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РОЊЕЊЕ НА ДАХ ИЛИ У АПНЕИ

Роњење на дах или како се стручно назива, у апнеи, је
најраширенији и истовремено најопаснији вид роњења,
нормално, уколико се не предузму одговарајуће
профилактичке мере.

Пре свега, сваки човек који жели да се бави овом врстом
роњења мора бити потпуно здрав и психофизички као и
теоретски спреман.

За време роњења у апнеи рониоц је изложен променама
повишеног притиска водене средине која га окружује,
разним феноменима због недостатка кисеоника и
неповољним температурним условима. Промене
притиска, поред директног деловања на телесне
шупљине, могу директно негативно да утичу и доведу до
појаве недостатка кисеоника, односно хипоксије.
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На почетку да погледамо у чему се огледа негативно
дејство водене средине на телесне шупљине човека

Као први утицај на који одмах наиђемо је утицај
повишеног притиска на бубне опне.
Притисак водене средине се мења и повећава линеарно
са повећањем дубине роњења тако да се са сваким
метром повећања дубине притисак повећава за 0,1 бар,
што значи да притисак на 10м износи 2 бара, на 20м
износи 3 бара итд.

На почетку да погледамо у чему се огледа негативно
дејство водене средине на телесне шупљине човека

Као први утицај на који одмах наиђемо је утицај
повишеног притиска на бубне опне.
Притисак водене средине се мења и повећава линеарно
са повећањем дубине роњења тако да се са сваким
метром повећања дубине притисак повећава за 0,1 бар,
што значи да притисак на 10м износи 2 бара, на 20м
износи 3 бара итд.

Пресек органа
за слух

Звуковод

Бубна опна

Еустахијева
туба

Ждрело



На слици видимо стање
распореда притисака са
спољне и унутрашње стране
бубне опне

Као што видимо притисак је
изједначен и бубна опна се
налази у неутралном положају
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спољне и унутрашње стране
бубне опне

Као што видимо притисак је
изједначен и бубна опна се
налази у неутралном положају

Пре зарањања рониоц на површини воде удише ваздух
под притиском од 1 бара и у његовом средњем уху
влада притисак од 1 бара..



Како се дубина зарањања повећава, повећава се и
притисак околине, а самим тим тај притисак се осећа као
притисак на бубне опне које вода полако потискује према
унутра. Рониоц почиње да тај притисак осећа већ на
дубини од 1,5 до 2м, као мала нелагодност, која уколико
настави даље, већ на 2,5м изазива бол у ушима.
Повећањем дубине роњења, преко 3м, бол се повећава
због повећања притиска и уколико се не изврши
изједначавање притиска долази до пуцања бубне опне,
наглог продора воде у средње ухо и веома често, због
неподношљивог бола, долази до губитка свести услед чега
се рониоц удави.
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На слици се јасно види разлика
у притисцима са спољне и
унутрашње стране бубне опне
која се деформише према
средњем уху у коме влада нижи
притисак од притиска околине



ПОСТУПАК ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПРИТИСКА У
СРЕДЊЕМ УХУ

Најједноставнији начин за изједначавање притиска је
следећи:

Палцем и кажипрстом једне руке притиснути снажно
нос, преко маске, и снажно дунути на нос при чему
ваздух који је упућен у носну шупљину, пошто не може
изаћи напоље, свој пут ће наћи кроз средње ухо до
бубне опне са унутрашње стране уха и повећањем
притиска у средњем уху доћи ће до исправљања бубне
опне и моменталног престанка осећаја бола.

Након тога може се наставити са повећањем
дубине.
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Наравно, са сваким повећањем дубине за наредних 2-3
метра процес се понавља и потребно је сваки пут
поновити поступак изједначавања притиска.
Приликом израњања није потребно вршити
изједначавање притиска.

Забрањена је употреба било каквих “чепова” за
уши!!!

УКОЛИКО ОВИМ ПОСТУПКОМ НЕ УСПЕТЕ
ИЗЈЕДНАЧИТИ ПРИТИСАК ОДМАХ ПРЕКИНУТИ СА
ДАЉИМ ЗАРАЊАЊЕМ И ИЗАЋИ НА ПОВРШИНУ!!!
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ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПРИТИСКА У МАСЦИ
Након зарањања са повећањем дубине роњења и
повећањем притиска околине долази до повећања
притиска на стакло маске који се преноси преко
еластичног гуменог или пластичног тела маске на чеоне
кости и лице рониоца што се постепено претвара у
притисак који постаје непријатан и изазива бол који се
повећава са дубином роњења.

