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Pustynne miejsce, nie widziane dotychczas oczami człowieka, 

Rezydencja rozgwiazd i alg, Miejsce wiecznych prądów 
i nieustannego deszczu planktonu, 

My, czterej ludzie, zatrzymaliśmy się tu, 
Pośpieszne oddechy w tym obcym świecie. 

Dr Joe MacInnis  
– „Deep Diver” w Głosach z Głębi, 1988 

Wstęp 
 
Głośne dzwonki w twoich uszach poprzedzone wysokim dźwiękiem zza twojej głowy. Ponad 
tobą, wielka chmura bąbli kierujących się ku górze i twój cały zespół kierujący się ku tobie. 
Ewa podaje automat na długim wężu, przechodząc jednocześnie na oddychanie z jej zapasu 
tak szybko, że nawet tego nie zauważyłeś.  
„O Boże, dopiero tutaj dotarłem!” – mówisz do siebie, lecz wiesz, że nurkowanie właśnie się 
zakończyło. Choć jesteś na głębokości 70 metrów, twoje działanie jest szybkie i precyzyjne. 
Sięgasz w tył, zakręcasz zawór przy podstawowym pierwszym stopniu i przechodzisz na 
oddychanie z automatu zapasowego. Strumień gazu ustaje, pokazujesz znak: kciuk w górę – 
koniec nurkowania. Tak jak robiłeś to wcześniej wiele razy na ćwiczeniach. 
Pomyśl o tym, co już umiesz. Podczas kursu PADI DSAT Tec Deep Diver – twój instruktor 
kazał ci zamykać zawory prawie co chwilę. I podczas kursu Tec Trimix ćwiczyłeś to 
wielokrotnie, oddychając jednocześnie mieszankami z helem, twoja narkoza była minimalna. 
Te kursy ustawiły bardzo wysoko poprzeczkę standardów i twój instruktor wymagał 
perfekcyjnego wykonania ćwiczeń. A potem, po certyfikacji, wielokrotnie ćwiczyłeś procedury 
S-drill i zamykanie zaworów podczas pobytu na dekompresji. To wyglądało na niekończące 
się powtórki. 
Do dzisiaj. Dzisiaj wszystkie te umiejętności znalazły realne zastosowanie. Tylko jedna rzecz 
była inna – problem był rzeczywisty.  
Podczas krótkiej dekompresji, partner z zespołu podał ci tabliczkę z napisem: „to tylko wąż, 
zmienimy go, dopełnimy cylindry i popołudniu idziemy znowu do wody” – odpowiedziałeś: 
„oczywiście – taki jest plan.” 
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kończenie kursu PADI-DSAT Tec Trimix Diver kwalifikuje cię do nurkowania z 
użyciem trimixu – mieszanki tlenu,  helu i azotu, co pozwala wykonywać głębsze 
nurkowania, niż przy zastosowaniu mieszanek tlenu i azotu. Z respektem dla 

głębokości, nurkowanie trimixowe jest „zewnętrzną krawędzią” nurkowania technicznego. 
Jego graniczna głębokość ciągle pozostaje pytaniem, jest wciąż przesuwana przez małą liczbę 
bardzo doświadczonych nurków, którzy akceptują związane z tym ryzyka. Jako początkujący 
Nurek Trimixowy, będziesz się trzymał z daleka od tych limitów – lecz nawet wtedy będziesz 
na większych głębokościach, niż twoje dotychczasowe limity z poziomu Tec Deep Diver. 
 

Nurkowanie techniczne nie jest dla 
każdego, i trimix także nie jest dla każdego – 
nawet nie dla każdego nurkującego technicznie. 
Jako nurek Tec Deep Diver wiesz, że nurkowanie 
techniczne wymaga dyscypliny, praktyki i zgody 
na związane z tym ryzyko. Stając się nurkiem 
trimixowym, będziesz nurkował głębiej, co 
wymagać będzie od ciebie jeszcze większej 
dyscypliny, doświadczenia i akceptacji nieraz 
znacznie większego poziomu ryzyka. Możesz się 
cieszyć dekadami nurkowania bez wystawiania 
się na takie ryzyka. Lecz, jeśli chcesz 
powiększyć swoje limity głębokości, kurs PADI-
DSAT Tec Trimix Diver jest następnym do tego 
krokiem. 
 

W nurkowaniu trimixowym kwalifikacje i 
doświadczenie otwierają drzwi do nowych 
wyzwań. Są dwa z wielu „biletów”, które musi 
mieć nurek, aby zwiedzić głębokie wraki jak na 
przykład Doria – zaufany zespół, taki jak w 
najgłębszych projektach jaskiniowych oraz 
solidna baza wiedzy, jaką mają nurkowie decydujący się na przekraczanie limitów 
głębokości. 
 

Kurs Tec Trimix Diver wprowadza zasady, które musisz znać dla nurkowania z 
trimixem, rozszerzając to, co już umiesz i wprowadzając unikalne wymagania związane z 
helem. Będziesz ćwiczył i doskonalił umiejętności nabyte na kursie Tec Deep Diver i 
stosował je podczas nurkowań trimixowych. Jest to tak wymagające, jak na kursie Tec Deep 
Diver – albo nawet bardziej, gdyż będziesz znajdował się w polu o mniejszym marginesie 
bezpieczeństwa. Jako nowy Nurek Tec Trimix, masz ciągle przed sobą wiele kroków do 
momentu rozpoczęcia nurkowań ekstremalnych – czegoś, co zapewne planujesz kiedyś robić. 
Lecz certyfikacja Tec Trimix Diver jest pierwszym i niezbędnym krokiem na nowej drodze 
nurkowania. 
 

Tutaj sprawdzać się będzie tylko i wyłącznie twoje pełne zaangażowanie. Ten rodzaj 
wyzwań nurkowych wymaga całej twojej wiedzy, uwagi i sprawności fizycznej – i nie daje to 
jednocześnie gwarancji pozytywnego rezultatu. Wymagania zaliczeniowe są bardzo wysokie, 
lecz jeśli ten rodzaj nurkowania jest twoim celem, musisz zaakceptować ryzyka, 
odpowiedzialność, czas i pieniądze do wydania. W wyniku tego możesz się znaleźć tam, 
gdzie tylko kilku ludzi było dotychczas – poza ostatnimi granicami na Ziemi. 

U 
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Jak korzystać z tego podręcznika?  
 

Podręcznik Studenta kursu PADI-DSAT Tec Trimix Diver prowadzić cię będzie przez 
cały kurs jako twoje podstawowe źródło wiedzy oraz po jego ukończeniu jako źródło danych i 
informacji dla planowania przyszłych nurkowań, powtórek wiedzy i umiejętności. Bazuje on 
na wiedzy przekazanej w Podręczniku Studenta kursu PADI-DSAT Tec Deep Diver, który w 
czasie tego kursu może być ci także pomocny. 
 

Jeśli przyszedłeś na ten kurs Tec Trimix Diver z certyfikacją inną niż Tec Deep Diver 
– koniecznym jest abyś posiadał i przeczytał Podręcznik Studenta Tec Deep Diver oraz 
odpowiedział na wszystkie Pytania Kontrolne w nim zawarte pisemnie przed rozpoczęciem 
tego kursu. 
 

Podczas kursu, będziesz czytał przydzielone przez instruktora rozdziały tego 
podręcznika przed zajęciami wykładowymi. Ponieważ nurkowanie trimixowe wymaga 
zastosowania dużej ilości wiedzy teoretycznej i proceduralnej – jest niezbędnym, abyś posiadł 
tą wiedzę w określonym czasie. Jeśli tego nie zrobisz, to będziesz miał trudności, lub wręcz 
będzie niemożliwe kontynuowanie kursu. Dodatkowo, wiedza ta ma znaczny wpływ na twoje 
bezpieczeństwo. Tu nie ma miejsca na „ślizganie się” lub „drogę na skróty”. Jeżeli nie 
będziesz pracował – możesz ulec wypadkowi.  
 

Każdorazowo rozpocznij naukę zadanego rozdziału od jego przejrzenia i zwróć 
uwagę na zdjęcia, rysunki i tytuły podrozdziałów. To da ci pojęcie, czego będziesz się 
uczyć i jak jest to z sobą powiązane, czyli da ci szkielet, który wypełnisz wiedzą. 
Rozpocznij czytanie od „Celów Tek” i kontynuuj przez wszystkie podrozdziały. „Cele 
Tek” to pytania; szukaj na nie odpowiedzi w tym, co czytasz. Podkreśl lub zaznacz 
odpowiedzi, gdy je znajdziesz — zaznaczanie (a nie tylko zapamiętanie) pomoże ci w 
przyszłości, gdy będziesz przygotowywać się do egzaminu oraz przyśpieszy wyszukiwanie 
niezbędnych informacji. 
 

W każdym rozdziale znajdziesz „Ćwiczenia Tek”. Mają one dwa cele: pierwszy to 
określenie poziomu twojej wiedzy. Jeśli masz problemy z pytaniami w ćwiczeniach, 
przeczytaj ponownie daną sekcję lub spytaj instruktora – aż zrozumiesz wszystko. Takie 
podejście zapobiega próbom przejścia dalej z niekompletną wiedzą, co skutkuje 
problemami w dalszej nauce. Ważnym jest, abyś pisał lub zaznaczał prawidłowe 
odpowiedzi, ponieważ drugim celem Ćwiczeń jest pomoc w przeniesieniu tego, czego się 
nauczyłeś z pamięci krótkoterminowej do pamięci długiej. 
 

Na końcu każdego rozdziału znajdziesz Przegląd Wiedzy. Odpowiedz na wszystkie 
pytania w nim zawarte, wracając do przeczytanego materiału, jeśli masz kłopoty i jest to 
konieczne. W załączonej broszurze dodatkowej masz kopię wszystkich Przeglądów Wiedzy 
– wypełnij je również i wręcz swojemu instruktorowi przez zajęciami teoretycznymi. Będzie 
to dla niego potwierdzenie twojej nauki, wskaźnik twoich postępów, oraz pozwoli mu 
dopasować prezentację wykładów do twoich potrzeb. 
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Przegląd i cele kursu 
 

Kurs DSAT Tec Trimix Diver składa się z 
czterech sekcji Przeglądu Wiedzy (oraz 
egzaminu teoretycznego), pięciu sesji 
Umiejętności Praktycznych oraz ośmiu 
Nurkowań Treningowych ustawionych w 
kolejności tak, aby rozwijać nową wiedzę i 
umiejętności, bazując na podstawowych aż do 
bardziej skomplikowanych i złożonych. Z tego 
powodu twój instruktor będzie wymagał abyś 
pozytywnie wypełnił każdą sekcję Przeglądu Wiedzy przed następującą po niej sesją 
Umiejętności Praktycznych, oraz pozytywnie zaliczył każdą sesję Umiejętności Praktycznych 
przed następującym po niej Nurkowaniem Treningowym. 
 
Kurs DSAT Tec Trimix Diver ma pięć podstawowych celów: 

• uzyskanie kwalifikacji do planowania i wykonywania nurkowań z użyciem różnych 
mieszanek trimixowych, powietrza, nitroxu i tlenu stosując sprzęt i procedury 
nurkowań technicznych wymagane do zarządzania ryzykami z tym związanymi, 

• trening umiejętności motorycznych i poznawczych wymaganych w trimixowych 
nurkowaniach technicznych, 

• upewnienie się, że znasz i rozumiesz niebezpieczeństwa i ryzyka nurkowania 
technicznego i w szczególności nurkowania z trimixem, jak również, limity 
wyszkolenia związane z tym kursem, 

• przygotowanie do właściwego zachowania się w sytuacji dających się przewidzieć 
sytuacji awaryjnych jakie mogą wystąpić w tym typie nurkowań, 

• nauka umiejętności jakie będą podstawą do dalszego szkolenia i zdobywania 
doświadczenia w nurkowaniu technicznym. 

 
Przed przystąpieniem do tego kursu, musisz upewnić się, że spełniasz jego wymagania 
wstępne: 

1. Posiadanie certyfikacji PADI Rescue Diver lub certyfikacji z innej organizacji w 
zakresie ratownictwa nurkowego i zarządzania sytuacjami wypadkowymi, 

2. Minimalny wiek: 18 lat, 
3. Posiadanie certyfikacji DSAT Tec Deep Diver lub certyfikacji z innej organizacji 

uprawniającej do wykonywania głębokich dekompresyjnych nurkowań technicznych z 
użyciem powietrza i nitroxu, 

4. Posiadanie zalogowanych conajmniej 150 nurkowań. 
 

Posiadanie certyfikacji DSAT Trimix Diver oznacza, że jesteś uprawniony do 
wykonywania nurkowań dekompresyjnych z użyciem trimixu jako gazu dennego oraz 
trimixu, nitroxu i tlenu jako gazów dekompresyjnych w ramach limitów twojego wyszkolenia 
i doświadczenia. 
 
 
 
 
 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Jakie są cele kursu Tec Trimix Diver? 
2. Jakie są twoje obowiązki i odpowiedzialność 

na tym kursie? 
3. Jakie są konsekwencje niewypełnienia 

obowiązków? 
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Twoje obowiązki i odpowiedzialność 
 

 Gdy spełnisz wszystkie opisane wyżej wymagania wstępne, twój instruktor może 
przyjąć cię na kurs Tec Trimix wierząc, że masz odpowiednią postawę i zdolności niezbędne 
w nurkowaniu technicznym (instruktor nie ma obowiązku zaakceptowania wszystkich, 
którzy się zgłosili na kurs nawet, jeśli spełniają wymagania wstępne). Rozpoczęcie przez 
ciebie kursu oznacza, że bezwarunkowo zgadzasz się na: 
 

• Wypełnianie wszystkich poleceń instruktora i planu nurkowania oraz nie odłączanie 
się od instruktora i grupy w czasie zajęć pod wodą. 

• Nie wykonywanie samodzielnych nurkowań technicznych do czasu ukończenia kursu 
i otrzymania certyfikatu. 

• Utrzymywanie odpowiedniej sprawności psychicznej i fizycznej oraz 
powiadamianie instruktora o wszelkich problemach. 

• Akceptację ryzyka związanego z tym typem nurkowania i natychmiastowego 
powiadomienia instruktora, jeśli poziom ryzyka przekroczy twoje oczekiwania. 

 
Nie dotrzymanie powyższych zobowiązań i odpowiedzialności może mieć daleko idące 

konsekwencje. W najgorszym przypadku możesz ulec wypadkowi, być zranionym lub nawet 
może to grozić twoją śmiercią. Jeśli nie będziesz wypełniać tych zobowiązań, instruktor ma 
prawo wykluczyć cię z kursu lub poszczególnych zajęć.  
 
 
Ubezpieczenie od wypadków nurkowych 
 

Ubezpieczenie od wypadków nurkowych, takie jak DAN, zawierające pokrycie 
kosztów leczenia i transportu przy wszelkich wypadkach, w tym związanych z 
nurkowaniem technicznym jest zbyt tanie, by go nie mieć. Jakkolwiek niebezpieczeństwo 
wypadków związanych z urazami ciśnieniowymi jest niskie, to jednak mogą one się 
zdarzyć. Leczenie tych wypadków może nie mieścić się w twoim normalnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym. 

Z tego powodu zalecane jest posiadanie specjalistycznego ubezpieczenia nurkowego 
– na przykład DAN. Twój instruktor może go wymagać. 

 
 
1. Celami kursu Tec Trimix Diver są (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - uzyskanie kwalifikacji do nurkowania w sprzęcie technicznym lub zawodowym z użyciem trimixu  
b.  - trening zdolności poznawczych i motorycznych niezbędnych do technicznego nurkowania trimixowego  
c.  - upewnienie się, że znasz i rozumiesz niebezpieczeństwa i ryzyka związane z technicznym nurkowaniem trimixowym 
d.  - uzyskanie przygotowania na racjonalnie dające się przewidzieć niebezpieczeństwa. 

 
2. W twoich obowiązkach i odpowiedzialności zawiera się utrzymanie odpowiedniego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz 

informowanie instruktora o jakichkolwiek z nimi problemach: 
 - Prawda,   - Fałsz. 

 
3. Nie wypełnienie twoich obowiązków i odpowiedzialności w czasie tego kursu (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - może skutkować wypadkiem lub śmiercią 
b.  - wskazuje na twój brak zdolności do tego typu nurkowań  
c.  - może zmusić instruktora do usunięcia cię z kursu 
d.  - może spowodować nie uzyskanie certyfikatu końcowego. 

 
Dla sprawdzenia: 
1. b, c, d. 2. Prawda. 3. a, b, c, d. 
 

Ćwiczenia TEK – W.1 



 

12 PADI DSAT Tec Trimix Diver © 2004

 Podręcznik kursanta Wersja 1.0

 

Ryzyka nurkowania trimixowego 
 

Ponieważ już jesteś nurkiem Tec 
Deep Diver – jesteś już zaznajomiony 
z ogólnymi ryzykami związanymi z 
nurkowaniem technicznym. 

Nurkowanie z trimixem ma swoje własne 
potencjalne ryzyka – nie wierz, jeśli ktoś mówi, że 
jest inaczej. Jako nurek techniczny masz już 
prawdopodobnie wyższą tolerancję na ryzyko niż 
typowy nurek rekreacyjny, lecz przechodząc do 
nurkowania z zastosowaniem trimixu powinieneś zachować szczególną ostrożność i 
wyprzedzająco patrzeć na potencjalne niebezpieczeństwa. 
 

1. Hel w trimixie różni się swoimi właściwościami od azotu, przez co jest gazem mniej 
wybaczającym błędy proceduralne, takie jak przekraczanie szybkości wynurzania lub 
wynurzanie się ponad głębokość przystanku dekompresyjnego. Niektóre źródła podają 
większą liczbę przypadków choroby dekompresyjnej podczas nurkowania z helem, 
lecz dokładnie nie jest to zbadane. 

2. Jest tutaj więcej nieznanych ryzyk w porównaniu do nurkowania z powietrzem i 
nitroxem. Każde nurkowanie trimixowe jest nurkowaniem eksperymentalnym. 
Dokonano do tej pory zbyt mało formalnych testów, więc jest potencjalnie więcej 
nieznanych ryzyk. 

3. W sytuacji utraty gazów dekompresyjnych lub awarii sprzętu podczas nurkowania 
trimixowego twoje ryzyko jest znacznie większe, niż podczas nurkowania 
powietrznego czy nitroxowego. Podczas nurkowania trimixowego nie masz 
możliwości wykonania poprawnej dekompresji bez gazów dekompresyjnych z 
powodu głębokości, czasu i ilości gazów inertnych. Nurkując z powietrzem lub 
nitroxem masz większą szansę ukończenia dekompresji wyłączne w oparciu o gaz 
podstawowy.  

4. Jest większe prawdopodobieństwo wykonania niewłaściwej mieszanki podczas 
sporządzania trimixów. Tradycyjnie, trimix analizuje się poprzez analizę zawartości 
tlenu w mieszance. Niewłaściwe procedury gas blendingu mogą doprowadzić do 
uzyskania mieszanek z właściwą zawartością tlenu, lecz z niewłaściwymi proporcjami 
helu i azotu. Nie jest to zbyt powszechny problem, ale potencjalne ryzyko istnieje. 
Zastosowanie analizatora helowego znacznie redukuje to ryzyko. 

5. Choroba dekompresyjna ucha wewnętrznego jest rzadka, lecz możliwa. Jest ona 
najczęściej związana z głębokimi nurkowaniami z użyciem helu. Jakkolwiek 
większość jej odnotowanych przypadków miała miejsce na głębokościach 
przekraczających typowe nurkowania techniczne, to nie można założyć, że jej ryzyko 
wynosi zero. Nawet nurkowanie powietrzne lub nitroxowe może powodować ten typ 
choroby dekompresyjnej. 

6. Hipotermia jest ryzykiem związanym z helem, jeśli zastosujesz go jako gaz 
wypełniający suchy skafander. Jakkolwiek jest to mało prawdopodobne, po awarii 
systemu zasilania argonem (lub powietrzem) będziesz musiał dodać jakiegoś gazu do 
suchego skafandra, aby uniknąć jego zgniatania lub kontroli pływalności – i wtedy 
szybkość transportu ciepła przez hel staje się problemem. W związku z większą 
głębokością i charakterystyką zastosowanych gazów typowe nurkowanie techniczne z 
użyciem trimixu wymaga dłuższej dekompresji niż nurkowanie z użyciem powietrza 
czy nitroxu. W zimnej wodzie ryzyko hipotermii jest więc większe. 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Jakich 10 ryzyk i niebezpieczeństw jest 

specyficznych dla nurkowań trimixowych? 
2. Jakie są limity twojego wyszkolenia jako 

nurka Tec Trimix Diver? 
3. Na jakie ryzyka się narażasz przekraczając 

te limity? 
4. Jak odpowiedzialnie zwiększać własne 

limity w nurkowaniach trimixowych? 
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7. Hypoxia – zbyt mało tlenu – jest potencjalnym niebezpieczeństwem głębszych 
nurkowań (głębszych, niż te, które będziesz wykonywał na kursie Tec Trimix). 
Nurkowanie na głębokość 90 metrów wymaga zastosowania trimixu o zawartości 
tlenu zbyt małej by podtrzymać funkcje życiowe na powierzchni. Jeśli zaczniesz 
oddychać takim gazem zbyt płytko lub na powierzchni – możesz utracić przytomność 
i utonąć. 

8. Hiperoxia – zbyt dużo tlenu – jest potencjalnym ryzykiem nurkowań powietrznych i 
nitroxowych, ale też trimixowych. Wybór złego gazu dennego może wystawić cię na 
zbyt dużą ekspozycję tlenową w związku z wysokim ciśnieniem parcjalnym tlenu. 
Dłuższa dekompresja z wysokotlenowymi mieszankami podnosi twoją sumaryczną 
ekspozycję tlenową zwiększając ryzyko toksyczności typu CNS i płucnej OTU. 
Zwiększa także ryzyko urazu ciśnieniowego ucha poprzez zwiększoną absorpcję tlenu 
w uchu środkowym i doprowadzeniem po dekompresji do zaciśnięcia ucha 
środkowego (squeeze). Zapobiegamy temu poprzez częste wyrównywanie ciśnienia, 
nawet podczas pozostawania na stałej głębokości. 

9. Kontrdyfuzja izobaryczna jak do tej pory jest ryzykiem bardziej teoretycznym niż 
praktycznym, lecz nie można jej ignorować. Zajmiemy się szczegółowo tym 
zjawiskiem nieco później, lecz ogólnie – zachodzi ona skutek różnych szybkości 
rozpuszczania się gazów i ma miejsce w sytuacji zmiany gazu oddechowego z gazu 
nie zawierającego helu na gaz zawierający hel. Może ona mieć miejsce także w 
sytuacji, gdy wypełnimy gazem zawierających hel suchy skafander, a oddychamy 
gazem bez helu. Powodować może ona zwiększone ryzyko choroby dekompresyjnej.  

10. Jeżeli będziesz miał wypadek lub problem pod wodą – może być trudne lub 
niemożliwe udzielenie ci pomocy. Głębokie z natury nurkowania trimixowe oraz 
długie czasy dekompresji znacznie komplikują możliwość asysty innych nurków. W 
niektórych przypadkach partner z zespołu lub instruktor nie będzie nawet mógł 
spróbować udzielić ci pomocy bez narażania swojego życia – na przykład z powodu 
braku wystarczającej ilości gazu lub długiej dekompresji. Jest to ryzyko, które musisz 
zaakceptować zarówno w czasie tego kursu jak i jako nurek trimixowy. 

 
Jeśli nie możesz zaakceptować ryzyk związanych z nurkowaniem technicznym jako takim 

i nurkowaniem trimixowym w szczególności – zatrzymaj się w tym miejscu. Bądź uczciwy z 
samym sobą – miej na względzie swoją rodzinę, partnerów i siebie samego. Przez podjęcie 
takiej decyzji nie stajesz się gorszym nurkiem – wręcz przeciwnie, nurkowie, którzy znają 
swoje limity i tolerancję na ryzyko są zwykle tymi, którzy nie miewają wypadków. Są tymi, 
którym możesz ufać. 
 

Z drugiej jednak strony, jeśli podjąłeś decyzję o akceptacji związanych z nurkowaniem 
trimixowym ryzyk – pamiętaj o ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności i wiedzy oraz o 
bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń i procedur aby te ryzyka kontrolować i minimalizować. 
 
Limity wyszkolenia nurka DSAT Tec Trimix 
 

Gdy już staniesz się certyfikowanym nurkiem Tec Trimix – będziesz z pewnością 
często spotykał się z pytaniem: Jak głęboko można nurkować na trimixie? Może także ciebie 
to ciekawi? 
 

Odpowiedzi na to pytanie tak naprawdę to nikt nie zna. Czołowi nurkowie techniczni 
ciągle zwiększają głębokość maksymalną i dziś nikt nie może z pewnością powiedzieć gdzie 
jest ta granica.  
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Twoja certyfikacja daje ci uprawnienie do nurkowania na głębokość do 75 
metrów lub płytszą (taką, na jakiej byłeś wyszkolony) z użyciem trimixu jako 
gazu dennego oraz trimixu, nitroxu i czystego tlenu jako gazów 
dekompresyjnych. Jako nowo certyfikowany nurek trimixowy powinieneś 

początkowo bardzo konserwatywnie podchodzić go planowania i wykonywania głębokich 
nurkowań. Zwiększanie twoich limitów – głębokości, czasu i złożoności zadań nurkowych – 
wymaga wielu nurkowań. Buduj swoje doświadczenie stopniowo i konsekwentnie. Nurkuj z 
bardziej doświadczonymi od ciebie partnerami i korzystaj z ich wiedzy i doświadczenia.  
 

Jak możesz sobie wyobrazić – konsekwencja nie liczenia się z własnymi limitami jest 
zwykle prosta i brutalna – śmierć lub ciężkie kalectwo ciebie lub twojego partnera. 

 

 
 

1. Ryzyka i niebezpieczeństwa nurkowania trimixowego to (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 
a.  - jest mniej wybaczające dla błędów proceduralnych  
b.  - błędu w sporządzaniu mieszanek gazowych 
c.  - hipotermia 
d.  - trudność lub niemożliwość udzielenia pomocy. 

 
2. Limity głębokości nowo certyfikowanego nurka Tec Trimix Diver to (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - 90 metrów  
b.  - 75 metrów 
c.  - 50 metrów 
d.  - maksymalna głębokość zaliczona podczas kursu. 

 
 

3. Jeśli przekraczasz limity twojego wyszkolenia, to ty lub twój partner może ulec wypadkowi śmiertelnemu lub trwałemu kalectwu: 
 - Prawda,   - Fałsz. 

 
4. Odpowiedzialne zwiększanie własnych limitów to (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - wykonywanie tak dużo samotnych nurkowań jak to możliwe 
b.  - uzyskiwanie doświadczenia podczas prostszych nurkowań  
c.  - stopniowe i konsekwentne zwiększanie limitów 
d.  - może nurkowanie z bardziej doświadczonymi partnerami. 

 
Dla sprawdzenia: 
1. a, b, c, d. 2. b lub d. 3. Prawda. 4. b, c, d. 
 
 
 

Ćwiczenia TEK – W.2 
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Spokojne morza nie czynią doświadczonych żeglarzy. 
 

– przysłowie afrykańskie 
 
 
 
 

Rozdział Pierwszy 
 
 
„O – zorientuj drugi stopień” – Dan powiedział do siebie będąc na głębokości 21 metrów i 
wykonując procedurę NOTOX by przełączyć się z trimixu TMx 18/22 na nitrox EANx50. 
Sprawdził drugi stopień, włożył go do ust i rozpoczął oddychanie. Po zabezpieczeniu 
automatu na długim wężu, rozpoczął kontrolę partnera – Spankiego – śledząc wąż od 
drugiego stopnia, z którego oddychał do cylindra – wykonując krok „X’ procedury. 
 
Wąż kończył się na cylindrze z zieloną naklejką „Oxygen – Tlen”. Nie wierząc własnym 
oczom jeszcze raz prześledził drogę węża. Tak – Tlen. 
 
Jednym kopnięciem płetw znalazł się przy partnerze, wyrwał drugi stopień z jego ust i podał 
mu własny automat na długim wężu. Spanky zasygnalizował „Pytanie – o co chodzi?” 
 
Dan podniósł zwisający drugi stopień, przesunął ręką po wężu do cylindra i wskazał palcem 
napis „Oxygen – Tlen” na cylindrze. 
 
Oczy Spankiego rozszerzyły się. Sprawdził prawy stage – na nim był napis EANx50. Zrobił 
prawidłową procedurę NOTOX na ten gas oddając Danowi automat na długim wężu. 
 
Po zakończeniu nurkowania, Spanky wyjaśnił, że po eksploracji wraku musiał przypiąć 
odwrotnie cylindry. „Ale dlaczego nie stwierdziłeś tego zmiany gazu, gdy czytałeś etykietę na 
cylindrze?” – spytał Dan. 
 
„Och, nie czytałem – nie zrobiłem całej procedury NOTOX, tylko zmieniłem automaty w 
ustach – i jak sądzę to o mało mnie nie zabiło” – odpowiedział Spanky. 
 
Jaki był błąd Spankiego? Czy to było tylko przełączenie się na zły gaz? Jak myślisz – czy 
Spanky popełni jeszcze kiedyś taki błąd? 
 
Gdybyś był Danem – to czy chciałbyś w przyszłości nurkować ze Spankim? Dlaczego tak lub 
dlaczego nie? 
 

o, że jesteś na kursie Tec Trimix Diver, znaczy, że jesteś już zapewne co najmniej 
ogólnie zaznajomiony z trimixem. Nie jesteś kimś, kto przypadkowo zapisał się na 
kurs, by uczyć się tego rodzaju nurkowania. Lecz dla czystości i precyzji zrozumienia, 

ten rozdział zajmuje się podstawami trimixu, tym czym on jest, dlaczego go stosujemy, jak go 
wykonywać i analizować. Po tym zajmiemy się sprzętem, by zobaczyć jak nurkowanie 
trimixowe wpływa na standaryzowaną konfigurację sprzętową z którą zapoznałeś się podczas 

T 
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kursu Tec Deep Diver. Dalej będą 
techniki i procedury ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian gazów i kilku 
nowych umiejętności, które będziesz 
ćwiczyć podczas nurkowań 
szkoleniowych. Następnie będą 
procedury bezpieczeństwa i planowanie 
dekompresji i doboru gazów.  
 

Ten kurs bazuje na tym, czego 
już nauczyłeś się i doskonaliłeś w czasie 
kursu Tec Deep Diver. Jeśli od jego 
ukończenia minęło już trochę czasu, 
wskazanym by było, abyś przeglądnął Podręcznik Kursanta Tec Deep Diver przed 
rozpoczęciem nauki z tego rozdziału. Jeśli ci się śpieszy – miej Podręcznik Tec Deep Diver 
pod ręką, aby odnosić się do niego, gdy będzie to konieczne. 
 
Wprowadzenie do nurkowania trimixowego 
 

Jak już prawdopodobnie wiesz, trimix 
jest mieszanką gazową zawierającą tlen, hel i 
azot. Aby być dokładnym – każda mieszanka 
zawierająca trzy gazy może być nazwana 
trimixem (podczas niektórych nurkowań 
eksperymentalnych stosuje się trimixy 
składające się na przykład z neonu, tlenu i 
azotu), jednakże podczas tego kursu będziemy 
zajmować się wyłącznie trimixami 
składającymi się z tlenu, helu i azotu. Podobnie 
jak wzbogacone powietrze – nitrox, trimixy 
różnią się zawartościami procentowymi tlenu, 
heli i azotu pozwalając na spełnienie różnych 
wymagań związanych z głębokością, środowiskiem i celami nurkowania. 
  

Trimix ma sposób identyfikacji i oznaczania podobny jak nitrox – do jego oznaczenia 
najczęściej używamy symbol „TMx”, po którym następują liczby oznaczające zawartość 
procentową tlenu i helu w mieszance. Nie jest konieczne podawanie zawartości azotu, gdyż 
stanowi on zawsze wypełnienie do 100 procent składu. Na przykład TMx18/50 oznacza 
trimix o zawartości 18% tlenu, 50% helu i 32% azotu. Nurkowie nazywają trimix o 
zawartości tlenu wynoszącej 21% - trimixem normoksycznym, gdyż zawiera tą samą ilość 
tlenu (ilość „normalną”) co powietrze. 
 
Inne oznaczenia trimixów są różne w różnych środowiskach nurkowych – przykładowo: HOT 
– (High Oxygen Trimix) trimix o dużej zawartości tlenu, heliair – trimix wykonany ze 
zmieszania helu i powietrza, helitrox – trimix wykonany ze zmieszania helu i nitroxu. Dla 
nurkowania i planowania nurkowania znaczenie ma jedynie zawartość procentowa 
poszczególnych składników trimixu, tak że jego nazwa odnosi się najczęściej jedynie do 
sposobu jego otrzymania. 
 
 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Co to jest trimix? 
2. Jak oznaczamy trimix? 
3. Co to jest trimix normoksyczny? 
4. Jakie są trzy zalety stosowania trimixu? 
5. Jakie są trzy wady stosowania trimixu? 
6. Jakie są generalnie akceptowane głębokości 

dla trimixu? 
7. Jak wykonuje się mieszanki trimixowe? 
8. Jak analizuje się trimixy? 
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Zalety zastosowania Trimixu 
 

We wstępie wskazaliśmy dziewięć niebezpieczeństw specyficznych dla nurkowania z 
użyciem trimixu, co może powodować pytanie o cel jego stosowania. Zwykle zatem muszą 
być jakieś jego zalety, by się nim posługiwać. Oto one: 

 
Redukcja narkozy. Głównym celem stosowania trimixu jest zredukowanie 

narkotycznego efektu oddychania azotem i tlenem poprzez zastąpienie części tych gazów 
przez nienarkotyczny hel. To powoduje, że trimix jest standardowym gazem dla głębszych 
nurkowań technicznych. 

 
Redukcja ekspozycji tlenowej. Jak już wiesz, tlen pod zwiększonym ciśnieniem 

parcjalnym staje się problemem. Na około 55 metrach głębokości 21% tlenu w mieszance 
oddechowej daje ciśnienie parcjalne PO2 równe 1.4 bar; nurkowanie głębiej wymaga zatem 
zmniejszenia ilości tlenu. 

 
Zmniejszenie oporów oddechowych. Już zapewne doświadczyłeś jak gęstość gazu 

wzrasta z głębokością i ciśnieniem. Stosując powietrze czy nitrox, czujesz zapewne znaczącą 
różnicę pomiędzy oddychaniem na 10 i 40 metrach. Hel jest dużo mniej gęstym gazem od 
tlenu i azotu co powoduje, że oddychanie nim na dużych głębokościach jest lżejsze. Powoduje 
to ułatwienie w utrzymaniu głębokości, zrelaksowany oddech, nawet gdy twój poziom 
wysiłku fizycznego jest nieco wyższy. 
 
Wady Trimixu 
 

Oczywiście, trimix nie jest lekarstwem na wszystko. Jego zastosowanie oprócz ryzyk, 
o których wspominaliśmy wcześniej – ma kilka wad. 
 

Koszt. Cena trimixu jest znacząco wyższa, niż powietrza czy nitroxu. W zależności od 
metody mieszania koszt ten może być także różny. Hel kosztuje znacznie więcej niż tlen, no i 
w finalnej mieszance jest to znacznie więcej. Dodatkowe koszty przynosi zastosowanie 
specjalnie uszczelnianego sprzętu do mieszania gazów oraz jego utrzymanie i serwisowanie.  
 

Dłuższy czas dekompresji. Dla typowego w nurkowaniu technicznym czasu i 
głębokości, trimix potrzebuje dłuższej dekompresji, niż powietrze czy nitrox. To powoduje 
zwiększenie potrzebnej ilości gazów, czyli zwiększenie kosztów. Dodatkowo należy 
uwzględnić konieczność lepszej izolacji cieplej podczas długiego pobytu pod wodą. 
 

Bardziej złożona logistyka i planowanie. Nurkowanie z użyciem trimixu jest typowo 
bardziej złożone, potrzebuje większej ilości sprzętu, planowania i przygotowania. 
Przygotowanie nurkowania zajmuje więcej czasu, poczynając od czasu potrzebnego na 
otrzymanie mieszanek oddechowych. Zwykle będziesz potrzebować większych zestawów 
cylindrów zarówno na gaz denny jak i dekompresyjny, nawet może być konieczne użycie 
trzech lub czterech cylindrów deko. 
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Zakresy głębokości dla Trimixu 
 

 
 
 

Są różne zdania na temat tego począwszy, od jakiej głębokości musisz zacząć stosować 
trimix jako mieszankę oddechową. Najczęściej przyjmuje się: 
 

 Powietrze /lub nitrox jest zwykle stosowane do nurkowania w wodach otwartych, z 
prostymi zadaniami podwodnymi oraz w dobrych warunkach środowiskowych do 
głębokości 50 metrów. 

 Poniżej 40 metrów, trimix jest bardzo często stosowany jako mieszanka standardowa 
w środowiskach zamkniętych (jaskinie, wraki) oraz w nurkowaniach o dużym stopniu 
komplikacji zadań podwodnych. 

 Poniżej 50 metrów, trimix jest podstawową mieszanką dla wszystkich rodzajów 
nurkowań technicznych. Niektóre środowiska nurków stosują powietrze lub nitrox do 
głębokości 55 metrów w wodach otwartych w optymalnych warunkach 
środowiskowych. 

 
O ile, co do tego jak głęboko możesz nurkować bez stosowania trimixu panuje w środowisku 
nurkowym dość duża zgodność to, co do faktu jak głęboko można nurkować z trimixem takiej 
zgodności nie ma. Przyjmujemy, że: 
 

 Typowy zakres głębokości dla początkujących nurków trimixowych to 75 metrów lub 
maksymalna głębokość osiągnięta w czasie szkolenia (o ile jest płytsza). 

