
Предмет  АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ
- ВЕЖБЕ -

Асс др Слађана Милошевић

Предмет  АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ
- ВЕЖБЕ -

Асс др Слађана Милошевић



РОЊЕЊЕ АУТОНОМНИМ УРЕЂАЈИМА

Људска машта је одувек настојала да лута неистраженим
пространствима водених површина, пре свега у потрази за
храном која се у каснијим периодима развоја људске
цивилизације постепено претварала у средство за борбу
притив непријатељских пловних објеката, а када је
нестала та потреба докони људи су одлучили да
дотадашња сазнања о роњењу употребе у рекреативне
сврхе.

Доказе о раним ронилачким подухватима налазимо у
старим египатским и грчким списима у којима се спомињу
разноразни подухвати ондашњих јунака.

Најпре је у те сврхе примењивана техника роњења на дах,
а касније долази до коришћења разне опреме за дужи
боравак под водом.
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Нарочити допринос развоју ронилачке опреме налазимо у
делима Леонарда Да Винчија

Кеса са
ваздухом

Врећице
са песком
Врећице

са песком



САВРЕМЕНА РОНИЛАЧКА ОПРЕМА

Маске за
роњење

Ронилачка маска омогућава оштар вид под водом.

Дисалице
за роњење

Дисалица олакшава пливање по површини воде са
целокупном опремом



Ронилачка
пераја

Респиратори
(регулатори)
за роњење

Ронилачка пераја омогућавају лакше и брже кретање у
воденој средини.

Респиратори
(регулатори)
за роњење

Други степен

Први степен

Први степен респиратора снижава притисак ваздуха из
боце на 6-9 бара у односу на притисак околине, док други
степен снижава тај притисак на притисак околине и дозира
довољну количину ваздуха на захтев рониоца.



Одела за
роњење
мокра

Кратка Дуга

Одела за
роњење

сува

Ронилачки
прслук

Ронилачко одело има задатак да изврши заштиту тела
рониоца од дејства ниске температуре воде.

Ронилачки прслук игра велику улогу приликом израњања и
служи за заштиту рониоца у критичним ситуацијама
(плутање по површини без замарања).



Ронилачке
боце

Намењене су за ношење залиха ваздуха потребног за
дисање под водом. Имају карактеристични облик издуженог
цилиндра. Израђују се од челика или специјалних
алуминијумских легура и предвиђени су за радне притиске
од 150 до 200 бара. Могу бити једнобоцни, двобоцни и
веома ретко са три боце. На горњој страни постоји
прикључак за повезивање са првим степеном респиратора
на коме се налази и вентил резерве који има намену да
сачува довољну количину ваздуха за безбедно израњање
(30 до 20 бара) и активира се повлачењем полуге која је
повезана с њим.
Вентил резерве треба отворити за време пуњења боце и
затворити након завршетка.
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Додатна опрема  која се повремено користи

Капуљача Рукавице ЧарапеПојас за тегове

Појас за тегове намењен је за постављање неопходне
количине оловних тегова ради постизања неутралне
пловности.
Капуљача, рукавице и чарапе као и ронилачко одело
израђени су од неопрена разних дебљина и служе да заштите
тело рониоца од прекомерног расхлађивања.
Код мокрих одела долази до контакта воде са телом при
чему се вода загрева до температуре тела и спречава даљи
губитак енергије.
Код сувих одела не долази ни до каквог контакта тела са
водом, одела су потпуно задихтована и штите од ниске
температуре.

Појас за тегове намењен је за постављање неопходне
количине оловних тегова ради постизања неутралне
пловности.



ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ЗАКОНИ ПРИ РОЊЕЊУ

Нашу планету окружује дебео гасни омотач који се назива
атмосфера и њена густина се мења са променом висине,
најгушћа је уз површину земље где влада атмосферски
притисак од 1 бара који са висином опада и на висини од
5500м износи 0,5 бара.