Изједначавање притиска у масци се врши једноставним
лаганим издувавањем ваздуха кроз нос у унутрашњост
маске све док се не изврши изједначавање притиска
унутар маске са спољним притиском који врши водена
средина. На тај начин је тренутни проблем решен. Са
повећањем дубине потребно је понављати поступак.

Изједначавање притиска у ушима и у масци временом
постане рутина и рониоц почне да изводи ове
поступке без много размишљања - аутоматски.
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ОПРЕМА ЗА РОЊЕЊЕ НА ДАХ
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ВИД У ВОДИ

Интензитет светлости у води опада са повећањем
дубине, при идеалним светлосним условима дању на
површини воде, на дубини од 5м интензитет светлости
опадне на четвртину, на 15м смањује се на осмину, а на
40м опадне на тридесетину видљивости него на
површини.

Видљивост у води зависи од дубине, прозрачности
воде, врсте воде (море или језеро), доба дана и године,
метеоролошких услова и географског положаја.
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Сви сунчеви зраци не пробијају се подједнако у дубину
воде, један део се рефлектује од површине воде у
зависности од положаја сунца. Када је сунце високо у
зениту рефлектује се свега 2% светлости, а када се
налази под углом од 10°над хоризонтом рефлектује се
и до 35% сунчевих зрака.

Осим тога, са повећањем дубине видљивост се
смањује због апсорпције светлости и претварања у
топлоту. Апсорпција није подједнака за све делове
сунчаног спектра. Црвени део спектра нестаје већ на
дубини од 1м, наранџасти након 5м, жути након 10
метара, љубичасти након 20м а плави и зелени након
30м.
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Приликом роњења са маском предмети под водом
су привидно ближи и крупнији.

4 метра

3 метра



СЛУХ У ВОДИ

Свима је познат принцип на коме делује орган слуха и на
који начин наш мозак одређује са које стране долази звук.
Одређивање са које стране стиже звук врши се на основу
“фазне разлике” звука на једном и на другом уху. Брзина
звука кроз ваздух износи 300м/с.

Глава

Т1
Т2

Извор звука

Као што се са цртежа може видети звук који полази из
исте тачке стиже до левог уха за време Т1, а до десног
уха за време Т2 при чему је Т2 > T1. На основу тога наш
мозак нам даје информацију о томе где се налази извор
звука.
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Вода као средина је много гушћа од ваздуха, па се
према томе и звук у води простире много брже, односно
1500м/с. На тај начин “фазна разлика” између звука на
левом уху и звука на десном уху је веома мала (око 5
пута мања) што нашем мозгу не дозвољава прецизно
одређивање из ког правца долази звук.

Ово је веома важно зато што док смо у води, а при томе
чујемо звук мотора неког пловила не можемо прецизно
(уопште) одредити из ког правца нам прети опасност и
морамо бити веома опрезни приликом израњања.

Из тог разлога сваки рониоц је дужан да своје место
роњења обележи ронилачком бовом коју вуче за собом.
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Роњење на дах врши се са ваздухом који смо последњи
пут дубоко удахнули пре зарањања. То је
инспираторна апнеа.

Време трајања роњења зависи од много фактора:

- позитиван утицај на време трајања изражава
капацитет плућа, утренираност, мотивација, топла
средина, врста водене средине (море, језеро или река)

- негативан утицај на време трајања испољава
замор, страх, ниска температура и притисак воде
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капацитет плућа, утренираност, мотивација, топла
средина, врста водене средине (море, језеро или река)
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замор, страх, ниска температура и притисак воде



Мушкарци у просеку могу дуже задржати дах од жена.
Време трајања апнее се може продужити уколико пре
зарањања извршимо хипервентилацију плућа са
неколико дубоких узастопних удаха и издаха, а још
више уколико пре зарањања удишемо чист кисеоник.
У нормалној атмосфери одрастао мушкарац може
задржати дах од 30-90 секунди, уколико се изврши
хипервентилација време задржавања даха се може
продужити на 3-4 минута, док код предходне
инхалације кисеоником то време се може продужити и
до 5-7 минута.

За време роњења на дах огроман је утицај промене
притиска водене средине на тело рониоца, а такође и
на време трајања.
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ОПАСНОСТИ ПРИ РОЊЕЊУ НА ДАХ

Прва и основна опасност је утицај повишеног
притиска воде на бубне опне и остале телесне
шупљине (фронталне и максиларне синусе).