 Doświadczeni nurkowie trimixowi czasami wykonują nurkowania na głębokości do 
90 metrów. 

 Nurkowanie na głębokości pomiędzy 90 a 120 metrów nie jest niczym niezwykłym 
dla bardzo doświadczonych nurków trimixowych. 
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Maksymalna głębokość nurkowań szkoleniowych w czasie tego kursu to 75 metrów, 
jakkolwiek twoja zrealizowana głębokość może zależeć od lokalnych warunków miejsca 
nurkowego. 
 

Rozpoczynanie nurkowań na głębokości większe niż 75 metrów lub przekraczanie 
maksymalnej głębokości, na jakiej odbywałeś szkolenie wymaga czasu i doświadczenia.  
 
 
Mieszanie Trimixu – przegląd metod 
 

Choć nie jest to kurs Gas Blenderów, to ty, jako nurek Tec Trimix Diver powinieneś 
mieć choć podstawową wiedzę o metodach uzyskiwania trimixów. 
 
Mieszanie metodą ciśnień parcjalnych. Bazując na wymaganiach finalnej mieszanki 
blender w kolejnych krokach dodaje hel, tlen i powietrze do cylindra. Znając oczekiwany 
skład procentowy tlenu po każdym kroku, potwierdza to analizując skład mieszanki 
 
Mieszanie metodą ciśnień parcjalnych z nitroxem. Otrzymywanie trimixu tą metodą 
polega na zmieszaniu w cylindrze helu i nitroxu. Zaletą w porównaniu do poprzedniej metody 
jest prostota, gdyż pomijamy osobne 
dodawanie tlenu, jako że jest on już 
dodany w nitroxie. Na przykład, 
jeśli chcemy otrzymać trimix 
TMx18/50 to, blender najpierw 
napełnia cylinder helem do połowy 
ciśnienia, a następnie dopełnia 
nitroxem EANx36. Hel stanowiący 
50% zawartości rozcieńcza nitrox o 
połowę, wobec czego dostajemy 
zawartość tlenu 18%, czyli taką, 
jaka była potrzebna. 
 
Mieszanie metodą membranową. 
Metoda ta jest bardzo podobna do poprzedniej, z tym, że blender zamiast posługiwać się 
gotowym nitroxem – używa system membranowy do jego wytworzenia w czasie mieszania.  
 
Mieszanie metodą ciągłego przepływu helu, tlenu i powietrza. Metoda ta jest najłatwiejszą 
z metod mieszania trimixów, lecz wymaga ona najbardziej skomplikowanego i co za tym 
idzie najdroższego sprzętu. W komorze wstępnej mieszalnika blender poprzez regulację 
strumieni gazów składowych uzyskuje żądaną zawartość mieszanki, którą następnie spręża do 
cylindra. 
 
Analizowanie Trimixu 
 

Ponieważ już wiesz jak analizować nitrox – to tym samym wiesz jak analizować 
trimix. Stosując analizator tlenowy dokonujesz analizy w analogiczny jak dla nitroxu sposób i 
tak samo analizujesz każdy cylinder który będziesz osobiście używał bez wyjątku. 
Praktycznie będziemy to wykonywać w ramach sesji Zastosowań Praktycznych nr 2. 
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Podobnie jak to było przy nitroxie, jeżeli stwierdzisz, że skład mieszanki różni się 
więcej niż o 1 procent od żądanego składu – musisz zmodyfikować planowanie nurkowania 
lub wykonać nową mieszankę. Jeśli zdecydowałeś się na modyfikację planu i zmianę 
ustawień komputerów nurkowych – wprowadź nowe, zmierzone wartości składu mieszanek 
gazowych – stosunek helu do azotu zawsze zaokrąglasz w ten sposób aby przyjmować, że 
helu jest więcej. Przykład: po analizie trimixu TMx18/50 stwierdzono, że w rzeczywistości 
jest w nim 17% tlenu – przyjmujemy zatem, że jest to TMx17/51; gdyby było tlenu 19% - 
przyjęlibyśmy TMx19/50. 

 
Przyjmując, że znasz twoją docelową mieszankę, analizowanie wyłącznie tlenu jest 

wystarczające, gdyż w czasie procesu mieszania blender analizował poszczególne kroki. 
Jeżeli proces był wykonywany prawidłowo – w wynikowej mieszance różnice nie mogą być 
większe od 1 procenta. Dla maksymalnej dokładności i wiarygodności zalecanej jest 
stosowanie także analizatora helowego. Stosując ten analizator nie zapominamy równocześnie 
o analizie tlenu.  

 
Podstawową wadą analizatora helowego jest jego koszt, jednakże koszt ten dość 

szybko się zwraca. Dzieje się tak dlatego, że w sytuacji, gdy nie mamy takiego analizatora – 
po wykonanym nurkowaniu zostaje nam pewna (1/3 ilości początkowej) mieszanki w 
zestawie. Aby zrobić nową mieszankę musimy ją spuścić do zera i rozpocząć mieszane od 
pustych cylindrów – a hel kosztuje dość dużo... Posiadając analizator helowy możemy 
dopełnić dowolną istniejącą mieszankę trimixową do nowej bez konieczności opróżniania 
cylindrów. 

 
 

1. Trimix jest to: 
a.  - mieszanka tlenu i powietrza 
b.  - mieszanka tlenu, helu i azotu 
c.  - mieszanka tlenu i azotu 
d.  - żadne z powyższych. 

 
2. Trimix oznaczony TMx21/33 składa się z: 

a.  - 21% tlenu, 33% azotu i 46% powietrza 
b.  - 21% helu, 33% azotu i 46% tlenu 
c.  - 21% helu, 33% tlenu i 46% azotu 
d.  - żadne z powyższych. 

 
3. Trimix normoksyczny jest to trimix: 

a.  - zawierający 21% tlenu 
b.  - zawierający 21% helu 
c.  - wykonany z innym gazem niż hel 
d.  - żadne z powyższych. 

 
4. Zaletami nurkowania z trimixem są (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - redukcja narkozy 
b.  - redukcja ryzyka choroby dekompresyjnej 
c.  - redukcja ekspozycji tlenowej 
d.  - redukcja oporów oddechowych 

 
5. Wadami nurkowania z trimixem są (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - koszt 
b.  - dłuższy czas dekompresji 
c.  - brak bazy teoretycznej do wyliczenia dekompresji 
d.  - bardziej złożone planowanie i logistyka 

 
 
 
 
 

Ćwiczenia TEK – 1.1 
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6. Ogólnie przyjętym standardem jest stosowanie trimixu nawet w optymalnych warunkach środowiskowych począwszy od 
głębokości (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 
a.  - 18 metrów 
b.  - 30 metrów 
c.  - 50 metrów 
d.  - 70 metrów 

 
7. Wszystkie metody wykonywania trimixu wymagają posiadania analizatora helowego. 

 - Prawda,   - Fałsz. 
 

8. Ogólnie, analizujesz trimix tak jak analizowałeś nitrox – poprzez sprawdzenie zawartości tlenu.. 
 - Prawda,   - Fałsz. 

 
Dla sprawdzenia: 
1. b; 2. d; 3. a; 4. a, c, d; 5. a, b, d; 6. c; 7. Fałsz; 8. Prawda. 
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Sprzęt I 
 

Jako nurek Tec Deep Diver jesteś już dobrze 
zaznajomiony ze standardową konfiguracją 
techniczną sprzętu nurkowego. Konfiguracja ta staje 
się coraz bardziej popularna w całym środowisku 
nurków technicznych – w czasie kursu Tec Trimix 
Diver będziesz jej używał w dalszym ciągu. 
Dokonajmy krótkiego przeglądu tej konfiguracji ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z trimixem. (W celu uzyskania pełnej i 
dokładnej informacji sięgnij do Rozdziału 
Pierwszego podręcznika kursu Tec Deep Diver). 
 
Konfiguracja techniczna dla Trimixu 
 

Na tą chwilę powinieneś być już więcej niż 
tylko zaznajomiony ze standardową konfiguracją 
techniczną w której uczestniczyłeś w kursie Tec 
Deep Diver. (Przeczytaj podręcznik kursu Tec Deep 
Diver i zobacz film video „TecRec Equipment Setup 
and Key Skills” jeśli potrzebujesz odświeżenia 
informacji). Będziesz używał tego samego zestawu 
sprzętu podczas nurkowań trimixowych, jakkolwiek 
ze względu na większe głębokości i co za tym idzie 
większe zużycie gazów możesz potrzebować cylindrów o większej objętości niż te, które 
stosowałeś w czasie technicznych nurkowań powietrznych czy nitroxowych. 
 

Stosowane w nurkowaniach trimixowych 
większe cylindry ważą więcej. Dodatkowo 
zabierasz większą ilość gazu zarówno w 
zestawie podwójnym na plecach jak i w 
cylindrach deko. Z tego powodu zapasowa 
pływalność staje się bardzo ważnym problemem. 
Jeżeli twój suchy skafander nie zapewnia 
odpowiedniego zapasu pływalności lub jeśli 
nurkujesz w mokrym skafandrze – musisz mieć 
podwójne BCD.  
Niektórzy nurkowie montują dodatkowy wąż 
zasilający BCD na pierwszym stopniu jednego z 
cylindrów deko aby w razie awarii lub małej 
ilości gazu można było się nim posłużyć do 
obsługi BCD i/lub suchego skafandra. Takie 
rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo kontroli 
pływalności bez konieczności stosowania 
ustnego napełniania BCD, co mogłoby 
spowodować przeciążenie zadaniami w czasie 
już i tak skomplikowanego nurkowana trimixowego. 
 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Dlaczego możesz potrzebować więcej niż 2 

cylindrów deko/stage w czasie nurkowania 
trimixowego? 

2. Na jakie dwa sposoby możesz przypinać 4 
cylindry deko/stage? 

3. Jakie jest właściwe oznaczenie cylindrów z 
nitroxem? 

4. Dlaczego nie możesz napełniać suchego 
skafandra trimixem? 

5. Dlaczego montujesz wąż średniego ciśnienia 
BCD do jednego z cylindrów z powietrzem 
lub nitroxem? 

6. Jak konfigurować niezależny system 
inflacyjny i gdzie go przypinać? 

7. Jaka jest zaleta stosowania argonu do 
napełniania suchego skafandra? 
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Cylindry stage/deko 
 

Podczas głębokich technicznych nurkowań z 
powietrzem lub nitroxem zwykle posługiwałeś się 
jednym lub dwoma cylindrami stage/deko. 
Prawdopodobnie także podczas nurkowań trimixowych 
stwierdzisz, że dwa cylindry deko są wystarczające w 
większości przypadków. W zależności od środowiska 
twoich nurkowań oraz ich rodzaju możesz prawie 
wszystkie nurkowania wykonywać z dwoma cylindrami 
deko. Jest to szczególnie praktykowane w miejscach, 
gdzie jest łatwy dostęp do cylindrów stalowych i 
utrudniony do aluminiowych. 

 
Posługiwanie się czterema cylindrami deko staje 

się częstsze w miarę zdobywania doświadczenia i 
praktyki oraz co za tym idzie wykonywania bardziej 
wymagających nurkowań. Jednakże niektóre środowiska 
– jak na przykład nurkowanie w jaskiniach czy na 
wrakach wymaga posługiwania się więcej niż dwoma 
cylindrami deko. 

 
Będziesz montował cylindry deko/stage identycznie jak już uczyłeś się, lecz twój 

wybór gazów będzie nieco większy (o tym dalej). 
 

Obsługa więcej niż dwóch cylindrów. Ponieważ nurkowania trimixowe odbywają się głębiej 
i są dłuższe niż nurkowania na powietrzu czy nitroxie, w niektórych sytuacjach stwierdzisz, 
że będziesz potrzebował trzy lub cztery cylindry z gazami deko by zapewnić co dostępność 
wyliczonej w czasie planowania ich objętości. Poprzez optymalizację harmonogramu 
dekompresji dojdziesz do wniosku, że trzy- lub czterokrotna zmiana gazu dekompresyjnego 
znacznie skraca czas pobytu pod wodą w porównaniu do tego samego nurkowania 
wykonanego tylko z dwoma gazami dekompresyjnymi. Jest to zwykle prawda w 
nurkowaniach na duże głębokości z długim czasem dennym. Krótsze i płytsze nurkowania 
mają mniejsze wymagania i możliwości redukcji czasu dekompresji poprzez zwiększenie 
ilości gazów dekompresyjnych. 
 

Jak wkrótce się dowiesz, niektóre 
mieszanki trimixowe mogą zawierać 
mniej tlenu niż jest to potrzebne do 
podtrzymania funkcji życiowych na 
powierzchni – przy ich stosowaniu 
będziesz potrzebował gaz pośredni – 
podróżny („travel mix”) czyli gaz, 
którym będziesz oddychał podczas 
zanurzania się od powierzchni do 
głębokości na której będziesz mógł 
bezpiecznie rozpocząć oddychanie z gazu 
dennego.  
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Jakkolwiek większość nurkowań trimixowych będzie wymagała posługiwania się 
jedynie dwoma cylindrami deko, to w czasie tego kursu będziesz miał możliwość 
przećwiczenia obsługi czterech cylindrów w kontrolowanych warunkach i pod nadzorem 
instruktora. Da ci to pojęcie o złożoności tego zagadnienia i potrzebie treningu. Nie śpiesz się 
ze stosowaniem dużej ilości cylindrów w praktyce. Stopniowo zwiększaj ich liczbę i staraj się 
planować nurkowania z tak małą ich liczbą jak to tylko możliwe. 

 
Możesz przypinać wszystkie cylindry tylko z 
lewej strony, lub rozkładać je na obie strony 
podobnie jak to czyniłeś z dwoma cylindrami. 
Jakakolwiek byłaby twoja preferencja, jest 
ważne aby wypracować sobie osobisty 
standard, zawsze przypinać cylindry w taki 
sam sposób z tymi samymi mieszankami i 
tych samych miejscach. Twój osobisty 
standard redukuje możliwość powstawania 
błędów i pomyłek szczególnie w sytuacjach 
dużego obciążenia innymi zadaniami niż 
zmiana czynnika oddechowego. 

 
W konfiguracji, gdy masz wszystkie cylindry z lewej strony, zwykle przypinasz 

„normalnie”, to znaczy do D-ringu piersiowego i biodrowego dwa z nich, a pozostałe dwa – 
wyłącznie do D-ringu biodrowego. W konfiguracji obustronnej – normalnie przypinasz po 
dwa cylindry z każdej strony.  

 
Typy cylindrów deko. Posługiwanie się więcej niż dwoma cylindrami deko wywołuje 
pytanie o to jaki jest najlepszy typ cylindra deko dla nurkowań trimixowych. Specjalnie jeśli 
chciałbyś nurkować w konfiguracji ze wszystkimi cylindrami przypiętymi wyłącznie z lewej 
strony.  
 

Z powodu ich wagi i łatwości posługiwania się pod 
wodą większość nurków technicznych wybiera 
aluminiowe cylindry o pojemności 11 litrów (80 cf) jako 
optymalne rozwiązanie. Nawet pełne powietrza lub nitroxu 
mają korzystną charakterystykę pływalności i są 
wystarczająco lekkie aby je obsługiwać pod wodą jedną 
ręką.  

 
Jakkolwiek aluminiowe cylindry o pojemności 11 

litrów wydają się być idealnym rozwiązaniem, to w 
niektórych miejscach są dostępne jedynie cylindry stalowe 
o silnie ujemnej pływalności. W tych miejscach 
standardową praktyką jest stosowanie konfiguracji z 
dwoma cylindrami nawet w nurkowaniach trimixowych, 
gdyż większa ilość cylindrów nadmiernie przeważałaby 
nurka. Przypięcie z jednej strony dwóch stalowych 
cylindrów da efekt dźwigni, która obracać będzie nurka 
wzdłuż jego osi – wobec czego konfiguracja z cylindrami 
po obu stronach jest tu standardem. 
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Oznaczanie cylindrów trimixowych. Podobnie jak w nurkowaniu powietrznym i 
nitroxowym, w właściwy standard opisu i oznaczania cylindrów w nurkowaniu trimixowym 
jest absolutną koniecznością. Dla nitroxu – standardem jest zielono-żółty pas, dla trimixu nie 
ma tak powszechnego standardowego oznaczenia. Nie zwalnia to nas od czytelnego 
oznaczania cylindrów trimixowych. 
 

W związku z tym, że nie ma jeszcze powszechnie uznanego standardu opisu i 
oznaczania cylindrów trimixowych – nurkowie robią to zwykle poprzez naklejenie szarej 
taśmy z napisem „TMx” i dodatkowymi opisami zawierającymi: skład mieszanki po jej 
analizie, nazwisko nurka, maksymalną głębokość operacyjną. Jak zwykle – oznaczenia te 
powinny być tak umieszczone i w takim rozmiarze, aby były czytelne dla partnerów z zespołu 
nurkowego. 
 

Nurkowie, którzy często (lub stale) używają tych 
samych mieszanek często malują farbą na cylindrach ich 
oznaczenia i stosują taśmę jedynie do wpisywania 
indywidualnych danych po każdorazowej analizie mieszanki. 
Oszczędza to dużą ilość taśmy i pisania. 

 
W miejscach, gdzie istnieje potencjalna możliwość 

używania tego samego sprzętu przez nurków technicznych i 
rekreacyjnych – nurkowie techniczni zwykle nalepiają na 
wszystkie cylindry taśmy oznaczające nitrox (EAN) – nawet 
na te zawierające trimix. Parametry trimixu umieszczają wtedy 
na oddzielnej taśmie lub nalepkach. Traktują to jako 
ostrzeżenie na nurków rekreacyjnych, że są to cylindry 
zawierające inne gazy oddechowe niż powietrze, a nurkowie 
nitroxowi (nawet na poziomie rekreacyjnym) zwykle wiedzą 
jak odczytywać tego rodzaju napisy i co one oznaczają. Są 
także dostępne fabryczne nalepki trimixowe – jakkolwiek nie 

jest jeszcze formalnie ustalony standard koloru dla trimixu. 
 
Bardzo ważnym jest, by podejmować wszelkie rozsądne kroki dla izolowania 

cylindrów dekompresyjnych i trimixowych tak, aby zapobiegać ich przypadkowemu użyciu 
przez niewykwalifikowanych nurków. Głównym elementem zapobiegania wypadkom jest 
wyraźnie i czytelne oznaczenie zawartości, głębokości maksymalnej, nazwiska nurka oraz 

wszelkich innych oznaczeń jakie mogą być wymagane przez 
lokalne prawo i zwyczaje środowiskowe. 
 
System argonowy 
 
Jak już wspominaliśmy – nie będziesz używał trimixu do 
pompowania suchego skafandra. Podstawowym powodem tego 
jest fakt, iż hel przewodzi ciepło bardzo dobrze i tym samym 
zmniejsza izolacyjność cieplną jaką powinien zapewniać suchy 
skafander. Innym powodem jest potencjalne niebezpieczeństwo 
choroby dekompresyjnej powodowanej przez kontrdyfuzję 
izobaryczną (inna nazwa: kontrdyfuzja gazów inertnych), którym 
to zjawiskiem zajmiemy się w dalszych rozdziałach. 
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W miejsce napełniania suchego skafandra z zapasowego pierwszego stopnia 
powietrznego lub nitroxowego – będziesz posługiwał się niezależnym systemem inflacyjnym. 
Jest to mały oddzielny cylinder wraz z pierwszym stopniem, typowo przypięty z lewej strony 
zestawy podwójnego. Cylinder jest umieszczany zaworem w dół, by umożliwić ci do niego 
dostęp i zmniejszyć możliwość zaczepienia. Wąż średniego ciśnienia idzie pod uprzężą by 
eliminować możliwość przypięcia pod niego innych ważnych węży. 

 
W związku z tym, że stosujesz już oddzielny system inflacyjny – zalecanym gazem do 

jego napełnienia jest argon, który daje lepszą izolację cieplną niż powietrze i ma dużo 
mniejszy potencjał dla kontrdyfuzji izobarycznej. Jeśli nie masz dostępu do argonu – 
powietrze sprawdza się bardzo dobrze (istnieje kilka doniesień, o tym, że argon wcale nie ma 
lepszych właściwości izolacyjnych niż powietrze – tak więc jest to sprawa dyskusyjna w 
środowisku nurkowym). 

 
W systemie argonowym do pierwszego stopnia nie jest podłączony żaden drugi 

stopień automatu oddechowego (aby nikt nie mógł z niego oddychać). Dlatego też 
instalujemy na nim zawór nadciśnieniowy. Oznaczamy cylinder czytelnie (w wielu miejscach 
kolorem dla argonu jest brąz). W środowiskach takich jak wraki czy jaskinie – cylinder 
argonowy jest mocowany często miękkimi taśmami, tak aby łatwo można było go odciąć w 
przypadku zaczepienia czy wąskiego przejścia do pokonania.  

 
Niektórzy nurkowie trimixowi instalują dodatkowy wąż średniego ciśnienia z 

końcówką do suchego skafandra na cylindrze dekompresyjnym – robią to jako zabezpieczenie 
na wypadek awarii systemu argonowego. 

 
 

1. Możesz brać więcej niż 2 cylindry deko (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 
a.  - po prostu bo możesz 
b.  - by spełnić wymagania ilości gazu 
c.  - by zapewnić gaz podróżny 
d.  - w celu optymalizacji czasu dekompresji. 

 
2. Nigdy nie przypinasz wszystkich czterech cylindrów deko z tej samej strony. 

 - Prawda,   - Fałsz. 
 

3. Właściwe oznaczenie cylindrów trimixowych zawiera (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 
a.  - oznaczenie zawartości jako trimix 
b.  - wynik analizy zawartości 
c.  - nazwisko nurka 
d.  - maksymalną głębokość 

 
4. Nie napełniasz suchego skafandra trimixem gdyż (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - zawór suchego skafandra nie jest helowo kompatybilny 
b.  - na głębokości jest za duży wydatek gazu na pierwszym stopniu 
c.  - hel przewodzi ciepło zbyt szybko 
d.  - wszystkie powyższe 

 
5. Możesz zainstalować dodatkowy wąż średniego ciśnienia do suchego skafandra na cylindrze z powietrzem/nitroxem (zaznacz 

wszystkie poprawne odpowiedzi): 
a.  - na wypadek awarii i konieczności podzielenia się gazem 
b.  - na wypadek awarii niezależnego systemu inflacyjnego 
c.  - na wypadek wyczerpania gazu inflacyjnego 
d.  - żadne z powyższych 

 
 
Dla sprawdzenia: 

1. b, c, d; 2.Fałsz; 3. a, b, c, d; 4. c; 5. b, c;. 
 
 

Ćwiczenia TEK – 1.2



 

© 2004 PADI DSAT Tec Trimix Diver 27 
Wersja 1.0 Podręcznik kursanta  
 

Techniki i Procedury I 
Zmiana gazów 
 

Podczas kursu Tec Deep Diver uczyłeś się 
wykonywania procedury zmiany gazów NOTOX 
jako techniki zapobiegania zmianie na zły gaz 
oddechowy czyli jednemu z najczęściej 
występujących rodzajów wypadków w nurkowaniu 
technicznym. Jak sobie przypominasz NOTOX jest 
akronimem przypominającym poszczególne kroki 
właściwie wykonanej zmiany czynnika 
oddechowego. 
 

1. N – Sprawdź swoje imię i maksymalną 
głębokość oznaczoną na cylindrze (jeśli bierzesz pozostawiony wcześniej cylinder – 
możesz to zrobić w tej chwili). 

 
2. O - Obserwuj aktualną głębokość i porównaj ją z tą oznaczoną na cylindrze. 

 
3. T – Odkręć zawór. Sprawdź ciśnienie w cylindrze. 

 
4. O – Wyjmij drugi 

stopień automatu i 
wąż spod taśm 
mocujących – 
sprawdź czy jest to 
drugi stopień od 
właściwego cylindra. 
Jeśli używasz 
blokady – odblokuj 
drugi stopień, 
sprawdź przycisk 
bypass i przejdź na 
oddychanie z 
cylindra. 

 
5. X – sprawdź partnerów z zespołu — prześledź wąż od ich drugiego stopnia do 

cylindra, oznaczenie na cylindrze – czy nie oddychają poniżej głębokości 
maksymalnej. Jeśli konieczne, zasygnalizuj, że wykonałeś zmianę gazu (wskaż drugi 
stopień w ustach i cylinder z którego oddychasz.) 

 
Jakkolwiek kroki NOTOX pomagały ci uczyć się jako początkującemu – jako nurkowi 

trimixowemu są nawet ważniejsze w niektórych sytuacjach. Jesteś coraz bardziej oswojony ze 
zmianami gazów i prawdopodobnie stają się one dla ciebie coraz bardziej automatyczne – co 
oznacza, że robisz je szybciej i sprawniej w różnych sytuacjach, lecz wadą tego jest fakt, iż 
coraz mniej zwracasz uwagę na myślenie o każdym z kroków który aktualnie wykonujesz. 

 
Musisz zmusić się do dokładnego wypełniania procedury NOTOX – zachowania większej 

dyscypliny. Czytaj i sprawdzaj etykiety na cylindrach, porównuj zapisy z aktualną 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Jakie jest ogólne zalecenie odnośnie 

głębokości zabierania cylindrów deko? 
2. Jakie są procedury zmiany gazów dla 

konfiguracji do czterech cylindrów 
deko? 

3. Jak precyzyjny powinien być 
przystanek deko? 
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głębokością – ustrzeże cię to przed wypadkami. Trimix daje ci dodatkowo jedno ułatwienie – 
gdy rozpoczynasz i gdy kończysz nim oddychać – zmienia ci się barwa głosu. Po prostu 
powiedz coś do siebie na głos i usłyszysz tą zmianę.  

 
Pozostałe kroki procedury zabezpieczają cię przed oddychaniem złym gazem. 

Generalnym zaleceniem jest – gdy warunki środowiskowe na to pozwalają – byś nie zabierał 
cylindrów deko głębiej niż możesz z nich bezpiecznie oddychać (MOD – maksymalna 
głębokość operacyjna dla danego gazu). W takim przypadku – zespół depozytuje cylindry na 
ich maksymalnej głębokości i podejmuje w drodze powrotnej. 

 
To zalecenie może być nieco problematyczne w sytuacji nurkowań trimixowych. Dzieje 

się tak ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że w nurkowaniu trimixowym nie będziesz 
mógł wykonać kompletnej dekompresji jedynie w oparciu o twój gaz denny. A więc twoim 
priorytetem jest nie utracenie gazów dekompresyjnych. Zostawianie ich więc na płytszych 
głębokościach niesie ze sobą ryzyko ich utraty. Będziesz w ogromnych kłopotach jeśli nie 
zdołasz ich odzyskać – większość nurków trimixowych niesie ze sobą wszystkie cylindry 
deko przez cały czas nurkowania i nie zostawia ich nigdzie po drodze. Jedynie w niektórych 
miejscach, takich jak jaskinie można zostawić po drodze cylindry deko, gdyż brak jest 
fizycznej możliwości nie trafienia do nich w drodze powrotnej. 
 
Obsługa trzech i czterech cylindrów podczas zmiany gazów 
 

Posługiwanie się trzema lub czterema cylindrami dodaje złożoności do procedur 
zmiany gazów w porównaniu do sytuacji, gdzie miałeś jedynie dwa cylindry, jednakże jeśli 
przestrzegasz procedury NOTOX i uczyniłeś swoim osobistym standardem rozmieszenie 
cylindrów na twojej konfiguracji 
sprzętowej – mimo wszystko nie jest 
trudne do opanowania. Znacznie uprościsz 
nurkowanie jeśli w czasie planowania 
właściwie rozmieścisz cylindry, to znaczy 
zastanowisz się który pierwszy będzie 
używany, a które w kolejności dalej – 
pozwoli ci to zmniejszyć ilość 
manipulacji. Poniżej opiszemy 
najpopularniejsze sposoby konfiguracji 
cylindrów dekompresyjnych, zakładając 
oczywiście, że nie pozostawiasz ich po 
drodze na ich maksymalnych 
głębokościach. 

 
Jeśli nurkujesz w konfiguracji z obustronnie przypiętymi cylindrami, konwencją jest 

takie ich umieszczenie, abyś dwa cylindry z większą zawartością tleny miał po prawej stronie 
i dwa z mniejszą – po lewej. Typowo gaz podróżny („travel gas”) jest gazem z mniejszą 
zawartością tlenu i jest przypinany po lewej. Możesz przypinać obydwa cylindry równolegle z 
każdej strony na oba D-ringi, lub jeden na oba D-ringi (ten używany wcześniej), a drugi tylko 
na biodrowy. 

 
Jeśli zapiąłeś je równolegle, to zaczynasz oddychać z górnego lewego, potem dolny 

lewy, górny prawi i na końcu dolny prawy. Najczęstszą praktyką jest, że po zakończonym 
oddychaniu z górnego cylindra przepina się go na D-ring biodrowy. Jeśli początkowo miałeś 
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konfigurację z przypiętym na 
dwa D-ringi jednym cylindrem 
i podwieszonym na 
biodrowym D-ringu drugim – 
rozpoczynasz oddychanie z 
górnego lewego cylindra, 
następnie przepinasz z lewego 
biodrowego D-ringu dolny 
cylinder na górę i oddychasz z 
niego, po czym przechodzisz 
do oddychania z górnego 
prawego i w końcu przepinasz 
dolny prawy na górę i 
zaczynasz z niego oddychać. 

 
Jakkolwiek może ci się wydawać, że konfiguracja z rozłożonymi po obu stronach 

cylindrami jest bardziej intuicyjna, to większość nurków stosujących trzy lub cztery cylindry 
przypina je wyłącznie po jednej stronie. Wtedy przypinasz na dwa D-ringi cylindry z 
mniejszą zawartością tlenu (ten z najmniejszą na górę) i pozostałe dwa z większą zawartością 
tlenu zapinasz jedynie na D-ring biodrowy. Cylinder z którego oddychasz jest zawsze na 
górze, tak więc po każdej zmianie musisz przewieszać cylindry pomiędzy D-ringami. Możesz 
więc pozostawać z jednym cylindrem przypiętym na oba D-ringi – piersiowy i biodrowy, a 
pozostałe trzy mieć przypięte wyłącznie na biodrowym. Lub – jeśli wolisz, to po rozpoczęciu 
oddychania z kolejnego cylindra możesz podwiesić pod niego kolejny. 

 
Rzeczy stają się prostsze, gdy 

możesz pozostawić swoje cylindry 
dekompresyjne na ich maksymalnych 
głębokościach. Rozpocznij nurkowanie z 
cylindrem zawierającym gaz o największej 
zawartości tlenu na górze jako, że będziesz 
go pierwszego pozostawiał po drodze. I 
tak po kolei z dalszymi gazami. 
Oczywiście sprawdzaj cylindry przed ich 
zostawieniem jak uczyłeś się na kursie Tec 
Deep Diver.  

 
Pozostawianie cylindrów upraszcza także dekompresję, ponieważ po prostu w drodze 

powrotnej podnosisz cylinder i rozpoczynasz oddychanie z niego. Możesz wynurzyć się 
poprzez kilka kolejnych przystanków z oddychaniem z gazu dennego zanim osiągniesz punkt, 
w którym pozostawiłeś cylinder z najmniejszą zawartością tlenu, przełączyć się na niego, 
kontynuować wynurzania robiąc kolejne przystanki do następnego cylindra, i tak dalej, aż do 
powierzchni. Pamiętaj za każdym razie o procedurze NOTOX. 

 
Pamiętaj także o tym, że posługiwanie się dwoma cylindrami zamiast trzech czy 

czterech znacznie upraszcza całe nurkowanie, upraszcza twoją konfigurację, daje ci bardziej 
opływową sylwetkę. W sytuacji, gdy wydaje ci się, że masz za mało rąk, po prostu podwieś 
cylinder jedynie na piersiowym D-ringu. Możesz w taki sposób powiesić trzeci cylinder 
ponad dwoma zapiętymi na dwa D-ringi i oddychać z niego, szczególnie jeśli jest to krótki 
okres czasu jak na przykład dla gazu podróżnego („travel gas”). 
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Przystanki dekompresyjne 
 

Pamiętasz zapewne ze swojego kursu Tec Deep Diver, że w czasie wykonywania 
przystanków dekompresyjnych dokładność utrzymania głębokości była rzeczą, na którą 
najbardziej zwracał uwagę twój instruktor. Było to bardzo ważne w dekompresyjnych 
nurkowaniach powietrznych i nitroxowych i jest jeszcze ważniejszą w nurkowaniach 
trimixowych. 

 
Hel ma niewątpliwe zalety jako gaz nurkowy. Jednakże jedną z jego wad jest znacznie 

mniejsza jego tolerancja na zmiany głębokości w czasie dekompresji wynikająca ze znacznie 
większej szybkości dyfuzji w tkankach. Dlatego też nurek, który nie panuje nad głębokością 
wykonywanego przystanku dekompresyjnego nie jest gotowy do szkolenia trimixowego. 

 
Ćwiczyłeś już, i będziesz ćwiczyć nadal długie przystanki dekompresyjne, w czasie 

których pływalność powinna być kontrolowana jedynie oddechem. Powinieneś wahać się o 
nie więcej niż 0.6 metra, a twoim celem powinna być połowa tej wartości. Wymaga to 
utrzymania ciągłej uwagi w sytuacji, gdy nie możesz posłużyć się jakimś stałym obiektem jak 
lina kotwiczna oraz dodatkowo ciągłej kontroli głębokości, zasobów gazu, czasu i partnerów 
z zespołu w tej samej chwili. Nie jest to wcale proste zadania i wymaga ciągłego 
doskonalenia. 

 
Dobrym zwyczajem jest myślenie o powierzchni jako o przystanku dekompresyjnym. 

Zamiast natychmiast po jej osiągnięciu rozpoczynać płynięcie czy wspinanie się na brzeg – 
odpocznij pięć lub dziesięć minut. Kontynuuj oddychanie tlenem lub gazem o największej 
zawartości tlenu jaki posiadasz. Może to być niewykonalne w niektórych sytuacjach, lecz 
staraj się aby stało się to twoim nawykiem. 

 
 

1. Podczas nurkowania trimixowego problem niezabierania cylindrów dekompresyjnych poniżej ich maksymalnej głębokości MOD 
jest związany z: 
a.  - niemożnością wykonania głębokich przystanków (deep stop) 
b.  - niemożnością wykonania poprawnej dekompresji bez gazów dekompresyjnych 
c.  - możliwością przekroczenia maksymalnej głębokości testu hydrostatycznego cylindrów, 
d.  - żadne z powyższych. 

 
2. Podczas posługiwania się maksymalnie czterema cylindrami dekompresyjnymi (zaznacz wszystkie właściwe): 

a.  - nie musisz robić procedury NOTOX, 
b.  - znacznie upraszczasz planowanie nurkowania poprzez określenie kolejności użycia cylindrów, 
c.  - gaz podróżny zwykle dajesz z prawej strony 
d.  - zawsze oddychasz z górnego cylindra przy konfiguracji „wszystkie z lewej”. 

 
 

3. Przystanek dekompresyjny w nurkowaniu trimixowym jest poprawnie wykonany jeśli zachowana została tolerancja głębokości 
wynosząca 2 metry. 

 - Prawda,   - Fałsz. 
 
 
Dla sprawdzenia: 
1. b; 2. b, d; 3. Fałsz 
 
 
 
 

Ćwiczenia TEK – 1.3 
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Procedury Awaryjne I 
 

W następnej sesji teoretycznej zajmiemy się 
procedurami awaryjnymi specyficznymi dla 
nurkowań trimixowych. Dodatkowo, twój instruktor 
będzie w czasie nurkowań szkoleniowych ćwiczył z 
tobą te procedury awaryjne, z którymi już miałeś do 
czynienia. Powinieneś być gotowy na 
„niespodzianki” związane z koniecznością 

wykonywania procedur awaryjnych na każdym nurkowaniu i w każdym czasie. Powinieneś 
być przygotowany do wykonania procedur, z którymi zapoznałeś się w czasie Kursu Tec 
Deep Diver, włączając w to między innymi: 
 

 dzielenie się gazem przy użyciu długiego węża stacjonarnie i płynąc, z i bez maski, 
 procedura zakręcania zaworów, 
 holowanie nieprzytomnego nurka, 
 wystrzelenie bojki. 

 
Dla przypomnienia sprawdź ich opisy w podręczniku 
kursu Tec Deep Diver i na video „TecRec Equipment 
Setup and Key Skills”. Twój instruktor sprawdzi jak je 
wykonujesz w czasie Nurkowania Wstępnego przed 
rozpoczęciem właściwych zajęć szkoleniowych tego 
kursu. 
 
 

 

 
 
 

1. Możesz dokonać przeglądu umiejętności nurkowania technicznego poprzez przeczytanie podręcznika kursu Tec Deep Diver lub 
na video TecRec Equipment Setup and Key Skills. 

 - Prawda,   - Fałsz. 
 
 
Dla sprawdzenia: 
1. Prawda 
 
 
 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Gdzie możesz znaleźć opis umiejętności 

nurkowych? 

Ćwiczenia TEK – 1.4 
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Dekompresja I 
Oprogramowanie dekompresyjne 
 

Jest pewien interesujący aspekt w porównaniu 
technicznego nurkowania z użyciem powietrza czy 
nitroxu a nurkowaniem trimixowym: prawie nigdy 
nie możesz zobaczyć nurka stosującego gotowe 
tablice dekompresyjne. Praktycznie wszyscy 
nurkowie trimixowi stosują dzisiaj oprogramowanie 
komputerowe do obliczenia i generacji profilu 
dekompresyjnego odpowiedniego do indywidualnie 
planowanego nurkowania. Nawet ci, którzy stosują 
nowoczesne trimixowego komputery wielogazowe 
dalej polegają na oprogramowaniu komputerowym 
dla planowania nurkowania, określania 
zapotrzebowania na gazy, i tym podobnych 
parametrów. 

