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WYTRZYMA O  DROBNYCH ELEMENTÓW OLINOWANIA 
RUCHOMEGO WYKONANYCH Z DYNEEMY 

Rozwój materia ów w oceanotechnice otwiera nowe mo liwo ci w budowie jachtów. Poni szy artyku  

porusza kwestie wplatania nowoczesnych lin typu HMPE (ang. high-modulus polyethylene) w kon-

strukcje takielunku jachtu, a dok adniej w cz  olinowania ruchomego. Dzi ki specjalnej konstrukcji 

liny bez oplotu zbudowanej z 12 splotek utworzonej przez ich przeplatanie, mo liwe jest 

konstruowanie drobnych elementów no nych, takich jak mi kkie oczka, zawiesia bezko cowe i poje-

dyncze lub mi kkie szekle zaledwie w kilka minut. Celem pracy jest sprawdzenie no no ci poszcze-

gólnych technik plecenia w statycznej próbie rozci gania. Przebadano trzy grupy splotów, 

porównano ich wyniki pod wzgl dem wytrzyma o ciowym i statystycznym. Po analizie rezultatów 

wyznaczono najbardziej niezawodne techniki sporz dzania w z ów i splotów na linie wyproduko-

wanej przez firm  Lancelin, model PURE DYNEEMA Racing Braid o rednicy 5 mm. 

S owa kluczowe: osprz t aglowy, takielunek, olinowanie ruchome, splot, Dyneema, zawiesie, HMPE. 

WST P 

HMPE jest to w ókno o równolegle zorientowanych cz steczkach wyt oczo-

nego elu polietylenowego o wysokim module i wysokiej wytrzyma o ci na 

rozci ganie [PN-EN ISO 1968:2006]. Ma handlow  nazw  Dyneema lub Spectra. 

Charakteryzuje si  niezwykle wysokim stosunkiem wytrzyma o ci w ókien do ich 

masy, du  odporno ci  na cieranie i nisk  absorpcj  wilgoci. Materia  ten, ze 

wzgl du na swoje w a ciwo ci, jest cz sto wykorzystywany w budowie jachtów. 

Wraz ze wzrostem popularno ci drobnych elementów olinowania, zbudowanych  

z HMPE, w zwi zku z niskim stopniem trudno ci wykonania, bardzo wysok  

wytrzyma o ci  na rozci ganie i niewielkim kosztem materia u, pojawi o si   

w Internecie wiele instrukcji zach caj cych do samodzielnego wykonania 

wspomnianych elementów. Wiele informacji jest niepe nych, niesprawdzonych lub 

wr cz wykluczaj cych si  nawzajem. W poni szej pracy przedstawiono najcz ciej 

spotykane konstrukcje, opisano ró nice mi dzy nimi i wskazano, jak wp ywaj  one 

na wytrzyma o  otrzymanych wyrobów.  
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1. OPIS BADANYCH ELEMENTÓW 

Przedmiotem bada  s  trzy rodzaje elementów plecionych, zbudowanych  

z dyneemy, wchodz cych w sk ad elementów no nych. Wed ug definicji stanowi  

one cz  liny w postaci p tli, która przechodzi wokó  cz ci nieruchomej lub 

czy si  z hakiem podno nika albo czy si  z innymi obiektami i przenosi 

przy o on  si  do innych obiektów, gdy lina jest napr ona [PN-EN ISO 

1968:2006]. S  to: 

1. Zawiesie pojedyncze – odcinek liny uformowany w zawiesie, jak ukazuje 

rysunek 1, poprzez utworzenie oczek na ka dym ko cu tego odcinka [PN-EN 

ISO 1968:2006]. Splot ten s u y najcz ciej jako element no ny do przeno-

szenia lub podwieszania rozmaitych elementów takielunku. Przyk ad takiego 

zastosowania przedstawia rysunek 2. Konstrukcja ta mo e by  równie  wyko-

rzystana jako obiekt pomocniczy do budowania innych elementów olinowania, 

takich jak zawiesie bezko cowe lub mi kka szekla. 