Осим тога, код зарона на већим дубинама, веома често,
код неискусних ронилаца, долази до појаве хипоксије
услед недовољног искуства, непознавања проблема,
хвалисања или такмичења са “другарима” и покушаја
да се дохвати неки предмет на дубини која превазилази
свеукупност могућности рониоца.
Како долази до појаве ове “болести” која се најчешће
завршава фатално???

ОПАСНОСТИ ПРИ РОЊЕЊУ НА ДАХ

Прва и основна опасност је утицај повишеног
притиска воде на бубне опне и остале телесне
шупљине (фронталне и максиларне синусе).

Осим тога, код зарона на већим дубинама, веома често,
код неискусних ронилаца, долази до појаве хипоксије
услед недовољног искуства, непознавања проблема,
хвалисања или такмичења са “другарима” и покушаја
да се дохвати неки предмет на дубини која превазилази
свеукупност могућности рониоца.
Како долази до појаве ове “болести” која се најчешће
завршава фатално???



Ако посматрамо ваздух који удишемо и извршимо анализу
смеше гасова од којих се он састоји доћи ћемо до
следећих података, да се ваздух састоји од следећих
гасова:

- кисеоник 13,5 % или 103мм Хг
- азот 75% или 570мм Хг
- угљен-диоксид 5,3% или 40мм Хг
-водене паре 6,2% или 47мм Хг

Гасови који се налазе у алвеоларном ваздуху све време
током трајања роњења задржавају свој процентуални
износ парцијалних притисака.

Повећањем дубине роњења повећава се притисак
околине на тело рониоца, а самим тим и на плућа која се
скупљају чиме се врши смањење укупне запремине плућа
уз повећање притиска ваздуха који се већ налази у
алвеолама. Самим тим парцијални притисци свих гасова у
плућима се повећавају.
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Рониоц наставља зарон и повећава дубину роњења до, на
пример 10м, где је притисак околине (воде) 2 бара, значи
дупло више него на површини воде. Запремина плућа је
смањена на половину, а самим тим притисак ваздуха у
плућима је повећан 2 пута што изазива повећање
парцијалних притисака појединих гасова такође 2 пута.

Током роњења долази до потрошње дела удахнутог
ваздуха и благог пада парцијалних притисака гасова у
плућима, али због укупно повећаног притиска, парцијални
притисак кисеоника је довољан да рониоц буде у свесном
стању. Када парцијални притисак падне до границе када
хемо рецептори почну да реагују и стварају нагон за удах,
рониоц крене ка површини, опада притисак околине, плућа
почињу да се шире, опада притисак ваздуха у плућима, а
самим тим и парцијални притисак кисеоника и када опадне
испод 40мм Хг или на око 5% долази до губитка свести без
икакве најаве и рониоц се удави непосредно пред
израњање.
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Ова опасна појава назива се ХИПОКСИЈА и увек треба
имати у виду њено катастрофално дејство.

Ово је један од разлога, између осталог зашто никада
не требате ронити сами него увек у пару.

Друга опасност, која је до сада однела многе животе,
представља тзв. ХИДРОКУЦИЈА, и јавља се приликом
наглог уласка у хладну воду након дуготрајног
излежавања на сунцу, а манифестује се рефлекторном
реакцијом организма са престанком дисања и губитком
свести, често се дешава појава инфаркта срца што у
крањем доводи до фаталног исхода.

Пре уласка у воду УВЕК треба себе расхладити, а
посебно груди, врат и главу како би се избегле
нежељене последице хидрокуције!!!
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Профилактичке мере:

Роњењем на дах могу да се баве особе које имају здраво
срце и респираторни систем. Нервни систем мора бити
уравнотежен, а уши и синуси нормално проходни (да нису
под прехладом).
Приликом роњења на дах не треба прелазити дубине од
15–25м, нити форсирати задржавање на дну. Са
хипервентилацијом не треба претеривати, повећати паузе
између зарона, како би се спречило повећање угљен-
диоксида у плућима (хиперкапнија).
Уколико не успемо да изједначимо притисак у ушима
(Валсалвиним маневром) треба се задржати на
достигнутој дубини или се вратити 1м назад и покушати
поново.
Уколико не успемо изједначити притисак у ушима
прекинути зарањање и изронити на површину.
Док се не отклоне узроци забрањено је поновно
зарањање.
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ПРИПРЕМА ЗА ЗАРОН
Припрема маске