Ваздух представља гасну мешавину која се састоји од:
- азота у износу од 78,5%
- кисеоника у износу од 20,8%
- угљен-диоксида 0,03%
- водене паре 0,665%

Тежина 1 литра ваздуха износи 1,293 грама

Кисеоник и угљен-диоксид су неопходни за одвијање
животних процеса, док се остали гасови из ваздуха у
нормалним атмосферским условима понашају неутрално.
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Три су основна закона физике који имају највећи утицај на
рониоца током роњења, а то су:

- Бојл-Мариотов (Boyle-Mariotte) закон
- Хенријев (Henry) закон и
- Далтонов (Dalton) закон

Бојл-Мариотов закон - ”код константне температуре
запремина гасова мења се обрнуто пропорционално од
апсолутног притиска, док је густина гасова директно
пропорционална са притиском”, што у нашем случају
примењено на роњење значи да ће се запремина
(волумен) гасова који се налази у нашим плућима
смањивати са повећањем околног притиска, а повећавати
са смањењем притиска, при чему ће се густина ваздуха
повећавати са повећањем дубине роњења и смањивати у
току израњања.

Три су основна закона физике који имају највећи утицај на
рониоца током роњења, а то су:

- Бојл-Мариотов (Boyle-Mariotte) закон
- Хенријев (Henry) закон и
- Далтонов (Dalton) закон

Бојл-Мариотов закон - ”код константне температуре
запремина гасова мења се обрнуто пропорционално од
апсолутног притиска, док је густина гасова директно
пропорционална са притиском”, што у нашем случају
примењено на роњење значи да ће се запремина
(волумен) гасова који се налази у нашим плућима
смањивати са повећањем околног притиска, а повећавати
са смањењем притиска, при чему ће се густина ваздуха
повећавати са повећањем дубине роњења и смањивати у
току израњања.



Хенријев закон - “растварање гасова у течности
директно је пропорционална притиску при одређеној
температури”, што значи да се, са повећањем дубине
роњења и повећањем околног притиска, повећава
количина раствореног ваздуха у крви рониоца, док ће
приликом израњања и смањењу притиска воде вишак
отопљеног ваздуха изаћи из крви и путем издисаја тај
вишак бити елиминисан из тела рониоца.

Ако је температура околине већа при истом притиску
количина раствореног ваздуха у крви биће већа и обрнуто.
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Далтонов закон - “притисак који врши гасна мешавина
једнак је збиру парцијалних притисака који би вршио
сваки од гасова уколико би сам заузимао укупни волумен”

P (општи притисак) = p1 + p2 + p3 + ...... pn

Где су р1, р2, р3, …. рn парцијални притисци појединих
гасова

Сви ови закони су веома “активни” и врше константно
дејство на организам рониоца, и што је најгоре, неки
одмах кажњавају сваку грешку, а неки кажњавају са
одложеним дејством. О томе ће бити речи у делу који
говори о опасностима при роњењу.
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БОЛЕСТИ И ПОВРЕДЕ ТОКОМ РОЊЕЊА СА ОПРЕМОМ

Током извођења подводних активности могу се јавити низ
специфичних болести и повреда, при чему морамо
познавати услове и карактеристичне знаке за њихово
настајање како би их могли успешно избећи. Уколико се
предузимају неопходне мере: пре, у току и после роњења,
могу се избећи нежељене последице које, веома често, могу
бити опасне по здравље рониоца, па чак и фаталне.

1. Пијанство великих дубина настаје када се рони на
великим дубинама, први знаци се појављују већ на 40м
дубине и усложњавају се са повећањем дубине, рониоц
постаје дезоријентисан, несвестан ситуације у којој се
налази, некритичан према себи и околини, а са повећањем
дубине долази и до понашања, сличном понашању човека
који је под дејством алкохола. Разлог томе је повећани
парцијални притисак азота. Из тог разлога се роњење на
великим дубинама реализује гасном мешавином кисеоника
и хелијума.
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2. Хипоксија је појава недостатка кисеоника коју смо
разрадили у оквиру предходне теме.

При роњењу са уређајима отвореног типа хипоксија се
релативно ретко јавља, осим у случајевима када из било
ког разлога дође до недостатка кисеоника због квара на
респиратору при роњењу на већим дубинама или
неисправног рада вентила резерве. При томе, рониоц је
принуђен да изрони на површину воде са недовољном
количином ваздуха у плућима што доводи до пада
парцијалног притиска кисеоника у крви на 5% и губитка
свести без икакве опомене са фаталним исходом.

