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DefinicijaDefinicija tehnitehniččnega potapljanjanega potapljanja

Za Za ““ takotako imenovimenovaanini”” TehniTehniččni potop se smatrani potop se smatra::

•• potop izveden potop izveden ss potapljapotapljašško opremo v avtonomiji, ko opremo v avtonomiji, 
kjer se v naprej nakjer se v naprej naččrtuje zelo dolgo bivanje na vrtuje zelo dolgo bivanje na v
naprej dolonaprej določčeni globini z dolgimi dekompresijskimi eni globini z dolgimi dekompresijskimi 
postanki; kar ni obipostanki; kar ni običčajno in izvedljivo z opremo za ajno in izvedljivo z opremo za 
rekreativno potapljanje;rekreativno potapljanje;

•• z uporabo optimalnih globinskih, potovalnih in z uporabo optimalnih globinskih, potovalnih in 
dekompresijskih medekompresijskih meššanic, anic, 

•• tehnitehniččno zahtevnejno zahtevnejšših metod potapljanja in vso ih metod potapljanja in vso 
potrebno opremo za varno izvedbo potopa.potrebno opremo za varno izvedbo potopa.



ZnaZnaččilnosti tehniilnosti tehniččnega potapljanjanega potapljanja
Iz potapljaIz potapljašškega vidika:kega vidika:
•• Potapljanje v vePotapljanje v veččje globine je globine 
•• Potapljanje v jame, sifone, izvirePotapljanje v jame, sifone, izvire
•• Potapljanje na  ladijske razbitinePotapljanje na  ladijske razbitine
•• Profesionalno potapljanje, podvodna delaProfesionalno potapljanje, podvodna dela( potapljanje v ( potapljanje v saturacijisaturaciji ))
•• Potapljanje v zaprte prostorePotapljanje v zaprte prostore(penetracija)(penetracija)

Iz tehniIz tehniččnega vidika:nega vidika:
•• Uporaba tehniUporaba tehniččno zahtevnejno zahtevnejšše opreme (dvojna jeklenka,dvojni e opreme (dvojna jeklenka,dvojni 

regulatorji, SCregulatorji, SCCCR, CCRR, CCR, , nargilanargila,..,..))
•• Uporaba binarnih ali terciarnih meUporaba binarnih ali terciarnih meššanic (anic (NitroxNitrox , , TrimixTrimix , , TrioxTriox , , 

HydroxHydrox , , HydrelioxHydreliox , , HeliairHeliair , , HelioxHeliox, ..., ...ArgonoxArgonox))
•• Uporaba Uporaba potovalnih in potovalnih in dekompresijskih jeklenk ( dekompresijskih jeklenk ( TrimixTrimix , , NitroxNitrox , O2 ), O2 )
•• Uporaba alternativnih prUporaba alternativnih pr evoznihevoznihsredstev ( sredstev ( ScooterScooter, dvigalo, ko, dvigalo, koššara...ara...))



Zgodovina tehniZgodovina tehniččnega potapljanjanega potapljanja
•• 1919 Prvi poizkus potapljanja s me1919 Prvi poizkus potapljanja s meššanico Helija in kisika z namenoanico Helija in kisika z namenomm olajolajššati ati 

dihanje na globini; Udihanje na globini; Uččinkov duinkov duššikove pijanosti ikove pijanosti šše niso poznali.e niso poznali.
•• 1925 Ameri1925 Amerišška vojska prika vojska priččne poizkuse z mene poizkuse z meššanico anico HelioxHeliox 20/80 na 20/80 na žživalih in kasneje ivalih in kasneje 

na potapljana potapljaččih, ki uspeih, ki uspeššno prestanejo prve potope.no prestanejo prve potope.
•• 1937 Po 1937 Po šštevilnih potopih z tevilnih potopih z HelioxomHelioxom dosedosežžejo globino 127m.ejo globino 127m.
•• 1939 1939 HelioxHeliox je prvije prvi čč uporabljen v reuporabljen v rešševalni akciji.evalni akciji.
•• 1965 Prvi potop s 1965 Prvi potop s HelioxomHelioxom v v saturacijisaturaciji ..
•• 1970 S 1970 S HelioxomHelioxom dosedosežžejo globino 212m v jami ( ejo globino 212m v jami ( SheckSheckExleyExley).).

V meV meššanico dodajo duanico dodajo duššik zaradi ublaik zaradi ublažžitve HPNS sindroma, tako nastane itve HPNS sindroma, tako nastane TrimixTrimix . S . S 
tem postane cenovno dostopnejtem postane cenovno dostopnejšši.i.