 
Posługując się dekompresyjnym oprogramowaniem komputerowym adaptujesz twój 

plan nurkowania do specyfiki sytuacji. Twój plan może odzwierciedlać rzeczywisty profil, a 
nie tylko profil prostokątny, jak w przypadku gotowych tablic i dodatkowo możesz zwiększyć 
jego konserwatyzm bazując na parametrach fizjologicznych i indywidualnym tolerowanym 
poziomie ryzyka. Nawet gdy używasz w praktyce nurkowy komputer wielogazowy, będziesz 
się posługiwał komputerem tradycyjnym i oprogramowaniem dekompresyjnym do generacji 
tablic zapasowych na wypadek awarii komputera wielogazowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jest pięć podstawowych powodów, dla których oprogramowanie komputerowej jest 

praktycznym standardem w nurkowaniach trimixowych: 
 

1. W teorii są setki możliwych mieszanek trimixowych. Oprogramowanie umożliwia ci 
wykonanie obliczeń dla mieszanki jaką w danej chwili dysponujesz zamiast dla szeregu 
hipotetycznie dostępnych. 

2. Oprogramowanie upraszcza obliczenia zużycia gazów. Upraszcza to planowanie 
nurkowania poprzez umożliwienie ci wyboru i porównania szeregu różnych możliwych 
profili włączając w to różne gazy i głębokości ich zmiany. To oszczędza dużą ilość 
czasu. 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Jakich jest pięć powodów dla których 

oprogramowanie komputerowe jest 
standardem w nurkowaniu 
trimixowym? 

2. Jakie są dwie podstawowe różnice w 
oprogramowaniu dla powietrza/nitroxu 
i trimixu? 

3. Jakie są dwie podstawowe kategorie 
algorytmów komputerowych? 

4. Jakie są podstawowe atrybuty każdej z 
tych dwóch kategorii? 
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3. Oprogramowanie umożliwia ci dodanie głębokich przystanków dekompresyjnych 
(deep stop) oraz zastosowanie trimixu jako gazu dekompresyjnego. Opcja ta nie jest 
dostępna w jakichkolwiek gotowych tablicach dekompresyjnych. Szczegółami zajmiemy 
się w dalszej części kursu. 

4. Oprogramowanie łatwo generuje plany awaryjne. W to włączamy planowanie 
następnej głębokości, przedłużenia czasu dennego i tym podobnych. 

5. Nawet stosując komputer wielogazowy potrzebujesz stosować oprogramowanie 
dekompresyjne. Jak już wspominaliśmy, będziesz go potrzebować dla planowania 
nurkowania i generacji tablic awaryjnych. W obecnej chwili oprogramowanie 
komputerowe ciągle jeszcze umożliwia dokładniejsze i bardziej rozbudowane w różne 
opcje planowanie nurkowania niż najlepsze nawet nurkowe komputery wielogazowe. 

 
Dwoma głównymi różnicami pomiędzy oprogramowaniem dla nurkowań powietrznych i 

nitroxowych a oprogramowaniem dla trimixu jest możliwość wyboru trimixu jako gazu 
oddechowego i większa dozwolona dla obliczeń głębokość nurkowania. Jeżeli już posiadasz 
oprogramowanie dla powietrza/nitroxu – jest wysoce prawdopodobne, że u twojego 
producenta będziesz miał możliwość jego uzupełnienia lub rozbudowy do wersji trimixowej.  

 
Jeśli rozejrzysz się w swoim środowisku, to możesz znaleźć dostęp do gotowych tabel 

trimixowych wykonanych z przeznaczeniem dla nurkowań wojskowych lub komercyjnych. 
Nie używaj ich. W środowisku nurków technicznych panuje zgoda co tego, że tabele takie nie 
zostały wykonane dla nurkowań technicznych i nie uwzględniają wymaganej ich specyfiki. 
Potencjalne ryzyko może być znaczne. Nurkowie wojskowi czy zawodowi zwykle mają 
nieograniczony dostęp do zasilania gazami z powierzchni i zabezpieczenie w komorę 
dekompresyjną w miejscu wykonywania nurkowania – ty nie masz. 
 
Modele dekompresyjne 
 

Komputerowe oprogramowanie dekompresyjne (zarówno to dla komputerów 
nurkowych jak i stacjonarnych) jest zbudowane w oparciu o matematyczne modele 
(algorytmy) niezbędne dla dokonania obliczeń parametrów procesu dekompresji. Jest wiele 
odmian tych modeli charakteryzujących się różnymi parametrami charakterystycznymi, lecz 
ogólnie możemy podzielić je na dwa rodzaje: modele neo-Haldanowskie i modele typu 
„bubble”. 
 
Modele neo-Haldanowskie. Modele te bazują na koncepcji rozpuszczalności gazów 
opracowanej przez J. S. Haldana na początku XX wieku. Nowoczesne aplikacje rozbudowały 
i zaktualizowały założenia poczynione przez Haldana (dlatego nazywamy je neo-
Haldanowskimi), pozostają one najpopularniejszymi modelami, na których bazuje 
oprogramowanie zarówno dla nurkowań bezdekompresyjnych jak i dekompresyjnych. 
 

Haldane stworzył swój model bazując na tym, że gazy inertne pozostają rozpuszczone 
w tkankach ciała przy wypełnianiu profilu dekompresji, co skutkuje nie powstawaniem 
choroby dekompresyjnej. Model ten przyjmuje, że w czasie dekompresji cały gaz dyfunduje z 
tkanek do krwioobiegu i z krwioobiegu do płuc bez tworzenia się bąbli w żadnym miejscu 
ciała. Dzisiaj wiemy, że nie jest to prawdą – bąbelki gazu (nazywamy je mikro-bąbelkami) 
mogą tworzyć się bez wywoływania objawów choroby dekompresyjnej. Zakładając jednak 
minimalne tworzenie się bąbli – model funkcjonuje poprawnie.  
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Ponieważ neo-Haldanowskie modele zakładają nie formowanie się bąbli – strategia 
dekompresyjna oparta na nich prowadzi do przeniesienia nurka najpłycej i najszybciej jak to 
jest możliwe bez powstania bąbli. Kreuje to największy możliwy gradient (różnicę ciśnienia) 
pomiędzy rozpuszczonym w tkankach gazem a ciśnieniem wywoływanym przez wodę 
otaczającą nurka, zatem daje możliwość najszybszej możliwej eliminacji gazu z tkanek. W 
momencie ustania dyfuzji gazu na danym poziomie podnosi się nurka na kolejny, płytszy 
poziom określony przez model jako poziom bezpieczny. 

 
Jednym z neo-Haldanowskich modeli jest model Buhlmanna – prawdopodobnie 

najpopularniejszy obecnie model dekompresyjny. Jest on szeroko stosowany w komputerach 
nurkowych i w oprogramowaniu dla komputerów stacjonarnych. Jest dość konserwatywny 
(co nie jest bez znaczenia wobec faktu, że mikro-bąbelki jednak się formują) i jest dość łatwo 
modyfikowalny dla różnych zastosowań, poziomów konserwatyzmu, a ponadto posiada dość 
dużą liczbę aplikacji i co za tym idzie jest dobrze zweryfikowany w praktyce nurkowej. 
 
Modele typu „bubble”. Są to nowsze modele i bardziej matematycznie złożone. Powstały 
one jako efekt modelowania matematycznego ciała ludzkiego i dzisiaj są coraz bardziej 
dostępne w praktycznych zastosowaniach.  
 

Modele typu „bubble” zakładają powstawanie i istnienie subklinicznej formy bąbli 
(nie wywołującej objawów choroby dekompresyjnej), które w miarę zwiększania ich liczby 
zmniejszają efektywność procesu dekompresji. Obecność tych bąbli zmniejsza prędkość 
dyfuzji gazów przez krwioobieg zmieniając parametry krążenia krwi. W przypadku 
niedostatecznej kontroli liczby i wielkości tych bąbli mamy do czynienia z chorobą 
dekompresyjną. Większość lekarzy specjalistów w hiperbarii zgadza się z tymi założeniami.  

 
Wynikająca z modeli typu „bubble” strategia dekompresyjna zakłada głębsze 

zatrzymywanie nurka na stosunkowo krótkich przystankach dekompresyjnych w porównaniu 
ze strategią wynikającą z modeli neo-Haldanowskich. Założenie to jest odzwierciedleniem 
umożliwienia wcześniejszego, to znaczy głębszego rozpoczęcia procesu odgazowania tkanek, 
co za tym idzie powstawania mniejszej liczby mikro-bąbelków i w efekcie szybszej eliminacji 
całości gazu inertnego. Modele te uwzględniają fakt, iż jakość dekompresji jest równie ważna 
jak jej szybkość. Charakteryzują się one krótszymi czasami dekompresji dla tych samych 
głębokości i czasów dennych niż większość modeli Buhlmanowskich i dają pierwsze 
przystanki dekompresyjne głębiej i o krótszych czasach. Ciekawostką jest, że modele 
jakkolwiek przewidują krótsze czasy dekompresji, to również przewidują krótsze czasy 
bezdekompresyjne. 

 
W chwili pisania tej książki, modele typu „bubble” są znacznie mniej sprawdzone w 

praktyce niż modele neo-Haldanowskie, zwłaszcza w wariancie Buhlmanna. Nic nie sugeruje 
jednak, że są przez to mniej wiarygodne. 

 
Swoją drogą, w czasie kursu Tec Deep Diver uczyłeś się o głębokich przystankach 

dekompresyjnych – dokładniej zajmiemy się nimi w czasie tego kursu. Ich idea bazuje na tych 
samych założeniach co modele typu „bubble”; w praktyce można potraktować je jako 
zastosowanie modelu typu „bubble” do modelu neo-Haldanowskiego. 

 
Oba rodzaje modeli dekompresyjnych będą prawdopodobnie w najbliższych latach 

równie użyteczne w nurkowaniu technicznym. Niektóre typy zarówno komputerów 
nurkowych jak i oprogramowania na komputery stacjonarne pozwala ci wybrać rodzaj 
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stosowanego do obliczeń algorytmu: neo-Haldanowski jak Buhlmann czy typu „bubble” jak 
RBGM (Reduced Gradient Bubble Model) lub VPM (Varying Permeability Model). 
 

 

 
 

1. Wśród pięciu powodów dla których oprogramowanie komputerowe jest standardem w nurkowaniu trimixowym są (zaznacz 
wszystkie poprawne odpowiedzi): 
a.  - są setki możliwych mieszanek trimixowych 
b.  - uproszczenie obliczeń zużycia gazów 
c.  - generacja tablic awaryjnych 
d.  - potrzebujesz je stosować nawet jeśli używasz komputer wielogazowy. 

 
2. Dwoma głównymi różnicami pomiędzy oprogramowaniem dla nurkowań powietrznych i nitroxowych a oprogramowaniem dla 

trimixu jest możliwość wyboru trimixu jako gazu oddechowego i większa dozwolona dla obliczeń głębokość nurkowania. 
 - Prawda,   - Fałsz. 

 
3. Dwoma podstawowymi rodzajami modeli użytych w oprogramowaniu dekompresyjnym są (zaznacz obie poprawne odpowiedzi): 

a.  - modele algorytmiczne 
b.  - modele neo-Haldanowskie  
c.  - modele typu „bubble” 
d.  - modele bezhelioxowe. 

  
4. Zwykle ____________ dają głębsze przystanki lecz mają krótszy łączny czas dekompresji niż modele _______________. 

a.  - algorytmiczne, typu „bubble” 
b.  - neo-Haldanowskie, typu „bubble” 
c.  - typu „bubble”, neo-Haldanowskie 
d.  - typu „bubble”, bezhelioxowe 

 
Dla sprawdzenia: 
1. a, b, c, d. 2. Prawda. 3. b, c. 4. c 
 
 

Ćwiczenia TEK – 1.5 
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Planowanie Gazów I 
Objętość gazów i ekspozycja tlenowa 
 
Najpowszechniejszym sposobem określenia 
zapotrzebowania i rezerwy gazów oddechowych w 
nurkowaniach trimixowych jest użycie 
oprogramowania komputerowego. Tego typu 
programy wymagają podania twojego wskaźnika 
SAC, w związku z tym – ciągle musisz go sam 
określać i testować jego wiarygodność. Limity, o 
których uczyłeś się dla ekspozycji tlenowej, 
podobnie jak symptomy toksyczności tlenowej i związane z nimi procedury są takie same w 
nurkowaniach trimixowych jak w nurkowaniach powietrznych czy nitroksowych. 
 

Choć będziesz używać oprogramowania komputerowego do planowania nurkowań 
trimixowych, to czasami będzie konieczne zrobić planowanie gazów ręcznie, tak jak uczyłeś 
się na kursie Tec Deep Diver. Może się tak stać w sytuacji, gdy partner z zespołu nurkowego 
wygeneruje tabele dekompresji dla waszego nurkowania, lecz nie będzie znał twoich 
wskaźników SAC. 
 
 Określenie objętości potrzebnych gazów oraz ekspozycji tlenowej robi się identycznie 
w nurkowaniach trimixowych. Do tego celu zastosujesz Tabele Trimixowe znajdujące się w 
Załącznikach do tego podręcznika. Tabele ekwiwalentnej głębokości powietrznej, ekspozycji 
tlenowych, PO2, CNS i OTU dla powietrza i nitroxu znajdziesz w załącznikach do 
podręcznika kursu Tec Deep Diver. 
 

W nurkowaniach trimixowych zwykle 
wykonujemy wiele głębokich przystanków 
dekompresyjnych – deep stopów – co 3 metry 
głębokości. Obliczanie wynurzenia pomiędzy 
nimi wykonujemy przez zwykłe dodawanie 1 
minuty do co trzeciego przystanku. Jeśli 
potrzebujesz dokładnego wyjaśnienia 
obliczeń ekspozycji tlenowej, wskaźników 
SAC, rezerw i ilości gazów – przeczytaj 
podręcznik kursu Tec Deep Diver. 
 

Zwróć szczególną uwagę na fakt, iż ze względu na większe głębokości również 
większe znaczenie mają nawyki efektywnego oddychania. Odchylenia od normalnego rytmu 
oddechowego i wyższe niż oczekiwane wskaźniki SAC mogą mieć znaczący wpływ na twój 
plan nurkowania. Nabieraj nawyku wolnego i głębokiego oddechu, który maksymalizuje 
wymianę gazową w płucach. Unikaj płytkiego i szybkiego oddychania w stresie i podczas 
dużego wysiłku – zatrzymaj się i ustabilizuj oddech tak, by był wolny i głęboki. 

 
Poniżej znajdziesz przykład obliczeń planowania nurkowania trimixowego. Twój 

instruktor może wymagać ręcznego obliczania objętości gazów i ekspozycji tlenowej 
wielokrotnie w czasie tego kursu, tak więc upewnij się, że dobrze zrozumiałeś prezentowany 
przykład. Jeśli masz jakieś wątpliwości skonsultuj je z podręcznikiem kursu Tec Deep Diver i 
z twoim instruktorem. 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Jakie są dwa podstawowe sposoby 

określenia zapotrzebowania na gazy i 
ich rezerwy w nurkowaniach 
trimixowych? 
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Przykład: 
Planujesz nurkowanie na 55 metrów w czasie 20 minut używając TMx21/35. Twój profil 
dekompresji bazujący na szybkości wynurzania 10 metrów na minutę jest następujący: 1 
minuta na 33 metrach oddychając EANx36, 1 minuta na 21 metrach, 1 minuta na 18 metrach, 
1 minuta na 15 metrach i 5 minut na 9 metrach – oddychając EANx50, 2 minuty na 6 metrach 
i 17 minut na 5 metrach oddychając czystym tlenem. Twoje wskaźniki SAC to 19 litrów na 
minutę w fazie roboczej i 16 litrów na minutę w fazie dekompresyjnej. Przyjmując zasadę 
rezerwy 1/3, oblicz wymagania objętości gazów, OTU i CNS używając właściwe tablice. 

 
Czas SAC wsk konw Obj Gaz PO2 OTU/min OTU CNS/min CNS%
20 19 6,7 2546 TMx21/35 1,41 1,64 32,8 0,83 16,6
2 19 5,5 209 TMx21/35 1,16 1,25 2,5 0,48 0,96
1 16 4,3 69 EANx36 1,55 1,85 1,85 2,22 2,22
1 16 3,7 59 EANx36 1,33 1,53 1,53 0,67 0,67
1 16 3,1 50 EANx50 1,55 1,85 1,85 2,22 2,22
1 16 2,8 45 EANx50 1,4 1,63 1,63 0,67 0,67

1+1 16 2,5 80 EANx50 1,25 1,4 2,8 0,55 1,1
2 16 2,2 70 EANx50 1,1 1,16 2,32 0,42 0,84
5 16 1,9 152 EANx50 0,95 0,92 4,6 0,33 1,65

2+1 16 1,6 77 tlen 1,6 1,92 5,76 2,22 6,66
17 16 1,5 408 tlen 1,5 1,78 30,26 0,83 14,11

87,9 47,7  
TMx12/35 - 2755 litrów x 1,5 = 4.132 litry potrzebne 
EANx36 - 139 litrów x 1,5 = 209 litrów potrzebnych 
EANx50 - 397 litrów x 1,5 = 596 litrów potrzebnych 
Tlen  - 485 litrów x 1,5 = 728 litrów potrzebnych 
OTU = 87,9 jednostki 
CNS = 47,7% 
 
Pytanie: 
Czy warto dokonać rekalkulacji tego nurkowania bez EANx36 jako gazu dekompresyjnego? 
Dlaczego tak lub nie? Czy PO2 jest tu problemem? 
 
Odpowiedź: 
Ponieważ EANx36 jest używany tylko przez kilka minut możesz znacznie uprościć logistykę 
i wykonanie tego nurkowania rezygnując z tego gazu. Dodatkowo przełączając się tak 
głęboko zwiększasz PO2 do wartości 1,6 bar czego lepiej unikać po 20 minutach na PO2 
wynoszącym 1.4 bar (limit w fazie roboczej).  

 
 

1. Dwoma metodami obliczeń objętości gazów i ich rezerw są (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 
a.  - obliczenia ręczne 
b.  - estymacja „na oko” 
c.  - nurkowanie z kontrolą komputerową 
d.  - obliczanie komputerowe 

 
 
Dla sprawdzenia: 
1. a, d 

Ćwiczenia TEK – 1.6 
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Nurkowanie Zespołowe I 
Zalety nurkowania zespołowego 
 
Nurkowanie techniczne jest zadaniem zespołowym z 
powodu czterech podstawowych przyczyn, z których 
każda jest bardzo ważna jeśli spojrzymy na złożoność 
tego typu nurkowania. 
 
1. Nurkowanie zespołowe ma większe 

prawdopodobieństwo sukcesu bazujące na 
dokładności planowania. Przysłowie głosi, że 
„plany upadają z powodu braku doradców, lecz przy ich dużej liczbie kończą się 
sukcesem”. Jeśli jest jakaś aktywność człowieka potwierdzająca to przysłowie, to jest to 
na pewno nurkowanie trimixowe. Wymaga ono znacznie bardziej złożonego planowani i 
uwzględnienia bardzo dużej ilości zmiennych. Wysiłek zespołowy oznacza znacznie 
większy potencjał intelektualny, spojrzenie z wielu punktów widzenia, rozważenie wielu 
możliwych zdarzeń i wielokrotne sprawdzanie wszystkiego.  

2. Nurkowanie zespołowe zwiększa przygotowanie i zasoby do obsługi sytuacji 
awaryjnych. Na nurkowaniach trimixowych sytuacje awaryjne powodują powstanie 
dużych problemów logistycznych z powodu znacznej głębokości i wymaganych ilości 
gazów. Zespół ma znacznie więcej zasobów by je rozwiązać. Jakkolwiek twoja rezerwa 
gazów jest przeznaczona przede wszystkim dla ciebie, to może ci ona umożliwić 
asystowanie partnerowi w potrzebie. 

3. Nurkowanie zespołowe redukuje ilość wypadków poprzez zapewnienie „zapasowego 
mózgu” podczas planowania i podczas nurkowania. Podobnie jak wielu „doradców” w 
planowaniu większa liczba partnerów pod wodą pomaga uniknąć wielu błędów. Podczas 
nurkowania trimixowego masz więcej cylindrów, więcej zmian gazów, więcej punktów 
krytycznych – jako zespół nurkujący według tego samego profilu – macie możliwość 
lepszej kontroli wzajemnej pod wodą. 

4. Nurkowanie zespołowe zapewnia poczucie więzi wynikające ze wspólnego stawiania 
czoła wyzwaniom. Im większe wyzwanie, tym jest to „większa” prawda.  

 

 
 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Jakie są cztery zalety nurkowania 

zespołowego? 
2. Jak trimix zwiększa konieczność 

stosowania kompatybilnych gazów? 
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Kompatybilność gazów 
 
Wszyscy nurkowie zespołu nurkującego razem powinni używać kompatybilnych względem 
siebie gazów, oznacza to, że każdy nurek powinien mieć możliwość dzielenia się gazem z 
innym nurkiem bez konieczności zmiany profilu dekompresyjnego. W nurkowaniu 
trimixowym, w czasie którego istnieje znacznie mniejsza elastyczność w profilu 
dekompresyjnym oznacza to w praktyce, że wszyscy nurkowie oddychają tymi samymi 
gazami. 
 
Choć dzielenie się gazem w sytuacji 
awaryjnej jest pierwszą zaletą 
kompatybilnych gazów, popatrz trochę 
dalej. Drugą zaletą wynikającą z tego i z 
„zapasowego mózgu” jest fakt, iż w 
sytuacji, gdy macie te same gazy to i ich 
zmiany występują w tym samym czasie 
i na tych samych głębokościach. Trzecią 
zaletą idąc krok dalej jest fakt, że 
posługując się tymi samymi gazami 
macie podobne profile dekompresyjne 
co pozwala wam utrzymać się razem pod wodą. Porównywanie i uzgadnianie gazów jest 
stałym elementem sprawdzania przed nurkowanie. Powinniście mieć te same gazy i tą samą 
liczbę cylindrów dla tego samego profilu dekompresji. 
 
 

 
 

1. Zalety trimixowego nurkowania zespołowego to (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 
a.  - większe prawdopodobieństwo sukcesu 
b.  - zmniejszenie ilości standardowego sprzętu ratunkowego 
c.  - „zapasowy mózg” 
d.  zmniejszenie ilości helu w mieszankach 

 
2. Trimix zwiększa konieczność kompatybilności gazów przez (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - umożliwienie dzielenia się gazem bez zwracania uwago na profil dekompresji 
b.  - efektywniej działający „zapasowy mózg” 
c.  - łatwiejsze utrzymanie zespołu razem podczas dekompresji 
d.  - ułatwienie dużych zakupów helu po niskich cenach 

 
 
Dla sprawdzenia: 
1. a, c; 2. a, b, c. 
 

Ćwiczenia TEK – 1.7 
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Myślenie jak Nurek Trimixowy I 
 
Celem Dobrego Nurka jest Przeżycie (A Good 
Diver’s Main Objective is To Live). 
Zajmijmy się teraz kolejnymi krokami planowania 
nurkowania trimixowego, posługując się przy tym 
zdaniem „A Good Diver’s Main Objective is To 
Live”. Kroki te bazują na procedurach planowania 
opracowanych dla trimixu i innych nurkowa 
technicznych przez Terrenca Tysalla i jego grupę 
nurkową Cambrian Foundation. 
 
Good – Gaz. Jak dużo gazu potrzebujesz? 
Pamiętaj, że nurkowanie trimixowe jest głębsze i ma dłuższą dekompresję. Czy właściwym 
jest zabieranie tak dużej liczby cylindrów w danym środowisku? Jak mogę zrealizować cel 
nurkowania posługując się posiadaną ilością gazów? Ile nurkowań zajmie realizacja celu? Jak 
realizacja zadań podwodnych wpłynie na mój oddech? Czy będę mógł utrzymać normalne 
tempo oddechowe, tak by konsumpcja gazów nie wzrosła nadmiernie? Czy uprościłem 
dekompresję jak tylko to można było rozsądnie zrobić i tym samym mam zaplanowaną 
najmniejszą możliwą ilość gazów? 
 
Diver’s – Dekompresja. Czy mam zapasową informację o dekompresji? Czy w związku z 
wymaganiami dekompresyjnymi mogę pozostawić cylindry dekompresyjne po drodze, czy 
raczej powinienem je mieć przy sobie przez cały czas nurkowania? Jak zwiększenie 
głębokości dennej i czasu nurkowania wpłynie na zasoby moich gazów? Czy trimix jest 
właściwym wyborem dla tego nurkowania? 
 
Main – Misja. Czy misja (cel) 
nurkowania została właściwie 
ustalona dla danej głębokości i 
czasów dekompresyjnych? Czy 
trimix jest właściwym gazem 
dla danej misji? Czy warto jest 
nurkować dla podanej misji? 
Czy będę bardziej efektywny 
lub zminimalizuję ryzyko jeśli 
misję będę realizować w 
dwóch nurkowaniach zamiast 
w jednym? Czy ryzyko jest 
warte efektów? 
 
objecTive – Tlen. Czy 
ekspozycja tlenowa dla czasów 
planowych i awaryjnych mieści się w akceptowalnych limitach? Dekompresja w 
nurkowaniach trimixowych jest dłuższa i niesie ze sobą większą ekspozycję tlenową – czy 
zakumulowana ekspozycja tlenowa mieści się w akceptowalnych limitach? 
 
 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. O jakich aspektach nurkowania 

trimixowego powinieneś pamiętać w 
czasie jego planowania? 

2. Dlaczego symulacja jest efektywnym 
narzędziem szkoleniowym dla 
nurkowań trimixowych? 

3. Jak mogę stosować symulację w czasie 
tego kursu? 
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Is – Inertnych gazów narkoza. Czy narkoza będzie znaczącym czynnikiem dla wybranych 
gazów, głębokości, członków zespołu, warunków środowiskowych i celu nurkowania? Czy 
powinienem wybrać mieszanki o większej zawartości helu? Czy trimix daje wystarczające 
zalety? 
 
To – Temperatura. Biorąc pod uwagę wybrany typ skafandra, temperaturę wody i czas 
trwania nurkowania – czy będę miał wystarczającą ochronę cieplną? Co zrobię gdy mój 
system argonowy ulegnie uszkodzeniu? Czy rozsądnym jest wykonywanie tego nurkowania 
w mokry skafandrze? 
 
Live – Logistyka. Czy nurkowanie wymaga wsparcia powierzchniowego? Jak dużego? Czy 
nurkowanie pomocniczy są dobrze przygotowani do asystowania w nurkowaniu trimixowym? 
Czy wszystkie cylindry są właściwie oznaczone i opisane? Czy oprogramowanie 
dekompresyjne jest dostępne w miejscu nurkowania? Czy wszyscy członkowie zespołu są 
zgodni co do zastosowanych mieszanek gazowych? Czy masz gazy i urządzenia mieszające 
odpowiednie do wymogów nurkowania? 
 
Pamiętaj o każdym zagadnieniu wymienionym powyżej. Przedyskutuj je z członkami zespołu 
posługując się Listą Planowania Nurkowania, tak jak to robiłeś w czasie kursu Tec Deep 
Diver. 
 
Symulacja dla szkolenia 
 
Jeśli zastanowisz się nad tym, to dojdziesz do wniosku, że 
począwszy od kursu PADI Open Water Diver, aż do 
DSAT Tec Deep Diver – całość szkolenia bazowała na 
symulacjach. Oznacza to, że uczyłeś się poszczególnych 
umiejętności w symulowanych warunkach przed 
zastosowaniem ich w realnych nurkowaniach – 
przykładem niech będą symulowane nurkowania 
dekompresyjne przed nurkowaniami z rzeczywistą 
dekompresją na kursie Tec Deep Diver. Wielu 
umiejętności tak naprawdę możesz nauczyć się jedynie w 
warunkach symulowanych, gdyż w warunki realne niosą 
ze sobą zbyt duże niebezpieczeństwo – jak zakręcanie 
zaworów przy awarii manifoldu. 
 

Podczas kursu Tec Trimix Diver będziesz kontynuował tą praktykę. Będziesz symulować 
nurkowania z trimixem przed faktycznym zabraniem trimixu pod wodę. Symulacja jest 
efektywnym narzędziem szkoleniowym zachowań w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach 
z kilku powodów. 
 

 pozwala ci ona nabrać właściwych nawyków przed tym jak znajdziesz się w naprawdę 
krytycznej sytuacji, 

 pozwala ci ona uczyć się na błędach, które mogą być bardzo niebezpieczne w realnym 
nurkowaniu a w kontrolowanych warunkach nie stanowią takiego ryzyka, 

 pozwala ci ona ćwiczyć zachowania w sytuacjach awaryjnych bez narażania się na 
ryzyko w czasie ćwiczeń, 
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 pozwala ci ustanowić automatyzm ruchów i zachowań w wielu sytuacjach, co w 
przyszłości zaskutkuje szybką i zdecydowaną reakcją, 

 pozwala ci ona wielokrotnie ćwiczyć techniki i procedury oraz ich warianty bez 
ponoszenia kosztów rzeczywistych nurkowań trimixowych, 

 pozwala ci ona ćwiczyć wszystkie elementy od prostych do bardzo złożonych. 
 

Podczas nurkowania symulacyjnego, niezależnie czy ćwiczysz pojedynczą umiejętność 
czy problem złożony, czy jest to w basenie czy na wodzie otwartej, ideą jest abyś realizował 
wszystko tak jak w rzeczywistym nurkowaniu trimixowym. Używaj tego samego sprzętu co 
w docelowej konfiguracji. 
 

Po certyfikacji, nurkowania symulacyjne są nadal bardzo użytecznym narzędziem. 
Będziesz je wykonywać zarówno dla odświeżenia i ćwiczenia znanych umiejętności, jak i dla 
nauki nowych. Dobrym przykładem może być obsługa cylindrów dekompresyjnych: Jeśli 
wykonywałeś wiele nurkowań z dwoma cylindrami, a na kolejne potrzebujesz trzy lub cztery 
– dobrą ideą jest wykonać jedno lub więcej nurkowań symulacyjnych w takiej konfiguracji, w 
czasie których przećwiczysz przepinanie większej liczby cylindrów, procedury NOTOX i 
inne problemy. 

 
Symulacja jest także przydatna w opracowywaniu nowych konfiguracji i nowych 

procedur niezbędnych w specyficznych warunkach. Jako przykład możemy podać 
nurkowania jaskiniowe w czasie których zachodzi konieczność posłużenia się habitatem dla 
bardzo długiej dekompresji. Przed rzeczywistym wykonaniem takiego nurkowania będzie 
konieczne opracowanie procedur (oraz ich przećwiczenie) na wypadek awarii habitatu. 
Dodatkowo należałoby przećwiczyć procedury związane z wchodzeniem i wychodzeniem, 
zmianą gazów i sytuacjami awaryjnymi. Jedynie po wykonaniu szeregu nurkowań 
symulacyjnych zespół może być gotowy do bezpiecznego nurkowania rzeczywistego. 

 
Nie ograniczaj siebie – możesz sam znaleźć wiele zastosowań dla nurkowań 

symulacyjnych. Możesz ćwiczyć bardzo skomplikowane misje, oswajać się z nowymi 
członkami zespołu oraz nowym sprzętem. Czasami wszystkim czego potrzebujesz jest po 
prostu popływanie w basenie – i jest to bardzo ekscytujące i ciekawe. 

 
 

1. Zagadnienia związane ze słowem „Good – gaz” w nurkowaniu trimixowym to (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 
1.  - czy liczba cylindrów jest właściwa? 
2.  - czy mogę utrzymać normalny rytm oddechowy? 
3.  - czy zminimalizowałem liczbę gazów dekompresyjnych? 
4.  - żadne z powyższych 

 
2. Symulacja jest efektywna w szkoleniu trimixowym, gdyż (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - możesz pominąć procedury, które będziesz używał w rzeczywistości, 
b.  - pomaga ci uzyskać automatyzm ruchów i reakcji, 
c.  - oszczędza czas poprzez przejście od razu do złożonych sytuacji, 
d.  - żadne z powyższych 

 
3. Możesz stosować symulację po certyfikacji do (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

e.  - ćwiczenia umiejętności podstawowych 
f.  - ćwiczenia skomplikowanych misji 
g.  - sprawdzania nowych elementów sprzętu 
h.  - zapoznawania się z nowymi członkami zespołu 

 
 
Dla sprawdzenia: 
1. a, b, c; 2. b. 3. a, b, c, d. 

Ćwiczenia TEK – 1.8 
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Zastosowania Praktyczne I 
 
Po pozytywnym zakończeniu tej sesji Zastosowań Praktycznych będziesz umiał: 
 
1. Pracując w zespole – zmontować sprzęt włączając w to cylindry dekompresyjne w sposób określony w 

filozofii standaryzowanej konfiguracji technicznej opisanej w czasie kursu Tec Deep Diver oraz spełnić 
wszystkie dodatkowe wymagania sprzętowe związane z lokalnym środowiskiem jakie określi prowadzący 
instruktor. 

2. Dla danych: głębokości, czasu dennego, mieszanki trimixowej, dwóch gazów dekompresyjnych, 
wskaźników SAC dennego i dekompresyjnego – posługując się oprogramowaniem komputerowym 
obliczyć: profil dekompresji podstawowej i awaryjnej, zapotrzebowanie na gazy wraz z ich rezerwą, 
ciśnienia zwrotne, ekspozycję tlenową OTU i CNS. 

3. Jak w punkcie 2 lecz dla czterech gazów dekompresyjnych. 
 
Zastosowania Praktyczne I mają trzy cele. Pierwszym jest umożliwienie ci i twojemu 
instruktorowi sprawdzenia twojej konfiguracji sprzętowej oraz wykonanie poprawek o ile 
będą konieczne. Drugim jest rozpoczęcie wspólnej pracy w zespołach, a trzecim 
zaznajomienie się z obsługą oprogramowania komputerowego dla nurkowań trimixowych. 
 
Instruktor podziel was na zespoły. W zespole sprawdzicie i skonfigurujecie wasz sprzęt – 
kontrolując, czy spełnia wymagania tego kursu. Następnie otrzymacie od instruktora zestawy 
danych do wykonania planowania nurkowań. Plany powinny zawierać profil dekompresji, 
mieszanki gazowe, potrzebne objętości gazów i rezerw, ekspozycję tlenową – dla parametrów 
normalnych i awaryjnych. Instruktor może wymagać wykonania części lub całości obliczeń 
ręcznie. 
 
Nurkowanie Szkoleniowe Nr 1 
 
Podczas Nurkowania Szkoleniowego Nr 1 będziecie: 
 
1. pracując w zespole montować sprzęt włączając cylindry dekompresyjne i planować nurkowanie zgodnie z 

odpowiednimi procedurami oraz wykonywać sprawdzenie przed nurkowaniem. 
2. w zespole wykonywać test bąbli oraz sprawdzenie w zanurzaniu, 
3. z minimalną pomocą na dnie zdjąć i założyć cztery cylindry dekompresyjne, a następnie płynąć na dystansie 

60 metrów utrzymując neutralną pływalność bez kontaktu z dnem i bez niekontrolowanych wynurzeń, 
4. płynąć na dystansie 18 metrów dzieląc się gazem przy użyciu długiego węża – jako dawca z maską i jako 

biorca bez maski, 
5. z minimalną pomocą na dnie zdjąć i założyć cztery cylindry deko bez maski, 
6. w zespole prawidłowo reagować na sytuacje awaryjne takie jak awaria automatu (freeflow), awaria 

manifoldu, partner na złym gazie, awaria bojki, 
7. wykonać procedurę zamykania zaworów manifoldu i cylindrów ze zmianą automatów oddechowych w 

czasie nie dłuższym niż 45 sekund, 
8. wystrzelić bojkę, 
9. wykonywać symulowane przystanki dekompresyjne z utrzymaniem zadanej głębokości w tolerancji nie 

większej niż 0,6 metra na każdym przystanku, 
10. na przystanku deko wykonać procedurę zamykania zaworów manifoldu i cylindrów ze zmianą automatów 

oddechowych bez limitu czasu, lecz z zachowaniem głębokości przystanku w tolerancji 1 metra. 
11. na powierzchni, w kompletnym sprzęcie z dwoma cylindrami deko – holować nieprzytomnego nurka w 

identycznej konfiguracji sprzętowej na dystansie co najmniej 60 metrów; podczas holowania zdjąć całość 
sprzętu z siebie i z nurka oraz wykonywać sztuczne oddychanie co 5 sekund, 

12. demonstrować właściwą kontrolę czasu, głębokości i zasobów gazów poprzez zapisywanie głębokości i 
wskazań manometrów w interwałach czasowych określonych przez instruktora przed nurkowaniem. 
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Pytania Kontrolne – Rozdział Pierwszy 
 
Odpowiedz na poniższe pytania pisemnie i wręcz odpowiedzi instruktorowi. Jeśli czegoś nie rozumiesz, przejrzyj 
materiał w książce. Jeśli masz dalej problemy – poproś instruktora o wyjaśnienie. 
 
1. Jest mieszanka gazowa zawierająca 19% tlenu, 33% helu i 48% azotu. Czy jest to trimix 

normoksyczny i jak zapiszesz jego oznaczenie? 
 
 
 
2. Jakie są trzy zalety i trzy wady nurkowania z trimixem? 

 
Zalety: 

1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 

 
Wady: 

1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 

 
3. Poniżej jakiej głębokości trimix jest standardowym gazem nurkowym dla wszystkich 

nurkowań? Poniżej jakiej głębokości w jaskiniach? Jaka głębokość maksymalna jest 
typowa dla początkujących nurków trimixowych? 

 
 
 
 
 
 
4. Trimix może być otrzymywany wieloma metodami. Opisz metodę ciśnień parcjalnych z 

dopełnianiem nitroxem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jak wykonujesz analizę trimixu? Czy analizator helowy jest wymagany? Jak może 

zwrócić się inwestycja w analizator helowy? 
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6. Jaka informacja powinna znajdować się na cylindrach stosowanych w nurkowaniu 
trimixowym? 