 

 

Rys. 1. Zawiesie pojedyncze 

ród o: opracowanie w asne. 

 

Rys. 2. Konstrukcja zbudowana z zawiesi pojedynczych 

ród o: opracowanie w asne. 

 

2. Zawiesie bezko cowe – bezko cowe po czenie zako cze  jednej liny po -

czeniem krótkim na styk lub d ugim [PN-EN ISO 1968:2006]. Przyk ad takiego 

zawiesia z przeszyciem prezentuje rysunek 3. Zastosowa  tego rodzaju splotu 

jest wiele jak np. funkcja zawiesia czy przed u enia oczek mi kkich. Coraz 
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cz ciej równie  odnajduje si  te konstrukcje w charakterze elementów no nych 

do mocowa  bloków, bloczków, ko ci czy ringów do przeprowadzania liny. 

Niekiedy ca e konstrukcje talii zbudowane s  na zawiesiach bezko cowych. 

Przyk ad taki obrazuje rysunek 4.  

 

Rys. 3. Zawiesie bezko cowe 

ród o: opracowanie w asne. 

 

Rys. 4. Konstrukcja talii obci gacza bomu 

ród o: opracowanie w asne. 

3. Mi kka szekla – jest to element no ny, s u cy do czenia lin ze sob  lub  

z innymi cz ciami osprz tu jachtów. W formie zamkni tej posiada kszta t 

zawiesia bezko cowego, w formie otwartej jest fragmentem liny zako czonej  

z jednej strony oczkiem mi kkim, a z drugiej w z em. Ilustracj  mi kkiej szekli  

z w z em typu oversize przedstawia rysunek 5, a szekl  zwie czon  w z em 

diamentowym w praktyce – rysunek 6. P
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Rys. 5. Mi kka szekla 

ród o: opracowanie w asne. 

 

Rys. 6. Mi kka szekla jako cznik pomi dzy nokiem bomu a topenant   

ród o: opracowanie w asne. 

2. PRZEBIEG BADA  

Badania zosta y przeprowadzone w Laboratorium Konstrukcji Oceanotech-

nicznych na Wydziale Oceanotechniki i Okr townictwa na maszynie wytrzyma o-

ciowej ZD 10/90 do prób statycznych o zakresie P = 100 kN, przestrze  robocza 

dla prób rozci gania: 400  900 mm, szybko  odsuwu dolnej g owicy mocuj cej 

10–30 mm/min, posiadaj cej wiadectwo wzorcowania nr 6W1/84.1/08 wydane 

przez Okr gowy Urz d Miar w Gda sku. Wszystkie próbki mia y identyczne 

warunki bada , ró ni y si  jedynie technik  splotu. Do zamocowania zawiesi  

i mi kkich szekli pos u y y stalowe szekle typu omega ze rednic  sworznia, 

wynosz c  10 mm [PN-EN ISO 2307:2010]. Jako pr dko  rozci gania wybrano 

10 mm/min. Do bada  u yto liny typu HMPE, wyprodukowanej przez firm  

Lancelin, model PURE DYNEEMA Racing Braid o rednicy 5 mm i wytrzyma-

o ci na zrywanie 22,05 kN.  

Stron  z katalogu producenta wybranej liny przedstawia rysunek 7. 
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Rys. 7. Karta katalogowa liny u ytej do bada  

ród o: http://www.lancelin.com/catalogue/NAUTISME_ENG/mobile/index.html#p=17. 