•• 1987 1987 ShekShekExleyExley izvede prvi izvede prvi komercijalnikomercijalni teteččaj potapljanja s aj potapljanja s trimixomtrimixom in  in  helioxomhelioxom
v jamahv jamah, manj, manjšši problemi HPNS, kraji problemi HPNS, kraj šša dekompresijaa dekompresija

•• 1991 1991 BillyBilly DeansDeansizvede prvi izvede prvi komercijalnikomercijalni teteččaj tehniaj tehniččnega in nega in trimixtrimix potapljanja za potapljanja za 
rekreativne potapljarekreativne potapljaččee

•• Tom Tom MountMount –– IANTD napiIANTD napi šše prve standarde za e prve standarde za trimixtrimix teteččaje.aje.
•• 1994 Me1994 Meššana Angleana Anglešškoko--ameriamerišška ekipa civilnih potapljaka ekipa civilnih potapljaččev izvede vrsto odmevnih ev izvede vrsto odmevnih 

trimixtrimix potopov na najbolj znane razbitine in potopov na najbolj znane razbitine in prepresesežže globino 100me globino 100m
•• 2001 John 2001 John BennnetBennnetpostavi uradno priznani postavi uradno priznani GinneGinnesssovsovrekord za potop s rekord za potop s trimixomtrimixom

(1000 (1000 ftft / / ccacca330505m)m)
•• 2003 Mark 2003 Mark AndrewsAndrews presepresežže ue uččiteljev rekord in doseiteljev rekord in dosežže globino (1100ft/ e globino (1100ft/ ccacca330m)330m)
•• Z dostopnostjo Helija in razvojem meZ dostopnostjo Helija in razvojem meššalnih tehnologij, novih metod potapljanja, alnih tehnologij, novih metod potapljanja, 

postane postane trimixtrimix dostopen za dostopen za šširir ššo uporabo.o uporabo.
–



Kaj je Kaj je TrimixTrimix ??

MeMeššanica treh plinov (tanica treh plinov (tercierciarna mearna meššanica), anica), 
oznaoznaččujemo jo s kratico ujemo jo s kratico TX ali TX ali TMX TMX xxxx//xxxx..

KISIK
DUŠIK
HELIJ

Odstotek kisikaOdstotek kisika O2O2

Odstotek HelijaOdstotek Helija



Izbira ustreznega dihalnega Izbira ustreznega dihalnega 
medijamedija

Za vsak potop moramo izraZa vsak potop moramo izraččunati ustrezno meunati ustrezno meššanico, anico, čče pa e pa žže e 
imamo pripravljeno meimamo pripravljeno meššanico moramo obvezno preveriti njeno anico moramo obvezno preveriti njeno 
ustreznost potopu, ki ga nameravamo opraviti.ustreznost potopu, ki ga nameravamo opraviti.

Izbira temelji na izraIzbira temelji na izra ččunu:unu:
•• Izbira globinske meIzbira globinske meššanice ( TMX)anice ( TMX)
•• Izbira potovalne meIzbira potovalne meššanice anice ( TMX, EAN)( TMX, EAN)
•• Izbira dekompresijske meIzbira dekompresijske meššaniceanice( EAN, O2, ( EAN, O2, maxmax 1,6 bar 1,6 bar pppp))))
•• IzraIzra ččun MODun MOD (dolo(določčanje kolianje količčine kisikaine kisika, , maxmax 1,4 bar 1,4 bar pppp))
•• IzraIzra ččun END (doloun END (določčanje kolianje količčine duine duššikaika, , maxmax 3,56 bar 3,56 bar pppp))
•• Izbira ustreznih, oz. priprava Run time tabIzbira ustreznih, oz. priprava Run time tabliclic
•• IzraIzra ččun CNS in UPTDun CNS in UPTD, preverimo obremenitev, preverimo obremenitev
•• Potrebna koliPotrebna količčina meina meššanicanic, vklju, vklju ččujoujočč rezervorezervo



TRIMIX TRIMIX MEME ŠŠANICEANICE
MeMeššaniceaniceza dno (za dno (bottombottom mixmix))

Delimo jih na:
• Hipoksične (vsebnost kisika je manjša od 

17%) - so za večje globine nad 70m in jih 
ne moremo dihati na površini, obvezno 
potrebujemo še potovalno mešanico

• Normoksične (vsebnost kisika je med 17 
in 21%) - lahko jih dihamo že na površini, 
primerne za globine do 70m.

• Hiperoksične -Triox (vsebnost kisika je 
večja od 21 %) – uporabne za globine do 
50m.

Delimo jih na:Delimo jih na:
• Hipoksične (vsebnost kisika je manjša od 

17%) - so za večje globine nad 70m in jih 
ne moremo dihati na površini, obvezno 
potrebujemo še potovalno mešanico

• Normoksične (vsebnost kisika je med 17 
in 21%) - lahko jih dihamo že na površini, 
primerne za globine do 70m.