 
 
 
 
 
 
 
7. Opisz dwa sposoby noszenia czterech cylindrów w nurkowaniu trimixowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Wyjaśnij dwa problemy związane z stosowaniem trimixu do napełniania suchego 

skafandra. Jak im zapobiegać? 
 
 
 
 
 
 
9. Jakie jest ogólne zalecenie odnośnie tego jak głęboko powinieneś zabierać cylindry 

dekompresyjne i jakie są jego uwarunkowania w nurkowaniach trimixowych? 
 
 
 
 
 
 
10. Opisz procedury zmiany gazów dla dwóch sposobów noszenia czterech cylindrów 

dekompresyjnych? 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Jak dokładnie powinien być wykonywany przystanek dekompresyjny? Dlaczego jest to 

takie ważne w nurkowaniach trimixowych? 
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12. Podaj pięć powodów stosowania oprogramowania komputerowego jako standardowej 
praktyki w nurkowaniu trimixowym: 

 
1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________ 

 
13. Podaj dwa podstawowe rodzaje modeli dekompresyjnych oraz ich cechy 

charakterystyczne które je różnią. 
 
 
 
 
 
 
 
14. Planujesz wykonanie nurkowania na 57 metrów w czasie 30 minut z TMx21/35. Twoja 

dekompresja to: 40, 30, 27 i 24 metry po 1 minucie na gazie dennym; 21 metrów na 1 
minutę, 18 metrów na 2 minuty, 15 metrów na 4 minuty, 12 metrów na 6 minut i 9 
metrów na 8 minut oddychając EANx50 oraz 6 metrów na 5 minut i 5 metrów na 29 
minut oddychając czystym tlenem. Szybkość wynurzania wynosi 10 metrów na minutę, 
SAC denny – 18 litrów na minutę i dekompresyjny 16 litrów na minutę. Stosując tablice 
oblicz: ile potrzebujesz każdego z gazów wraz z rezerwą 1/3? Jaka jest ekspozycja 
tlenowa OTU i CNS po tym nurkowaniu? Zakładając, że masz zestaw 2 x 12 litrów o 
ciśnieniu 270 bar – jakie jest ciśnienie punktu zwrotnego? 
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15. Podaj cztery zalety nurkowania zespołowego i ich odniesienie do nurkowania 
trimixowego. 

 
1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________ 

 
 
16. Wyjaśnij dlaczego w nurkowaniach trimixowych stosowanie kompatybilnych gazów jest 

ważniejsze niż w innych rodzajach nurkowań technicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
17. Podaj standard planowania nurkowania „a Good Diver’s Main Objective is To Live” i 

wyjaśnij jego poszczególne kroki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie studenta:  
 
Dokonałem przeglądu pytań na które odpowiedziałem błędnie lub niekompletnie i teraz 
rozumiem wszystkie pomyłki i pominięcia. 
 
 

________________    _______________ 
        (Podpis)       (Data) 
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Gdy przychodzi łaska, to i zjawia się niełaska, 
lecz z cierpliwością przychodzi mądrość. 

Król Salomon  

Rozdział Drugi 
 
„Przystanek na2 minuty” zasygnalizował Shaun. Jennifer, certyfikowany nurek trimixowy 
lecz nie nurek Tec Trimix Diver spojrzała na swój komputer wielogazowy i zasygnalizowała 
pytanie. W odpowiedzi Shaun pokazał jej Tabele Kalkulacji Deep Stopów TecRec wskazując 
na odpowiedni poziom przystanku. 
 
„OK.” odpowiedziała, lecz bardziej z rezygnacją niż ze zrozumieniem. Wykonali jeszcze dwa 
kolejne deep stopy przed właściwym przystankiem wskazywanym przez jej komputer. 
 
Po nurkowaniu zapytała „Po co robiliśmy te 
przystanki? – Nasze komputery ich nie 
wymagały.” 
 
„To były deep stopy. Nigdy o nich nie słyszałaś?” 
odpowiedział Shaun. 
 
„Nie. Mój instruktor nigdy nie wspominał o nich 
w czasie kursu” 
 
„Kiedy był ten kurs” 
 
„Kilka lat temu.” 
 
Co to zdarzenie mówi ci o Jennifer i jej podejściu 
do odpowiedzialności bycia na bieżąco z teorią 
dekompresji? Jak jej ignorancja wpływa na 
ryzyko choroby dekompresyjnej? 
 
Jennifer pozwoliła na modyfikację swojego planu 
nurkowania, choć tej modyfikacji nie rozumiała. 
Jakkolwiek było to prawdopodobnie z pożytkiem 
dla niej, to czy było to właściwe? 
 
Czy Shaun ma jakąś odpowiedzialność wynikającą z faktu iż deep stopy były niespodzianką 
dla Jennifer? Jeśli tak to co powinien zrobić? 
 

ozdział Drugi wprowadza trochę więcej informacji o sprzęcie specyficznym dla 
nurkowań trimixowych, włączając w to maski pełnotwarzowe stosowane w 
nurkowaniach technicznych oraz komputery wielogazowe do użycia z trimixem. Dalej 

zajmiemy się nieco większą ilością teorii dotyczącej helu, ekwiwalentnej głębokości 
narkotycznej, tym jak wybierać gazy denne i dekompresyjne oraz jak używać mieszanki 
hipoksyczne. 
 
Dekompresja II zajmie się deep stopami, przerwami powietrznymi oraz specyficznymi 
zagadnieniami związanymi z wyborem gazów dekompresyjnych. Techniki i procedury zajmą 

R 
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się stosowaniem gazów podróżnych, a Procedury Awaryjne – tym co zrobić w razie utraty 
gazów dekompresyjnych lub informacji o wymaganej dekompresji. 
 
Nurkowanie Zespołowe II zwróci twoją uwagę na tych nurków, którzy są twoim 
zabezpieczeniem w nurkowaniach trimixowych. I w końcu – Myślenie Jak Nurek Techniczny 
II – określi twoją pozycję jako nurka trimixowego w całym środowisku nurkowym oraz 
obowiązki jakie z tego wynikają. 
 
Gotowy? – no to zaczynamy. 
 
Sprzęt II 
 
Maski pełnotwarzowe 
 
Maski pełnotwarzowe pozostają ciągle niezbyt 
powszechnym elementem wyposażenia nurków 
technicznych, podczas gdy znajdują najczęściej 
zastosowanie tam, gdzie jest potrzeba komunikacji 
głosowej, czy też tam, gdzie występują 
ekstremalnie długie czasy dekompresji. Są nieco 
bardzie popularne w miejscach, gdzie nurkuje się 
w zimnej wodzie i stanowią wtedy element 
podniesienia komfortu termicznego nurka. 
 

Podstawową ich zaleta, która może być 
interesująca dla nurków technicznych to redukcja 
możliwości utonięcia na skutek konwulsji 
spowodowanych toksycznością tlenową CNS lub 

innymi przyczynami utraty przytomności 
przez nurka. Zwiększenie ekspozycji 
tlenowej występujące w nurkowaniach 
trimixowych, szczególnie tych 
przesuwających granicę dotychczas 
osiąganych głębokości – może być 
przyczyną wyboru maski pełnotwarzowej. 
 

Dlaczego więc nurkowie 
techniczni tak rzadko stosują te maski? 
Powodem tego jest fakt, iż większość 
masek nie jest zbyt dobrze 
przystosowania do nurkowania 

technicznego. Maski pełnotwarzowe i hełmy nurkowe sprawdzają się rewelacyjnie w 
nurkowaniach zawodowych, gdzie nurek jest zaopatrywany w gazy z powierzchni drogą 
przewodową. Nurek techniczny zaś zabiera wszystkie gazy ze sobą i musi dokonywać ich 
zmiany pod wodą. Często występują także procedury typu przerwy powietrznej wymuszające 
zwiększenie liczby zmian gazów w trakcie nurkowania. Zatem nurek techniczny musiałby 
mieć oddzielną maskę do każdego z gazów lub stosować ten typ maski jedynie do niektórych 
gazów. Zmiana maski pod wodą jest bezdyskusyjnie czynnością dość niebezpieczną i mającą 
znaczący wpływ na komplikację nurkowania. 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Jaka jest podstawowa zaleta stosowania 

maski pełnotwarzowej w nurkowaniu 
trimixowym? 

2. Jakie są dwa podstawowe zagadnienia 
związane z maskami pełnotwarzowymi 
w nurkowaniach trimixowych? 

3. Jakie są dwie podstawowe zalety 
nurkowania z komputerem 
wielogazowym? 

4. Jak planować nurkowanie z 
komputerem wielogazowym? 

5. Jak zastępować awaryjnie komputer 
wielogazowy w nurkowaniu 
trimixowym? 
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Aby obejść ten problem, część nurków próbuje 

instalować specjalne zestawy zaworów przełączające 
różne gazy do maski pełnotwarzowej. Jak do tej pory robią 
to z ograniczonym sukcesem i nie jest to rozwiązanie zbyt 
popularne, by nie powiedzieć jednostkowe. Według 
znacznej części opinii, rozwiązania takie mogą prowadzić 
do wypadków powodowanych złożonością całego systemu 
i jego obsługi. Ponadto uniemożliwiają one wykonanie 
całego szeregu procedur zabezpieczających przed 
wypadkiem jak na przykład procedura zmiany gazu 
NOTOX. Jak oddychać z długiego węża przy masce 
pełnotwarzowej? Jest stosowanie może wymusić zmianę 
standardowej konfiguracji technicznej – co nie jest 
najszczęśliwszym rozwiązaniem. 

 
Właśnie określiliśmy dwa podstawowe problemy wynikające ze stosowania masek 

pełnotwarzowych w nurkowaniach technicznych: zmiana gazów oddechowych i dzielenie się 
gazem. Maska pełnotwarzowa kompatybilna z wymogami stawianymi przez nurkowanie 
techniczne musi umożliwiać ci używanie standardowego drugiego stopnia na długim wężu 
dola dokonywania zmian gazów i dzielenia się gazami bez znaczących zmian w 
standardowych procedurach. Powinna być także kompatybilna z resztą zespołu nurkowego 
byście mogli w razie potrzeby dzielić się posiadanymi gazami bez zbytnich komplikacji. 

 
W chwili pisania tej książki, tylko jedna maska spełnia takie wymagania i jest to 

maska Kirby Morgan M-48. Jest to maska pełnotwarzowa posiadająca oddzielaną część 
ustnikową w którą montuje się standardowy drugi stopień z ustnikiem. Część ta uszczelnia się 
po zapięciu z dolną częścią elementu okularowego dając w pełni funkcjonalną maskę 
pełnotwarzową pozwalającą na oddychanie bez ustnika w ustach, zastosowanie urządzeń do 
komunikacji głosowej i innych. Część dolna odłącza się bardzo łatwo umożliwiając 
przekazanie związanego z nią drugiego stopnia partnerowi z zespołu (może z niego oddychać 
bez oddzielania części ochraniającej od automatu lub oddzielając ją). W tym czasie górna 
część pozostaje sucha i szczelna jak zwykła maska nurkowa. 

 
W związku z tym, że możesz używać maskę M-48 zarówno z dolną częścią ochronną 

jak i bez niej – typowym jej zastosowaniem w nurkowaniach trimixowych jest oddychanie z 
gazu dennego bez części ochronnej i wyposażenie w tą część automatów na cylindrach 
dekompresyjnych. Nie powoduje to żadnych zmian w twojej standardowej konfiguracji ani w 
jakiejkolwiek procedurze obsługi gazów.  

 
Komputery wielogazowe 
 
Dzisiejsze wielogazowe komputery trimixowe pozwalają na zaprogramowanie siedmiu i 
więcej mieszanek trimixowych, nitroxowych, powietrza i czystego tlenu, lecz są stosunkowo 
nowym produktem na rynku. Technologia i oprogramowanie potrzebowały nieco czasu aby 
uporać się z problemami związanymi ze złożonością tego rodzaju nurkowań, zmiennymi 
wymaganiami dekompresyjnymi i zmianą czynników oddechowych w trakcje nurkowania. 
 
Nurkowanie trimixowe rozwijało się przez lata, podczas których nurkowie używali tablic 
generowanych przez komputery stacjonarne, lecz komputery wielogazowe mają dwie 
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podstawowe zalety w porównaniu z nimi. Pierwsza – to że są dużo bardziej dokładne od 
tablic obliczając rzeczywisty profil nurkowania. Ma to szczególnie duże znaczenie w 

jaskiniach i nurkowaniach wrakowych, gdzie często przed 
nurkowaniem nie jesteśmy w stanie dokładnie określić jego 
rzeczywistego profilu głębokości. Jeśli spędzimy znaczącą 
ilość czasu na mniejszej niż planowana przy generacji tablic 
głębokości, nasza dekompresja będzie znacząco krótsza. 
 

Po drugie – i najważniejsze – komputery wielogazowe 
pozwalają nam lepiej i prościej rozwiązywać sytuacje 
awaryjne. Jeśli z powodu na efekty toksyczności tlenowej 
CNS przełączamy się na gaz o niższej zawartości tlenu – taki 
komputer obliczy niezbędne zmiany czasu dekompresyjnego. 
Jeśli utracisz gaz lub zbyt szybko wyczerpiesz jego zasoby – 

komputer będzie obliczał dekompresję na podstawie gazu którym aktualnie oddychasz. 
Możesz zaprogramować kilka dodatkowych gazów dla sytuacji awaryjnych. Na przykład twój 
zespół nurkuje z gazami innymi niż EANx32 i powietrze, a które to gazy są dostępne z 
powierzchni za pośrednictwem nurków pomocniczych. Przy awarii bądź utracie gazów 
podstawowych – mogą oni dostarczyć gazy zapasowe, a wasze komputery obliczą poprawną 
dekompresję. Niektóre nowe rodzaje komputerów wielogazowych umożliwiają wręcz 
programowanie składu gazów oddechowych pod wodą. 
 
 
Planowanie nurkowań z komputerami wielogazowymi. Niw wyrzucaj do kosza 
oprogramowania dekompresyjnego na komputer stacjonarny tylko dlatego, że kupiłeś 
wielogazowy komputer nurkowy. Komputery wielogazowe nie umożliwiają obliczenia 
zapotrzebowania na gazy, ich programy planowania 
nurkowania nie pozwalają na łatwe porównania dla 
różnych głębokości, czasów, i tym podobnych 
parametrów, no i nie generują tablic awaryjnych. 
Dlatego też, nawet nurkując z komputerem 
wielogazowym będziesz nadal potrzebował 
oprogramowania na normalny komputer do planowania 
nurkowań. Wraz ze wzrostem doświadczenia, nauczysz 
się który model dekompresyjny i jakie inne parametry 
w twoim oprogramowaniu na normalnym komputerze 
odpowiadają tym na komputerze podwodnym. 
Oczywiście na początku bądź bardziej konserwatywny 
w ich wyborze. 
 
Będziesz także używał normalne oprogramowanie komputerowe jako zapas dla twojego 
komputera nurkowego. Oczywiście najlepszym zapasem dla komputera wielogazowego jest 
drugi komputer wielogazowy, ale nie jest to zbyt tanie rozwiązanie. Jeśli masz tylko jeden 
komputer wielogazowy – zapas będzie najczęściej „tradycyjny”, to znaczy inne urządzenie 
mierzące czas i głębokość oraz tablice wygenerowane przez oprogramowanie na komputerze 
stacjonarnym.  
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1. Podstawową zaletą maski pełnotwarzowej w nurkowaniu jest to, że umożliwia ci ona przekraczanie limitów ekspozycji tlenowej. 
 - Prawda,   - Fałsz. 

  
2. Dwa podstawowe problemy związane z użyciem maski pełnotwarzowej w nurkowaniach trimixowych to (zaznacz wszystkie 

poprawne odpowiedzi): 
a.  - dobra jakość komunikacji głosowej 
b.  - zmiana gazów 
c.  - dzielenie się gazami 
d.  - żadne z powyższych 

 
3. Dwie podstawowe zalety nurkowania z komputerem wielogazowym to __________ oraz ___________ . 

a.  - precyzja i uproszczenie niektórych sytuacji awaryjnych 
b.  - precyzja i eliminacja dekompresji 
c.  - eliminacja potrzeby posiadania oprogramowania dekompresyjnego i precyzja 
d.  - żadne z powyższych. 

 
4. Zapasem dla komputera wielogazowego może być (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - drugi komputer wielogazowy, 
b.  - tablice wraz z pomiarem głębokości i czasu, 
c.  - upewnienie się, że partner ma taki sam komputer, 
d.  - żadne z powyższych. 

 
 
Dla sprawdzenia: 
1. Fałsz; 2. b, c. 3. a. 4. a, b. 
 

Ćwiczenia TEK – 2.1 
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Planowanie Gazów II 
 
Hel jako gaz nurkowy 
 
Jeśli nie byłoby się helu, to pewnie nie czytałbyś tej książki. Hel 
jest tym, co czyni nurkowania trimixowe i helioxowe możliwymi i 
nie ma innego praktycznie dostępnego gazu, który mógłby go 
zastąpić.  
 
Charakterystyka helu. Jest on unikalnym gazem, ze swoimi 
czterema cechami charakterystycznymi 
odnoszącymi się bezpośrednio do jego zastosowań 
nurkowych. Zajmijmy się nimi. 
 
1. Hel nie rozpuszcza się w tłuszczach tak 

szybko jak azot czy tlen. Rozpuszczalność w 
tłuszczach jest związana z potencjałem 
narkotycznym gazu, który jak wiesz jest dużo 
niższy dla helu.  

2. Hel jest mniej gęsty niż azot czy tlen. Tylko 
wodór jest lżejszym gazem niż hel, lecz jest on 
wybuchowy w mieszankach z tlenem i wymaga 
bardzo skomplikowanej logistyki. 

3. Hel dyfunduje szybciej niż tlen czy azot. 
Prawo dyfuzji Grahama stwierdza, że szybkość 
dyfundowania dwóch gazów jest odwrotnie 
proporcjonalna do kwadratu ich gęstości. Innymi 
słowy – im mniej gęsty tym szybciej dyfunduje. 
Hel dyfunduje ponad 2.5 razy szybciej niż tlen 
czy azot. 

4. Hel przewodzi ciepło znacznie szybciej niż 
tlen czy azot. Jak już wiesz jest to główny 
powód tego, by nie używać trimixu do 
napełniania suchego skafandra.  

 
Zalety helu jako gazu nurkowego. Zalety te związane są z dwoma podstawowymi 
cechami helu jako takiego (a tym samym i trimixu) – potencjału narkotycznego i gęstości. 
 
1. Hel nie powoduje narkozy. Co najmniej w zakresie głębokości często odwiedzanych 

przez nurków technicznych, hel nie ma właściwości narkotycznych. Dzieje się tak, gdyż 
jak wiemy z hipotezy Meyera-Overtona nie rozpuszcza się on w tłuszczach zawartych we 
włóknach nerwowych i nie wpływa na transmisję sygnałów przez cały system nerwowy. 
Relatywnie niska rozpuszczalność w tłuszczach jest podstawowym powodem, dla którego 
używamy helu jako gazu w głębokich nurkowaniach. Jednakże to, że nie jest on 
narkotyczny, nie znaczy, że nie ma wpływu na nasz system nerwowy. Hel może 
powodować syndrom HPNS (High Pressure Nervous Syndrome), który charakteryzuje się 
drgawkami, nudnościami, zmęczeniem. HPNS nie występuje typowo w nurkowaniach 
płytszych niż 125 metrów, więc nie jest on zbyt dużym zmartwieniem w nurkowaniach 
technicznych.  

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Jakie są cztery cechy helu odnoszące się 

do nurkowania? 
2. Jakie są dwie podstawowe zalety helu? 
3. Jakie są cztery wady helu? 
4. Co to jest kontrdyfuzja hiperbaryczna i 

jak jej zapobiegać? 
5. Czy dodawanie trimixu do wnętrza 

suchego skafandra może powodować 
problemy 

6. Co to jest END (Ekwiwalentna 
Głębokość Narkotyczna) i jak ją 
obliczyć? 

7. Jakie cztery uwarunkowania rozważysz 
przy wyborze trimixu? 

8. Co oznacza „idealny trimix”? Dlaczego 
nie zawsze jest on idealny? 

9. Co to jest trimix hipoksyczny? 
10. Co to jest gaz podróżny? 
11. Kiedy potrzebujesz gazów podróżnych? 
12. Jakie są zalecenia odnośnie stosowania 

powietrza i nitroxu w nurkowaniach 
powtórzeniowych po nurkowaniu 
trimixowym?
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2. Hel wymaga mniejszego wysiłku 
oddechowego podczas głębokich nurkowań 
dzięki swej mniejszej gęstości. W zależności 
od celu twojego nurkowania, głębokości i 
zawartości helu – może to znacznie 
zredukować zmęczenie i oszczędzić energię. 
Może to wydawać się mniejszej rangi zaletą – 
ale tylko do czasu jak nie doświadczysz tego 
sam.  

 
W dyskusji zalet helu warte jest wspomnienia, że 
są podstawy teoretyczne i ogólne doświadczenie 
wynikające z długich nurkowań dekompresyjnych, 
że hel (a tym samym trimix) jest lepiej tolerowalny 
przez nasze ciało niż azot. Dlatego planując nurkowanie z długą dekompresją warto jest 
rozważyć zastosowanie trimixu jako gazu dekompresyjnego nawet, jeżeli powietrze czy 
nitrox wydają się być niezłymi rozwiązaniami. 
 
Wady helu jako gazu nurkowego. Jego unikalne cechy niosą ze sobą także kilka wad, 
które powinieneś mieć na uwadze planując nurkowania trimixowe. 
 
1. W zakresie głębokości i czasów normalnych nurkowań technicznych szybka dyfuzja 

helu skutkuje dłuższymi czasami dekompresji niż dla powietrza czy nitroxu. Dzieje 
się tak, ponieważ więcej gazu rozpuszcza się w tkankach – no i więcej musi je opuścić, co 
zajmuje więcej czasu. Jest interesujące, że przy bardzo długich i głębokich nurkowaniach, 
znacznie poza limitami nurkowania technicznego (w nurkowaniu saturowanym) – 
proporcje te zaczynają się odwracać.  

Mechanizm tego zjawiska opiera się na tym, że gradient ciśnienia „wpychającego” hel 
do tkanek na dużej głębokości jest znacznie większy niż gradient ciśnienia 
„wyciągającego” hel podczas dekompresji. Szybkość dyfuzji helu plus wysoki gradient 
ciśnienia oznacza to, że helu rozpuszcza się więcej niż rozpuszczałoby się azotu w takich 
samych warunkach. Podczas wynurzania się gradient ciśnienia jest jednak zbyt mały dla 
helu i dyfunduje on na zewnątrz tkanek zbyt wolno.  

Dłuższe czasy denne zmieniają to, gdyż tkanki zaczynają się saturować. Szybkość 
dyfuzji helu się zmniejsza i osiąga on podobny punkt nasycenia jak azot. Jeśli hel i azot 
występują w podobnym nasyceniu, to dekompresja będzie krótsza, gdyż hel uwolni się 
szybciej. Popatrzmy na porównanie różnych czasów dekompresji dla szeregu gazów 
bazując na konserwatywnym algorytmie neo-Haldanowskim (Buhlmann). 

Przypuśćmy, że nurkujemy na 60 metrów z czasem dennym 40 minut i robimy 
dekompresję z nitroxami EANx36, EANx50 i tlenem. Jeśli gazem dennym będzie 
powietrze – dekompresja będzie trwała 80 minut, jeśli TMx21/35 – 91 minut i jeśli 
TMx21/70 – 123 minuty. Zauważ, że wszystkie trzy gazy mają tą samą procentową 
zawartość tlenu i różnią się jedynie stosunkiem azotu i helu – planowana dekompresja 
wzrasta wraz ze wzrostem ilości helu i zmniejszeniem ilości azotu. 

Teraz popatrzmy na te same głębokości i gazy, ale dla czasu dennego 720 minut 
(nurkowanie saturowane poza możliwościami nurkowania technicznego). Oczekiwane 
czasy dekompresji będą wynosić: dla powietrza jako gazu dennego – 48 godzin i 50 
minut, dla TMx21/35 – 34 godziny i 4 minuty, dla TMx21/70 – 28 godzin i 49 minut.  

Ogólnie – pamiętaj, że w technicznych nurkowaniach trimixowych, zwykle 
zastosowanie helu zwiększa czas dekompresji. 
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2. Szybka dyfuzja helu powoduje, że jest on gazem mniej wybaczającym błędy 
dekompresji. Ponieważ hel dyfunduje szybko, to i szybko może formować bąble. To, że 
natychmiast nie masz bąbli w tkankach po przypadkowym wynurzeniu się ponad poziom 
przystanku, spowodowane jest faktem, że potrzebują one nieco czasu do uformowania się. 
Im szybciej wrócisz na właściwą głębokość, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że twój 
błąd spowoduje powstanie bąbli. Margines błędu jest tu znacznie mniejszy. 

Musisz zaakceptować to, że nurkowanie trimixowe jest znacznie bardziej wymagające 
jeśli chodzi o szybkość wynurzania się i dokładność wykonywania przystanków 
dekompresyjnych. Nie znaczy to, że jest zero tolerancji, lecz jest ona znacznie mniejsza. 
Dlatego tez, w czasie kursu Tec Trimix Diver, instruktor będzie wymagał od ciebie 
mistrzowskiego opanowania technik dekompresyjnych przed rozpoczęciem nurkowania z 
trimixem. Musisz także zaakceptować możliwość wystąpienia bardzo rzadkiej w 
nurkowaniach powietrznych czy nitroxowych sytuacji, że możesz doznać objawów 
choroby dekompresyjnej jeszcze w czasie wykonywania przystanków dekompresyjnych. 

 
3. Szybka dyfuzja helu powoduje powstawanie zjawiska kontrdyfuzji izobarycznej. Jest 

to bardziej „teoretyczny” problem niż rzeczywisty. Czytałeś o kontrdyfuzji izobarycznej 
wcześnie w tym podręczniku. Może ona wystąpić, gdy przełączysz z wolno 
dyfundującego gazu na gaz szybciej dyfundujący., głównie w czasie dekompresji, na 
przykład po oddychaniu powietrzem lub nitroxem jako gazem dennym rozpoczniesz 
dekompresję na trimixie.  

Dzieje się tak, gdyż szybko dyfundujący hel rozpuszcza się szybciej niż wolniejszy 
azot opuszcza tkanki i może nastąpić chwilowe ich przesycenie i co za tym idzie 
możliwość powstania bąbli i choroby dekompresyjnej. 

Nie jest to znaczący problem w standardowych nurkowaniach technicznych z 
zastosowaniem trimixu jako gazu dennego i nitroxu jako gazu dekompresyjnego. 
Możliwym, lecz bardzo rzadkim wyjątkiem jest choroba dekompresyjna ucha 
wewnętrznego, która może powstawać przy zmianie na powietrze lub nitrox z helioxu. 
Hipotetycznie powstaje ona, gdyż hel znajdujący się w uchu wewnętrznym wskutek 
wyrównywania ciśnienia jest dodatkowo uzupełniany azotem powodując chorobę 
dekompresyjną. 

Potencjalna możliwość wystąpienia kontrdyfuzji izobarycznej jest dodatkowym 
powodem zachowania kompatybilności gazów w ramach zespołu nurkowego. Przy 
konieczności dzielenia się gazami nie wystąpi wtedy problem przejścia na „szybszy” gaz. 

Zjawisko to może zachodzić także przez skórę, gdy jest ona otoczona szybko 
dyfundującym gazem, a oddychasz wolno dyfundującym gazem. Jest to dodatkowy 
powód stosowania niezależnych systemów inflacyjnych z argonem lub powietrzem. 

 
4. Charakterystyka przewodności cieplnej helu wyklucza go jako gaz do napełniania 

suchych skafandrów. Jak już się uczyłeś, zdolność helu do szybkiego przewodzenia 
ciepła czyni z niego zły gaz izolacyjny w twoim suchym skafandrze. Stosuj niezależny 
system inflacyjny opisany w Rozdziale Pierwszym. Jak tam wspominaliśmy możesz 
zainstalować dodatkowy wąż średniego ciśnienia na cylindrze z powietrzem lub nitroxem 
na wypadek problemów z systemem podstawowym. 

 
Wybór trimixu 
 

Z matematycznego punktu widzenia jest ponad 2000 możliwych trimixów (zakładając 
jedno procentowy krok składu mieszanki) – wybór więc tego właściwego może się wydawać 
trudny. W rzeczywistości jest dość prosty, gdyż możesz zawęzić obszar poszukiwań dość 
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znacznie. Zajmiemy się czterema specyficznymi uwarunkowaniami za moment, lecz 
rozpoczniemy od END – ekwiwalentnej głębokości narkotycznej. 
 
 Dla danej głębokości nurkowania trimixowego, END jest głębokością, na której 
możesz oczekiwać tych samych efektów narkotycznych jak dla powietrza. Obliczasz END 
znajdując absolutne ciśnienie parcjalne azotu i tlenu w trimixie na danej głębokości, a 
następnie określasz na jakiej głębokości to ciśnienie parcjalne jest ciśnieniem całkowitym. 
 
 Zauważ, że metoda ta bazuje na powszechnym obecnie przekonaniu o tym, że tlen i 
azot są gazami narkotycznymi. Stare procedury obliczały jedynie zawartość azotu w 
mieszance zostały zarzucone, gdyż w świetle nowych badań tlen jest prawdopodobnie trochę 
bardziej narkotyczny niż azot. Traktowanie tlenu jako gazu narkotycznego ponadto upraszcza 
nam całość obliczeń END – możesz pominąć stosunek azotu do tlenu w mieszance. 
 
 Większość rodzajów oprogramowania komputerowego oblicza END w czasie 
planowania nurkowania (pamiętaj o zaznaczeniu tlenu jako gazu narkotycznego), lecz 
również możesz znaleźć END w tablicach na końcu tej książki. Wzór jest bardzo prosty: 
 

END = [ ( 1 – frakcja helu ) x (głębokość + 10) ] – 10 
 
Na przykład: jaki jest END na 50 metrach dla trimixu TMx18/33? 
 
END = [(1 – 0,33) x (50 + 10)] – 10 
END = [0,67 x 60] – 10 
END = 40,2 -10 
END = 30,2 metra 
 
Teraz, gdy wiesz co to jest END i jak go obliczyć, zajmijmy się 
czterema uwarunkowaniami wyboru właściwego trimixu. Te 
cztery elementy będą wymagały twojej oceny i znalezienia 
balansu pomiędzy nimi. 
 
Narkoza. Pierwszym tematem jest narkoza. Musisz rozważyć 
planowaną głębokość i tolerowany poziom narkozy dla danego 
nurkowania i jego celu. Rekomendowaną wartością 
maksymalną dla END jest 40 metrów, w bardzo dobrych 
warunkach wód otwartych – do 50 metrów, a w jaskiniach i na 
wrakach do 40 metrów. Możesz jednak wybrać mniejszą wartość END jeśli ze względu na 
warunki czy złożoność celu nurkowania spodziewasz się znacznie większego wpływu 
narkozy. Im mniejszy END, tym więcej helu potrzebujesz dodać w mieszance.  
 
Ekspozycja tlenowa. Tak jak w nurkowaniach powietrznych i nitroxowych musisz zwracać 
uwagę na ciśnienie parcjalne tlenu i upewniać się, że nie przekraczasz 1,4 bar na głębokości 
operacyjnej. To jest tylko część problemu. Kontroluj także całkowitą ekspozycję CNT i OTU 
dla nurkowania. Może okazać się, że będziesz musiał zmniejszyć dopuszczalne ciśnienia 
parcjalne tlenu w fazie dennej by pozostać w limitach – nawet jeśli zwiększy to całkowity 
czas dekompresji. 
 
Zagadnienia dekompresyjne. Im więcej helu i mniej tlenu – tym dłuższa dekompresja. Czy 
wybór większej ilości helu i zmniejszenie tlenu ze względu na wymagania ekspozycji 
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tlenowej i narkozy nie spowoduje w efekcie zbyt długiej dekompresji z punktu widzenia ilości 
gazów i ochrony cieplnej? Jaki będzie wpływ na sytuacje awaryjne? Jakikolwiek byłby twój 
wybór – nie przekraczaj limitów ekspozycji tlenowej by skrócić dekompresję. 
 
Logistyka. Ma ona zdumiewająco duży wpływ na twój wybór, poczynając od najprostszego: 
jakie gazy są dostępne. Jeśli stosujesz gotowe mieszanki – możesz być ograniczony jedynie 
do kilku gazów. Nawet jeśli sam możesz je sporządzić – wpływ kosztów może ograniczać 
twoje wybory. Kompatybilność gazów w ramach zespołu może tu być także problemem.  
 
Trimix idealny 
 

Niektórzy nurkowie rozpoczynają wybór trimixu od ustalenia „idealnego trimixu”, 
który jest definiowany jako trimix z taką zawartością tlenu, aby na żądanej głębokości 
ciśnienie parcjalne PO2 wynosiło 1,4 bar i END wynosił 40 metrów. Dla danego zestawu 
gazów dekompresyjnych jest to trimix dający teoretycznie najkrótszą dekompresję bazując na 
największej możliwej zawartości tlenu i najmniejszej możliwej zawartości helu. 
 
Najprostszą metodą znalezienia idealnego trimixu jest posłużenie się tabelą Maksymalnych 
Głębokości i tabelą END.  
 
Przykład: 
Jaki jest idealny trimix dla nurkowania na 64 metry? 
Z tabeli Maksymalnych Głębokości znajdujemy zawartość tlenu – 19%, a z tabeli END – 
zawartość helu – 34%, zatem jest to TMx19/34. 
 
Możesz zrobić to samo licząc kalkulatorem, lecz posługiwanie się tabelami jest łatwiejsze. 
 
Idealny trimix nie zawsze jest idealny. W rzeczywistości zwykle nie jest idealny. Z jednej 
strony – nie uwzględnia on twojej ekspozycji tlenowej. Jest lepiej wydłużyć nieco 
dekompresję, a nie przekraczać limitów ekspozycji. Nie uwzględnia on także, faktu, iż dla 
danego nurkowania END może być równy 30 lub mniej metrów, gdyż wykonywane ono 
będzie w ciężkich warunkach. I w rzeczywistości „idealny” trimix będzie to mieszanka 
niezbyt popularna – TMx19/34 jest tego przykładem. Popularnymi mieszankami są TMx 
21/35, 18/50, 10,5/50 i 14/33. Lokalni operatorzy mogą mieć je w ilościach hurtowych 
wcześniej przygotowane i łatwo dostępne.  
 
 Innym powodem jest to, że jako zespół prawdopodobnie wybierzecie kilka 
standardowych dla was mieszanek i będziecie się nimi posługiwali – co uprości wasze 
planowanie i logistykę.  
 
Trimix hipoksyczny 
 
Jak już wiesz, jedną z zalet oferowanych przez trimix jest możliwość zmniejszenia zawartości 
tlenu w celu kontrolowania ekspozycji tlenowej. Oznacza to, że niektóre trimixy mogą być 
„hipoksyczne”, czyli zawierać małe ilości tlenu. Według definicji, trimix hipoksyczny jest to 
taki trimix, który zawiera mniej niż 21% tlenu. Nurkując głębiej niż 55 metrów zwykle 
nurkujemy na trimixach hipoksycznych, by utrzymać ciśnienie parcjalne tlenu w fazie 
roboczej nurkowania poniżej 1,4 bar.  
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Jakkolwiek jest wiele indywidualnych wyznaczników, rekomendowanym 
minimum ciśnienia parcjalnego tlenu jest wartość 1,6 bar, oraz wartość 1,8 bar 
jeśli oddychanie taką mieszanką miałoby trwać nieco dłużej. Oznacza to, że 
każdy gaz, którym oddychamy na powierzchni misi mieć co najmniej 16% tlenu 

(zalecane jest 18%). Jako początkujący nurek trimixowy kwalifikowany do nurkowań nie 
głębszych niż 75 metrów, jesteś w dobrej sytuacji, gdyż głębokość ta nie wymaga trimixów o 
zawartości tlenu mniejszej niż 16%. 
 
 Gdy zaczniesz nurkować głębiej, to się zmieni. Na przykład, nurkowanie na 90 
metrów głębokości zwykle wykonuje się z trimixem TMx10,5/50. Dzięki prawu ciśnień 
parcjalnych możemy oddychać taką mieszanką zawierającą tylko 10,5% tlenu począwszy od 
głębokości 6 metrów, lecz jeśli oddychałbyś nią na powierzchni to szybko utraciłbyś 
przytomność wskutek hipoksji (braku tlenu). 
 
Gaz podróżny (travel gas). Jeśli używasz gaz denny o zawartości tlenu mniejszej niż 16% to 
potrzebujesz inny gaz, którym będziesz oddychał zanim nie znajdziesz się wystarczająco 
głęboko. Taki gaz nazywamy gazem podróżnym. Jest to po prostu dowolna mieszanka 
zawierająca większą niż 16-18% ilość tlenu pozwalająca ci oddychać od powierzchni go 
głębokości, na której będziesz mógł bezpieczne rozpocząć oddychanie gazem dennym, to 
znaczy do głębokości, na której ciśnienie parcjalne tlenu w gazie dennym przekroczy wartość 
0,16 bar. Nawet jeśli używasz gazu dennego zawierającego 16 do 18% tlenu i formalnie nie 
musisz używać gazów podróżnych, to dobrze jest to jednak zrobić, szczególnie jeśli twoje 
nurkowanie odbywa się na pewnej wysokości nad poziomem morza lub wymaga początkowo 
nieco większego wysiłku fizycznego. 
 