Мере безбедности које треба предузети су: роњење у
пару, роњење са 2 прикључена респиратора, редовна
контрола и одржавање респиратора и вентила резерве.
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3. Баротрауматска гасна емболија је једна од
најдраматичнијих и најтежих стања која се може појавити
током роњења.

Приликом роњења, сходно Хенријевом закону, долази до
растварања смеше гасова који се удишу, у крви што се
повећава са повећањем дубине роњења. У нормалним
условима, приликом израњања нормалном брзином
(спорије од најситнијих мехурића ваздуха) са смањењем
дубине смањује се притисак воде, а самим тим, и до
издвајања раствореног ваздуха из крви путем алвеола и
његово избацивање из плућа издисајем.

Уколико, због неке ванредне ситуације, рониоц пребрзо
израња и при томе не испушта ваздух на уста долази до
бурног ослобађања ваздуха из крви у плућа која се шире
прекомерно и долази до прскања плућних крила. Ову
појаву је најлакше објаснити поређењем са отварањем
флаше киселе воде при чему дође до масовне појаве
мехурића у води.

3. Баротрауматска гасна емболија је једна од
најдраматичнијих и најтежих стања која се може појавити
током роњења.

Приликом роњења, сходно Хенријевом закону, долази до
растварања смеше гасова који се удишу, у крви што се
повећава са повећањем дубине роњења. У нормалним
условима, приликом израњања нормалном брзином
(спорије од најситнијих мехурића ваздуха) са смањењем
дубине смањује се притисак воде, а самим тим, и до
издвајања раствореног ваздуха из крви путем алвеола и
његово избацивање из плућа издисајем.

Уколико, због неке ванредне ситуације, рониоц пребрзо
израња и при томе не испушта ваздух на уста долази до
бурног ослобађања ваздуха из крви у плућа која се шире
прекомерно и долази до прскања плућних крила. Ову
појаву је најлакше објаснити поређењем са отварањем
флаше киселе воде при чему дође до масовне појаве
мехурића у води.



Мера заштите – приликом израњања применити технику
слободног изрона при којој су уста отворена, а глава
забачена уназад како би се омогућило да сав вишак
ваздуха слободно изађе из плућа, не задржавати издах, јер
у плућима при томе постоји довољна количина кисеоника,
због повећаног парцијалног притиска кисеоника при
роњењу на већим дубинама.

4. Декомпресиона болест (кесонска болест) настаје при
брзом преласку са повишеног на нормални притисак.
Узрок овој болести лежи у томе, да при наглом преласку из
области високог притиска пређемо у облас нормалног
притиска, при чему се стварају мехурићи азота који врше
зачепљење крвних судова што изазива акутни недостатак
крви у ткивима које ти крвни судови снабдевају. Из тог
разлога током израњања спроводи се декомпресија на
основу таблица декомпресије, а што се разрађује
приликом планирања роњења.

4. Декомпресиона болест (кесонска болест) настаје при
брзом преласку са повишеног на нормални притисак.
Узрок овој болести лежи у томе, да при наглом преласку из
области високог притиска пређемо у облас нормалног
притиска, при чему се стварају мехурићи азота који врше
зачепљење крвних судова што изазива акутни недостатак
крви у ткивима које ти крвни судови снабдевају. Из тог
разлога током израњања спроводи се декомпресија на
основу таблица декомпресије, а што се разрађује
приликом планирања роњења.



Поступак декомпресије представља повремено
заустављање и боравак на одређеним дубинама одређено
време, како би се омогућило да сав заостали растопљени
ваздух изађе из крви и путем плућа буде избачен из тела.

Манифестације декомпресионе болести :

- на кожи се манифестује кроз свраб и пецкање уз
појаву љубичастих мрља на врату и леђима -
марморизација и представља најблажи облик болести.

- коштано-зглобно-мишићни облик. То је најчешћа
манифестација, а карактерише је појава умерених до
неиздржљивих болова у коленима, раменима, куковима,
или већим мишићним групама у раменом појасу, леђима и
бедрима.

- дејство на срцу и плућима. Код пребрзог израњања
долази до бурног ослобађања ваздуха из крви што доводи
до пенушања крви која испуњава десну половину срца и
доводи до отежаног рада срца и плућа што доводи до
тешког шока организма са општом слабошћу.