2.1. Zawiesia pojedyncze 

Konstrukcja zawiesia pojedynczego z odcinka dyneemy nie jest skompliko-

wan  operacj . Po obu stronach fragmentu liny znajduj  si  mi kkie oczka zabez-

pieczone stoperem, a wolny koniec liny zostaje wpleciony do wn trza liny pracuj -

cej. Przyk adowe próbki ukazuje rysunek 8. W literaturze przedmiotu mo na 

znale  informacje, e fragment ten powinien wynosi  mi dzy 20 a 100-krotno ci  

rednicy danej liny. Aby znale  idealny kompromis pomi dzy wytrzyma o ci  

splotu a ekonomicznym uzasadnieniem d ugo ci wplatanej liny, wykonano 5 popu-

lacji po 5 próbek ka da. Zbadano zawiesia z wplotem o d ugo ci 10, 20, 30, 40,  

50-krotnej rednicy badanej liny w sposób, jaki przedstawia rysunek 9. 
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 Rys. 8. Przygotowane próbki                         Rys. 9. Próbka w trakcie bada  

ród o: opracowanie w asne. 

Zaobserwowano dwie reakcje testowanych splotów. Dwie pierwsze populacje, 

w których wplot wynosi  kolejno 5 i 10 cm d ugo ci, uleg y rozpleceniu, tak jak 

przedstawia to rysunek 10. Próbki, w których wpleciony odcinek wolnego ko ca 

liny wynosi  mi dzy 15 a 25 cm, nie rozplot y si , a w ókna p k y w sposób, jaki 

obrazuje rysunek 11.  

 

  

Rys. 10. Próbka po rozpleceniu Rys. 11. Próbka po zerwaniu 

ród o: opracowanie w asne. 
 

Wyniki próby statycznego rozci gania zawiesi pojedynczych z ró n  d ugo-

ci  wplecionego ko ca liny pokazuje rysunek 12. Zgodnie z norm  PN-EN ISO 

2307:2010 wyniki pomiarów mo na uzna , je eli si a zrywaj ca przekracza 50% 

nominalnej warto ci, wyznaczonej dla danej liny przez producenta.  
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Rys. 12. Wykres wyników bada  zawiesi pojedynczych 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada . 

Wyniki dwóch pierwszych prób nale y wi c odrzuci . Trzy kolejne populacje, 

w których wpleciono kolejno 30, 40, 50-krotno  rednicy liny, spe ni y wyma-

gania normy i nie rozplot y si  pod dzia aniem si  zrywaj cych. Szukaj c infor-

macji w ogólnodost pnych materia ach na stronach producentów lin, ró nych 

blogach czy filmach instrukta owych na YouTube, spotyka si  ró ne zasady 

obliczania d ugo ci wplotu. Nie ma jednak adnych informacji na temat obni enia 

granicy wytrzyma o ci na rozci ganie. Lina tak zapleciona obni a swoje cechy 

wytrzyma o ciowe niemal o po ow . Na podstawie poni szych bada  mo na 

stwierdzi , e pracuj c z lin  Lancelin model PURE DYNEEMA Racing Braid  

o rednicy 5 mm, minimalna d ugo  wplotu wynosi 15 cm. Im d u szy odcinek 

wplecionej liny, tym lepsze cechy wytrzyma o ciowe i mniejszy rozrzut wyników, 

co potwierdza analiza statystyczna.  

W tabeli 1 przedstawiono wyniki analizy statystycznej badania zawiesi poje-

dynczych.  
Tabela 1 

Analiza statystyczna zawiesi pojedynczych 

Me sd Pmin Pmax v

10 x fi = 5 cm 4,10 4,60 4,80 5,25 5,60 4,87 4,80 0,58 3,67 6,07 11,92%

20 x fi = 10 cm 9,85 8,80 9,80 10,20 12,00 10,13 9,80 1,17 7,72 12,54 11,53%

30 x fi = 15 cm 12,60 11,80 13,00 13,60 14,20 13,04 13,00 0,92 11,14 14,94 7,06%

40 x fi = 20 cm 14,20 14,90 15,10 15,40 15,50 15,02 15,10 0,52 13,96 16,08 3,44%

50 x fi = 25 cm 15,00 15,70 15,80 16,00 16,20 15,74 15,80 0,46 14,80 16,68 2,90%

rodzaj próbki:

ZAWIESIE 

POJEDYNCZE

odchylanie 

standardowe z 

próby

przedzia  ufno ci  T 

STUDENTA dla sd

wspó czynnik 

zmienno ci

d ugo  wplecionego 

odcinka liny

warto  si y zrywaj cej badanych      

próbek [kN]

warto  rednia mediana

 

P
o

b
ra

no
 z

 m
o

st
w

ie
d

zy
.p

l

http://mostwiedzy.pl


70  PRACE WYDZIA U NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 33, 2018 

 

 

Warto ci wykorzystane w tabeli analizy statystycznej s  nast puj ce: 

xi – wynik badania, 

x  – warto  redniej arytmetycznej,  

Me – mediana, 

sd – warto  odchylenia standardowego z próby, 

P – przedzia  ufno ci, 

v  – wspó czynnik zmienno ci, 

n   – liczba wszystkich elementów próby, 

t   – warto  krytyczna rozk adu T Studenta. 

Wyniki przedstawione w tabeli 1 zawieraj  warto ci si  zrywaj cych próbki, 

miary po o enia i zró nicowania rozk adu. Do oblicze , zwa ywszy na niewielk  

liczb  próbek, wybrano model rozk adu Studenta. Obliczono warto  odchylenia 

standardowego z próby, czyli bezwzgl dn  miar  zró nicowania wyników, oraz 

wspó czynnik zmienno ci, okre laj cy si  rozproszenia cechy. Dzi ki wyzna-

czeniu tej wzgl dnej miary zró nicowania mo na porówna  wyniki, odnosz ce si  

do ró nych populacji próbek.  

Na rysunku 12 mo na zaobserwowa  wyk adniczy charakter uk adania si  

wyników prób. Badane zawiesia ró ni  si  d ugo ci  wplecionego wolnego 

odcinka liny, w równych odst pach co 5 cm. Testy zako czono na d ugo ci 25 cm  

z powodu ogranicze  geometri  maszyny. Zaobserwowano wyk adniczy charakter 

rozk adu mediany. Wzrost d ugo ci wplotu o 5 cm pocz tkowo znacz co poprawia 

wyniki. Podczas pi tej próby polepszenie jest ju  niewielkie.  

Drugi wniosek wynikaj cy z powy szej analizy ukazuje, e im d u szy wplot, 

tym rozproszenie wyników jest mniejsze. Graficzne przedstawienie warto ci ma 

swoje potwierdzenie w wynikach analizy statystycznej. Na potrzeby bada  przyj to 

wspó czynnik ufno ci 1 –  wynosz cy 0,99. Wykorzystuj c wzory rozk adu 

Studenta, obliczono przedzia y ufno ci warto ci minimalnych i maksymalnych 

spodziewanej wytrzyma o ci konstruowanych elementów. 

2.2. Zawiesia bezko cowe 

Istnieje wiele ró nych sposobów zaplecenia liny w p tl . W poni szych 

badaniach skupiono si  na czterech przypadkach: jednym sposobie klasycznym  

z przeszyciem oraz trzech ró nych kombinacjach p tli powsta ych z odpowied-

niego przeplecenia zawiesia pojedynczego.  

Przygotowane próbki prezentuje rysunek 13. 
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Rys. 13. Zawiesie bezko cowe (od lewej) z przeszyciem, typu S, typu U, typu 8 

ród o: opracowanie w asne. 

Przebieg próby rozci gania statycznego p tli typu U przedstawia rysunek 14. 

Wida  na nim, jak przebiega niszczenie próbki. W przypadku tego splotu 

wszystkie badane przyk ady p k y w identyczny sposób. 

 

Rys. 14. Przebieg bada  si y zrywaj cej na zawiesiu bezko cowym typu U 

ród o: opracowanie w asne. 