Możesz posłużyć się tabelą Zarządzania Ekspozycją Tlenową dla trimixu, aby określić 
jak głęboko musisz się zanurzyć aby osiągnąć ciśnienie parcjalne tlenu równe 0,16 bat lub 
większe z różnymi zawartościami procentowymi tlenu w mieszance oddechowej. 
Przykładowo – dla 14% tlenu będzie to głębokość 3 metrów.  
 

Na szczęście gaz podróżny nie musi być całkowicie oddzielnym gazem i nie musisz 
mieć specjalnego cylindra tylko dla tego zastosowania. Najpowszechniejszym rozwiązaniem 
jest użycie gazu dekompresyjnego z najmniejszą zawartością tlenu jako gazu podróżnego 
(pamiętaj o uwzględnieniu zanurzenia w planowaniu objętości potrzebnych gazów). W 
poprzednim przykładzie z trimixem TMx14/33 możesz po prostu użyć nitroxu EANx36 lub 
EANx50 jako gazu podróżnego i oddychać nim dopóki nie znajdziesz się głębiej niż 3 metry. 
 

Jeśli masz długie zanurzenie 
się, na przykład długi odcinek 
płynięcia na małej głębokości, a 
następnie zanurzenie się na 
większą możesz wtedy posłużyć się 
specjalnym gazem podróżnym. Jest 
to zwykle nitrox lub trimix dla 
głębokości pośrednich i stosujesz 
go nawet wtedy, gdy znajdujesz się 
wystarczająco głęboko aby trimix 
denny nie był już gazem 
hipoksycznym. Rozwiązanie to, 
oprócz zmniejszenia kosztów 
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nurkowania, skraca także czas dekompresji, gdyż dłużej oddychasz gazem o większej 
zawartości procentowej tlenu, która jest dozwolona na mniejszej głębokości. 
 

Jako przykład – nurkowanie wrakowe na głębokość 69 metrów z czasem dennym 25 
minut używając trimix TMx14/40. Planujesz przez pierwsze 10 minut płynąć nad pokładem 
wraku na głębokości 30 metrów zanim zanurzysz się na69 metrów. Możesz więc zastosować 
nitrox EANx32 jako gaz podróżny od powierzchni, aż do momentu rozpoczęcia zanurzania 
się z 30 do 69 metrów (nie ma tu zagrożenia kontrdyfuzją izobaryczną, gdyż kontynuujesz 
zanurzanie się). 
 

Gaz podróżny może być także użyty jako gaz dekompresyjny (szczególnie na 
niektórych deep stopach) i zabierany ze sobą by zwiększyć dostępną objętość gazów, możesz 
więc mieć specjalny gaz podróżny nawet, gdy jako taki może służyć któryś z gazów 
dekompresyjnych. 

 
Przykładowo, planujesz nurkowanie na 75 metrów z czasem dennym 25 minut, 

używając trimixu TMx11/50. Potrzebujesz gazu podróżnego, by osiągnąć głębokość 5 
metrów i co za tym idzie, i tak potrzebujesz dodatkową objętość gazów. Zabierasz więc 
dodatkowo cylinder z TMx21/15 i używasz go do głębokości 48 metrów. W czasie 
wynurzania się, na twoim drugim deep stopie, na głębokości 42 metrów rozpoczynasz 
ponowne oddychanie tym gazem, by przejść na EANx36 na 33 metrach. Zauważ, że 
oddychanie TMx21/15 pozwoliło ci oddychać gazem o zawartości tlenu 21% (jak powietrze), 
głębiej niż byś to mógł rozbić na powietrzu w czasie skomplikowanego nurkowania. 
 

Zauważ, że jeśli potrzebujesz gazu podróżnego w drodze na dół, to będziesz 
go także potrzebował w drodze na powierzchnię. Będziesz także potrzebował 
gaz podróżny do innych czynności powierzchniowych, jak oczekiwanie na łódź, 
i tym podobnych.  

 
Jest bardzo ważną sprawą, by pamiętać o tym, że ponieważ twój gaz denny zawierać 

może zbyt małą ilość tlenu, powyżej pewnej głębokości nie może on być gazem awaryjnym 
oraz gazem stosowanym do wykonywania „przerw powietrznych”. Szczęśliwie nawet trimix 
o zawartości tlenu tylko 10% może być gazem oddechowym już na 6 metrach głębokości, 
więc przyjmij linię 6 metrów jako granicę gdzie to zaczyna mieć znaczenie. Z trimixem 
zawierającym 14% tlenu możesz oddychać już na 3 metrach i z tego między innymi powodu 
jest on popularnym gazem do nurkowań w zakresie 75 do 88 metrów głębokości.  
 

Posługiwanie się gazem podróżnym, podobnie jak każdym innym gazem zawartym w 
cylindrach deko/stage wymaga stosowania procedury NOTOX. Jeżeli jesteś powyżej 
minimalnej dla gazu dennego głębokości, to przełączając się pomiędzy gazami 
dekompresyjnymi nie możesz go użyć, lecz stosujesz wtedy chwilowe przejście na gaz 
podróżny. Możesz to robić także głębiej – unikasz wtedy teoretycznej możliwości 
kontrdyfuzji izobarycznej. 
 

Innym zagadnieniem związanym z gazem podróżnym jest to czy możesz 
spodziewać się objawów toksyczności tlenowej CNS. Jak pamiętasz w takiej 
sytuacji, pierwszym krokiem jest przełączenie się na gaz zawierający mniej tlenu 
by zmniejszyć jego ciśnienie parcjalne. Zwykle będzie to gaz denny – lecz 

uważaj by nie był on w tym momencie hipoksyczny. 
 



 

© 2004 PADI DSAT Tec Trimix Diver 61 
Wersja 1.0 Podręcznik kursanta  
 

Przyjmując poprawne wykonywanie zmian gazów i pozostawanie na gazie dennym na 
deep stopach, toksyczność tlenowa CNS może wystąpić dopiero w najpłytszej fazie 
nurkowania, gdy oddychasz gazami dekompresyjnymi o dużej zawartości tlenu. Masz 
dodatkowo wtedy najwięcej zakumulowanej ekspozycji tlenowej. Może się tak stać na 6 
metrach lub płycej, gdy oddychasz czystym tlenem. W takiej sytuacji powinieneś przełączyć 
się na gaz podróżny a nie na gaz denny. 

 
Jak czytałeś wcześniej, jako początkujący nurek trimixowy będziesz najczęściej 

nurkował na głębokości do 75 metrów, więc twoje gazy denne będą zawierały 16 lub więcej 
procent tlenu. Jednakże możesz współpracować z bardziej doświadczonymi nurkami przy ich 
głębszych nurkowaniach jako nurek zabezpieczający i wtedy konieczność obsługi gazów 
podróżnych może być niezbędna – choćby w sytuacjach awaryjnych. Później, gdy 
zdobędziesz już więcej doświadczenia i rozpoczniesz głębsze nurkowania będziesz także sam 
używał gazów o zawartości tlenu mniejszej niż 16%. 
 
Gazy dla nurkowań powtórzeniowych 
 
Trimix wymaga znacznie więcej planowania i czasu przygotowania nurkowania, więc 
wykonywanie tylko jednego nurkowania trimixowego dziennie jest zwykłą praktyką. 
Jednakże, w niektórych okolicznościach będzie możliwe wykonanie nurkowań 
powtórzeniowych. Powinieneś je wykonywać na te same lub płytsze głębokości co pierwsze 
nurkowanie w danym dniu. Zawartość helu powinna być odpowiednia do głębokości. Wielu 
ekspertów w zakresie dekompresji zaleca, abyś nie wykonywał po nurkowaniu trimixowym 
nurkowań powtórzeniowych używając powietrza lub nitroxu jako gazu dennego. Jakkolwiek 
jest to zagadnienie głównie teoretyczne i nie wszyscy się z tym zgadzają, wypełnianie tej 
rekomendacji zwiększa konserwatyzm i co za tym idzie bezpieczeństwo. Wykonywanie 
nurkowania trimixowego po nurkowaniu nitroxowym czy powietrznym, jak się wydaje nie 
niesie żadnych niebezpieczeństw pod warunkiem prawidłowego planowania i zachowania 
odpowiednich procedur nurkowych. 

 
 

1. Cechy charakterystyczne helu odnoszące się do nurkowania to (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 
a.  - mniejsza rozpuszczalność w tłuszczach 
b.  - większa gęstość niż tlen i azot 
c.  - większa szybkość dyfuzji niż tleni i azot 
d.  - mniejsze przewodnictwo cieplne niż tlen i azot 

 
2. Dwie podstawowe zalety helu jako gazu nurkowego to (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - dobra charakterystyka cieplna 
b.  - nie powoduje narkozy 
c.  - łatwiej się nim oddycha na dużej głębokości 
d.  - żadne z powyższych 

 
3. Wadami helu są (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - dłuższy czas dekompresji 
b.  - większe wymagania dokładności procedur 
c.  - możliwość wystąpienia kontrdyfuzji izobarycznej 
d.  - nie można nim napełniać suchych skafandrów 

 
4. Kontrdyfuzja izobaryczna może być powodowana przez (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - oddychanie wolno dyfundującym gazem po oddychaniu szybko dyfundującym gazem 
b.  - oddychanie szybko dyfundującym gazem po oddychaniu wolno dyfundującym gazem 
c.  - noszenie suchego skafandra na nurkowaniach trimixowych 
d.  - stosowanie argonu do suchego skafandra 

 

Ćwiczenia TEK – 2.2 
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5. Napełnianie trimixem suchego skafandra może spowodować problemy dekompresyjne gdyż hel dyfunduje przez skórę 

 - Prawda,   - Fałsz. 
 
6. Dla danej głębokości i mieszanki trimixowej END jest to głębokość na której: 

a.  - azot ma to samo ciśnienie parcjalne 
b.  - tlen ma to samo ciśnienie parcjalne 
c.  - oczekujesz takiej samej narkozy jakbyś oddychał powietrzem 
d.  - hel zaczyna być narkotyczny 

 
7. Zagadnienia związane z wyborem rodzaju trimixu to (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - narkoza 
b.  - ekspozycja tlenowa 
c.  - zagadnienia dekompresyjne 
d.  - logistyka 

 
8. Dla danej głębokości „idealny trimix” to taki, który (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - ma na niej ciśnienie parcjalne tlenu PO2 równe 1,4 bar 
b.  - ma co najmniej 75% helu 
c.  - ma na niej END równy 40 metrów 
d.  - jest hipoksyczny 

 
9. Trimix hipoksyczny zawiera mniej niż __________ procent tlenu. 

a.  - 21 
b.  - 18 
c.  - 16 
d.  - 14 

 
10. Gdy nurkujesz z trimixem o niskiej zawartości tlenu jako twoim gazem dennym, musisz używać gazu podróżnego od powierzchni 

do głębokości, na której oddychanie gazem dennym będzie bezpieczne. 
 - Prawda,   - Fałsz. 

 
 

11. Potrzebujesz gaz podróżny gdy (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 
a.  - używasz gaz denny z mniej niż 16% tlenu 
b.  - używasz gaz denny z mniej niż 18% tlenu i oczekujesz dużego wysiłku na powierzchni lub nurkujesz na wysokości 
c.  - jako gaz przejściowy, gdy robisz dekompresję powyżej bezpiecznej dla gazu dennego głębokości 
d.  - w każdym nurkowaniu trimixowym 

 
12. Jest akceptowalnym, by wykonywać po nurkowaniu trimixowym nurkowanie na nitroxie jako powtórzeniowe 

 - Prawda,   - Fałsz. 
 
 
Dla sprawdzenia: 
1. a, c. 2. b, c. 3. a, b, c, d. 4. b. 5. Prawda. 6. c. 7. a, b, c, d. 8. a, c. 9. a. 10. Prawda. 11. a, b, c. 12. Fałsz. 
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Dekompresja II 
 
Głębokie przystanki („deep stops”) 
 
Jak już uczyłeś się na kursie Tec Deep Diver i 
wspominaliśmy o tym wcześniej – praktyka 
wykonywania głębokich przystanków 
dekompresyjnych „deep stopów” staje się coraz 
bardziej popularna w nurkowaniu technicznym. Są 
to przystanki trwające od jednej do pięciu minut 
(jedna lub dwie minuty są najczęstsze), które nie są 
normalnie wyliczane jako przystanki 
dekompresyjne przez algorytmy neo-
Haldanowskie. Włączamy je do profilu 
dekompresyjnego pomiędzy największą osiągniętą 
głębokością, a pierwszym formalnym 
przystankiem dekompresyjnym. Wiele rodzajów 
oprogramowania do obliczania dekompresji oferuje 
możliwość uwzględniania deep stopów 
automatycznie, niezależnie od przyjętego modelu 
dekompresji. 
 
 Choć idea deep stopów ma dość małą liczbę 
formalnych testów, ich zastosowanie w warunkach 
rzeczywistych i przesłanki wynikające z teorii 
wskazują na ich celowość. Nurkowie wykonujący 
w swoich nurkowaniach deep stopy zwykle 
raportują, że czują się mniej zmęczeni po długich 
dekompresjach i odczuwają mniejszy poziom stresu w czasie nurkowania. Praktyka ta 
rozpoczęła się od Richarda Pyle’a, który po raz pierwszy je zastosował w swoich głębokich 
nurkowaniach (mówimy też czasami o przystankach Pyle’a). Na ich celowość wskazują także 
obliczenia dokonywane z modelami dekompresyjnymi typu „bubble”. 
 

Obliczanie deep stopów za 
pomocą oprogramowania. Przy 
użyciu oprogramowania 
dekompresyjnego na komputerze 
stacjonarnym możesz obliczyć deep 
stopy na trzy różne sposoby. 
Pierwszy – jak już wspominaliśmy, 
to pozwolić na to, aby komputer je 
sam obliczył. Program zwykle 
wskazuje je jako inne niż 
„wymagane” przystanki i wyznacza 
ich głębokość bazując, czy to na 
gradiencie ciśnień, czy na ciśnieniu 
absolutnym, czy też na połowie 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Co to są deep stopy? 
2. Co wskazuje na celowość stosowania 

deep stopów w nurkowaniach 
trimixowych? 

3. Jakie są trzy sposoby obliczenia deep 
stopów za pomocą oprogramowania 
komputerowego? 

4. Jak na dwa sposoby obliczyć deep stopy 
za pomocą komputera wielogazowego, 
który normalne ich nie liczy? 

5. Jaka jest generalna zasada co do gazu 
używanego na pierwszym deep stopie? 

6. Co to są przerwy powietrzne? Dlaczego 
powinieneś je robić? 

7. Jakie są najpopularniejsze gazy 
dekompresyjne w nurkowaniach 
trimixowych? 

8. Jakie jest teoretyczne uzasadnienie 
dodawania małej ilości helu do 
niektórych gazów dekompresyjnych? 

9. Jaki jest optymalny sposób wynurzania 
się na nurkowaniach trimixowych? 
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odległości pomiędzy dnem, a pierwszym formalnym przystankiem dekompresyjnym. Te trzy 
sposoby dają w praktyce deep stopy leżące prawie na tych samych głębokościach i wszystkie 
są traktowane jako metody poprawne. 
 

Drugim sposobem jest użycie modelu typu „bubble” jeśli jest on zaimplementowany 
w twoim oprogramowaniu. Ta metoda faktycznie nie liczy deep stopów, lecz rozpoczyna 
dekompresję dużo głębiej. Zwróć uwagę, że te modele dają znacznie krótszą dekompresję i 
może być bardziej konserwatywnym stosowanie modeli neo-Haldanowskich i dodawanie do 
nich deep stopów. 

 
Trzecim sposobem jest określenie deep stopów samemu i wprowadzenie ich ręczne do 

profilu dekompresyjnego jako punktów pośrednich. Postępujesz w ten sposób jeśli twoje 
oprogramowanie nie ma opcji generowania samodzielnego deep stopów. Jak sobie 
przypominasz – pierwszy deep stop leży w połowie odległości pomiędzy dnem i pierwszym 
wymaganym przystankiem dekompresyjnym. W nurkowaniu trimixowym, gdzie nurkujesz 
dużo głębiej, koniecznym jest dodanie więcej niż jednego deep stopu do profilu nurkowania. 

 
Każdy następny deep stop leży w połowie odległości pomiędzy poprzednim deep 

stopem i pierwszym formalnym przystankiem dekompresyjnym. Kontynuujesz taki podział 
do czasu, aż różnica pomiędzy aktualnym deep stopem i pierwszym formalnym przystankiem 
deko będzie mniejsza lub równa 3 metry. Niektórzy nurkowie kontynuują jedynie do 
odległości 10 metrów. Obie metody są dobre. Pamiętaj o włączeniu deep stopów do obliczeń 
zapotrzebowania na gazy oraz ekspozycji tlenowej. 

 
Bardzo ważnym jest, by nie zapominać o wprowadzeniu deep stopów do 
obliczanego profilu dekompresji. Musimy to robić gdyż, po pierwsze może to 
wpłynąć na dalszą dekompresję i po drugie – obliczenia potrzebnej ilości gazów 
i ekspozycji tlenowej muszą by bardzo dokładne. Typowy czas deep stopa 

wynosi od jednej do pięciu minut, ze wskazaniem na jedną lub dwie minuty jako wartości 
najczęściej stosowane. 

 
Do znajdywania deep stopów, oprócz ręcznego czy też 
komputerowego ich obliczania możesz użyć Tabelę Deep 
Stopów zamieszczoną w Załącznikach do tego podręcznika. 
Znajdź głębokość dna lub poprzedniego deep stopa na lewej 
stronie tabelki, na jej górze znajdź głębokość pierwszego 
formalnego przystanku deko – i na przecięciu linii znajdziesz 
głębokość aktualnego deep stopa. Oczywiście zaokrąglamy 
głębokości do najbliższej głębszej. Postępujemy tak, aż do 
momentu otrzymania odległości pomiędzy ostatnio 
znalezionym deep stopem a pierwszym przystankiem deko 
równej lub mniejszej 3 metrom. 
 

 
Obliczanie deep stopów za pomocą komputera wielogazowego. Jeśli używasz 
wielogazowego komputera nurkowego, który ma zaimplementowany model noe-Haldanowski 
i sam nie oblicza deep stopów, musisz sam je określić ręcznie bądź za pomocą tablic czy 
oprogramowania komputerowego. Musisz to zrobić, gdyż komputer nurkowy śledzi jedynie 
twój profil nurkowania. W związku z tym, że możesz rozpocząć wynurzanie z dna od nieco 
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mniejszej lub nieco większej głębokości – czasem poziomy deep stopów trzeba wybierać 
będąc pod wodą. 
 

Masz tu dwie możliwości. Pierwszą jest odjęcie od aktualnej głębokości z której 
zaczynasz się wynurzać, głębokości pierwszego wskazywanego przez komputer przystanku 
deko, podzielenie wyniku przez dwa i następnie wynurzenie się na deep stop o tyle metrów 
wyżej od aktualnej głębokości oraz powtarzanie tego dla kolejnych deep stopów. Jest to 
metoda dokładna, lecz dodająca dużo komplikacji do wykonywanego nurkowania. Prostszą 
jest zabranie ze sobą zalaminowanej tabeli Obliczeń Deep Stopów i użycie jej do ich 
oznaczenia. 
 
 Wykonanie deep stopów wpłynie automatycznie na obliczoną przez twój komputer 
nurkowy dekompresję. 
 
Dobór gazów dla deep stopów. Nie jest niczym niezwykłym, że twój pierwszy deep stop 
wypadnie wystarczająco płytko, by przełączyć się z gazu dennego na pierwszy gaz 
dekompresyjny lub gaz podróżny. Zaleceniem jest jednak, by na pierwszym deep stopie 
kontynuować oddychanie gazem dennym. Jako przykład podajmy nurkowanie na 90 metrów 
z trimixem TMx14/50. Twoje denne PO2 wynosi 1,4 bar. Przyjmując pierwszy deep stop na 
70 metrach i pozostając na TMx14/50 – twoje PO2 spada do wartości 1,1 bar. Jeśli 
przełączyłbyś się na kolejny gaz TMx21/45 – PO2 wzrosłoby do 1,6 bar potencjalnie 
zwiększając ryzyko toksyczności tlenowej. 
 
 Duża różnica głębokości pomiędzy dnem i pierwszym deep stopem zwiększa uzysk 
dekompresyjny bez zwiększenia obciążenia ekspozycji tlenowej. Innym uzasadnieniem jest 
to, iż pozostając na głębokich deep stopach na trimixie – dodatkowo kontrolujesz narkozę. 
 
Przerwy powietrzne 
 
Jak już uczyłeś się na kursie Tec Deep Diver, przerwa powietrzna jest to przerwa w 
oddychaniu gazem o wysokiej zawartości tlenu na oddychanie powietrzem (lub innym 

dostępnym gazem o małej zawartości tlenu). Wykonujesz ją 
co 20 do 25 minut na 5 minut. Jej zadaniem jest redukcja 
ryzyka wystąpienia toksyczności tlenowej CNS. W czasie 
nurkowań trimixowych całkowita ekspozycja tlenowa jest 
zwykle znacznie większa, niż w nurkowaniach powietrznych 
czy trimixowych, przede wszystkim ze względu na dłuższe 
czasu dekompresji, więc i stosowanie przerw powietrznych 
jest tutaj znacznie ważniejsze. Jeśli dodamy w głębokiej fazie 
nurkowania właściwe utrzymywanie na niskim poziomie 
ciśnienia parcjalnego tlenu, to będziesz miał wystarczająco 
duży margines ekspozycji tlenowej w czasie dekompresji.  

 
Gdy wykonujesz przerwy powietrzne to nie możesz ich zaliczać do czasu dekompresji, 

o ile nie uwzględniłeś tego przy planowaniu nurkowania, bądź o ile twoje oprogramowanie 
komputerowe ich nie uwzględnia. Jeśli stosujesz komputer wielogazowy to możesz je 
uwzględnić przełączając komputer odpowiednio. 

 
Przerwa na 5 minut co 20 do 25 minut jest tradycyjnym czasem, lecz kilka teorii 

wskazuje na to, że bardziej efektywne jest wykonywanie przerw częściej na krótsze odcinki 
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czasu, na przykład 2 do 5 minut co 10 do 15 minut. Traktujmy więc przerwy 5 minutowe co 
20-25 minut jako maksymalne. 
 
Gaz dla przerw powietrznych. Podczas nurkowania powietrznego czy nitroxowego, gaz 
wykorzystywany w przerwie jest gazem dennym, który jest zawsze gazem o najniższej 
zawartości tlenu. Nie jest to czasami prawdziwe w nurkowaniach trimixowych. Kontrdyfuzja 
izobaryczna nie jest tu głównym problemem. Nie zawsze gaz o najmniejszej zawartości tlenu 
będzie dobrym wyborem. Czasami bowiem może to być gaz hipoksyczny. 
 

Bazując na modelach typu „bubble” zwiększa się praktyczne zastosowanie helu jako 
składnika gazów stosowanych w przerwie. Może być właściwym stosowanie gazów 
zawierających od 5 do 20 procent helu. Praktyki te są różne w zależności od regionu i bardziej 
powszechne w ekstremalnych nurkowaniach trimixowych. 
 
Gazy dekompresyjne 
 
Jak już wiesz, praktycznie mówiąc każde nurkowanie trimixowe wymaga przyśpieszonej 
dekompresji. Za wyjątkiem pierwszego (lub pierwszych dwóch-trzech) deep stopu, praktyką 
jest przełączanie się zgodne z procedurą NOTOX na gazy o wyższej zawartości tlenu i niższej 
zawartości helu by zwiększyć szybkość eliminacji helu i azotu z tkanek ciała. Podobnie jak w 
nurkowaniach powietrznych i nitroxowych nie powinieneś przekraczać ciśnienia parcjalnego 
tlenu ponad wartość 1,6 bara i zwykle utrzymujesz je nieco poniżej bez drastycznego 
zwiększenia czasu dekompresji. 
 
Najczęściej stosowane w nurkowaniach trimixowych gazy dekompresyjne to: 

 czysty tlen (100%) od głębokości 6 metrów do powierzchni, 
 EANx50 od 21 metrów, 
 EANx36 od 33 metrów. 

 
EANx32 i powietrze są czasami stosowane w niektórych lokalizacjach. 
EANx80 i EANx40 są często stosowane zamiast czystego tlenu i EANx50 odpowiednio. 
Inne rodzaje nitroxów mogą występować lokalnie, w zależności od dostępności, logistyki, itp. 
Po prostu pamiętaj, że zawartość tlenu jest głównym motorem napędzającym efektywność 
dekompresji. I o tym, że nie zawsze trzy lub cztery gazy dekompresyjne są uzasadnione i 
nurkowanie z tylko z dwoma gazami deko może być znacznie wygodniejsze przy nieznacznie 
jedynie zwiększonym całkowitym czasie dekompresji. 
 
Trimixy dekompresyjne. Jest rosnący trend, bazujący na modelach typu „bubble”, do 
stosowania dodatków od 5 do 20 procent helu do gazów dekompresyjnych, za wyjątkiem 
ostatniego – czystego tlenu. Jak pewnie zauważyłeś, ta sama teoria odnosi się do gazów 
stosowanych w przerwach powietrznych. Kontrdyfuzja izobaryczna nie jest tu problemem ze 
względu na małą procentową zawartość helu.  
 

Idea ta opiera się na przyjęciu, że dodatek małej ilości helu do gazu dekompresyjnego 
zwolni dużą szybkość dyfuzji helu z płuc co może zapobiegać powstawaniu bąbli i chorobie 
dekompresyjnej. Poza tym mniejsza ilość bąbli to także szybsza i efektywniejsza 
dekompresja. Zastosowanie helu w gazach dekompresyjnych może mieć stosunkowo duże 
znaczenie w głębokich nurkowaniach, gdzie dekompresja zaczyna się również głęboko – 
celem jest tu ograniczenie narkozy i oporów oddechowych. Tak jest, jeśli twoje pierwsze 
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przystanki zaczynają już występować na głębokościach „trimixowych” – wtedy twoim gazem 
dekompresyjnym będzie trimix.  
 
 Typowe gazy dekompresyjne zawierające hel są odpowiednikami standardowych 
nitroxów – TMx36/10 czy TMx50/10 – często oznaczamy je wtedy HOT36/10 i HOT50/10.  
 
 Zalety ich stosowania są głównie teoretyczne, lecz brak jest jednocześnie 
jakichkolwiek podstaw do tego by sądzić, że ich zastosowanie może przynieść jakąkolwiek 
szkodę. Nie jest to zbyt popularna praktyka, przede wszystkim ze względu na wysoki koszt 
helu.  
 
 Choć zawartość tlenu w TMx50/10 jest taka sama jak w ENx50, to powinieneś 
odpowiednio zaprogramować komputer wielogazowy i podać odpowiednie składy gazów do 
oprogramowania dekompresyjnego aby zawartość helu została prawidłowo uwzględniona w 
wyliczeniu czasów dekompresji.  
 
 Niezależnie od tego, czy nurkujesz z zastosowaniem trimixów czy nitroxów jako 
gazów dekompresyjnych, najważniejszym jest rozważenie i ocena wszystkich zalet i wad 
wyboru poszczególnych gazów do danego nurkowania. Oprogramowanie komputerowe 
pozwala ci łatwo porównać efekty zastosowania różnych gazów w odniesieniu do łącznego 
czasu dekompresji, potrzebnej ilości gazu (i jego kosztów) oraz ekspozycji tlenowej. 
 
Wynurzenie 
 
Jak uczyłeś się na kursie Tec Deep Diver (ale i na kursie OWD!!!) – wynurzenie powinno być 
stopniowe, kontrolowane i z zachowaną szybkością określoną przez tabele czy komputer jaki 
używasz. Ogólnie nie powinno być szybsze niż 10 metrów na minutę. Używaj przyrządów 
pomiarowych do kontroli szybkości wynurzania się i sprawdzaj jak szybko mijasz kolejne 3-
metrowe odcinki. Jeśli idziesz zbyt szybko – zwolnij lub zatrzymaj się i następnie kontynuuj 
zgodnie z runtimem.  
 

Wykonywanie deep stopów jako nawykowych elementów wynurzania się pomaga w 
kontrolowaniu szybkości wynurzania, gdyż zatrzymujesz się wcześniej i częściej. Nawet jeśli 
nie masz w danym miejscu przystanku – wielu nurków zwalnia lub zatrzymuje się na moment 
co 3 metry. Możesz zatrzymywać się na minutę co każde trzy metry. Na przykład: po 
wykonaniu przystanku na 18 metrach komputer wskazuje następny na 6 metrach – mógłbyś 
się wynurzyć bezpośrednio na 6 metrów, ale możesz też zatrzymywać się co 3 metry i robić 
krótkie stopy pośrednie. 
 
 Nie zapominaj i nie lekceważ o końcowej części wynurzania się do powierzchni. 
Większość nurków po wykonaniu ostatniego przystanku szybko wynurza się na powierzchnię 
nie kontrolując przy tym szybkości. Jest to ogromny błąd. Z ostatniego przystanku na 6 do 3 
metrach powinniśmy się wynurzać do powierzchni w czasie nie krótszym niż1-2 minuty. No i 
nie zapominaj o „powierzchniowym” przystanku dekompresyjnym.  
 
 Z wieloma przystankami w profilu, praca zespołowa i właściwa komunikacja 
pomiędzy członkami zespołu jest bardzo ważna. Jednakże wolne wynurzanie się i wiele 
przystanków dają zaletę łatwego utrzymania zespołu razem. 
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1. Deep stop jest to (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 
a.  - każdy przystanek poniżej 18 metrów 
b.  - powinien być unikany za wszelką cenę 
c.  - przystanek na 1 do 5 minut głębiej niż przewidywane przez modele neo-Haldanowskie przystanki 
d.  - wszystkie powyższe 

 
2. Na stosowanie deep stopów wskazują (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - duża ilość testów 
b.  - dobre opinie nurków 
c.  - teoria modeli neo-Haldanowskich 
d.  - teoria modeli typu „bubble” 

 
3. Trzy sposoby określenia głębokości deep stopu to (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - automatyczne generacja przez oprogramowanie 
b.  - użycie modelowania typu „bubble” 
c.  - obliczanie ich ręczne 
d.  - żadne z powyższych 

 
4. Dwa sposoby określenia deep stopów przy stosowaniu komputerów wielogazowych to (zaznacz wszystkie poprawne 

odpowiedzi): 
a.  - obliczenie ich w głowie 
b.  - użycie Tabel Kalkulacji Deep Stopów 
c.  - odpowiednie ustalenie komputera 
d.  - wprowadzenie komputera w tryb głębokościomierza 

 
5. Jako generalne zalecenie na pierwszy deep stopie powinniśmy używać: 

a.  - gazu dennego 
b.  - gazu podróżnego 
c.  - gazu o najniższej zawartości tlenu 
d.  - żadne z powyższych 

 
6. Powinieneś wykonywać przerwy powietrzne częściej niż: 

a.  - 8-10 minut 
b.  - 10-12 minut 
c.  - 12-18 minut 
d.  - 20-25 minut 

 
7. Najpopularniejsze gazy dekompresyjne to (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 

a.  - EANx27 
b.  - tlen 
c.  - EANx50 
d.  - EANx34 

 
8. Teoretycznie, mała zawartość helu w gazie dekompresyjnym pomaga ci utrzymać ciepło podczas dekompresji. 

 - Prawda,   - Fałsz. 
 
 

9. Optymalny sposób wynurzania się po nurkowaniu trimixowych cechuje się (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi): 
a.  - jest stopniowy i kontrolowany 
b.  - zwalnianie lub zatrzymywanie się na moment co 3 metry 
c.  - szybkie wynurzenie o 1 metr co 6 metrów 
d.  - przeskakiwanie przystanków kiedy tylko to możliwe. 

 
 
 
Dla sprawdzenia: 
1. c. 2. b, d. 3. a, b, c. 4. a, b. 5. a. 6. d. 7. b, c. 8. Fałsz. 9. a, b. 
 
 

Ćwiczenia TEK – 2.3 
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Techniki i Procedury II 
 
Obsługa gazów podróżnych 
 
Kiedy nurkujesz z gazem podróżnym – niezależnie 
od tego, czy jest to specjalnie dedykowany gaz, czy 
po prostu jeden z gazów dekompresyjnych z 
mniejszą zawartością tlenu – musisz postępować 
zgodnie z procedurami, które zapobiegną 
oddychanie z gazu dennego na powierzchni i 
podczas zanurzenia, co mogłoby skutkować utratą 
przytomności na skutek hipoksji. Odmiennym 
krokiem będzie to, że będziesz stosował procedurę 
NOTOX na powierzchni i podczas zanurzania się, a nie tylko podczas wynurzania się i 
dekompresji (Pamiętaj, że wszystkie cylindry włączając w to gaz podróżny wymagają 
właściwego oznaczenia). 
 

Jakkolwiek przypinasz cylindry 
dekompresyjne – tylko z lewej, czy obustronnie, gaz 
podróżny zwykle jest przypinany jako górny 
cylinder po lewej stronie, jako cylinder z niższą 
zawartością tlenu – niezależnie od tego czy jest to 
specjalny gaz, czy też jest to jeden z gazów 
dekompresyjnych. Ty i inni członkowie zespołu 
nurkowego, rozpoczynacie nurkowanie od 
upewnienia się, że każdy z was rozpoczyna 
oddychanie na powierzchni od właściwego 
(podróżnego) gazu. 

 
Gdy nurkujesz z hipoksycznym gazem 

dennym wymagającym zastosowania gazu 
podróżnego, jest dobrą ideą przypięcie 
podstawowego drugiego stopnia na długim wężu 
zrywalnym klipsem do D-ringu piersiowego 
natychmiast po założeniu sprzętu na siebie – jeszcze 
na brzegu/łodzi. Zabezpieczy cię to przed 
instynktownym wzięciem tego automatu do ust przy 
wchodzeniu do wody. Jeśli rozpoczynasz nurkowanie w miejscu o bardzo wzburzonej wodzie 
– będziesz oddychał gazem podróżnym już wchodząc do wody i na jej powierzchni. 

 
Procedura rozpoczęcia nurkowania na gazie podróżnym rozpoczyna się już na 

powierzchni, gdzie członkowie zespołu sprawdzają siebie nawzajem czy każdy oddycha 
właściwym gazem. Na zadanej głębokości określonej podczas planowania nurkowania, zespół 
zatrzymuje zanurzanie i procedurą NOTOX zmienia gaz podróżny na gaz denny. Zwykle 
wykonuje się to w połączeniu ze sprawdzeniem w zanurzaniu. Jeśli jesteś w środowisku 
pozwalającym na depozytowanie cylindrów, możesz pozostawić cylinder z gazem podróżnym 
w odpowiednio zabezpieczony sposób. 

 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Gdzie przypinasz cylinder z gazem 

podróżnym? 
2. Jaka jest procedura rozpoczynania 

nurkowania na gazie podróżnym? 
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Jeśli będziesz używał gaz podróżny jako gaz dekompresyjny, podczas wynurzania się 
będziesz go traktował jak każdy inny gaz dekompresyjny (obsługa cylindra, NOTOX, 
zmiany, itp.). Jeśli kontrdyfuzja izobaryczna lub wynurzenie się ponad głębokość 
hipoksyczną dla gazu dennego są realne w czasie nurkowania – podczas zmian NOTOX 
przechodź na gaz podróżny zamiast na gaz denny. 

 
 

 
 

1. Zwykle przypinasz gaz podróżny: 
a.  - po prawej stronie na dole 
b.  - po prawej stronie na górze 
c.  - po lewej stronie na dole 
d.  - po lewej stronie na górze 

 
2. Procedura rozpoczynania nurkowania na gazie podróżnym 

a.  - rozpoczyna się na powierzchni od wzajemnego sprawdzenia, czy partnerzy oddychają właściwym gazem 
b.  - rozpoczyna się podczas sprawdzenia przy zanurzaniu 
c.  - rozpoczyna się po złożeniu depozytu cylindrów deko 
d.  - nie ma takiej procedury 

 
 
 
Dla sprawdzenia: 
1. d. 2. a.  

 

Ćwiczenia TEK – 2.4 
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Procedury Awaryjne II 
 
Utrata gazów dekompresyjnych 
 
Jak wiesz z kursu Tec Deep Diver, utrata gazów 
dekompresyjnych znacznie ogranicza ilość opcji 
rozwiązania takiej sytuacji. W nurkowaniu 
trimixowym „ograniczenie opcji” powinno być 
zastąpione „redukcją opcji do zera”. W większości 
nurkowań nitroxowych i powietrznych masz 
wystarczającą ilość gazu dennego, by wykonać 
dekompresję nawet bez gazów dekompresyjnych. 
Taka sytuacja prawie nie zdarza się w 
nurkowaniach trimixowych. 
 

Nigdy nie pozostawiaj cylindrów z gazami dekompresyjnymi po drodze, jeśli masz 
choćby cień wątpliwości, czy będziesz mógł do nich wrócić lub je odnaleźć lub też istnieje 
cokolwiek co może temu przeszkodzić. Nie polegaj wyłącznie na cylindrach 
dekompresyjnych jakie mają być dostarczone z łodzi. To może być preferowana opcja, ale 
powinieneś mieć te gazy, których potrzebujesz. Zaletą jest to, że nie będziesz musiał 
napełniać cylindrów które miałeś ze sobą po nurkowaniu. 

 
Jeśli zdarzy ci się utracić 

gazy dekompresyjne podczas 
nurkowania trimixowego, twoją 
najlepszą opcją są nurkowie 
zabezpieczający, którzy dostarczą ci 
potrzebne gazy z powierzchni. 
Zakładamy przy tym, że masz 
nurków zabezpieczających i że na 
powierzchni jest drugi komplet 
cylindrów dekompresyjnych – 
oczywiście pełnych. Jeśli nie masz 
nurków zabezpieczających lub 
zapasowych cylindrów na powierzchni – twoją jedyną opcją jest wykorzystanie rezerw gazów 
twoich partnerów po tym jak oni skończą oddychanie z poszczególnych cylindrów. 
Skończysz dekompresję później niż oni, gdyż będziesz musiał na nich czekać prze jej 
rozpoczęciem. 