Поступак декомпресије представља повремено
заустављање и боравак на одређеним дубинама одређено
време, како би се омогућило да сав заостали растопљени
ваздух изађе из крви и путем плућа буде избачен из тела.

Манифестације декомпресионе болести :

- на кожи се манифестује кроз свраб и пецкање уз
појаву љубичастих мрља на врату и леђима -
марморизација и представља најблажи облик болести.

- коштано-зглобно-мишићни облик. То је најчешћа
манифестација, а карактерише је појава умерених до
неиздржљивих болова у коленима, раменима, куковима,
или већим мишићним групама у раменом појасу, леђима и
бедрима.

- дејство на срцу и плућима. Код пребрзог израњања
долази до бурног ослобађања ваздуха из крви што доводи
до пенушања крви која испуњава десну половину срца и
доводи до отежаног рада срца и плућа што доводи до
тешког шока организма са општом слабошћу.



- нервни облик манифестује се након изласка на
површину кроз општу слабост, вртоглавицу, повраћање,
сметње вида и слуха, губитак свести, парализа појединих
органа (руку, ногу, мишића лица). Јављају се када се
гасни мехурићи локализују у крвним судовима мозга или
кичмене мождине.

- касне манифестације декомпресионе болести
јављају се на костима и зглобовима, лоше или
недовољно лечених ронилаца у виду хроничних промена
на костима што подсећа на хронични реуматизам при
чему се на костима у близини зглобова појављују мање
или веће шупљине или повећано окоштавање и отицање
кости што изазива пропадање хрскавице и деформацију
зглобова што при кретању ствара потешкоће уз несносне
болове.

- нервни облик манифестује се након изласка на
површину кроз општу слабост, вртоглавицу, повраћање,
сметње вида и слуха, губитак свести, парализа појединих
органа (руку, ногу, мишића лица). Јављају се када се
гасни мехурићи локализују у крвним судовима мозга или
кичмене мождине.

- касне манифестације декомпресионе болести
јављају се на костима и зглобовима, лоше или
недовољно лечених ронилаца у виду хроничних промена
на костима што подсећа на хронични реуматизам при
чему се на костима у близини зглобова појављују мање
или веће шупљине или повећано окоштавање и отицање
кости што изазива пропадање хрскавице и деформацију
зглобова што при кретању ствара потешкоће уз несносне
болове.
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На предходној слици, приказана је крива сигурности која
представља однос дубине роњења и времена проведеног под
водом.
Уколико се време роњења и дубина налазе изнад црвене
линије рониоц не мора вршити декомпресију и не постоји
опасност од појаве декомпресионе болести. Супротно томе,
ако се тачка пресека дубине роњења и времена проведеног
на тој дубини нађе испод црвене линије каже се да је рониоц
ван криве сигурности и мора спровести процедуру
декомпресије на основу таблица декомпресије.
Процедура декомпресије припрема се у фази планирања
роњења при чему се прецизно дефинише колико времена
рониоц мора провести на одређеним дубинама како би се сав
вишак отопљеног ваздуха избацио из крви у околну средину.
При роњењу унутар криве сигурности није потребно вршити
декомпресију али се она, превентивно, примењује застанком
на дубини од 3 метра одређено време (5-10 минута) у
зависности од тога колико смо били близу криве сигурности.

На предходној слици, приказана је крива сигурности која
представља однос дубине роњења и времена проведеног под
водом.
Уколико се време роњења и дубина налазе изнад црвене
линије рониоц не мора вршити декомпресију и не постоји
опасност од појаве декомпресионе болести. Супротно томе,
ако се тачка пресека дубине роњења и времена проведеног
на тој дубини нађе испод црвене линије каже се да је рониоц
ван криве сигурности и мора спровести процедуру
декомпресије на основу таблица декомпресије.
Процедура декомпресије припрема се у фази планирања
роњења при чему се прецизно дефинише колико времена
рониоц мора провести на одређеним дубинама како би се сав
вишак отопљеног ваздуха избацио из крви у околну средину.
При роњењу унутар криве сигурности није потребно вршити
декомпресију али се она, превентивно, примењује застанком
на дубини од 3 метра одређено време (5-10 минута) у
зависности од тога колико смо били близу криве сигурности.