- најпре треба припремити еластичне затезаче како би
маска чврсто приањала на лице рониоца

- након тога треба поквасити маску водом и пљунути у
маску након чега треба пљувачку прстима размазати по
унутрашњем делу стакла маске, па одмах затим испрати
маску једним потапањем исте у воду. На тај начин се на
унутрашњем делу стакла маске нанесе танак слој попут
емулзије који не дозвољава магљење маске услед разлике у
температури воде и тела

- након тога треба извршити проверу дихтовања маске
тако што се маска приљуби уз лице без стављања
еластичног затезача иза главе и повући ваздух на нос.
Уколико маска остане да стоји на лицу када склонимо руке
значи, да је маска добра и да добро дихтује, уколико падне
то значи, да маска није добра
Ово је савет и поступак који можете и морате урадити у
продавници приликом избора и куповине маске!
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Припрема дисалице
Дисалицу припремимо тако што провучемо еластични
затезач маске кроз, за то, предвиђен део на дисалици и
извршимо спајање са маском. Није важно са које стране
маске лево или десно) се налази дисалица.

Пражњење маске
Не тако често али ипак постоји могућност да нам спадне
маска са лица под водом, а посебно када смо на већој
дубини (нпр. партнер нас закачи перајима и скине нам
маску), маску ставимо на главу, заузмемо вертикалан
положај тела у води, главу забацимо уназад, кажипрстом
притиснемо маску по средини горње ивице и снажно
дунемо кроз нос. Ваздух који издувавамо полако иде на горе
потискујући воду која излази на доле. При томе водимо
рачуна да не издувамо сав ваздух из плућа, јер ће нам
требати за израњање како не бисмо ушли у хипоксију.
Одмах прекидамо са роњењем и излазимо на површину
воде.
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Пражњење дисалице

Чим заронимо дисалица ће се напунити водом. Након
израњања снажно дунемо на уста и избацимо воду из
дисалице. Никада нећемо избацити сву воду из
дисалице, па зато треба наредни удисај бити опрезан и
поновити предходни поступак још једном и потпуно
испразнити дисалицу.
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ТЕХНИКА РОЊЕЊА НА ДАХ

Техника зарањања
Зарањање представља прелазак са површине воде у
дубину. Најједноставнији начин је да зарањање
изведемо из хоризонталног пливања по површини воде
на тај начин што извршимо савијање горњег дела тела
под углом од 900 према доле, након тога избацимо ноге
право у вис повлачењем руку испред себе, убрзамо
зарањање у дубину воде.
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ТЕХНИКА ПЛИВАЊА ПЕРАЈИМА ИСПОД ВОДЕ

Пливање перајима је изузетно лако и једноставно, штеди
снагу, повећава брзину кретања и умногоме штеди снагу и
дозвољава продужење уживања у води и онима који су
слабије физчке кондиције.

Важно је напоменути да су ноге потпуно испружене
приликом пливања перајима, једини зглобови који “раде”
при томе су зглобови кукова. Приликом роњења на дах руке
се налазе поред тела са длановима поред кукова. Употреба
руку при кретању испод површине воде је
контрапродуктивно.
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ПОДЕШАВАЊЕ ПЛОВНОСТИ
Када се рони без одела нема потребе вршити подешавање
пловности.
Приликом роњења са ронилачким оделом, било кратким
или дугим, потребно је носити појас са теговима како би се
неутралисала позитивна пловност коју ствара одело.

Позитивна пловност представља појаву при којој вода
подиже рониоца према површини у стању мировања мимо
његове воље.

Негативна пловност представља појаву при којој рониоц
константно тоне и потребно му је много труда да остане на
жељеној дубини при чему троши снагу.

Неутрална пловност је стање при коме рониоц лебди у
води у стању мировања. Неутрална пловност се постиже
додавањем довољне количине тегова на ронилачком
појасу док се не постигне лебдење.
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САВЕТИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА РОЊЕЊЕ НА ДАХ

1. Никада не роните сами, увек у пару!!!
2. Не испитујте флексибилност својих бубних опни
3. Правилно подесите своју неутралну пловност
4. Пре роњења заједно направите план роњења
5. Никада не издишите под водом или снажно на

површини
6. Никада не роните без одговарајуће бове
7. Будите свесни опасности од роњења с празним

плућима
8. Пре зарањања уклоните дисалицу из уста
9. Никада не роните ако сте прехлађени, уморни или

под утицајем психоактивних супстанци
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