 
Jeżeli nie masz możliwości użycia rezerw partnerów, wykonuj dekompresję tak długo 

jak tylko możesz przy użyciu gazu dennego. Jest to typowo gaz o niskiej zawartości tlenu, 
bardzo nieefektywny jako gaz dekompresyjny, dlatego też twoja dekompresja nie będzie 
kompletna. Lecz im więcej jej wykonasz, tym mniej poważne będą objawy choroby 
dekompresyjnej (ale nie jest to pewne i gwarantowanie). 

 
Główny nacisk musi być położony na zapobieganie. Nie jest niczym złym noszenie 

cylindrów dekompresyjnych przez całe nurkowanie, jeśli jest to jedyna droga by być 
całkowicie pewnym, że będziesz je miał gdy będą potrzebne. 
 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Jakie masz opcje na wypadek utraty 

gazów dekompresyjnych na 
nurkowaniu trimixowym? 

2. Co zrobisz w wypadku awarii 
komputera wielogazowego podczas 
nurkowania? 
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Awaria komputera wielogazowego 
 
Wadą każdego komputera jest to, że może on się zepsuć podczas nurkowania, podobnie 
zresztą jak każde inne urządzenie. Odpowiedź leży w Zasadzie Zapasowych Systemów 
Podtrzymania Życia: jeśli coś utrzymuje cię przy życiu i zdrowiu – musisz mieć co najmniej 
dwa. 
 

Najprostszym rozwiązaniem jest więc posiadanie dwóch komputerów wielogazowych 
lub zrobienie zapasu z głębokościomierza w połączeniu z zegarkiem i tablicami z profilem 
dekompresji. 

 
Oczywiście jeśli masz dwa komputery i jeden ulega awarii – używasz drugiego i 

według niego kończysz nurkowanie. Lecz co masz zrobić jeśli twój jedyny komputer ulegnie 
awarii podczas dekompresji? Po prostu. Znajdź na tablicy twój aktualny przystanek, wykonaj 
go w czasie wskazanym przez tablicę i kontynuuj dekompresję według jej zapisów. 
 
 
 

 
 

1. Gdy utracisz gazy dekompresyjne w nurkowaniu trimixowym możesz (zaznacz wszystkie poprawne): 
a.  - dostać nowe gazy od nurków zabezpieczających 
b.  - wykonać dekompresję w oparciu o rezerwy gazów twoich partnerów 
c.  - wykonywać dekompresję na gazie dennym tak długo jak go wystarczy 
d.  - wyjść na powierzchnię bez dekompresji i oddychać tlenem. 

 
2. Gdy podczas nurkowania trimixowego twój komputer wielogazowy ulegnie awarii możesz (zaznacz wszystkie poprawne): 

a.  - kontynuować na zapasowym komputerze, 
b.  - użyć tablic, głębokościomierza i zegarka jako zapasu, 
c.  - zastosować regułę obniżenia dekompresji o połowę 
d.  - żadne z powyższych 

 
 
Dla sprawdzenia: 
1. a, b, c. 2. a, b.  

 
 

Ćwiczenia TEK – 2.5 
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Nurkowanie Zespołowe II 
 
Rola nurka zabezpieczającego w nurkowaniach trimixowych 
 
Kurs Tec Deep Diver wprowadził cię w rolę i zadania 
nurka zabezpieczającego. Gdy popatrzysz na nie w 
kontekście nurkowań trimixowych, stwierdzisz, że są 
one jeszcze ważniejsze. 
 
Sprawdzanie nurków i upewnienie się, że są 
zapasowe gazy. Jest to jedna z najbardziej 
rutynowych czynności nurków zabezpieczających, 
lecz jednocześnie najważniejsza w nurkowaniu 
trimixowym. Ponieważ nie jest możliwe byś wykonał 
prawidłową dekompresję bez odpowiednich gazów, 
możliwość ich dostarczenia przez nurków zabezpieczających może ci uratować życie. 
 
Obsługa sprzętu przez odbieranie użytych 
cylindrów i innego sprzętu. Staramy się uprościć 
nurkowanie trimixowe jak tylko można, niektóre 
nurkowani mogą wymagać trzech, czterech lub 
więcej cylindrów dekompresyjnych. Na głębokości 
6 metrów zespół trzech nurków może mieć już 
ponad 9 cylindrów dekompresyjnych z których 
skończyli już oddychać. Posiadanie nurków 
zabezpieczających, którzy odbiorą te cylindry i 
wezmą je na powierzchnię znacznie ułatwi 
wykonywanie ostatnich, najdłuższych 
przystanków. 
 
Obserwacja i lokalizacja nurków, którzy odłączyli się od zespołu. Nie ma nic gorszego niż 
martwienie się o partnera z zespołu, który się odłączył podczas wynurzania się lub na dnie 
przez dwie godziny dekompresji. Nurkowie zabezpieczający mogą go odnaleźć i powiadomić 
o tym nurków z zespołu podstawowego. 
 
Opieka nad nurkami wykonującymi dekompresję. Jest to kolejna rutynowa czynność 
nurków zabezpieczających. Mogą oni pomagać w unikaniu błędów przez kontrolę zmian 
gazów, nadzorowanie runtime-u, zużycia gazów i tym podobnych. 
 
Czekanie na brzegu lub łodzi w pełnym sprzęcie lub gotowości do jego założenia w celu 
udzielenia pomocy w sytuacjach awaryjnych. Jest to mniej powszechne niż opieka w 
wodzie, lecz może być celowe jeśli niezbędne będzie zanurzenie się na większe głębokości. 
Tacy nurkowie powinni mieć odpowiedni sprzęt i kwalifikacje. Dotyczy to szczególnie 
nurkowania w zimnej wodzie. 
 
Obsługa komunikacji pomiędzy nurkami a powierzchnią. „Jak ustawić łódź?”, „Czy 
wypełniliście zadanie nurkowania?”, „Czy idziecie zgodnie z podstawowym runtime-mem?” 
Nurkowie podczas dekompresji mogą odpowiedzieć na te pytania wyłącznie za 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Jaka jest rola nurka zabezpieczającego 

w nurkowaniach trimixowych? 
2. Dlaczego nurkowie zabezpieczający są 

bardzo użyteczni w nurkowaniach 
trimixowych? 

3. Jaka jest charakterystyka efektywnego 
nurka zabezpieczającego? 
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pośrednictwem nurków zabezpieczających. W niektórych sytuacjach, jak dekompresja w 
dryfie, blisko przepływające statki taka komunikacja jest wręcz konieczna. 
 
Charakterystyka nurka zabezpieczającego 
 
Kwalifikacje nurków zabezpieczających zależą od rodzaju nurkowania, środowiska, 
wymogów stosowanych procedur. Ogólnie jednak dobry nurek zabezpieczający powinien 
charakteryzować się następującymi cechami. 
 
Posiadać uprawnienia nurkowe odpowiednie do wymaganych głębokości. Odpowiednio 
wyszkolony nurek rekreacyjny może pełnić rolę nurka zabezpieczającego na górnych 
poziomach dekompresji, podczas gdy do obsługi jej początku może być konieczny nurek z 
uprawnieniami Tec Deep Diver. Skomplikowane misje wymagają większych kwalifikacji 
dodatkowych – jak na przykład wrakowe czy trimixowe.  
 
Być komunikatywny. Jako pomost pomiędzy nurkami i powierzchnią nurek zabezpieczający 
musi być zarówno kimś kto umie słuchać jak i kimś kto umie wyjaśniać. 
 
Posiadać zdolność twórczego rozwiązywania problemów. Zadaniem nurka 
zabezpieczającego jest zapobieganie i rozwiązywanie problemów. Efektywny nurek 
zabezpieczający potrafi zrobić dobry użytek z zasobów, które ma pod ręką. 
 
Cierpliwość. Gdy wszystko idzie zgodnie z planem bycie nurkiem zabezpieczającym jest 
dość nudne. By być efektywnym, nurek zabezpieczający musi jednak ciągle uważać i być 
gotowym do działania. 
 
Najlepszą szkołą nurków zabezpieczających jest jednak być takim nurkiem sam od czasu do 
czasu. Wtedy sam możesz stwierdzić co potrzebuje taki nurek i co ty potrzebujesz od niego. 
 

 
 

1. Rolą nurka zabezpieczającego jest (zaznacz wszystkie poprawne): 
a.  - opieka na nurkami w wodzie 
b.  - bycie w gotowości na brzegu lub łodzi 
c.  - obsługa niepotrzebnego sprzętu 
d.  - poszukiwanie zagubionych członków zespołu 

 
2. Nurek zabezpieczający jest bardzo użyteczny w nurkowaniu trimixowym gdyż (zaznacz wszystkie poprawne): 

a.  - bez gazów dekompresyjnych nie masz szans na prawidłową dekompresję 
b.  - możesz mieć pod koniec dekompresji niepotrzebny już sprzęt do zabrania na powierzchnię 
c.  - może zacząć poszukiwania zagubionych członków zespołu zanim osiągniesz powierzchnię 
d.  - żadne z powyższych 

 
3. Efektywny nurek zabezpieczający charakteryzuje się (zaznacz wszystkie poprawne): 

a.  - cierpliwością 
b.  - komunikatywnością 
c.  - dobrym rozwiązywaniem problemów 
d.  - jest ekspertem w teorii dekompresji 

 
 
Dla sprawdzenia: 
1. a, b, c, d. 2. a, b, c.3. a, b, c, d – może być użyteczne, lecz nie jest konieczne.  
 

Ćwiczenia TEK – 2.6 
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Myślenie jak Nurek Trimixowy II 
 
Czy tego chcesz, czy nie – bycie nurkiem Tec Trimix wyróżnia cię w społeczności nurkowej. 
Jako nowy nurek trimixowy będziesz na „dnie szczytu”, w grupie mniej niż jednego procenta 
nurków, którzy nurkują najgłębiej. Będziesz pomiędzy tymi, którzy akceptują największe 
potencjalne ryzyka i twój poziom eksperta w odniesieniu do umiejętności i wiedzy będzie 
traktowany jako prawie zawodowy. 
 

Zasłużenie, czy nie, wszystkie te atrybuty lokują cię na szczycie środowiska 
nurkowego. Będą tacy, którzy będą cię podziwiali za twoje osiągnięcia, ale i będą inni. Będą 
oponenci prawdopodobnie związani z innymi grupami czy organizacjami, którzy będą 
negowali twoją pozycję tylko dlatego, że nie jesteś członkiem ich grupy lub nie idziesz 
dokładnie ich drogą.  

 
Szczęśliwie, zdobycie tak wysokiej pozycji nie było głównym powodem zostania 

nurkiem Tec Trimix Diver. Ale możesz takie podejście zobaczyć u innych. 
 
Odpowiedzialność 
 
Każda poważana pozycja – chciana czy nie – przychodzi wraz z odpowiedzialnością. Tak już 
jest. Jako nurek Tec Trimix Diver obejmuje ona: 
 
Bycie wzorcem. Bądź nim wobec innych nurków technicznych i rekreacyjnych respektując i 
wypełniając wszelkie reguły i procedury z każdym typem nurkowania jakie wykonujesz. 
Teraz już wiesz, że istnieją one na każdym poziomie wyszkolenia aby zapewnić 
bezpieczeństwo. Pomijanie ich lub droga na skróty – robi z ciebie amatora a nie nurka Tec 
Trimix. 
 
Okazuj wyrozumienie. Bycie nurkiem Tec Trimix Diver jest wyróżnieniem, lecz patrz na to 
trochę z dystansu. Jest nurkowaniem głębiej, lecz ciągle tylko nurkowaniem. Jest szeroką 
drogą osiągania osobistej satysfakcji, odkryć i wyzwań, ale dalej jest to tylko nurkowanie. Nie 
religia.  
Uczyłeś się długo, by znaleźć się tu gdzie jesteś, lecz nurkowanie jest bardzo szeroką i 
ewoluującą dyscypliną. Nikt nie wie wszystkiego o nim i nikt nie może wiedzieć. W złym 
świetle stawiają się ci co sądzą, że jest inaczej. Nie bądź jednym z nich. 
Nie prezentuj swoich opinii lub opinii kogoś innego jako faktów. W nurkowaniu 
technicznym, tak jak i winnych dziedzinach, jest zwykle więcej niż jedna właściwa droga 
osiągnięcia celu. Miej otwarty umysł i ucz się ciągle. Zamknięty umysł nie może się niczego 
nauczyć. 
 
Pomagaj mniej doświadczonym nurkom. Nie znalazłeś się ty gdzie jesteś samodzielnie. To 
dzięki innym nurkom, którzy pozwolili ci być uczniem i partnerem osiągnąłeś swoją 
dzisiejszą pozycję. Przekazuj swoje doświadczenie mniej doświadczonym.  
 
Bądź na bieżąco. Większość z twojej dzisiejszej wiedzy prawdopodobnie będzie 
nieużyteczna jutro. Szukaj bieżących informacji o wszelkich nowościach w nurkowaniu, 
bezpieczeństwie, medycynie, dekompresji i procedurach. Postępowanie w ten sposób może 
tylko poprawić twoje bezpieczeństwo i sprawność pod wodą. Mogą to być otwarte drzwi do 
nowych wyzwań. 
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Nurkuj często by utrzymać efektywność twoich umiejętności. Jeśli nie nurkowałeś jakiś czas, 
wejdź do wody i odśwież swe umiejętności przed naprawdę „dużym” nurkowaniem. Nigdy 
nie obawiaj się powiedzieć: „muszę nieco poćwiczyć przed nurkowaniem takim jak to”. 
 
Weź wszystkie swoje odpowiedzialności na poważnie, ale nie zapominaj o przyjemności. 
Przecież dlatego tu się znalazłeś, nieprawdaż? 
 

 
 

1. Bycie nurkiem Tec Trimix Diver stawia cię na szczycie drabiny środowiska nurkowego gdyż akceptujesz największe ryzyka i 
posiadasz wysoki poziom .wiedzy i umiejętności praktycznych 

 - Prawda,   - Fałsz. 
 

2. Odpowiedzialność związana z byciem nurkiem Tec Trimix Diver to (zaznacz wszystkie poprawne): 
a.  - pełnienie roli wzorca 
b.  - okazywanie wyrozumiałości 
c.  - pomaganie mniej doświadczonym nurkom 
d.  - bycie ba bieżąco 

 
 
Dla sprawdzenia: 
1. Prawda. 2. a, b, c, d. 
 

Ćwiczenia TEK – 2.7 
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Zastosowania Praktyczne II 
 
Po zaliczeniu tej sesji Zastosowań Praktycznych będziesz potrafił: 
1. Zademonstrować użycie analizatorów tlenu i helu (jeśli będzie dostępny) w celu 

określenia składu mieszanek trimixowych. 
2. Pracując w zespole i używając oprogramowanie komputerowe zaplanować dwa 

nurkowania trimixowe, oba z deep stopami, jedno wymagające gazu podróżnego i trzech 
gazów dekompresyjnych, a drugie trzech lub czterech gazów dekompresyjnych lecz bez 
gazu podróżnego. Plan musi zawierać zapotrzebowanie na gazy, ekspozycję tlenową, 
profil dekompresji, ciśnienia zwrotne i dekompresję awaryjną dla każdego członka 
zespołu. 

 
Zastosowania Praktyczne II wprowadzają cię w analizowanie trimixów i kontynuują rozwój 
umiejętności planowania nurkowania.  
 
Nurkowanie Szkoleniowe Nr 2 
 
 
Podczas Nurkowania Szkoleniowego Nr 2 będziecie: 
 

1. pracując w zespole montować sprzęt włączając cylindry dekompresyjne i planować nurkowanie 
zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz wykonywać sprawdzenie przed nurkowaniem. 

2. pracując w zespole zaplanować nurkowanie trimixowe z przyśpieszoną dekompresją oraz wykonać 
je jako symulowane nurkowanie trimixowe używając powietrze lub nitrox jako gaz denny. 

3. wystrzelić z dna bojkę i wykonać wynurzenie wraz z dekompresją wzdłuż jej liny. 
4. w zespole prawidłowo reagować na sytuacje awaryjne takie jak awaria automatu (freeflow), awaria 

manifoldu, partner na złym gazie, awaria bojki, 
5. demonstrować właściwą kontrolę czasu, głębokości i zasobów gazów poprzez zapisywanie 

głębokości i wskazań manometrów w interwałach czasowych określonych przez instruktora przed 
nurkowaniem. 

 



 

78 PADI DSAT Tec Trimix Diver © 2004

 Podręcznik kursanta Wersja 1.0

 



 

© 2004 PADI DSAT Tec Trimix Diver 79 
Wersja 1.0 Podręcznik kursanta  
 

Pytania Kontrolne – Rozdział Drugi 
 
Odpowiedz na poniższe pytania pisemnie i wręcz odpowiedzi instruktorowi. Jeśli czegoś nie rozumiesz, przejrzyj 
materiał w książce. Jeśli masz dalej problemy – poproś instruktora o wyjaśnienie. 
 
1. Jaka jest główna zaleta stosowania masek pełnotwarzowych w nurkowaniach 

trimixowych? Jakie są dwa tego uwarunkowania? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jak planować nurkowanie z komputerem wielogazowym? Jak zrobić jego zapas 

awaryjny? 
 
 
 
 
 
 
3. Jakie są dwie zalety i cztery wady helu jako gazu nurkowego? 
Zalety: 
 
 
 
 
Wady: 
 
 
 
 
4. Dlaczego dodawanie trimixu do suchego skafandra może powodować problemy? 
 
 
 
 
 
 
5. Co to jest END? Używając właściwych tablic oblicz END dla TMx18/33 na 73 metrach. 
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6. Jakie są cztery uwarunkowania wyboru trimixu? Jaki jest „idealny trimix” dla 73 metrów? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Co to jest trimix hipoksyczny? Co to jest gaz podróżny? Kiedy potrzebujesz gaz 

podróżny? 
 
 
 
 
 
 
 
8. Co to jest deep stop? Jakie są trzy metody obliczenia deep stopów za pomocą 

oprogramowania i dwie metody przy użyciu komputera wielogazowego? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Jaka jest generalna zasada odnośnie gazu dla pierwszego deep stopu? Dlaczego? 
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10. Co to jest przerwa powietrzna? Dlaczego powinieneś ją wykonywać? 
 
 
 
 
 
 
 
11. Jaka jest teoretyczna zaleta posiadania małej ilości helu w gazach dekompresyjnych? 
 
 
 
 
 
 
 
12. Jaki jest optymalny sposób wynurzania się w nurkowaniu trimixowym? 
 
 
 
 
 
 
 
13. Gdzie przypinasz gaz podróżny gdy go używasz? Jaka jest procedura rozpoczynania 

nurkowania na gazie podróżnym? 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Jakie masz opcje przy utracie gazów dekompresyjnych w nurkowaniu trimixowym? 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Jak postąpisz w przypadku awarii komputera wielogazowego? 
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16. Dlaczego nurkowie zabezpieczający są bardzo użyteczni w nurkowaniach trimixowych? 
Jakie są cechy efektywnego nurka zabezpieczającego? 

 
 
 
 
 
 
 
 
17. Jakie odpowiedzialności wiążą się z twoją pozycją jako nurka Tec Trimix Diver? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie studenta:  
 
Dokonałem przeglądu pytań na które odpowiedziałem błędnie lub niekompletnie i teraz 
rozumiem wszystkie pomyłki i pominięcia. 
 
 

________________    _______________ 
        (Podpis)       (Data) 
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Stwierdzenie „iść tam, gdzie jeszcze nie było nikogo” 

walczy w człowieku z jego instynktem samozachowawczym. 
Bernie Chowdhury 

Autor, The Last Dive  

Rozdział Trzeci 
 
„Coś nie tak”, zasygnalizował Pascal po około pięciu minutach od rozpoczęcia oddychania 
trimixem TMx50/10 na 21 metrach. Poczuł mdłości i dzwonienie w uszach. Ponieważ były to 
objawy toksyczności CNS, przełączył się ponownie na gaz denny TMX18/33 i zmienił 
odpowiednio ustawienia komputera wielogazowego. 
 
„OK.?” sygnalizował Joline. 
 
„OK.” – odpowiedział, czując się lepiej. Oddychając gazem dennym dodał pięć minut do 
czasu przystanku. Joline pozostała z nim i na dalszych przystankach. 
 
Na 15 metrach, Pascal zdecydował się zmienić gaz na TMx50/10, gdyż przez ostatnie 15 
minut nie odczuwał żadnych niepokojących symptomów. Zajęło to tym razem więcej czasu, źle 
znowu poczuł się źle i w efekcie powrócił do oddychania gazem dennym.  
 
„Spróbuj mój gaz” zasygnalizowała Joline podczas przerwy powietrznej. Jej gaz nie 
powodował żadnych problemów. 
 
„Masz zły gaz” napisała Joline na tabliczce – „będziemy dzielić się moim do czasu 
rozpoczęcia oddychania tlenem”. 
 
„Nie może być” pomyślał Pascal, „Przecież sam go mieszałem”, lecz ponieważ jej gaz działał 
dobrze, tak jednak zrobił. 
 
Na 6 metrach rozpoczęli oddychanie tlenem i zakończyli dekompresję bez dalszych 
incydentów. 
 
Po nurkowaniu Pascal zanalizował swój cylinder TMx50/10 – i był w nim czysty tlen. 
Zastanowił się dlaczego – i przypomniał sobie, że gdy wykonywał mieszankę i cylinder był 
napełniony tylko tlenem – zadzwonił telefon i wtedy musiał zapomnieć o jej dokończeniu, a 
oznaczenie na cylinder nalepił wcześniej. 
 
Jak myślisz, czy Pascal zmienił swoją praktykę blenderską po tym wypadku? 
 
Jaki krok sprawdzania przed nurkowaniem został pominięty? 
 
Co ten przypadek mówi ci o konieczności posiadania kompatybilnych gazów przez członków 
zespołu? 
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ozdział Trzeci zaczyna się od rozwiązywania problemów w Procedurach Awaryjnych 
III, które zajmą się problemami w wynurzaniu, symptomami choroby dekompresyjnej 
pod wodą i tym co zrobić jak odczujesz symptomy toksyczności tlenowej CNS. Dalej 

Techniki i Procedury III przedyskutują nieco dokładniej posiadanie opływowej sylwetki i 
właściwe oddychanie. W końcu Myślenie Jak Nurek Techniczny III wyjaśni problemy 
związane z psychiką i dyscypliną podczas planowania i wykonywania nurkowań 
trimixowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedury Awaryjne III 
 
Podczas kursu Tec Deep Diver uczyłeś się 
procedur wykonywanych przy pominiętej 
dekompresji, opóźnieniach w wynurzaniu, pomocy 
przy chorobie dekompresyjnej i objawach 
toksyczności tlenowej CNS pod wodą. W 
nurkowaniach trimixowych procedury te są 
identyczne, lecz ze względu na ich wagę 
przypomnimy je poniżej: 
 
Pominięty przystanek dekompresyjny. 
Natychmiast, najlepiej w czasie krótszym niż jedna 
minuta zanurz się ponownie na przystanek. 

 wykonaj przystanek do dając jedną minutę 
do jego czasu, 

 wykonuj dalszą dekompresję zgodnie z 
profilem. 

Jeśli nie jest możliwe zanurzenie, 
 pozostań na kolejnym przystanku przez czas łączny obu, 

R 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Jakie są procedury dla pominiętego 

przystanku dekompresyjnego w 
nurkowaniu trimixowym? 

2. Jakie są procedury przy opóźnieniu w 
wynurzaniu? 

3. Co zrobisz przy pominiętej 
dekompresji? 

4. Jakie są czynności przy symptomach 
choroby dekompresyjnej pod wodą? 

5. Jakie są zalecenia dla pierwszej pomocy 
w chorobie dekompresyjnej? 

6. Co powinieneś zrobić przy symptomach 
toksyczności tlenowej CNS pod wodą? 
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 wydłuż przystanki począwszy od 6-cio metrowego o 1,5 raza w stosunku do ich 
normalnego czasu. 

 
Opóźnienie w wynurzaniu. 
Jeśli masz opóźnienie przed pierwszym przystankiem: 

 dodaj czas opóźnienia do czasu dennego i wykonuj dekompresję dla nowego profilu, 
 wydłuż ostatni przystanek tak dużo jak tylko pozwalają ci zasoby gazów. 

Jeśli masz opóźnienie pomiędzy przystankami: 
 nie jest to krytyczne, jeśli nie jest większe niż 2-3 minuty, 
 nie zaliczaj go do czasu dekompresji, 
 wydłuż ostatni przystanek tak dużo jak tylko pozwalają ci zasoby gazów. 

 
Pominięta dekompresja. 
Jeśli pominąłeś dekompresję od 6 metra lub płycej i nie masz objawów choroby 
dekompresyjnej i powrót na przystanek dekompresyjny jest możliwy w czasie krótszym niż 
jedna minuta: 

 wykonaj dekompresję zgodnie z profilem, 
 wydłuż ostatni przystanek tak dużo jak tylko pozwalają ci zasoby gazów. 

Jeśli pominąłeś dekompresję od 6 metra lub płycej i nie masz objawów choroby 
dekompresyjnej i powrót na przystanek dekompresyjny nie jest możliwy w czasie krótszym 
niż jedna minuta: 

 wydłuż czas przystanku 6 metrów i dalszych o 1,5 raza, 
 wydłuż ostatni przystanek tak dużo jak tylko pozwalają ci zasoby gazów. 

Jeśli pominąłeś dekompresję od przystanków leżących głębiej niż 6 metrów i nie masz 
objawów choroby dekompresyjnej: 

 wróć na pominięty przystanek jak najszybciej, idealnie w czasie krótszym niż 5 minut, 
 wykonuj planowaną dekompresję do przystanku 12 metrów zgodnie z planem, 
 począwszy od przystanku 9 metrów wykonuj je w czasie wydłużonym o 1,5 raza, 
 wydłuż ostatni przystanek tak dużo jak tylko pozwalają ci zasoby gazów. 

Te procedury pominiętej dekompresji zakładają, że nie masz na miejscu nurkowania 
zabezpieczenia w postaci komory dekompresyjnej dostępnej natychmiastowo. Najlepiej jest 
jednak zapobiegać tego typu przypadkom. 
 
Choroba dekompresyjna pod wodą 
 
Podczas nurkowania powietrznego czy nitroxowego jest bardzo rzadkim przypadkiem 
pojawienie się objawów choroby dekompresyjnej jeszcze pod wodą. Nurkowanie z trimixem, 
a właściwie z helem i jego bardzo szybką dyfuzja – to nieco inna sprawa. Choć niezbyt 
często, ale pojawiają się te objawy, najczęściej na przystankach 6 metrów lub płycej. 
 
Jeśli doświadczysz symptomów choroby dekompresyjnej pod wodą powinieneś wykonać 
następujące czynności: 

1. Zasygnalizować to partnerom z zespołu, 
2. Jeśli to jest możliwe, a rekompresja w komorze nie jest dostępna na powierzchni – 

powinieneś dokończyć swoją dekompresję, 
3. Wydłuż przystanek na 6 metrach i kolejne oddychając czystym tlenem (z przerwami 

powietrznymi), podczas gdy twój zespół zakończy normalną dekompresję, wynurzy 
się i skontaktuje ze służbami medycznymi, by przygotować twój transport do komory 
hiperbarycznej. Jeśli nie ma nurków zabezpieczających, to jeden z członków zespołu 
powinien ci cały czas towarzyszyć w wodzie. 
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4. Po wynurzeniu się, oddychaj ciągle tlenem, ogranicz aktywność ruchową, najlepiej 
połóż się – partnerzy powinni pomóc w zdjęciu sprzętu, wyjęciu go z wody, itp. 

5. Kontynuuj oddychanie tlenem do chwili przybycia wykwalifikowanej pomocy 
medycznej. Miej ze sobą swoje komputery nurkowe i zapis profilu nurkowania i 
dekompresji. 

 
Pierwsza pomoc w chorobie dekompresyjnej 
 
Pierwsza pomoc w chorobie dekompresyjnej przy nurkowaniu trimixowym nie różni się 
niczym od pomocy w każdym innym rodzaju nurkowania. Jak wiesz, pacjent powinien leżeć. 
Pacjent przytomny – na plecach, nieprzytomny i oddychający na lewej stronie w pozycji 
bocznej ustalonej. Kontroluj drogi oddechowe, oddychanie i krążenie. Stosuj CPR jeśli to 
potrzebne. 
 

Pamiętaj, że automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) są wielką pomocą. Jeśli są 
dostępne w danym środowisku i nie zabronione przez prawo jest ich stosowanie – używaj je. 
 
 Podaj do oddychania tlen, idealnie w 100% stężeniu 
przez system „na żądanie” – dla niektórych pacjentów ze 
słabym oddechem oraz podczas sztucznej wentylacji 
konieczne jest podawanie tlenu ciągłe. Kontynuuj podawanie 
tlenu do przybycia kwalifikowanej pomocy medycznej, lub 
do wyczerpania jego zapasów. Przytomny pacjent może 
dostać do picia wodę. 
 
 Skontaktuj się z pogotowiem ratunkowym lub 
pierwszą pomocą dla nurków (DAN, itp.), która obsługuje teren, na którym się znajdujecie, 
by dostarczyć pacjenta tak szybko jak to tylko można do komory rekompresyjnej. Statystyki 
pokazują, że im krótszy czas od wypadku do rozpoczęcia leczenia w komorze, tym większy 
procent wyleczeń całkowitych. Pamiętaj o ubezpieczeniu nurkowym pokrywającym koszty 
transportu i leczenia hiperbarycznego. 
 
Symptomy toksyczności tlenowej pod wodą 
 
Choć wystąpienie symptomów toksyczności tlenowej jest możliwe na każdym nurkowaniu z 
ekspozycją na wysokie ciśnienie parcjalne tlenu, to w nurkowaniach trimixowych jest ono 
nieco częstszym ryzykiem. Jeśli doświadczasz symptomów toksyczności tlenowej CNS pod 
wodą (pamiętasz – konwulsje – VENTID) przełącz się natychmiast na gaz o mniejszej 
zawartości tlenu – gaz denny, gaz podróżny. Nie zapominaj o możliwej hipoksyczności gazu 
dennego na małych głębokościach. Wynurz się tak bardzo jak można bez naruszania reżimu 
dekompresji.  
 
 Kontynuuj oddychanie gazem z małą zawartością tlenu przez co najmniej 15 minut od 
chwili ustąpienia wszystkich objawów. Gdy powrócisz do oddychania gazem 
dekompresyjnym staraj się utrzymywać ciśnienie parcjalne tlenu na najniższym możliwym 
poziomie. Jest to łatwiejsze w nurkowaniu z komputerem wielogazowym, który rekalkuluje 
twoją dekompresję w oparciu o gaz, którym aktualnie oddychasz. 
 
 Konwulsje są znacznie bardziej niebezpieczne niż choroba dekompresyjna. Jeśli masz 
wątpliwości – lepiej jest narazić się na większe ryzyko choroby dekompresyjnej i 



 

© 2004 PADI DSAT Tec Trimix Diver 87 
Wersja 1.0 Podręcznik kursanta  
 

zminimalizować ryzyko konwulsji tlenowych. Maski pełnotwarzowe, takie jak M-48, które są 
kompatybilne z nurkowaniem technicznym redukują ryzyko utonięcia w przypadku 
konwulsji. 
 

 
 

1. Jeśli pominiesz przystanek dekompresyjny w nurkowaniu trimixowym i nie możesz się na niego zanurzyć ponownie, powinieneś 
pozostać na następnym przystanku przez czas łączny obu i wydłużyć przystanek na 6 metrach o 1,5 raza 

 - Prawda,   - Fałsz. 
 

2. Jeśli masz opóźnienie w dotarciu na pierwszy przystanek dekompresyjny powinieneś (zaznacz wszystkie poprawne): 
a.  - dodać opóźnienie do czasu dennego i wykonać odpowiednią do tego dekompresję 
b.  - wydłużyć ostatni przystanek na ile pozwalają zasoby gazów 
c.  - pominąć opóźnienie jeśli nie jest dłuższe niż 2-3 minuty, 
d.  - żadne z powyższych 

 
3. Jeśli pominiesz dekompresję głębszą niż 6 metrów i nie masz symptomów choroby dekompresyjnej, powinieneś natychmiast 

powrócić na pominięty przystanek i (zaznacz wszystkie poprawne): 
a.  - wydłużyć ostatni przystanek o ponad 1,5 raza – jak to możliwe ze względu na gazy, 
b.  - wydłużyć przystanki 9 metrów i płytsze o 1,5 raza 
c.  - wydłużyć przystanek 12 metrów i głębsze o 1,25 raza 
d.  - żadne z powyższych 

 
4. Jeśli doświadczasz symptomów choroby dekompresyjnej pod wodą i rekompresja nie jest dostępna natychmiastowo na miejscu 

nurkowania powinieneś się wynurzyć natychmiast i powiadomić pomoc medyczną. 
 - Prawda,   - Fałsz. 

 
5. Rekomendowanym zaleceniem przy pierwszej pomocy w chorobie dekompresyjnej jest takie samo w nurkowaniach trimixowych 

jak i bez trimixu, za wyjątkiem podawania tlenu, gdyż była wysoka ekspozycja tlenowa podczas dekompresji. 
 - Prawda,   - Fałsz. 

 
6. Jeśli doświadczysz symptomów toksyczności tlenowej CNS pod wodą, powinieneś natychmiast przełączyć się na gaz o mniejszej 

zawartości tlenu i oddychać nim (zaznacz wszystkie poprawne): 
a.  - przez 15 minut 
b.  - przez 15 minut po ustąpieniu wszelkich objawów 
c.  - nie wracać na gaz o wyższej zawartości tlenu pod żadnym pozorem 
d.  - żadne z powyższych 

 
 
Dla sprawdzenia: 
1. Prawda. 2. a, b. 3. a, b. 4. Fałsz. 5. Fałsz. 6. b. 
 
 
 

Ćwiczenia TEK – 3.1 
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Techniki i Procedury III 
 
W rozdziale Myślenie Jak Nurek Techniczny II, 
dowiedziałeś się, że twoja pozycja w środowisku 
jako Tec Trimix Diver bazuje głównie na 
przypuszczeniu o twoich wysokich 
umiejętnościach nurkowych. Jest to coś więcej niż 
tylko przypuszczenie, twój instruktor będzie 
wymagał w czasie kursu prezentowania 
najwyższego poziomu opanowania umiejętności i 
opływowej sylwetki pod wodą. 
 
Czysta i opływowa sylwetka 
 
Twój sprzęt powinien być 
umocowany czysto, powinieneś 
mieć ze sobą tylko niezbędne 
rzeczy. Wszystko powinno być 
przypięte i zabezpieczone a 
jednocześnie łatwo dostępne w 
potrzebie. Jak wiesz, jest to jeden z 
powodów, dla których nurkowie 
techniczni nie używają konsoli z 
instrumentami. 
 

Ta filozofia znajduje również odzwierciedlenie w konstrukcji i mocowaniu twojego 
sprzętu. Na przykład: nie przypinaj zapasowego drugiego stopnia na długiej taśmie nylonowej 
z zatrzaskami jeśli lepiej możesz to zrobić za pomocą linki lub rurki gumowej. Nie wieszaj 
różnych rzeczy na D-ringach, jeśli łatwo mieszczą się w kieszeniach. 
 
 Jeśli twój sprzęt jest skonfigurowany właściwie – łatwiej ci będzie właściwie pływać. 
Powinieneś poruszać się w wodzie z precyzyjną kontrolą pływalności, pozostając wyważony 
neutralnie, z płetwami wysoko, by nie zmącić dna, nie mówiąc już o tym by dna nie dotykać. 
 
Kontrola oddechu 
 
Jeśli przypomnisz sobie swój pierwszy kurs nurkowania – Open Water Diver – to stwierdzisz, 
że nawet wtedy nauka oddychania pod wodą oznaczała oddech głęboki i powolny. 
Nurkowanie trimixowe zwiększa jeszcze jego znaczenie. 
 

Pamiętasz, że płytki i szybki oddech wymienia jedynie część gazów w twoich płucach, 
powodując akumulację dwutlenku węgla co stymuluje zwiększenie szybkości oddychania. Ma 
to szczególnie miejsce przy większym wysiłku na dużej głębokości. Zwiększenie kumulacji 
dwutlenku węgla daje dwa efekty, których chciałbyś uniknąć. 

 
Pierwszym jest gwałtowne zwiększenie konsumpcji gazu oddechowego. Na 75 

metrach zużywasz gaz ponad 4-krotnie szybciej niż na 10 metrach; nawet umiarkowane 
zwiększenie częstości oddychania oznacza szybsze niż planowałeś zużycia zasobów gazów 
oddechowych. Drugim jest to, że dwutlenek węgla może dawać efekty narkotyczne. Są różne 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Jaki poziom umiejętności jest 

wymagany od nurków trimixowych? 
2. Dlaczego płytki oddech prowadzi do 

większej jego częstotliwości i 
zwiększenia zużycia gazów? 

3. W jakie dwa sposoby kumulacja 
dwutlenku węgla wpływa na organizm? 
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opinie na temat tego, czy dwutlenek węgla jest samoczynnie narkotyczny na głębokości, czy 
tylko zwiększa efekty narkotyczne azotu i tlenu – prawie wszyscy jednak się zgadzają, że 
zwiększony jego poziom w organizmie oznacza zwiększenie narkozy. 

 
Zwracaj uwagę na twój wysiłek i szybkość oddechu. Utrzymuj oddech wolny i 

głęboki. Jeśli zaczynasz oddychać szybciej – zwolnij, zatrzymaj się i przywróć normalny rytm 
oddechowy.  
 