Wyniki prób zawiesi bezko cowych przedstawia rysunek 15. Populacja ozna-

czona numerem 1 dotyczy klasycznego zawiesia z przeszyciem. Kolejne elementy, 

o numerach 2 ,3, 4, ró ni  si  mi dzy sob  jedynie rodzajem po czenia. Wszystkie 

powsta y na bazie zawiesia pojedynczego. Wyniki wszystkich prób spe niaj  

warunek, wynikaj cy z normy PN-EN ISO 2307:2010.  P
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Rys. 15. Wykres wyników bada  zawiesi bezko cowych 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada . 

 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki analizy statystycznej badania zawiesi bez-

ko cowych. 

Tabela 2 
Analiza statystyczna zawiesi bezko cowych 

Me sd Pmin Pmax v

ZAWIESIE SZYTE 24,00 25,10 26,30 26,40 27,00 25,76 26,30 1,20 23,29 28,23 4,66%

ZAWIESIE S 46,00 50,00 52,00 52,50 53,00 50,70 52,00 2,86 44,80 56,60 5,65%

ZAWIESIE U 42,00 42,00 44,00 46,50 47,50 44,40 44,00 2,53 39,18 49,62 5,71%

ZAWIESIE 8 47,00 49,50 50,00 50,50 51,50 49,70 50,00 1,68 46,24 53,16 3,38%

rodzaj próbki:

ZAWIESIE 

BEZKO COWE

przedzia  ufno ci  T 

STUDENTA dla sd

wspó czynnik 

zmienno ci
warto  si y zrywaj cej badanych     próbek 

[kN]

warto  rednia mediana

odchylanie 

standardowe z 

próby

nazwa splotu

 

Wyniki bada  nie s  uszeregowane w sposób charakterystyczny, gdy  

kolejno  poddawanych testom próbek jest przypadkowa. Zawiesia z przeszyciem 

osi gn y wyniki w zakresie 24,00–27,00 kN i charakteryzuj  si  niskim rozpro-

szeniem, poni ej 5%. Kolejne trzy populacje zapleciono na bazie zawiesi pojedyn-

czych. Wyniki prób zawieraj  si  w granicach 42,00-53,00 kN. Zawiesie bezko -

cowe typu 8 charakteryzuje si  najwi kszym skupieniem wyników i wynosi 3,38%, 

w odniesieniu do warto ci redniej. Na potrzeby bada  przyj to wspó czynnik 

ufno ci 1 –  wynosz cy 0,99. Wykorzystuj c wzory rozk adu Studenta, obliczono 

przedzia y ufno ci warto ci minimalnych i maksymalnych spodziewanej wytrzy-

ma o ci konstruowanych elementów. 
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2.3. Mi kkie szekle 

Liczba instrukcji wykonania mi kkich szekli, zamieszczonych w Internecie, 

jest niezliczona. Poza klasyczn  szekl  z w z em diamentowym (ang. Diamond 

knot), zacz y pojawia  si  nowe pomys y jak szekla z w z em guzikowym (ang. 

Button knot) czy szekla z w z em oversize, zbudowana z zawiesia pojedynczego. 

Rysunek 16 przedstawia poni ej cztery rodzaje szekli, które wytypowano do 

bada  wytrzyma o ciowych.  

    

Rys. 16. Mi kkie szekle (od lewej): z w z em pó przeplecionym, z w z em diamentowym,  
z w z em oversize i w z em guzikowym 

ród o: opracowanie w asne. 

Rysunek 17 przedstawia proces zrywania szelki z najcz ciej spotykanym 

w z em – diamentowym. Wszystkie próbki tego typu uleg y zniszczeniu w po-

dobny sposób. Po osi gni ciu si y granicznej w ze  rozplata si .  

   

Rys. 17. Przebieg bada  mi kkich szekli z w z em diamentowym 

ród o: opracowanie w asne. 