•• HiperoksiHiperoksiččnene --TrioxTriox (vsebnost kisika je 
večja od 21 %) – uporabne za globine do 
50m.



Potovalne mePotovalne meššaniceanice
((TravelTravel mixmix))

•• ZrakZrak

•• NitroxNitrox (do 50% vsebnosti kisika)(do 50% vsebnosti kisika)

•• NormoksiNormoksiččnini trimixtrimix (do 20% vsebnosti kisika)(do 20% vsebnosti kisika)

Dekompresijske meDekompresijske meššaniceanice--pliniplini
((DecoDecomixmix ali ali DecoDecogasgas))

• NitroxNitrox ( s 40% in ve( s 40% in večč kisika)kisika)
•• ČČisti kisikisti kisik

Pozor, na maksimalno operativno globino za posamezno Pozor, na maksimalno operativno globino za posamezno 
memeššanico!anico!



Nevarne situacijeNevarne situacije

•• Izgubo dihalne meIzgubo dihalne meššaniceanice
•• Slabost, bruhanjeSlabost, bruhanje
•• ZadihanostZadihanost
•• Nekontroliran potopNekontroliran potop
•• KrKr ččii
•• Zapletanje v mreZapletanje v mrežžo, vrvo, vrv
•• Ujetost v jami, razbitiniUjetost v jami, razbitini
•• Panika Panika –– pasivnapasivna, aktivna, aktivna
•• PodhladitevPodhladitev
•• HiperHiper stresstres

•• Izguba Izguba sopotapljasopotapljaččaa
•• DuDuššikova pijanostikova pijanost
•• Helijev Helijev tremortremor , HPNS, HPNS
•• Prehiter dvigPrehiter dvig
•• Izpustitev dekompresijskega Izpustitev dekompresijskega 

postankapostanka
•• Zastrupitev z O2Zastrupitev z O2
•• NezavestNezavest
•• Simptomi DB v vodiSimptomi DB v vodi
•• Zamenjava meZamenjava meššaniceanice
•• Tok; na povrTok; na površšini in v vodiini in v vodi

ObiObiččajne nevarne situacije, na katere mora biti tehniajne nevarne situacije, na katere mora biti tehniččni ni trimixtrimix
potapljapotapljačč vedno pripravljen. Reakcije vsakega potapljavedno pripravljen. Reakcije vsakega potapljačča bodo razumljivo a bodo razumljivo 
individualne, cilj pa je vedno istiindividualne, cilj pa je vedno isti -- ččimprejimprej ššnji izhod iz nevarne situacijenji izhod iz nevarne situacije.



Oprema za potapljanje v Oprema za potapljanje v 
velike globine s velike globine s TrimixomTrimixom

Koncept Koncept RREEDDUNDANCY UNDANCY -- OBILNOSTOBILNOST :: Podvojeni Podvojeni elemnti  elemnti  pri pri 
delih opreme (kjer je le to mogodelih opreme (kjer je le to mogočče), ki je vitalnega pomena za varno e), ki je vitalnega pomena za varno 
in uspein uspeššno izvedbo tehnino izvedbo tehniččnega potopa.nega potopa.

KonceptKonceptUUČČINKOVITOSTI in PRIMERNOSTIINKOVITOSTI in PRIMERNOSTI: Redno : Redno 
pregledovanje in servisiranje opremepregledovanje in servisiranje opreme, , Primernost opreme za Primernost opreme za 
tehnitehniččno potapljanjeno potapljanje..

MAKSIMALNO POZNAVANJE SVOJE OPREME!!MAKSIMALNO POZNAVANJE SVOJE OPREME!!



Vrste dihalnih sistemovVrste dihalnih sistemov

•• Odprti krogOdprti krog –– klasiklasiččni ni 
nanaččin (regulator klasa in (regulator klasa 
““ AA””

•• PolzaprtiPolzaprti krog SCCR krog SCCR 
–– semisemiclosedclosedcircuitcircuit
rebreatherrebreather

•• Zaprti krog CCR Zaprti krog CCR ––
closedclosedcircuitcircuit
rebreatherrebreather

•• Nargila Nargila 



Pogoji za pristop k tePogoji za pristop k teččajuaju tehnitehniččnega nega 
potapljanja po potapljanja po CMASuCMASu

•• Starost Starost min.18min.18 letlet
•• IzkuIzku ššnje, venje, veččje je šštevilo potopovtevilo potopov
•• Znanje, Obvladovanje potapljaZnanje, Obvladovanje potapljašških vekih veššččinin
•• Opravljen Opravljen NitroxNitrox IIII teteččajaj
•• Opravljen TeOpravljen Teččaj reaj rešševanjaevanja
•• TeTeččaj viaj vi ššje kategorijeje kategorije
•• Presoja inPresoja inšštruktorja o primernostitruktorja o primernosti
•• Lastna oprema ( primerna, osnovna)Lastna oprema ( primerna, osnovna)



