmérőt
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Egyéni kiegészítő felszerelések

 Személyi bag

– Kisméretű, kamion ponyvából készült, oldalunkon 
hordható

– Személyes cuccnak (víz, EÜ csomag, csoki, 
pótvilágítás)

 Egyebek (speciális túrákra):

– Neporén ruha, neporén zokin, vegyvédelmi kesztyű 
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Kollektív (csoport) felszerelések

 Ide tartoznak a vertikális technika során a 
csoport által közösen használt felszerelések:

– Kötél, kötélgyűrű, heveder, kötélvédő, köteles bag

– Nittelő felszerelés, nittfülek, karabinerek, beszerelő 
láncok, csigák

– Létra, mászórúd, hágcsó, vitla
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Kollektív (csoport) felszerelések

 Kötél

– Anyaga poliamid

– Körszövött, köpeny – mag konstrukció

– 9-11 mm átmérőjű (esetleg 8 mm)

– Statikus (1-3% nyúlás), félstatikus (3-5% nyúlás)

– Csak statikusan terhelhető, nem szabad biztosításra 
használni!

– Statikus terhelhetőségük 27-35kN (egy csomó 
jelentősen, 30-50%-kal csökkenti!)

– Mag/köpeny teherviselése kb. 65/35%
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Kollektív (csoport) felszerelések

 Hevederek

– Cső vagy lapheveder, mindegyik statikus

– Méretük 10-50mm közt változik

– 20-30mm-es lapheveder mellbekötésnek, lépőszárnak

– Csőhevederek kikötési pontnak

– 50mm-es hevederekből beülőt varrnak

– Kapható varrott, minősített heveder, 22kN 
teherbírással, 40-200cm-es hosszal, kikötési pontnak 
ez ajánlott
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Kollektív (csoport) felszerelések

 Kötélgyűrű

– 2-11mm átmérőjű, legfeljebb néhány méter hosszú 
kötél

– Széles körű használat

 Bag összefogása, húzása

 Eszköz rögzítése, „okosítása” (pl. croll, shunt nyelve)

 Pruszik zsinór

 Kikötési pont

 stb.

– Kikötési pontnak minimum 9mm átmérőjű, dinamikus 
kötél kell
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Kollektív (csoport) felszerelések
Karabinerek

 Mindig saját, bevizsgált, sérülésmentes 
karabinert használjunk

 Karabinereken feltüntetett adatok:

– Gyártó neve

– Gyártási év

– UIAA, CEN minősítés

– Teherbírás (hossz, keresztirány és nyílt terhelés)

 Kerüljük a nyelvre terhelést!
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Kollektív (csoport) felszerelések
Karabinerek

 Anyaguk szerint

– Alumínium

 könnyű, gyorsan kopik

 Leejtés, nagyobb ütés esetén tilos tovább használni! 

 Hosszanti teherbírása 18-30kN 

– Titán

 Erősebb, drágább, kicsit nehezebb, mint az alu

 Hosszanti teherbírása 22-35kN

– Acél

 Nehéz, de erős és kopásálló (fékező karabinernek kiváló)

 Elviselik a nagyobb ütéseket is
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Kollektív (csoport) felszerelések
Karabinerek

 Alakjuk szerint

– „D” alakú – nagy nyelvnyílás

– „O” alakú – általános célú, eszközökbe könnyen 
akasztható, speciális célból is (csiga, poignée feje)

– HMS – félszorító 8-as ráfér (innét a neve), sok eszköz 
tárolható rajta

– Egyéb formák, elsősorban sziklamászók használják

 Nyelv kapcsolódása alapján

– Horgas, kampós – könnyen beakad a kötélbe, nittbe

– Szemes, key-lock rendszerű – ezt érdemes használni
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Kollektív (csoport) felszerelések
Karabinerek

 Zárszerkezet alapján

– Zár nélküli – kiskantár karabiner lehet ilyen

– Csavarzáras – terhelés alatt ne zárjuk teljesen, meg 
megszorulhat, de ez egyébként is előfordul

– Bajonett záras – orosz titán karabiner

– Expressz záras – a nyelv bezárásakor automatikusan 
rögzül, kis gomb benyomásával, vagy elfordítással 
nyitható újra. Nehezebben szorul meg, de kell egy kis 
gyakorlat a használatához.
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Kollektív (csoport) felszerelések
Karabinerek

 Nyelv alakja alapján

– Egyenes nyelvű

– Hajlított nyelvű – könnyebben akasztható, de 
szerencsétlen esetben könnyebben is nyílik ki, mint az 
egyenes nyelvű

 Nyelv típusa alapján

– Tömör nyelvű – barlangban ezt használjuk

– Drót nyelvű – kisebb a nyelv tehetetlensége, nagy 
esésnél nehezebben nyílik, de barlangban nem 
javasolt a használata
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Kollektív (csoport) felszerelések

 Nittfülek

– Alumínium vagy acél, általában 8mm-es (13-as) 
csavarral rögzítjük a nittbe, „O” karabinerrel  
akasztjuk bele a kötelet

– Fajtái:

 Egyenes

 Csavart

 Bohóc (clown) – nem kell karabiner, főtébe, vízszintes 
felületre (pl. párkány aljára) szerelhető

 Ring – gyűrű alakú

39



Kollektív (csoport) felszerelések

 Egyéb speciális felszerelések

– Kutatás

 Vödrök, ládák, ásó, csákány, kacsacsőr, fúró, véső, kalapács, 
kitermelő rendszerek

– Térképezés

 Szögmérők, mérőléc, mérőzsinór, fúró, jegyzetfüzet

– Tudományos kutatómunka

 Radon detektor, csepegés mérő, hőmérő, páratartalom-mérő

– Sport célú barlangászás (patakos barlangban)

 Csónak, evező, teherautó gumibelső

– Egyéb

 Köteles bag, nittelő szett, kötéllétra stb.
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Felszerelések karbantartása

– A gondos kezelés nagyon fontos.

– Óvjuk a felszerelést a sérülésektől (leejtés, taposás) 

– Használat után a lehető legrövidebb időn belül 
mossuk el a felszerelést tiszta, hideg vízen, majd 
szárítsuk meg.

– A fém eszközöket óvjuk a korróziótól.

– Tárolásuk száraz, jól szellőző, napfénytől védett 
helyen.

– A kötél különösen érzékeny, óvjuk a taposástól, az UV 
sugárzástól, savaktól, lúgoktól, és azok gőzeitől is!

– A sérült eszközt azonnal selejtezzük le!
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