Poprawne wykonanie w z a powinno by  gwarantem dobrej wytrzyma o ci 
szekli. Niestety, niekiedy sama konstrukcja w z a jest wadliwa jak w przypadku 
szekli z w z em pó przeplecionym (z czerwonym sznurkiem). Wyniki, które 
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przedstawia rysunek 18, w pierwszej populacji próbek nie s  jednoznaczne i maj  
znaczny rozrzut. Jest to konstrukcja, któr  nale y wykluczy  w dalszych rozwa-
aniach. Szekla z w z em diamentowym jest najbardziej rozpowszechnionym 

modelem i znajduje swoje miejsce w katalogach producentów lin jako pe no-
prawny produkt. Po badaniach niszcz cych okazuje si  jednak, e istniej  sploty 
du o bardziej wytrzyma e. Pierwszym z nich jest szelka zbudowana z zawiesia 
pojedynczego, z w z em oversize. Prawdziwym liderem jest jednak szekla  
z w z em guzikowym. Przenosi ona si y ponaddwukrotnie wy sze ni  obci enie 
graniczne liny przewidziane przez producenta.  

 
 

Rys. 18. Wykres wyników bada  mi kkich szekli 

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada . 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki analizy statystycznej badania mi kkich 

szekli. 
Tabela 3 

Analiza statystyczna mi kkich szekli 

Me sd Pmin Pmax v

PÓ PRZEPLECIONY 9,30 16,20 17,90 32,10 32,90 21,68 17,90 10,39 0,28 43,08 47,94%

DIAMENTOWY 31,60 32,20 32,80 34,90 35,00 33,30 32,80 1,57 30,08 36,52 4,70%

OVERSIZE 42,00 44,00 45,50 49,00 50,00 46,10 45,50 3,36 39,18 53,02 7,29%

GUZIKOWY 46,00 47,00 50,00 52,00 52,50 49,50 50,00 2,92 43,50 55,50 5,89%

rodzaj próbki:

MI KKIE SZEKLE

warto  si y zrywaj cej badanych     próbek 

[kN]

warto  rednia

mediana

odchylanie 

standardowe z 

próby

przedzia  ufno ci  T 

STUDENTA dla sd

wspó czynnik 

zmienno ci

nazwa w z a

 
 

Z punktu widzenia opisu statystycznego najlepszy wynik osi gn y próby 
szekli z w z em diamentowym. Wspó czynnik zmienno ci wynosi jedynie 4,7%. 
Najwy sze warto ci pod wzgl dem wytrzyma o ciowym uzyska y szekle zako -
czone w z em guzikowym. Rozproszenie wyników w tym przypadku wynios o 
poni ej 6%. Szekla z w z em pó przeplecionym nie spe ni a wymaga  normy  
PN-EN ISO 2307:2010, wi c pozycja zosta a odrzucona. Potwierdzeniem niepra-
wid owo ci wyników mo e by  miara rozrzutu, wynosz ca prawie 50% dla tego 
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przypadku. Na potrzeby bada  przyj to wspó czynnik ufno ci 1 –  wynosz cy 
0,99. Wykorzystuj c wzory rozk adu Studenta, obliczono przedzia y ufno ci 
warto ci minimalnych i maksymalnych spodziewanej wytrzyma o ci konstruowa-
nych elementów. 

PODSUMOWANIE 

Powy szy artyku  porusza tematyk  wplatania nowych materia ów w takie-

lunek jachtu. Przedstawia ró ne formy i techniki zaplotu ma ych elementów 

olinowania ruchomego wykonanych z dyneemy, porównuje ich wytrzyma o  na 

podstawie wyników statycznych prób rozci gania oraz podaje interpretacje pod 

wzgl dem statystycznym.  

Zawiesia pojedyncze wykazuj  wzrost wytrzyma o ci wraz z wyd u eniem 

wplatanego odcinka liny. Poprawie ulega równie  skupienie wyników. Najlepszym 

rezultatem charakteryzuje si  próbka z wplotem o d ugo ci 25 cm, odpowiadaj ca 

50-krotno ci rednicy badanej liny. Warto ci si y zrywaj cej zawieraj  si   

w przedziale 15,00–16,20 kN, a rozproszenie wyników wynosi jedynie 2,9%. 