 
 
 

 
 

1. Od nurka trimixowego jest wymagane posiadanie najwyższego poziomu technik i opływowej sylwetki 
 - Prawda,   - Fałsz. 

 
2. Płytki oddech prowadzi do zwiększenia jego częstości i większego zużycia gazu ponieważ 

a.  - zwiększa produkcję dwutlenku węgla 
b.  - redukuje efektywność wymiany gazowej, co prowadzi do kumulacji dwutlenku węgla 
c.  - dwutlenek węgla powoduje płytki oddech 
d.  - wszystkie powyższe 

 
3. Kumulacja dwutlenku węgla wpływa na (zaznacz wszystkie poprawne): 

a.  - zmniejszenie zużycia gazu 
b.  - zwiększenie zużycia gazu 
c.  - zwiększenie narkozy 
d.  - zmniejszenie narkozy 

 
 
Dla sprawdzenia: 
1. Prawda. 2. b. 3. b, c. 
 
 
 
 

Ćwiczenia TEK – 3.2 
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Myślenie jak Nurek Trimixowy III 
 
Planowanie misji nurkowania 
 
Planowanie misji (celu) nurkowania było integralną 
częścią twojego kursu Tec Deep Diver, i jej znaczenie 
rośnie jeszcze w kursie Tec Trimix Diver. Poza 
wszystkim, jeśli jedyną rzeczą którą robisz w czasie 
nurkowania technicznego jest obwieszenie się 
sprzętem i wypełnianie procedur, to jesteś tylko 
operatorem sprzętu a nie nurkiem technicznym. Bez 
misji tak naprawdę nie ma po co nurkować. Twoją 
misją może być „przyjemność ze zwiedzania 
podwodnego świata”, ale nawet wtedy oznacza ona, 
że robisz coś więcej niż tylko obsługę sprzętu. 
 

Tak jak masz różne uwarunkowania w 
planowaniu nurkowania trimixowego, tak masz też 
różne uwarunkowania w planowaniu misji tego nurkowania. Są conajmniej cztery aspekty 
planowania twojej misji. 
 
Czas dekompresji. Jak wiesz, dekompresja jest zwykle dłuższa w nurkowaniu trimixowym, 
ze względu na użyte gazy i większe głębokości. Wpływa to na twoje zapotrzebowanie na gazy 
oddechowe, ochronę ekspozycji tlenowej i może wymagać nurków zabezpieczających. 
Wszystkie te elementy mogą wpływać na misję, czyniąc proste na płytkiej wodzie zadanie, 
więcej niż skomplikowanym na dużej głębokości, gdyż masz na sobie znaczną ilość sprzętu 
do obsługi. Możesz być zdolny do wykonania zadania na dnie w czasie jednego nurkowania, 
lecz możesz nie być zdolny do wytrzymania wynikającej z tego dekompresji w zimnej 
wodzie. Oznacza to podział misji na dwa lub więcej nurkowań, z krótszym czasem dennym 
dla uzyskania krótszej dekompresji. 
 
Głębokość. Nurkowania trimixowe są głębszymi 
nurkowaniami, co oznacza większe zużycie gazów. 
Nawet stosując największe dostępne cylindry, możesz 
musieć ograniczyć czas denny i dostosować go do 
posiadanych ilości czynnika oddechowego. 
 
Redukcja narkozy. Zaletą trimixu, jest to, że jest 
mniej narkotyczny niż powietrze czy nitrox, co 
oznacza, że możesz więcej zrobić na danej 
głębokości, na przykład dla głębokości rzędu 40-50 
metrów powietrze może być dobrym gazem, lecz 
będziesz mógł bardziej efektywnie wypełnić misję jeśli posłużysz się trimixem, gdyż 
zredukujesz narkozę. Pamiętaj jednak, że trimix redukuje narkozę a nie eliminuje jej zupełnie. 
 
Trimix jest łatwiejszy do oddychania. Dzięki małej gęstości helu, trimix może być 
najlepszym rozwiązaniem jeśli twoja misja wymaga dużego wysiłku fizycznego. Możesz więc 
zwiększyć zawartość helu w mieszance, nawet jeśli narkoza nie jest problemem. Nawet z 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Jakie cztery różnice nurkowania 

trimixowego od powietrznego czy 
nitroxowego musisz uwzględnić w 
planowaniu misji? 

2. Jak każda z tych różnic może wpłynąć 
na plan misji? 

3. Jaki aspekt nurkowania trimixowego 
ciągle musisz mieć na uwadze? 

4. Jaka jest podstawowa misja każdego 
nurkowania? 
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trimixem, na głębokości gaz staje się gęstszy i musisz kontrolować swój oddech by był wolny 
i głęboki. 
 
Jest jeden aspekt nurkowania trimixowego, o którym musisz cały czas pamiętać podczas 
nurkowania. Choć robisz nurkowanie trimixowe i trudno to zrozumieć, musisz cały czas 
pamiętać, że jesteś głęboko. Ze zredukowaną narkozą i małymi oporami oddechowymi w 
porównaniu do nurkowań powietrznych czy nitroxowych, możesz nie czuć głębokości. Z 
twoim doświadczeniem i dostosowaniem psychicznym – 40 metrów, które jest dużą 
głębokością dla nurka rekreacyjnego – dla nurka technicznego może być dopiero głębokością 
trzeciego czy czwartego z kolei deep stopu! Musisz ciągle przypominać sobie, że jesteś 
głęboko, zużywasz gaz oddechowy bardzo szybko i twój czas dekompresji gwałtownie rośnie. 
 
Główna misja 
 
Podstawową misją każdego nurkowania jest powrót wszystkich jego uczestników w zdrowiu. 
Tak, słyszałeś to już, i usłyszysz jeszcze wielokrotnie, gdyż jest o tym łatwo zapomnieć będąc 
podekscytowanym robieniem czegoś. Unikaj zbyt wielu celów nurkowania. Pamiętaj, że 
wykonanie celów jest pożądane ale nie niezbędne. Nie ma takiego zdjęcia czy nie odkrytej 
jaskini, która byłaby warta twojego życia. 
 
Bądź realistą planując misje nurkowania – miej na uwadze, że nurkowanie trimixowe samo w 
sobie jest skomplikowanym zadaniem. 
 
 
 
 

 
 
 

1. Na różnice w planowaniu nurkowań trimixowych i powietrznych/nitroxowych składają się (zaznacz wszystkie poprawne): 
a.  - czas dekompresji 
b.  - głębokość 
c.  - redukcja narkozy 
d.  - mniejsze opory oddechowe trimixu 

 
2. Użycie trimixu może wpłynąć na twoją misję przez (zaznacz wszystkie poprawne): 

a.  - zwiększenie czasu dennego spowodowane redukcją narkozy 
b.  - łatwiejszym oddechem przy wysiłku fizycznym 
c.  - brak wpływu na czas dekompresji 
d.  - ograniczeniem czasu przez ilość możliwego do zabrania gazu 

 
3. Ponieważ nie zawsze to czujesz, w czasie nurkowania trimixowego musisz sobie przypominać, że jesteś głęboko 

 - Prawda,   - Fałsz. 
 

4. Głównym celem każdego nurkowania zmienia się w zależności od lokalnych warunków. 
 - Prawda,   - Fałsz. 

 
 
Dla sprawdzenia: 
1. a, b, c, d. 2. a, b, d. 3. Prawda. 4. Fałsz. 
 

Ćwiczenia TEK – 3.3 
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Zastosowania Praktyczne III 
 
Po zaliczeniu tej sesji Zastosowań Praktycznych będziesz potrafił: 
1. Pracując w zespole i używając oprogramowanie komputerowe, zaplanować dwa 

nurkowania z trimixem normoksycznym, oba z deep stopami, jedno wymagające dwa 
gazy dekompresyjne i drugie wymagające dwa lub trzy gazy dekompresyjne. Plan musi 
zawierać zużycie gazów, ekspozycje tlenową, profil dekompresji, ciśnienia zwrotne i 
dekompresję awaryjną dla każdego członka zespołu. 

2. Pracując w zespole zaplanować misję nurkowania dla tych dwóch nurkowań 
uwzględniając wymagania czasowe, specyficzne zadania, obowiązki poszczególnych 
członków zespołu i wpływ tych czynników na ogólny plan nurkowania. 

 
W Zastosowaniach Praktycznych III, twój instruktor będzie kontynuował rozwój twoich 
umiejętności planowania nurkowania. Będziesz ćwiczyć opracowanie różnych planów, profili 
dekompresyjnych, obliczeń gazów i toksyczności tlenowej w coraz bardzie skomplikowanych 
nurkowaniach trimixowych. 
 
Nurkowanie Szkoleniowe Nr 3 
 
Podczas Nurkowania Szkoleniowego Nr 3 będziecie: 
 

1. pracując w zespole montować sprzęt włączając cylindry dekompresyjne i planować nurkowanie 
zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz wykonywać sprawdzenie przed nurkowaniem. 

2. pracując w zespole zaplanować i wykonać nurkowanie z trimixem normoksycznym i przyśpieszoną 
dekompresją. 

3. pracując jako zespół wykonać misję nurkowania, 
4. jako zespół prawidłowo zareagować na symulowaną utratę gazów dekompresyjnych, 
5. demonstrować właściwą kontrolę czasu, głębokości i zasobów gazów poprzez zapisywanie 

głębokości i wskazań manometrów w interwałach czasowych określonych przez instruktora przed 
nurkowaniem. 

 
 
Nurkowanie Szkoleniowe Nr 4 
 
Podczas Nurkowania Szkoleniowego Nr 4 będziecie: 
 

1. pracując w zespole montować sprzęt włączając cylindry dekompresyjne i planować nurkowanie 
zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz wykonywać sprawdzenie przed nurkowaniem. 

2. pracując w zespole zaplanować i wykonać nurkowanie z trimixem normoksycznym i przyśpieszoną 
dekompresją. 

3. pracując w zespole wykonać misję nurkowania. 
4. demonstrować właściwą kontrolę czasu, głębokości i zasobów gazów poprzez zapisywanie 

głębokości i wskazań manometrów w interwałach czasowych określonych przez instruktora przed 
nurkowaniem. 

 
 



 

© 2004 PADI DSAT Tec Trimix Diver 93 
Wersja 1.0 Podręcznik kursanta  
 

Pytania Kontrolne – Rozdział Trzeci 
 
Odpowiedz na poniższe pytania pisemnie i wręcz odpowiedzi instruktorowi. Jeśli czegoś nie rozumiesz, przejrzyj 
materiał w książce. Jeśli masz dalej problemy – poproś instruktora o wyjaśnienie. 
 
1. Robisz nurkowanie na 55 metrów w czasie 20 minut używając TMx18/50. Nie licząc deep 

stopów, twój profil dekompresyjny jest następujący: 21 metrów – 1 minuta, 18 metrów – 
2 minuty, 15 metrów – 2 minuty, 12 metrów – 4 minuty, 9 metrów – 7 minut używając 
TMx50/10; dalej 6 metrów – 24 minuty używając tlen. Na 18 metrach, twój zawór w 
suchym skafandrze ulega uszkodzeniu i zostajesz wynurzony prawie do 6 metrów zanim 
udaje ci się opanować awarię, odzyskać kontrolę i zanurzyć się ponownie na 18 metrów – 
zajmuje ci to mniej niż 2 minuty. Co powinieneś zrobić? 

 
 
 
 
 
 
2. Co powinieneś zrobić jeśli odczujesz symptomy choroby dekompresyjnej pod wodą? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Co powinieneś zrobić jeśli odczujesz symptomy toksyczności tlenowej CNS pod wodą w 

czasie nurkowania trimixowego? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Opisz oczekiwany poziom umiejętności i utrzymania opływowej sylwetki przez nurka Tec 

Trimix Diver. 
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5. Dlaczego płytki oddech prowadzi do zwiększenia częstości oddechowej i konsumpcji 
gazów? Na jakie dwa sposoby kumulacja dwutlenku węgla wpływa na organizm? 

 
 
 
 
 
 
 
6. Jakie cztery różnice wynikające z nurkowania z trimixem w stosunku do nurkowania bez 

niego wpływają na planowanie misji? 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Jaka jest podstawowa misja każdego nurkowania? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie studenta:  
 
Dokonałem przeglądu pytań na które odpowiedziałem błędnie lub niekompletnie i teraz 
rozumiem wszystkie pomyłki i pominięcia. 
 
 

________________    _______________ 
        (Podpis)       (Data) 
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Moim jedynym priorytetem, gdy wchodzę do wody 

jest upewnienie się, że moja córka nie zostanie sierotą, 
a moja żona - wdową 

Richard Pyle  

Rozdział Czwarty 
 
Petrov patrzył jak Andrew i Tasha ładowali dwa twinsety i osiem cylindrów dekompresyjnych 
na łódź. Twa tygodnie wcześniej, Andrew i Tasha właśnie skończyli swój kurs Tec Trimix 
Diver, a teraz pojawili się tutaj z twinsetami oznaczonymi TMx10,5/50 i czterema cylindrami 
deko każde. 
 
„Co planujecie? – Petrov zapytał ich. 
 
„Chcieliśmy opaść na dno przy wraku i obejrzeć śrubę” – odpowiedział Andrew. 
 
„To jest nurkowanie na 90 metrów” powiedział Petrov. „Nie zrobicie nurkowania na 90 
metrów z tej łodzi”. 
 
„Ale...” Tasha zaczęła protestować. 
 
„Ale – nic. Nie jesteście na to gotowi. Dopiero otrzymaliście certyfikaty trimixowe i 
mówiliśmy o tym. Gdzie się wam tak śpieszy?” 
 
„Nie śpieszy się nam. Chcieliśmy obejrzeć śrubę.” 
 
„Czy obejrzeliście już mostek? Jest znacznie ciekawszy.” 
 
„Nie. Jak tam jest głęboko?” 
 
„76 metrów. Tam mogę was zabrać jeśli chcecie. To nie powinno być dla was problemem, 
możecie użyć wasz gaz denny i po dwa gazy deko. No i nie zmarzniecie podczas dekompresji 
krótszej o 45 minut. I jak?” 
 
„OK.” odpowiedziała Tasha. „To ma więcej sensu”. 
 
„Czy potrzebujemy wykonać nowe obliczenia tablic dekompresji?” 
 
„Na szczęście możemy to zrobić” powiedział Andrew. „Daj nam parę minut, to poprawimy 
nasz plan nurkowania razem”. 
 
Cała trójka miała wspaniałe nurkowanie. 
 
O jakiej cesze nurka technicznego Andrew i Tasha zapomnieli? 
Co myślisz o tym jak Petrov rozwiązał całą sytuację? Czy zrobiłbyś tak samo gdybyś był na 
jego miejscu? 
Czy myślisz, że Andrew i Tasha nauczyli się czegoś z tego zdarzenia? Czego? 
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eśli jesteś takim samym studentem jak inni, to ten 
rozdział jest twoim ulubionym, bo jest to ostatni rozdział 
podręcznika. Zajmiemy się w nim dwoma rzeczami, 

które różnią nurkowanie trimixowe od nurkowania 
powietrznego czy nitroxowego. Po pierwsze w Myśleniu Jak 
Nurek Techniczny IV – zajmiemy się limitami nurkowania 
trimixowego, twoimi limitami i odpowiedzialnością jaka jest 
przed tobą. Dalej, w Sprzęcie IV zwrócimy uwagę na rzeczy, 
które nie są obecne w nurkowaniu rekreacyjnym.  
 

Choć kończysz już kurs Tec Trimix Diver, to jesteś 
dopiero na końcu początku. Wiele przygód może być bardzo 
ekstremalnych i niosących dużo ryzyka, ukończenie kursu 
oznacza początek nowych wyzwań.  
 
Myślenie jak Nurek Trimixowy IV 
 
Limity nurkowania trimixowego 
 
Pamiętasz jak zostałeś nurkiem Open Water Diver? 
Jedno z pierwszych pytań jakie usłyszałeś od nie-
nurków było: jak głęboko można nurkować? 
Chciałeś sam znać limity – i teraz pytasz o te samy 
limity, lecz związane z technicznym nurkowaniem 
trimixowym. Jakie one są? 
 
Nikt nie wie. Ciągle wszyscy się uczymy. 
 
Niektóre z limitów poznałeś w Rozdziale 
Pierwszym: 
 
Typową głębokością dla początkujących nurków 
trimixowych jest 75 metrów lub największa głębokość osiągnięta w czasie szkolenia 
(którakolwiek z tych wartości jest mniejsza). 
 
Doświadczeni nurkowie trimixowi nurkują do 90 metrów. 
 
Nurkowanie na głębokości pomiędzy 90 i 120 metrów nie jest niczym niezwykłym dla bardzo 
doświadczonych w eksploracji nurków. 
 
Jeśli popatrzymy dalej, przyjmując stosowanie odpowiedniego sprzętu i posiadanie 
odpowiedniego doświadczenia – czy możemy nurkować z trimixem głębiej niż 120 metrów? 
Jeśli na przykład użyjemy Rebreather o obiegu zamkniętym, który pozwoli nam 
wyeliminować konieczność posiadania miliona cylindrów ze sobą, to czy będzie to możliwe? 
 
Oczywiście, że tak. Ludzie nurkują na trimixie tak głęboko i nawet głębiej zarówno na 
obiegach otwartych jak i na zamkniętych. Nurkowali na trimixie nawet głębiej niż 300 
metrów. Zawodowi nurkowie nurkowani na helioxie nawet dwukrotnie głębiej. Ze swojej 
natury nurkowanie techniczne przesuwa swoje limity. Nurkowanie trimixowe ogólnie, trimix 

J 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Jakie są limity nurkowania 

trimixowego? 
2. Jakie są limity twojego wyszkolenia 

jako nurka Tec Trimix Diver? 
3. Jak możesz zwiększać swoje limity? 
4. Jakie są twoje odpowiedzialności w 

nurkowaniu technicznym? 
5. Jaka jest główna cecha osobowości 

pozwalająca na zwiększanie limitów? 
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w obiegach otwartych i trimix w obiegach zamkniętych ciągle są rozwijane. W rzeczywistości 
nikt nie zna limitów. 
 
Twoje limity 
 
Jeśli myślisz, że otrzymujesz właśnie 
licencję na robienie czegokolwiek, co ci się 
zamarzy – jesteś w głębokim błędzie. 
Twoim aktualnym po kursie limitem jest 
głębokość 75 metrów lub maksymalna 
głębokość osiągnięta w czasie szkolenia 
(którakolwiek z nich jest mniejsza) w 
warunkach porównywalnych do tych, w 
jakich byłeś szkolony. Porównywalne 
warunki są to: widzialność, temperatura, 
słodka lub słona woda, fale, prądy, i tym 
podobne. Powinieneś także mieć na uwadze 
uwarunkowania związane ze wszystkim co 
może wpływać na konfigurację sprzętu i 
stosowane procedury w nowych warunkach. 
 

Ogólnie – nie ma różnic w traktowaniu limitów jakie miałeś do tej pory po ukończeniu 
wszystkich dotychczasowych szkoleń. Aby zwiększać swoje limity w nurkowaniu 
trimixowym potrzebujesz zdobyć więcej doświadczenia i dać sobie więcej czasu. 

 
Wykonuj swoje pierwsze po kursie 

nurkowania trimixowe znacznie płycej niż 
dopuszczają limity. W miarę jak zwiększać się 
będzie twoja tolerancja na ryzyko i zainteresowania 
– zwiększaj limity stopniowo wykonując coraz 
głębsze nurkowania w coraz trudniejszych 
warunkach. Rób małe kroki. Każdy krok 
zwiększający twoje limity powinien być 
wykonywany z dużą pewnością tego co robisz i 
swojego bezpieczeństwa. 

 
Unikaj zwiększania limitów związanych z 

głębokością i środowiskiem jednocześnie. Idź 
głębiej w środowisku, które już znasz i w warunkach 
z którymi radzisz sobie dobrze. Gdy wchodzisz w 
nowe środowisko – ćwicz najpierw płyciej.  

 
Jedną z najlepszych rzeczy jaką możesz zrobić jest dołączenie do grupy nurków o 

większym doświadczeniu. Nie rób nurkowań typu „zaufaj mi”, lecz pozwól aby oni 
prowadzili cię i pomagali w zwiększaniu osobistych limitów. Ich doświadczenie i wiedza 
pomoże ci robić to bezpieczniej i szybciej. 

 
Bardzo ważną rzeczą jest być cierpliwym. Twoje limity potrzebują czasu by wzrosnąć. 

Rób to stopniowo i konsekwentnie. 
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Twoje obowiązki jako nurka trimixowego 
 
Jako nurek Tec Trimix Diver masz szereg obowiązków. Pierwszym jest 
obowiązek akceptowania ryzyk związanych z nurkowaniem trimixowym, 
nurkowaniem technicznym i ryzyk związanych ze zwiększaniem osobistych 
limitów. Jeśli nie możesz ich zaakceptować – nie powinieneś wykonywać tego 
rodzaju nurkowania. 
 

Twoim obowiązkiem jest być poinformowanym o aktualnym stanie wiedzy związanej 
z nurkowaniem technicznym i nurkowaniem trimixowym w szczególności. Technologia i 
procedury ciągle się zmieniają bazując na doświadczeniach i wypadkach. Teoria dekompresji 
kontynuuje swą ewolucję. Czytaj czasopisma, uczestnicz w seminariach – bądź na bieżąco. W 
nurkowaniu, tak ja i w innych dziedzinach – w jeden dzień coś wydawać się może 
niemożliwym, a rankiem drugiego dnia jest już inaczej.  

 
Twoim obowiązkiem jest także powstrzymanie się od nurkowania technicznego, 

czasowo lub na stałe, jeśli poziom ryzyka przekracza twoją granicę tolerancji lub warunki 
fizyczne powodują, że ryzyko staje się zbyt duże. Twoja sprawność fizyczna zmienia się w 
czasie. Twój status finansowy i rodzinny także może się zmienić. To może ale nie musi 
wpłynąć na poziom akceptowalnego ryzyka. 

 
No i jeszcze jeden obowiązek – utrzymania umiejętności i wiedzy na najwyższym 

poziomie. To dotyczy wszystkich rodzajów nurkowania. Nie jest utratą twarzy, jeśli przed 
wymagającym nurkowaniem powiesz, że potrzebujesz zrobić kilka nurkowań odświeżających 
czy treningowych. Wręcz przeciwnie – twoi koledzy nurkowie docenią twoją dobrą ocenę 
sytuacji i dbałość o osobiste przygotowanie. Jest to znak doświadczonego nurka. 
 
Najważniejsza cecha 
 
Najważniejszą cechą osobowości decydującą o zwiększaniu limitów i byciu dobrym nurkiem 
technicznym jest cierpliwość. Dlaczego? Bo są starzy nurkowie i wybitni nurkowie, ale nie 
ma starych i wybitnych. Aby stać się starym i wybitnym nurkiem cierpliwość jest 
najważniejsza. Cierpliwość może doprowadzić cię dalej, niż był jakikolwiek nurek do tej 
pory. 
 

Nie pozwól nikomu zmuszać cię do nurkowania na które nie jesteś jeszcze gotowy. 
Słowo „nie” jest nie tylko bezpieczne w takiej sytuacji, ale buduje twoją reputację jako nurka, 
który zna swoje możliwości.  
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1. Dzisiaj nie są znane limity nurkowania trimixowego. 

 - Prawda,   - Fałsz. 
 
2. Twoimi limitami jako nowo certyfikowanego nurka Tec Trimix Diver są (zaznacz wszystkie poprawne): 

a.  - 75 metrów lub głębokość osiągnięta w czasie szkolenia 
b.  - warunki porównywalne z warunkami w których odbywałeś szkolenie 
c.  - każde dowolne pod warunkiem towarzyszenia przez doświadczonego nurka 
d.  - wszystkie powyższe 

 
3. Aby zwiększyć swoje limity jako nurek trimixowy (zaznacz wszystkie poprawne): 

a.  - nurkuj na głębokości jakie uważasz za stosowne 
b.  - nurkuj tylko z mniej doświadczonymi nurkami 
c.  - rób jak najbardziej skomplikowane nurkowania 
d.  - żadne z powyższych 

 
4. Twoje obowiązki jako nurka Tec Trimix Diver to (zaznacz wszystkie poprawne): 

a.  - akceptowanie ryzyka związanego z nurkowaniem technicznym 
b.  - bycie na bieżąco  
c.  - przerwanie nurkowania jeśli poziom ryzyka jest zbyt duży 
d.  - odświeżanie umiejętności i wiedzy po okresach nieaktywności 

 
5. Najważniejszą cechą osobowości pomagającą zwiększać limity jest (zaznacz wszystkie poprawne): 

a.  - nieustępliwość 
b.  - odwaga 
c.  - brawura 
d.  - cierpliwość 

 
 
Dla sprawdzenia: 
1. Prawda. 2. a, b. 3. d. 4. a, b, c, d. 5. d. (Uwaga: jeśli pomyliłeś się w pytaniu 5 – wylatujesz z kursu!!!) 
 

Ćwiczenia TEK – 4.1 
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Sprzęt III 
 
Głębokość zgniotu 
 
Pomyśl jak kupowałeś pierwszą latarkę jako nurek 
rekreacyjny. Bądź uczciwy: czy zapytałeś na jaką 
głębokość można ją zanurzyć? Prawdopodobnie 
nawet o tym nie zdawałeś sobie sprawy. Limity 
nurkowania rekreacyjnego zostały ustalone przez 
dekady i producenci mieli czas i możliwości 
dostosować sprzęt do ich wymagań. Oczywiście, 
twoja latarka mogła zostać zanurzona na dowolną 
głębokość jaką osiągałeś jako nurek rekreacyjny. 
Zapewne nawet w czasie kursu Tec Deep Diver i 
nurkowania na 50 metrów nie bardzo zastanawiałeś 
się nad tym zagadnieniem. 
 
Lecz jako nurek Tec Trimix jest już całkiem inaczej. 
Nurkując coraz głębiej musisz zacząć zastanawiać 
się, czy nie zabierasz swojego sprzętu na głębokość, na której ciśnienie wody może go 
uszkodzić. Tą głębokość nazywamy głębokością zgniotu.  
 

Jako że większość sprzętu nurkowego była projektowana za zakres głębokości około 
40 metrów, gdy nurkujesz w zakresie Tec Deep Diver (około 50 metrów) powinieneś się 
zacząć zastanawiać nad uszczelnianym sprzętem wypełnionym wewnątrz powietrzem – jak 
latarki, obudowy do kamer, zegarki, 
manometry, urządzenia komunikacyjne i 
tym podobne. Po przekroczeniu granicy 60 
metrów ryzyko wzrasta znacząco. 
 
 Normalnie określasz na jaką 
głębokość można zanurzyć dany element 
poprzez sprawdzenie tego w dokumentacji 
– instrukcji obsługi, kontakt z 
producentem. W niektórych przypadkach 
konieczne będzie wykonanie testów 
sprawdzających. Przykładowo często 
robimy to z obudowami do kamer i 
aparatów fotograficznych. Oczywiście 
wtedy nie wkładamy aparatu czy kamery 
do środka. 
 
 Niestety wiedza i doświadczenie, czyli to, że jakiś element sprawdził się na danej 
głębokości, nie jest wieczna – naprężenia ciśnieniowe się kumulują i uszkodzenie może 
nastąpić po którymś z kolei zanurzeniu. Najlepszym rozwiązaniem niosącym najmniejsze 
ryzyko uszkodzeń spowodowanych wysokim ciśnieniem na głębokości jest posługiwanie się 
sprzętem zaprojektowanym i wykonanym w taki sposób, aby to wysokie ciśnienie mu nie 
szkodziło – jest to jednak rozwiązanie najdroższe. 
 

Cele TEK 
Zaznacz lub podkreśl w tekście odpowiedzi na poniższe 
pytania. 
 
1. Co to jest głębokość zgniotu? 
2. Dlaczego jest ona ważna w nurkowaniu 

trimixowym? 
3. Jak określisz dopuszczalną głębokość 

dla elementu wyposażenia nurkowego? 
4. Jaki jest najbezpieczniejszy sposób 

unikania zgnieceniu sprzętu na 
głębokości? 

5. Na jakie ryzyko się narażasz zabierając 
sprzęt na większe niż dopuszczalne 
głębokości? 

6. Jakie inne związane z głębokością 
zagadnienia dotyczą nurkowania 
trimixowego? 
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Typy awarii na głębokości zgniotu 
 
Nurkowanie na lub poniżej dopuszczalnej dla danego urządzenie głębokości niesie ze sobą 
szereg możliwych ryzyk. Pierwszym jest awaria typu katastroficznego, w czasie której obiekt 
imploduje gwałtownie. Od tej awarii pochodzi nazwa głębokości zgniotu (pierwszy raz użyta 
dla łodzi podwodnych). Awarie katastroficzne są relatywnie rzadkie, jakkolwiek możliwe i 
powodują ryzyko zranienia nurka jeśli dotyczą dość dużego obiektu i nurek jest blisko. 
Pojawić się wtedy może znacząco negatywna pływalność – na przykład, gdy awarii ulegnie 
skuter podwodny do którego jesteś przypięty.  
 

Awaria uszczelnień i przeciekanie są najpowszechniejszymi typami awarii 
ciśnieniowych. Ciśnienie wody zgniata uszczelnienie i woda dostaje się do środka urządzenia. 
Są to typowe awarie obudów do aparatów i kamer, skuterów podwodnych, latarek i innego 
sprzętu posiadającego dużą liczbę elementów kontrolnych wyprowadzonych przez obudowę. 
W większości wypadków zalanie wnętrza obudowy wodą powoduje zniszczenia zawartego w 
niej urządzenia. 
 

Nie katastroficzne awarie występują także w formie ściśnięcia obudowy urządzenia w 
taki sposób, że bez zalania wnętrza wodą, urządzenie dociskane przez obudowę nie działa, lub 
działa nieprawidłowo – manometry są tu dobrym przykładem. Szkiełko manometru zostaje 
dociśnięte do osi wskazówki i nie może ona się obracać, choć ciśnienie zmienia się. Jest to 
powód dla którego w nurkowaniu technicznym staramy się wybierać manometry wypełnione 
olejem a nie powietrzem.  
 
Inne efekty związane z ciśnieniem 
 
Oprócz efektów związanych z głębokością zgniotu, są inne zależne od głębokości zagadnienia 
związane z nurkowaniem trimixowym. Niektóre z nich mają znaczenie już od mniejszych 
głębokości (40 metrów) inne zaczynają tego znaczenia nabierać głębiej (100 metrów). 
 
Limity głębokościomierzy i komputerów. Większość elektronicznych głębokościomierzy i 
komputerów ma limit głębokości wynoszący 100 metrów. Sprawdź limity określone przez ich 
producentów. Niektóre komputery powietrzne i nitroxowe funkcjonują jako komputery do 
głębokości 100 metrów, lecz mogą być przestawione w tryb głębokościomierza i działać 
głębiej. 
 
Inflacja BCD i suchego skafandra. Gdy nurkujesz głębiej, zwiększa się gęstość gazów co 
powoduje zmniejszenie szybkości ich przepływu przez inflatory BCD i suchych skafandrów. 
Zaczyna to już być widoczne od głębokości 30 metrów. Uczyń swoim nawykiem częste 
dodawanie gazu do inflatora w miarę zwiększania głębokości, by ciągle kontrolować swoją 
pływalność. Unikaj długich przyciśnięć zaworów, gdyż może to powodować zamarzanie 
automatów. Są specjalnie przystosowane do dużych wydatków gazowych tzw. „power 
inflatory” i niektórzy nurkowie techniczni je stosują.  
 
Mokre skafandry. Mokre skafandry izolują termicznie mniej efektywnie na dużych 
głębokościach wskutek zgniotu neoprenu. Może to być przyczyną stałej utraty zdolności 
izolacyjnych oraz pływalności.  
 
Automaty oddechowe. Niektóre automaty, szczególnie te tańsze, o mniejszej wydajności 
mogą mieć znaczące problemy z podawaniem gazów na głębokościach trimixowych. Dlatego 



 

102 PADI DSAT Tec Trimix Diver © 2004

 Podręcznik kursanta Wersja 1.0

 

też nie powinieneś ich używać jako automatów „denny”, choć jako automaty do cylindrów 
dekompresyjnych sprawdzają się bardzo dobrze. 
 
Modele dekompresyjne. Niektóre doniesienia wskazują na to, że obecnie dostępne modele 
dekompresyjne stają się mniej wiarygodne na głębokościach większych niż 100 metrów. Jest 
to zagadnienie głównie teoretyczne, lecz powinniśmy w związku z jego istnieniem zachować 
na tych głębokościach większy konserwatyzm w planowaniu i obliczeniach.  
 
Wybór odpowiedniego do głębokości sprzętu 
 
A więc, jak powinniśmy wybierać sprzęt, by spełnił wymagania związane z planowaną 
głębokością? Jest szereg uwarunkowań, o których powinniśmy pamiętać i brać je pod uwagę. 
Należy sprawdzić parametry ustalone przez producenta i wybierać takie urządzenia, które 
producent dopuszcza do pracy na większej niż planowana przez nas głębokość. Ze wzrostem 
nurkowania technicznego coraz więcej producentów wytwarza sprzęt odpowiedni do 
osiąganych w nim głębokości. 
 

Manometry wypełniane cieczami lepiej wytrzymują duże głębokości niż wypełniane 
powietrzem. Te wypełnianie powietrzem mogą stwarzać już kłopoty od głębokości rzędu 90 
metrów. 

 
Komputery wielogazowe są ogólnie dostosowane do większych głębokości niż 

jednogazowe. Bądź pewny, że twoje przyrządy zapasowe są również dostosowane do 
planowanej głębokości nurkowania.  

 
Duże urządzenia, jak obudowy na akumulatory latarek, skutery podwodne lepiej 

tolerują wysokie ciśnienia jeśli mają wewnętrzne wypełnienia nie pozostawiające pustych 
przestrzeni powietrznych. Niektórzy producenci już je robią, dla innych urządzeń nurkowie 
sami sporządzają takie wypełnienia. 

 
Zwróć szczególną uwagę na dopuszczalne głębokości dla obudów do kamer i 

aparatów fotograficznych. Relatywnie mało z nich może być zabieranych głębiej niż 75 
metrów, a konsekwencje awarii mogą być bardzo kosztowne.  
 
 

 
1. Głębokość zgniotu jest to głębokość, na której urządzenie ulega uszkodzeniu na skutego panującego tam ciśnienia. 

 - Prawda,   - Fałsz. 
 

2. Głębokość zgniotu ma większe znaczenie w nurkowaniach trimixowych niż w rekreacyjnych gdyż (zaznacz wszystkie poprawne): 
a.  - hel może powodować przeciekanie 
b.  - sprzęt trimixowy jest ciężki 
c.  - większość sprzętu jest projektowana na stosunkowo małe głębokości 
d.  - wszystkie powyższe 

 
 
 
Dla sprawdzenia: 
1. Prawda. 2. c.  
 
 

Ćwiczenia TEK – 4.2 
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Aplikacje Praktyczne IV 
 
 
Po zaliczeniu tej sesji Zastosowań Praktycznych będziesz potrafił: 
1. Pracując w zespole i używając oprogramowanie komputerowe, zaplanować dwa 

nurkowania trimixowe, oba z deep stopami. Plan musi zawierać zużycie gazów, 
ekspozycje tlenową, profil dekompresji, ciśnienia zwrotne i dekompresję awaryjną dla 
każdego członka zespołu. 

2. Pracując w zespole zaplanować misję nurkowania badającą wpływ ciśnienia na dużych 
głębokościach dla drugiego z nurkowań uwzględniając wymagania czasowe, specyficzne 
zadania, obowiązki poszczególnych członków zespołu i wpływ tych czynników na ogólny 
plan nurkowania. 

 
W Zastosowaniach Praktycznych IV, będziesz dalej doskonalił praktykę przygotowywania 
coraz bardziej skomplikowanych misji. 
 
Nurkowanie Szkoleniowe Nr 5 
 
Podczas Nurkowania Szkoleniowego Nr 5 będziecie: 
 

1. pracując w zespole montować sprzęt włączając cylindry dekompresyjne i planować nurkowanie 
zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz wykonywać sprawdzenie przed nurkowaniem. 

2. pracując w zespole zaplanować i wykonać nurkowanie trimixowe z przyśpieszoną dekompresją. 
3. pracując jako zespół wykonać misję nurkowania, 
4. na dnie prawidłowo zareagować na sytuację symulowanej awarii automatu oddechowego. 
5. na dnie prawidłowo zareagować na sytuację symulowanej awarii inflatora BCD. 
6. wystrzelić bojkę i prawidłowo zareagować na awarię bojki, 
7. na dekompresji wykonać sytuację awaryjną według wyboru instruktora. 
8. demonstrować właściwą kontrolę czasu, głębokości i zasobów gazów poprzez zapisywanie 

głębokości i wskazań manometrów w interwałach czasowych określonych przez instruktora przed 
nurkowaniem. 

 
Nurkowanie Szkoleniowe Nr 6 
 
Podczas Nurkowania Szkoleniowego Nr 6 będziecie: 
 

1. pracując w zespole montować sprzęt włączając cylindry dekompresyjne i planować nurkowanie 
zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz wykonywać sprawdzenie przed nurkowaniem. 

2. pracując w zespole zaplanować i wykonać nurkowanie trimixowe z przyśpieszoną dekompresją. 
3. pracując jako zespół wykonać misję nurkowania obrazującą wpływ ciśnienia na dużej głębokości 

wraz z dokumentowaniem jej efektów, 
4. na dekompresji wykonać sytuację awaryjną według wyboru instruktora. 
5. demonstrować właściwą kontrolę czasu, głębokości i zasobów gazów poprzez zapisywanie 

głębokości i wskazań manometrów w interwałach czasowych określonych przez instruktora przed 
nurkowaniem. 
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Aplikacje Praktyczne V 
 
Po zaliczeniu tej sesji Zastosowań Praktycznych będziesz potrafił: 
1. Pracując w zespole i używając oprogramowanie komputerowe, zaplanować dwa 

nurkowania trimixowe, oba z deep stopami. Plan musi zawierać zużycie gazów, 
ekspozycje tlenową, profil dekompresji, ciśnienia zwrotne i dekompresję awaryjną dla 
każdego członka zespołu. 