ТЕХНИКА РОЊЕЊА

Обуци у роњењу претходи обука у пливању са и без пераја,
обука у роњењу на дах и добро савладаној теоретској
припреми, а посебно из области медицине роњења како би
се избегле нежељене последице.
Обука треба да се изводи у плиткој води са шљунковитим
дном (да се не мути вода) или по могућности у базену.
Простор за обуку треба видно обележити ради заштите од
околних пловила, а и како би сви полазници били у видном
пољу инструктора и помоћника.

Вежбе у употреби маске, дисалице и пераја су потпуно
исте као и код обуке у роњењу на дах.
У фази припреме обавезно је извршити проверу опреме,
маске, дисалице, пераја, проверити количину ваздуха у
боци, прикључити респираторе на боцу, припремити појас
са теговима и одмах након уласка у воду извршити
контролу пловности и извршити подешавање додавањем
или скидањем одређене количине тегова, док се не
постигне неутрална пловност.

ТЕХНИКА РОЊЕЊА

Обуци у роњењу претходи обука у пливању са и без пераја,
обука у роњењу на дах и добро савладаној теоретској
припреми, а посебно из области медицине роњења како би
се избегле нежељене последице.
Обука треба да се изводи у плиткој води са шљунковитим
дном (да се не мути вода) или по могућности у базену.
Простор за обуку треба видно обележити ради заштите од
околних пловила, а и како би сви полазници били у видном
пољу инструктора и помоћника.

Вежбе у употреби маске, дисалице и пераја су потпуно
исте као и код обуке у роњењу на дах.
У фази припреме обавезно је извршити проверу опреме,
маске, дисалице, пераја, проверити количину ваздуха у
боци, прикључити респираторе на боцу, припремити појас
са теговима и одмах након уласка у воду извршити
контролу пловности и извршити подешавање додавањем
или скидањем одређене количине тегова, док се не
постигне неутрална пловност.



Зарањање



Техника роњења са опремом

Неправилан рад перајима

Правилан рад перајима



Техника “слободан изрон”, примењује се у
случајевима када, из било ког разлога,
рониоц остане без ваздуха и приморан је да
изрони на површину. Изводи се тако што се
извади респиратор из уста, заузме положај
тела као на слици десно, глава забаци
уназад и отворе се уста и дозвољава
ваздуху да слободно излази из плућа без
задржавања. Брзина израњања треба бити
спорија од најситнијих мехурића ваздуха
који издишемо.

Пражњење маскеПоложај тела за пражњење маске

Техника “слободан изрон”, примењује се у
случајевима када, из било ког разлога,
рониоц остане без ваздуха и приморан је да
изрони на површину. Изводи се тако што се
извади респиратор из уста, заузме положај
тела као на слици десно, глава забаци
уназад и отворе се уста и дозвољава
ваздуху да слободно излази из плућа без
задржавања. Брзина израњања треба бити
спорија од најситнијих мехурића ваздуха
који издишемо.



Техника “братског дисања”, представља увежбавање
дисања два рониоца на једном респиратору. Ову технику
мора савладати сваки рониоц, јер је једна од мера која
може помоћи у ванредној ситуацији под водом када неком
рониоцу откаже респиратор или остане без ваздуха.

Рониоци наизменично удишу са једног респиратора и
постепено израњају на површину. При томе, сваки
примењује поступак пражњења другог степена
респиратора, тиме што одмах након стављања усника у
уста снажно дуне у усник и избаци воду која је ушла у фази
примопредаје респиратора и пажљиво удахне ваздух и
напуни плућа након чега предаје респиратор другом
рониоцу.

Техника “братског дисања”, представља увежбавање
дисања два рониоца на једном респиратору. Ову технику
мора савладати сваки рониоц, јер је једна од мера која
може помоћи у ванредној ситуацији под водом када неком
рониоцу откаже респиратор или остане без ваздуха.

Рониоци наизменично удишу са једног респиратора и
постепено израњају на површину. При томе, сваки
примењује поступак пражњења другог степена
респиратора, тиме што одмах након стављања усника у
уста снажно дуне у усник и избаци воду која је ушла у фази
примопредаје респиратора и пажљиво удахне ваздух и
напуни плућа након чега предаје респиратор другом
рониоцу.
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