Zawiesia bezko cowe nie maj  jednego parametru, który by bezpo rednio 

decydowa  o wytrzyma o ci splotu. Porównano jedn  konstrukcj  szyt  i trzy 

plecione typu U, S, 8, ró ni ce si  technik  przeplotu. Najwy sze warto ci si y 

zrywaj cej osi gn a próbka pleciona typu 8. Wyniki zawieraj  si  w przedziale 

47,00–51,50 kN, a miara rozrzutu wynosi 3,38%. 

Czynnikiem jednoznacznie wp ywaj cym na wytrzyma o  mi kkich szekli 

jest rodzaj zastosowanego w z a. Najlepsze wyniki osi gn a szekla zako czona 

w z em guzikowym. Warto ci si y zrywaj cej zawieraj  si  w przedziale 46,00–

52,50 kN, a rozproszenie wyników wynosi 5,89% 

Pomimo bardzo korzystnych rezultatów opracowania statystycznego wyników 

prób rozci gania statycznego nale y pami ta , e zaplecione liny s  dzie em 

ludzkich r k, a przez to obarczone s  potencjalnym b dem. W trakcie planowania 

odpowiednich rozwi za  i technologii splotu nale y trafnie oceni  ryzyko danego 

zastosowania, odpowiednio dobra  materia , z którego wykonana jest lina, jej 

rednic  i prawid owy do danej sytuacji wspó czynnik bezpiecze stwa. Wed ug 

prawide  wydanych przez Cordage Institute [CI 1401-15 2015], wspó czynnik 

bezpiecze stwa powinien wynosi  mi dzy 5:1 a 12:1. Przyk adem mo e by  test 

przeprowadzony na zawiesiu bezko cowym typu 8. Pomimo znakomitych 

wyników prób rozci gania statycznego, wynosz cych powy ej 47,00 kN, zak ada-

j c wspó czynnik bezpiecze stwa 10:1, wybrana konstrukcja pracowa  b dzie  

w zakresie si  do 4,7 kN. 

Drobne elementy olinowania wykonane z dyneemy b d  wypiera  klasyczne 

materia y, jak np. stalowe zawiesia czy szekle ze wzgl du na niewielk  wag  

produktów, niski koszt i atwo  wykonania splotów, prostot  u ytkowania, oraz 

wysok  kultur  pracy – s  bezpieczne dla d oni.  
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Zadaniem in ynierów i projektantów jest poszerzanie wiedzy na temat 

nowych materia ów oraz mo liwo ci aplikacji danego splotu, by zapewni  pe ne 

bezpiecze stwo u ytkowanych konstrukcji.  

 

 

Artyku  powsta  w ramach IV Konferencji „Osi gni cia Studenckich Kó  

Naukowych Uczelni Technicznych” – STUKNUT 2018, zorganizowanej przez 

Wydzia  Oceanotechniki i Okr townictwa Politechniki Gda skiej. 
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STRENGTH OF SMALL SPLICED ELEMENTS OF RUNNING RIGGING MADE 
OF DYNEEMA 

Summary 

The development of materials in ocean engineering opens new possibilities in the field of yachts 

construction. The following article discusses the issue of placing modern high-modulus polyethylene 

(HMPE) ropes in the construction of the rigging of the yacht, and more specifically in the part of 

running rigging. Thanks to the special no cover construction of the 12 strands rope, created by their 

interlacing, it is possible to construct small load-bearing elements such as loops, slings or soft 

shackles in just a few minutes. The purpose of my work is to check the carrying capacity of individual 

plaiting techniques in a static tensile test. Three groups of spliced elements were tested, their results 

were compared in terms of strength and statistics. After analyzing the results, the most reliable 

techniques for making knots and splices on a rope manufactured by Lancelin, the PURE DYNEEMA 

Racing Braid model with a diameter of 5 mm, were determined. 

Keywords: sailing equipment, rigging, running rigging, weave, Dyneema, loop, soft shackle, HMPE. P
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