2. Pracując w zespole zaplanować misję nurkowania według wyboru zespołu dla obu 
nurkowań. 

 
Nurkowanie Szkoleniowe Nr 7 
 
Podczas Nurkowania Szkoleniowego Nr 7 będziecie: 
 

1. pracując w zespole montować sprzęt włączając cylindry dekompresyjne i planować nurkowanie 
zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz wykonywać sprawdzenie przed nurkowaniem. 

2. pracując w zespole zaplanować i wykonać nurkowanie trimixowe z przyśpieszoną dekompresją. 
3. pracując jako zespół wykonać misję nurkowania , 

 
 
Nurkowanie Szkoleniowe Nr 8 
 
Podczas Nurkowania Szkoleniowego Nr 8 będziecie: 
 

1. pracując w zespole montować sprzęt włączając cylindry dekompresyjne i planować nurkowanie 
zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz wykonywać sprawdzenie przed nurkowaniem. 

2. pracując w zespole zaplanować i wykonać nurkowanie trimixowe z przyśpieszoną dekompresją. 
3. pracując jako zespół wykonać misję nurkowania , 
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Pytania Kontrolne – Rozdział Czwarty 
 
Odpowiedz na poniższe pytania pisemnie i wręcz odpowiedzi instruktorowi. Jeśli czegoś nie rozumiesz, przejrzyj 
materiał w książce. Jeśli masz dalej problemy – poproś instruktora o wyjaśnienie. 
 
1. Jakie są limity nurkowania trimixowego? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jakie są limity twojego wyszkolenia jako nurka Tec Trimix Diver? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Jak zwiększać swoje limity jako nurek Tec Trimix Diver? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Jakie masz obowiązki jako nurek Tec Trimix Diver w odniesieniu do nurkowania 

technicznego i nurkowania trimixowego w szczególności? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jaka jest najważniejsza cecha osobowa niezbędna w zwiększaniu limitów? 
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6. Co to jest głębokość zgniotu? Jak wpływa ona na nurkowanie trimixowe? 
 
 
 
 
 
7. Jaki jest najbezpieczniejszy sposób zapobiegania efektom głębokości zgniotu? 
 
 
 
 
 
 
8. Na jakie ryzyko narażasz się zabierając sprzęt na głębokości większe, niż te do których 

jest on dopuszczony? 
 
 
 
 
 
 
9. Jakie inne związane z głębokością zagadnienia należy mieć na uwadze przy nurkowaniach 

trimixowych? 
 
 
 
 
 
 
10. Jakie sprzęt powinieneś wybierać do głębokich nurkowań trimixowych? 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie studenta:  
 
Dokonałem przeglądu pytań na które odpowiedziałem błędnie lub niekompletnie i teraz 
rozumiem wszystkie pomyłki i pominięcia. 
 
 

________________    _______________ 
        (Podpis)       (Data) 
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Załączniki 
 
Tabela obliczeń Deep Stopów 
 

Głębokość 
dna 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9
90 68 66 65 63 62 60 59 57 56 54 53 51 50
87 66 65 63 62 60 59 57 56 54 53 51 50 48
84 65 63 62 60 59 57 56 54 53 51 50 48 47
81 63 62 60 59 57 56 54 53 51 50 48 47 45
78 62 60 59 57 56 54 53 51 50 48 47 45 44
75 60 59 57 56 54 53 51 50 48 47 45 44 42
72 59 57 56 54 53 51 50 48 47 45 44 42 41
69 57 56 54 53 51 50 48 47 45 44 42 41 39
66 56 54 53 51 50 48 47 45 44 42 41 39 38
63 54 53 51 50 48 47 45 44 42 41 39 38 36
60 53 51 50 48 47 45 44 42 41 39 38 36 35
57 51 50 48 47 45 44 42 41 39 38 36 35 33
54 50 48 47 45 44 42 41 39 38 36 35 33 32
51 48 47 45 44 42 41 39 38 36 35 33 32 30
48 45 44 42 41 39 38 36 35 33 32 30 29
45 42 41 39 38 36 35 33 32 30 29 27
42 39 38 36 35 33 32 30 29 27 26
39 36 35 33 32 30 29 27 26 24
36 33 32 30 29 27 26 24 23
33 30 29 27 26 24 23 21
30 27 26 24 23 21 20
27 24 23 21 20 18
24 21 20 18 17
21 18 17 15
18 15 14
15 12

Głębokość pierwszego wymaganego przystanku dekompresyjnego
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Tabela obliczeń EAD dla trimixu 

 

Frakcja
He 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90

10% 21 23 26 29 31 34 37 40 42 45 48 50 53 56 58 61 64 67 69 72 75 77 80
11% 20 23 26 28 31 34 36 39 42 44 47 50 52 55 58 60 63 66 68 71 74 76 79
12% 20 23 25 28 30 33 36 38 41 44 46 49 52 54 57 60 62 65 67 70 73 75 78
13% 20 22 25 27 30 33 35 38 40 43 46 48 51 54 56 59 61 64 67 69 72 74 77
14% 19 22 24 27 30 32 35 37 40 42 45 48 50 53 55 58 61 63 66 68 71 73 76
15% 19 21 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 50 52 55 57 60 62 65 67 70 72 75
16% 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59 61 64 66 69 71 74
17% 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58 61 63 66 68 71 73
18% 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 42 45 47 50 52 55 57 60 62 65 67 70 72
19% 18 20 22 25 27 30 32 35 37 39 42 44 47 49 52 54 56 59 61 64 66 69 71
20% 17 20 22 24 27 29 32 34 36 39 41 44 46 48 51 53 56 58 60 63 65 68 70
21% 17 19 22 24 26 29 31 33 36 38 41 43 45 48 50 52 55 57 60 62 64 67 69
22% 17 19 21 24 26 28 31 33 35 38 40 42 45 47 49 52 54 56 59 61 63 66 68
23% 16 18 21 23 25 28 30 32 35 37 39 42 44 46 49 51 53 55 58 60 62 65 67
24% 16 18 20 23 25 27 30 32 34 36 39 41 43 45 48 50 52 55 57 59 61 64 66
25% 16 18 20 22 25 27 29 31 34 36 38 40 43 45 47 49 52 54 56 58 61 63 65
26% 15 17 20 22 24 26 28 31 33 35 37 40 42 44 46 48 51 53 55 57 60 62 64
27% 15 17 19 21 24 26 28 30 32 35 37 39 41 43 45 48 50 52 54 56 59 61 63
28% 14 17 19 21 23 25 27 30 32 34 36 38 40 43 45 47 49 51 53 56 58 60 62
29% 14 16 18 21 23 25 27 29 31 33 35 38 40 42 44 46 48 50 52 55 57 59 61
30% 14 16 18 20 22 24 26 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 50 52 54 56 58 60
31% 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 45 47 49 51 53 55 57 59
32% 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
33% 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
34% 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
35% 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55
36% 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 42 44 46 48 50 52 54
37% 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 47 49 51 53
38% 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 30 32 33 35 37 39 41 43 45 46 48 50 52
39% 11 13 14 16 18 20 22 24 25 27 29 31 33 35 36 38 40 42 44 46 47 49 51
40% 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 28 30 32 34 36 37 39 41 43 45 46 48 50
41% 10 12 14 15 17 19 21 22 24 26 28 30 31 33 35 37 38 40 42 44 45 47 49
42% 9,7 11 13 15 17 18 20 22 24 25 27 29 31 32 34 36 38 39 41 43 45 46 48
43% 9,4 11 13 15 16 18 20 21 23 25 26 28 30 32 33 35 37 38 40 42 44 45 47
44% 9 11 12 14 16 17 19 21 22 24 26 28 29 31 33 34 36 38 39 41 43 44 46
45% 8,7 10 12 14 15 17 19 20 22 24 25 27 29 30 32 33 35 37 38 40 42 43 45
46% 8,4 10 12 13 15 16 18 20 21 23 25 26 28 29 31 33 34 36 38 39 41 42 44
47% 8 9,6 11 13 14 16 18 19 21 22 24 26 27 29 30 32 33 35 37 38 40 41 43
48% 7,7 9,2 11 12 14 15 17 19 20 22 23 25 26 28 30 31 33 34 36 37 39 40 42
49% 7,3 8,9 10 12 13 15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33 35 36 38 39 41
50% 7 8,5 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37 39 40
51% 6,7 8,1 9,6 11 13 14 15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33 35 36 38 39
52% 6,3 7,8 9,2 11 12 14 15 16 18 19 21 22 24 25 26 28 29 31 32 34 35 37 38
53% 6 7,4 8,8 10 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24 26 27 29 30 31 33 34 36 37
54% 5,6 7 8,4 9,8 11 13 14 15 17 18 19 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 35 36
55% 5,3 6,6 8 9,3 11 12 13 15 16 17 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35
56% 5 6,3 7,6 8,9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 25 26 27 29 30 31 33 34
57% 4,6 5,9 7,2 8,5 9,8 11 12 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 32 33
58% 4,3 5,5 6,8 8,1 9,3 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 31 32
59% 3,9 5,2 6,4 7,6 8,9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30 31
60% 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30
61% 3,3 4,4 5,6 6,8 7,9 9,1 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29
62% 2,9 4,1 5,2 6,3 7,5 8,6 9,8 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28
63% 2,6 3,7 4,8 5,9 7 8,1 9,2 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27
64% 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,6 8,7 9,8 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26
65% 1,9 2,9 4 5 6,1 7,1 8,2 9,2 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
66% 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 6,7 7,7 8,7 9,7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
67% 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,1 9,1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
68% 0,9 1,8 2,8 3,8 4,7 5,7 6,6 7,6 8,6 9,5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
69% 0,5 1,5 2,4 3,3 4,3 5,2 6,1 7 8 8,9 9,8 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21
70% 0,2 1,1 2 2,9 3,8 4,7 5,6 6,5 7,4 8,3 9,2 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20

Głębokość w metrach
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Tabela konwersji SAC dla trimixu 
 
 
 

 
 

Głębokość Wskaźnik SAC
3 1,3
5 1,5
6 1,6
9 1,9
12 2,2
15 2,5
18 2,8
21 3,1
24 3,4
27 3,7
30 4,0
33 4,3
36 4,6
39 4,9
42 5,2
45 5,5
48 5,8
51 6,1
54 6,4
57 6,7
60 7,0
63 7,3
66 7,6
69 7,9
72 8,2
75 8,5
78 8,8
81 9,1
84 9,4
87 9,7
90 10,0
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Tabela maksymalnych głębokości PO2 dla trimixu 
 
Frakcja O2 1,4 bar 1,6 bar Frakcja O2 1,4 bar 1,6 bar Frakcja O2 1,4 bar 1,6 bar

10% 130 150 40% 25 30 70% 10 13
11% 117 135 41% 24 29 71% 10 13
12% 107 123 42% 23 28 72% 9 12
13% 98 113 43% 23 27 73% 9 12
14% 90 104 44% 22 26 74% 9 12
15% 83 97 45% 21 26 75% 9 11
16% 78 90 46% 20 25 76% 8 11
17% 72 84 47% 20 24 77% 8 11
18% 68 79 48% 19 23 78% 8 11
19% 64 74 49% 19 23 79% 8 10
20% 60 70 50% 18 22 80% 8 10
21% 57 66 51% 17 21 81% 7 10
22% 54 63 52% 17 21 82% 7 10
23% 51 60 53% 16 20 83% 7 9
24% 48 57 54% 16 20 84% 7 9
25% 46 54 55% 15 19 85% 6 9
26% 44 52 56% 15 19 86% 6 9
27% 42 49 57% 15 18 87% 6 8
28% 40 47 58% 14 18 88% 6 8
29% 38 45 59% 14 17 89% 6 8
30% 37 43 60% 13 17 90% 6 8
31% 35 42 61% 13 16 91% 5 8
32% 34 40 62% 13 16 92% 5 7
33% 32 38 63% 12 15 93% 5 7
34% 31 37 64% 12 15 94% 5 7
35% 30 36 65% 12 15 95% 5 7
36% 29 34 66% 11 14 96% 5 7
37% 28 33 67% 11 14 97% 4 6
38% 27 32 68% 11 14 98% 4 6
39% 26 31 69% 10 13 99% 4 6

100% 4 6
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Tabele PO2, CNS i OTU dla trimixu 
 

Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS%
3 0,13 - 0,00% 3 0,14 - 0,00% 3 0,16 - 0,00%
5 0,15 - 0,00% 5 0,17 - 0,00% 5 0,18 - 0,00%
6 0,16 - 0,00% 6 0,18 - 0,00% 6 0,19 - 0,00%
9 0,19 - 0,00% 9 0,21 - 0,00% 9 0,23 - 0,00%
12 0,22 - 0,00% 12 0,24 - 0,00% 12 0,26 - 0,00%
15 0,25 - 0,00% 15 0,28 - 0,00% 15 0,30 - 0,00%
18 0,28 - 0,00% 18 0,31 - 0,00% 18 0,34 - 0,00%
21 0,31 - 0,00% 21 0,34 - 0,00% 21 0,37 - 0,00%
24 0,34 - 0,00% 24 0,37 - 0,00% 24 0,41 - 0,00%
27 0,37 - 0,00% 27 0,41 - 0,00% 27 0,44 - 0,00%
30 0,40 - 0,00% 30 0,44 - 0,00% 30 0,48 - 0,00%
33 0,43 - 0,00% 33 0,47 - 0,00% 33 0,52 0,06 0,14%
36 0,46 - 0,00% 36 0,51 0,03 0,14% 36 0,55 0,15 0,14%
39 0,49 - 0,00% 39 0,54 0,12 0,14% 39 0,59 0,24 0,14%
42 0,52 0,07 0,14% 42 0,57 0,20 0,14% 42 0,62 0,31 0,17%
45 0,55 0,15 0,14% 45 0,61 0,27 0,17% 45 0,66 0,39 0,17%
48 0,58 0,22 0,14% 48 0,64 0,34 0,17% 48 0,70 0,46 0,17%
51 0,61 0,28 0,17% 51 0,67 0,41 0,17% 51 0,73 0,53 0,22%
54 0,64 0,35 0,17% 54 0,70 0,48 0,17% 54 0,77 0,60 0,22%
57 0,67 0,41 0,17% 57 0,74 0,54 0,22% 57 0,80 0,66 0,22%
60 0,70 0,47 0,17% 60 0,77 0,60 0,22% 60 0,84 0,73 0,28%
63 0,73 0,52 0,22% 63 0,80 0,66 0,22% 63 0,88 0,79 0,28%
66 0,76 0,58 0,22% 66 0,84 0,72 0,28% 66 0,91 0,85 0,33%
69 0,79 0,64 0,22% 69 0,87 0,78 0,28% 69 0,95 0,91 0,33%
72 0,82 0,69 0,28% 72 0,90 0,83 0,28% 72 0,98 0,97 0,33%
75 0,85 0,74 0,28% 75 0,94 0,89 0,33% 75 1,02 1,03 0,42%

Zawartość tlenu 10% Zawartość tlenu 11% Zawartość tlenu 12%
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Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS%
3 0,17 - 0,00% 3 0,18 - 0,00% 3 0,20 - 0,00%
5 0,20 - 0,00% 5 0,21 - 0,00% 5 0,23 - 0,00%
6 0,21 - 0,00% 6 0,22 - 0,00% 6 0,24 - 0,00%
9 0,25 - 0,00% 9 0,27 - 0,00% 9 0,29 - 0,00%
12 0,29 - 0,00% 12 0,31 - 0,00% 12 0,33 - 0,00%
15 0,33 - 0,00% 15 0,35 - 0,00% 15 0,38 - 0,00%
18 0,36 - 0,00% 18 0,39 - 0,00% 18 0,42 - 0,00%
21 0,40 - 0,00% 21 0,43 - 0,00% 21 0,47 - 0,00%
24 0,44 - 0,00% 24 0,48 - 0,00% 24 0,51 0,04 0,14%
27 0,48 - 0,00% 27 0,52 0,06 0,14% 27 0,56 0,16 0,14%
30 0,52 0,07 0,14% 30 0,56 0,17 0,14% 30 0,60 0,26 0,14%
33 0,56 0,17 0,14% 33 0,60 0,27 0,14% 33 0,65 0,36 0,17%
36 0,60 0,26 0,14% 36 0,64 0,36 0,17% 36 0,69 0,45 0,17%
39 0,64 0,34 0,17% 39 0,63 0,44 0,17% 39 0,74 0,53 0,22%
42 0,68 0,42 0,17% 42 0,73 0,52 0,22% 42 0,78 0,62 0,22%
45 0,72 0,50 0,22% 45 0,77 0,60 0,22% 45 0,83 0,70 0,28%
48 0,75 0,57 0,22% 48 0,81 0,68 0,28% 48 0,87 0,78 0,28%
51 0,79 0,64 0,22% 51 0,85 0,75 0,28% 51 0,92 0,86 0,33%
54 0,83 0,71 0,28% 54 0,90 0,82 0,28% 54 0,96 0,93 0,33%
57 0,87 0,78 0,28% 57 0,94 0,90 0,33% 57 1,01 1,01 0,42%
60 0,91 0,85 0,33% 60 0,98 0,97 0,42% 60 1,05 1,08 0,42%
63 0,95 0,91 0,33% 63 1,02 1,04 0,33% 63 1,10 1,16 0,42%
66 0,99 0,98 0,33% 66 1,06 1,11 0,42% 66 1,14 1,23 0,48%
69 1,03 1,04 0,42% 69 1,11 1,17 0,42% 69 1,19 1,30 0,48%
72 1,07 1,11 0,42% 72 1,15 1,24 0,48% 72 1,23 1,37 0,55%
75 1,11 1,17 0,48% 75 1,19 1,31 0,48% 75 1,28 1,44 0,55%

Zawartość tlenu 13% Zawartość tlenu 14% Zawartość tlenu 15%
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Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS%
3 0,21 - 0,00% 3 0,22 - 0,00% 3 0,23 - 0,00%
5 0,24 - 0,00% 5 0,26 - 0,00% 5 0,27 - 0,00%
6 0,26 - 0,00% 6 0,27 - 0,00% 6 0,29 - 0,00%
9 0,30 - 0,00% 9 0,32 - 0,00% 9 0,34 - 0,00%
12 0,35 - 0,00% 12 0,37 - 0,00% 12 0,40 - 0,00%
15 0,40 - 0,00% 15 0,43 - 0,00% 15 0,45 - 0,00%
18 0,45 - 0,00% 18 0,48 - 0,00% 18 0,50 0,02 0,00%
21 0,50 - 0,00% 21 0,53 0,09 0,14% 21 0,56 0,17 0,14%
24 0,54 0,13 0,14% 24 0,58 0,21 0,14% 24 0,61 0,29 0,17%
27 0,59 0,25 0,14% 27 0,63 0,32 0,17% 27 0,67 0,40 0,17%
30 0,64 0,35 0,17% 30 0,68 0,43 0,17% 30 0,72 0,51 0,22%
33 0,69 0,44 0,17% 33 0,73 0,53 0,22% 33 0,77 0,61 0,22%
36 0,74 0,54 0,22% 36 0,78 0,62 0,22% 36 0,83 0,70 0,28%
39 0,78 0,63 0,22% 39 0,83 0,71 0,28% 39 0,88 0,80 0,28%
42 0,83 0,71 0,28% 42 0,88 0,80 0,28% 42 0,94 0,89 0,33%
45 0,88 0,80 0,28% 45 0,94 0,89 0,33% 45 0,99 0,98 0,33%
48 0,93 0,88 0,33% 48 0,99 0,98 0,33% 48 1,04 1,07 0,42%
51 0,98 0,96 0,33% 51 1,04 1,06 0,42% 51 1,10 1,16 0,42%
54 1,02 1,04 0,42% 54 1,09 1,14 0,42% 54 1,15 1,25 0,48%
57 1,07 1,12 0,42% 57 1,14 1,23 0,48% 57 1,21 1,33 0,55%
60 1,12 1,20 0,48% 60 1,19 1,31 0,48% 60 1,26 1,42 0,55%
63 1,17 1,27 0,48% 63 1,24 1,39 0,55% 63 1,31 1,50 0,67%
66 1,22 1,35 0,55% 66 1,29 1,46 0,55% 66 1,37 1,58 0,67%
69 1,26 1,42 0,55% 69 1,34 1,54 0,67% 69 1,42 1,66 0,83%
72 1,31 1,50 0,67% 72 1,39 1,62 0,67% 72 1,48 1,74 0,83%
75 1,36 1,57 0,67% 75 1,45 1,70 0,83% 75 1,53 1,82 2,22%

Zawartość tlenu 16% Zawartość tlenu 17% Zawartość tlenu 18%
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Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS%
3 0,25 - 0,00% 3 0,26 - 0,00% 3 0,27 - 0,00%
5 0,29 - 0,00% 5 0,30 - 0,00% 5 0,32 - 0,00%
6 0,30 - 0,00% 6 0,32 - 0,00% 6 0,34 - 0,00%
9 0,36 - 0,00% 9 0,38 - 0,00% 9 0,40 - 0,00%
12 0,42 - 0,00% 12 0,44 - 0,00% 12 0,46 - 0,00%
15 0,48 - 0,00% 15 0,50 - 0,00% 15 0,53 0,08 0,14%
18 0,53 0,10 0,14% 18 0,56 0,17 0,14% 18 0,59 0,24 0,14%
21 0,59 0,24 0,14% 21 0,62 0,31 0,17% 21 0,65 0,37 0,17%
24 0,65 0,36 0,17% 24 0,68 0,43 0,17% 24 0,71 0,49 0,22%
27 0,70 0,47 0,17% 27 0,74 0,54 0,22% 27 0,78 0,61 0,22%
30 0,76 0,58 0,22% 30 0,80 0,65 0,22% 30 0,84 0,73 0,28%
33 0,82 0,69 0,28% 33 0,86 0,76 0,28% 33 0,90 0,84 0,28%
36 0,87 0,79 0,28% 36 0,92 0,87 0,33% 36 0,97 0,94 0,33%
39 0,93 0,88 0,33% 39 0,98 0,97 0,33% 39 1,03 1,05 0,42%
42 0,99 0,98 0,33% 42 1,04 1,07 0,42% 42 1,09 1,15 0,42%
45 1,05 1,07 0,42% 45 1,10 1,16 0,42% 45 1,16 1,25 0,48%
48 1,10 1,17 0,42% 48 1,16 1,26 0,48% 48 1,22 1,35 0,55%
51 1,16 1,26 0,48% 51 1,22 1,35 0,55% 51 1,28 1,45 0,55%
54 1,22 1,35 0,55% 54 1,28 1,45 0,55% 54 1,34 1,54 0,67%
57 1,27 1,44 0,55% 57 1,34 1,54 0,67% 57 1,41 1,64 0,83%
60 1,33 1,52 0,67% 60 1,40 1,63 0,83% 60 1,47 1,73 0,83%
63 1,39 1,61 0,67% 63 1,46 1,72 0,83% 63 1,53 1,83 2,22%
66 1,44 1,69 0,83% 66 1,52 1,81 2,22% 66 1,60 1,92 2,22%
69 1,50 1,78 0,83% 69 1,58 1,98 2,22%
72 1,56 1,86 2,22%

Zawartość tlenu 19% Zawartość tlenu 20% Zawartość tlenu 21%
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Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS%
3 0,29 - 0,00% 3 0,30 - 0,00% 3 0,31 - 0,00%
5 0,33 - 0,00% 5 0,35 - 0,00% 5 0,36 - 0,00%
6 0,35 - 0,00% 6 0,37 - 0,00% 6 0,38 - 0,00%
9 0,42 - 0,00% 9 0,44 - 0,00% 9 0,46 - 0,00%
12 0,48 - 0,00% 12 0,51 0,03 0,14% 12 0,53 0,09 0,14%
15 0,55 0,15 0,14% 15 0,58 0,21 0,14% 15 0,60 0,26 0,14%
18 0,62 0,30 0,17% 18 0,64 0,36 0,17% 18 0,67 0,41 0,17%
21 0,68 0,43 0,17% 21 0,71 0,49 0,22% 21 0,74 0,55 0,22%
24 0,75 0,56 0,22% 24 0,78 0,62 0,22% 24 0,82 0,68 0,28%
27 0,81 0,68 0,28% 27 0,85 0,75 0,28% 27 0,89 0,81 0,28%
30 0,88 0,80 0,28% 30 0,92 0,87 0,33% 30 0,96 0,93 0,33%
33 0,95 0,91 0,33% 33 0,99 0,98 0,33% 33 1,03 1,05 0,42%
36 1,01 1,02 0,42% 36 1,06 1,10 0,42% 36 1,10 1,17 0,42%
39 1,08 1,13 0,42% 39 1,13 1,21 0,48% 39 1,18 1,28 0,48%
42 1,14 1,23 0,48% 42 1,20 1,32 0,48% 42 1,25 1,40 0,55%
45 1,21 1,34 0,55% 45 1,27 1,41 0,55% 45 1,32 1,51 0,67%
48 1,28 1,44 0,55% 48 1,33 1,53 0,67% 48 1,39 1,62 0,67%
51 1,34 1,54 0,67% 51 1,40 1,63 0,67% 51 1,46 1,72 0,83%
54 1,41 1,64 0,83% 54 1,47 1,74 0,83% 54 1,54 1,83 2,22%
57 1,47 1,74 0,83% 57 1,54 1,84 2,22%
60 1,54 1,84 2,22%

Zawartość tlenu 22% Zawartość tlenu 23% Zawartość tlenu 24%

 
 
 



 

116 PADI DSAT Tec Trimix Diver © 2004

 Podręcznik kursanta Wersja 1.0

 

 

Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS%
3 0,33 - 0,00% 3 0,35 - 0,00% 3 0,38 - 0,00%
5 0,38 - 0,00% 5 0,41 - 0,00% 5 0,44 - 0,00%
6 0,40 - 0,00% 6 0,43 - 0,00% 6 0,46 - 0,00%
9 0,48 - 0,00% 9 0,51 0,05 0,14% 9 0,55 0,15 0,14%
12 0,55 0,15 0,14% 12 0,59 0,25 0,14% 12 0,64 0,34 0,17%
15 0,63 0,32 0,17% 15 0,68 0,42 0,17% 15 0,73 0,52 0,22%
18 0,70 0,47 0,17% 18 0,76 0,57 0,22% 18 0,81 0,68 0,28%
21 0,78 0,61 0,22% 21 0,84 0,72 0,28% 21 0,90 0,83 0,28%
24 0,85 0,74 0,28% 24 0,92 0,86 0,33% 24 0,99 0,98 0,33%
27 0,93 0,87 0,33% 27 1,00 1,00 0,33% 27 1,07 1,12 0,42%
30 1,00 1,00 0,33% 30 1,08 1,13 0,42% 30 1,16 1,26 0,48%
33 1,08 1,12 0,42% 33 1,16 1,26 0,48% 33 1,25 1,40 0,55%
36 1,15 1,24 0,48% 36 1,24 1,39 0,55% 36 1,33 1,53 0,67%
39 1,23 1,36 0,55% 39 1,32 1,51 0,67% 39 1,42 1,66 0,83%
42 1,30 1,48 0,55% 42 1,40 1,63 0,67% 42 1,51 1,79 2,22%
45 1,38 1,59 0,67% 45 1,49 1,76 0,83% 45 1,60 1,92 2,22%
48 1,45 1,70 0,83% 48 1,57 1,87 2,22%
51 1,53 1,81 2,22%

Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS%
3 0,34 - 0,00% 3 0,36 - 0,00% 3 0,39 - 0,00%
5 0,39 - 0,00% 5 0,42 - 0,00% 5 0,45 - 0,00%
6 0,42 - 0,00% 6 0,45 - 0,00% 6 0,48 - 0,00%
9 0,49 - 0,00% 9 0,53 0,10 0,14% 9 0,57 0,20 0,14%
12 0,57 0,20 0,14% 12 0,62 0,30 0,17% 12 0,66 0,39 0,17%
15 0,65 0,37 0,17% 15 0,70 0,47 0,17% 15 0,75 0,56 0,22%
18 0,73 0,52 0,22% 18 0,78 0,63 0,22% 18 0,84 0,73 0,28%
21 0,81 0,67 0,28% 21 0,87 0,78 0,28% 21 0,93 0,88 0,33%
24 0,88 0,80 0,28% 24 0,95 0,92 0,33% 24 1,02 1,03 0,42%
27 0,96 0,94 0,33% 27 1,04 1,06 0,42% 27 1,11 1,18 0,48%
30 1,04 1,07 0,42% 30 1,12 1,20 0,48% 30 1,20 1,32 0,48%
33 1,12 1,19 0,48% 33 1,20 1,33 0,48% 33 1,29 1,46 0,55%
36 1,20 1,32 0,48% 36 1,29 1,46 0,55% 36 1,38 1,60 0,67%
39 1,27 1,44 0,55% 39 1,37 1,59 0,67% 39 1,47 1,73 0,83%
42 1,35 1,56 0,67% 42 1,46 1,71 0,83% 42 1,56 1,87 2,22%
45 1,43 1,67 0,83% 45 1,54 1,84 2,22%
48 1,51 1,79 2,22%
51 1,59 1,90 2,22%

Zawartość tlenu 25% Zawartość tlenu 27% Zawartość tlenu 29%

Zawartość tlenu 26% Zawartość tlenu 28% Zawartość tlenu 30%
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Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS%
3 0,40 - 0,00% 3 0,43 - 0,00% 3 0,46 - 0,00%
5 0,47 - 0,00% 5 0,50 - 0,00% 5 0,53 0,08 0,14%
6 0,50 - 0,00% 6 0,53 0,09 0,14% 6 0,56 0,17 0,14%
9 0,59 0,24 0,14% 9 0,63 0,32 0,17% 9 0,67 0,40 0,17%
12 0,68 0,43 0,17% 12 0,73 0,52 0,22% 12 0,77 0,60 0,22%
15 0,78 0,61 0,22% 15 0,83 0,70 0,28% 15 0,88 0,79 0,28%
18 0,87 0,78 0,28% 18 0,92 0,87 0,33% 18 0,98 0,97 0,33%
21 0,96 0,93 0,33% 21 1,02 1,04 0,42% 21 1,09 1,14 0,42%
24 1,05 1,09 0,42% 24 1,12 1,20 0,48% 24 1,19 1,31 0,48%
27 1,15 1,24 0,48% 27 1,22 1,36 0,55% 27 1,30 1,47 0,55%
30 1,24 1,38 0,55% 30 1,32 1,51 0,67% 30 1,40 1,63 0,67%
33 1,33 1,53 0,67% 33 1,42 1,66 0,83% 33 1,51 1,79 2,22%
36 1,43 1,67 0,83% 36 1,52 1,80 2,22%
39 1,52 1,81 2,22%

Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS%
3 0,42 - 0,00% 3 0,44 - 0,00% 3 0,47 - 0,00%
5 0,48 - 0,00% 5 0,51 0,04 0,14% 5 0,54 0,12 0,14%
6 0,51 0,05 0,14% 6 0,54 0,13 0,14% 6 0,58 0,21 0,14%
9 0,61 0,28 0,17% 9 0,65 0,36 0,17% 9 0,68 0,44 0,17%
12 0,70 0,48 0,17% 12 0,75 0,56 0,22% 12 0,79 0,64 0,22%
15 0,80 0,65 0,22% 15 0,85 0,74 0,28% 15 0,90 0,83 0,28%
18 0,90 0,82 0,28% 18 0,95 0,92 0,33% 18 1,01 1,01 0,42%
21 0,99 0,99 0,33% 21 1,05 1,09 0,42% 21 1,12 1,19 0,48%
24 1,09 1,14 0,42% 24 1,16 1,25 0,48% 24 1,22 1,36 0,55%
27 1,18 1,30 0,48% 27 1,26 1,41 0,55% 27 1,33 1,53 0,67%
30 1,28 1,45 0,55% 30 1,36 1,57 0,67% 30 1,44 1,69 0,83%
33 1,38 1,59 0,67% 33 1,46 1,72 0,83% 33 1,55 1,85 2,22%
36 1,47 1,74 0,83% 36 1,56 1,87 2,22%
39 1,57 1,88 2,22%

Zawartość tlenu 31% Zawartość tlenu 33% Zawartość tlenu 35%

Zawartość tlenu 32% Zawartość tlenu 34% Zawartość tlenu 36%
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Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS%
3 0,48 - 0,00% 3 0,51 0,03 0,14% 3 0,55 0,14 0,14%
5 0,56 0,16 0,14% 5 0,59 0,23 0,14% 5 0,63 0,33 0,17%
6 0,59 0,25 0,14% 6 0,62 0,31 0,17% 6 0,67 0,41 0,17%
9 0,70 0,47 0,17% 9 0,74 0,55 0,22% 9 0,80 0,65 0,22%
12 0,81 0,68 0,28% 12 0,86 0,76 0,28% 12 0,92 0,87 0,33%
15 0,93 0,87 0,33% 15 0,98 0,96 0,33% 15 1,05 1,08 0,42%
18 1,04 1,06 0,42% 18 1,09 1,15 0,42% 18 1,18 1,28 0,48%
21 1,15 1,24 0,48% 21 1,21 1,34 0,55% 21 1,30 1,48 0,55%
24 1,26 1,41 0,55% 24 1,33 1,52 0,67% 24 1,43 1,67 0,83%
27 1,37 1,58 0,67% 27 1,44 1,69 0,83% 27 1,55 1,86 2,22%
30 1,48 1,75 0,83% 30 1,56 1,87 2,22%
33 1,59 1,91 2,22%

Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS%
Głęb. PO2 OTU/min CNS% 3 0,52 0,07 0,14% 3 0,56 0,17 0,14%

3 0,49 - 0,00% 5 0,60 0,26 0,14% 5 0,65 0,36 0,17%
5 0,57 0,20 0,14% 6 0,64 0,35 0,17% 6 0,69 0,44 0,17%
6 0,61 0,28 0,17% 9 0,76 0,58 0,22% 9 0,82 0,69 0,28%
9 0,72 0,51 0,22% 12 0,88 0,80 0,28% 12 0,95 0,91 0,33%
12 0,84 0,72 0,28% 15 1,00 1,00 0,33% 15 1,08 1,12 0,42%
15 0,95 0,92 0,33% 18 1,12 1,20 0,48% 18 1,20 1,33 0,48%
18 1,06 1,11 0,42% 21 1,24 1,38 0,55% 21 1,33 1,53 0,67%
21 1,18 1,29 0,48% 24 1,36 1,57 0,67% 24 1,46 1,72 0,83%
24 1,29 1,46 0,67% 27 1,48 1,75 0,83% 27 1,59 1,91 2,22%
27 1,41 1,64 0,83% 30 1,60 1,92 2,22%
30 1,52 1,81 2,22%

Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS%
3 0,53 0,10 0,14% 3 0,57 0,20 0,14%
5 0,62 0,30 0,17% 5 0,66 0,39 0,17%
6 0,66 0,38 0,17% 6 0,70 0,48 0,17%
9 0,78 0,62 0,22% 9 0,84 0,72 0,28%
12 0,90 0,83 0,28% 12 0,97 0,95 0,33%
15 1,03 1,04 0,42% 15 1,10 1,16 0,42%
18 1,15 1,24 0,48% 18 1,23 1,37 0,55%
21 1,27 1,43 0,55% 21 1,36 1,57 0,67%
24 1,39 1,62 0,67% 24 1,50 1,77 0,83%
27 1,52 1,80 2,22%

Zawartość tlenu 41% Zawartość tlenu 44%

Zawartość tlenu 37% Zawartość tlenu 39% Zawartość tlenu 42%

Zawartość tlenu 38%
Zawartość tlenu 40% Zawartość tlenu 43%
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Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS%
3 0,59 0,23 0,14% 3 0,62 0,31 0,17% 3 0,65 0,37 0,17%
5 0,68 0,42 0,17% 5 0,72 0,51 0,22% 5 0,75 0,56 0,22%
6 0,72 0,51 0,22% 6 0,77 0,60 0,22% 6 0,80 0,65 0,22%
9 0,86 0,75 0,28% 9 0,91 0,85 0,33% 9 0,95 0,92 0,33%

12 0,99 0,98 0,33% 12 1,06 1,09 0,42% 12 1,10 1,16 0,42%
15 1,13 1,20 0,48% 15 1,20 1,32 0,48% 15 1,25 1,40 0,55%
18 1,26 1,42 0,55% 18 1,34 1,54 0,67% 18 1,40 1,63 0,67%
21 1,40 1,62 0,67% 21 1,49 1,76 0,83% 21 1,55 1,85 2,22%
24 1,53 1,82 2,22%

Głęb. PO2 OTU/min CNS% Głęb. PO2 OTU/min CNS%
3 0,60 0,26 0,14% 3 0,64 0,34 0,17%
5 0,69 0,45 0,17% 5 0,74 0,53 0,22%
6 0,74 0,54 0,22% 6 0,78 0,63 0,22%
9 0,87 0,79 0,28% 9 0,93 0,88 0,33%

12 1,01 1,02 0,42% 12 1,08 1,13 0,42%
15 1,15 1,24 0,48% 15 1,23 1,36 0,55%
18 1,29 1,46 0,55% 18 1,37 1,59 0,67%
21 1,43 1,67 0,83% 21 1,52 1,81 2,22%
24 1,56 1,87 2,22%

Głęb. PO2 OTU/min CNS%
3 0,61 0,29 0,17%
5 0,71 0,48 0,22%
6 0,75 0,57 0,22%
9 0,89 0,82 0,28%

12 1,03 1,06 0,42%
15 1,18 1,28 0,48%
18 1,32 1,50 0,67%
21 1,46 1,71 0,83%
24 1,60 1,92 2,22%

Zawartość tlenu 50%

Zawartość tlenu 46%

Zawartość tlenu 47%

Zawartość tlenu 49%

Zawartość tlenu 45% Zawartość tlenu 48%

 
 
 
 