CMAS TehniCMAS Tehniččno potapljanjeno potapljanje

Standardi za tehniStandardi za tehniččno potapljanje po no potapljanje po CMASuCMASu –– so objavljeni na spletni strani SPZso objavljeni na spletni strani SPZ



CMAS TehniCMAS Tehniččno potapljanjeno potapljanje

Standardi za tehniStandardi za tehniččno potapljanje po no potapljanje po CMASuCMASu –– so objavljeni na spletni strani SPZso objavljeni na spletni strani SPZ



SPOSOBNOSTI DOBREGA  SPOSOBNOSTI DOBREGA  
TRIMIX POTAPLJATRIMIX POTAPLJA ČČA:A:

••NATANNATANČČNOSTNOST--DOSLEDNOSTDOSLEDNOST-pri izbiri, izdelavi mešanic
in planiranju potopa, izbiri opreme

••DISCIPLINADISCIPLINA -pri doslednem spoštovanju in izvajanju 
osvojenih potapljaških metod in postopkov

••KONCENTRACIJAKONCENTRACIJA-na potopu, budno spremljanje 
dogajanja okoli sebe

••PREDSTAVLJIVOSTPREDSTAVLJIVOST--PREDVIDLJIVOSTPREDVIDLJIVOST-

v naprej imeti dobro predstavo o potopu, v naprej 
predvideti morebitne težave in se nanje pripraviti

••PSIHOPSIHO--FIZIFIZI ČČNA VZDRNA VZDRŽŽLJIVOSTLJIVOST-obvladovanje stresnih 
situacij, nevarnih situacij, napora, mraza, vročine

••AVTOKONTROLAAVTOKONTROLA-največja nevarnost sebi - smo mi!



• Pojem Pojem ““ ObmoObmoččje ugodnega poje ugodnega poččutjautja ”” ––
comfortcomfort

PomeniPomeni, da se potapljamo samo na globinah na kate, da se potapljamo samo na globinah na katerr i se poi se poččutimo 100%utimo 100%
doma in smo sposobni redoma in smo sposobni rešševati vse nastale situacije. Samo kadar smo evati vse nastale situacije. Samo kadar smo 

sposobni obvladovati vse nastale situacije lahko dolosposobni obvladovati vse nastale situacije lahko določčeno globino eno globino 
oznaoznaččimo kot obmoimo kot območčje ugodnega poje ugodnega poččutja.utja.

• Pojem pravilnega odnosa Pojem pravilnega odnosa –– pristopapristopa

Pod tem pojmom imamo v mislih skupek znanj in sposobnosti, ki jiPod tem pojmom imamo v mislih skupek znanj in sposobnosti, ki ji h h 
potapljapotapljačč pridobi kot slupridobi kot slu ššatelj na teatelj na teččajih, seminarjih, strokovni ajih, seminarjih, strokovni 

literaturi in jih stalno in dosledno uporablja v pra ksi pri potaliteraturi in jih stalno in dosledno uporablja v pra ksi pri potapljanju.pljanju.



Hvala za VaHvala za Vaššo pozornost!o pozornost!
In.....SreIn.....Sreččno!!no!!

Misel Misel –– Kako prepoznamo Kako prepoznamo ““ tehnitehniččarjaarja ”” ??

PotapljaPotapljačči, ki jim globine, predvidene za rekreativno i, ki jim globine, predvidene za rekreativno 
potapljanje, niso vepotapljanje, niso večč dovolj, ki hrepenijo po znanju, ki hodovolj, ki hrepenijo po znanju, ki hoččejo ejo 

videti, dovideti, dožživeti in preiveti in prežživeti potop na dno, v neznano, tisti, ki jim iveti potop na dno, v neznano, tisti, ki jim 
je klavstrofobija tuja, ki se radi plazijo skozi ozke luknje, v je klavstrofobija tuja, ki se radi plazijo skozi ozke luknje, v temi, temi, 
obteobtežženi s eni s šštevilnimi jeklenkami in drugo opremo, ki ne poznajo tevilnimi jeklenkami in drugo opremo, ki ne poznajo 
strahu, nevarnost pa jemljejo kot sestavni del potapljanja in jostrahu, nevarnost pa jemljejo kot sestavni del potapljanja in jo
spospošštujejo, tisti, ki se potapljajo pozimi  v najvetujejo, tisti, ki se potapljajo pozimi  v največčjem mrazu, to jem mrazu, to 

so ti,  brez dvoma so ti,  brez dvoma -- tehnitehniččni potapljani potapljačči.i.


