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1  UVOD 
Potapljanje z avtonomno opremo je slovenski prevod angleške besedne zveze scuba diving. 

Kratica SCUBA pomeni "self contained underwater breathing apparatus". Potapljanje delimo 

na rekreacijsko, profesionalno, vojaško, znanstveno in tehnično.  Potapljanje je aktivnost, ki 

se zelo hitro razvija, tako na področju potapljaške opreme kot načinih potapljanja in novih 

odkritjih povezanih z vplivom na človeško telo. Razvoj potapljanja je v veliki meri povezan z 

željo po daljšem bivanju pod vodo in s čim večjo varnostjo potapljačev.  

 

V pričujočem seminarju si bomo ogledali zelo pomemben del novodobnega potapljanja, 

potapljanje s plinskimi mešanicami nitrox. Zanimalo nas bo, kako vpliva sestava plinske 

mešanice na načrtovanje in izvedbo potopa in na kaj moramo biti pozorni, ko se odločamo za 

posamezno plinsko mešanico. Med drugim se bomo vprašali, kakšna so fizikalna ozadja in 

kakšen vpliv imajo plinske mešanice na naše telo. Med seminarjem se bomo oprli tudi na 

zgodovino posameznih plinskih mešanic, predvsem zaradi lažje predstave, kako se je vse 

skupaj začelo in razvijalo skozi čas.  

 

2  FIZIKALNE OSNOVE POTAPLJANJA 
Tako kot vsako drugo človeško aktivnost, tudi potapljanje lahko opišemo s fizikalnimi 

zakonitostmi. Če želimo opisati potapljača, ki se sprehaja po morskem dnu, moramo 

upoštevati precej več vidikov, kot če opisujemo posameznika, ki se sprehaja na plaži ob 

morju, saj naše telo ni prilagojeno na razmere, ki vladajo pod vodo. 

 

V kolikor se odpravimo precej nazaj v zgodovino, lahko tam najdemo znanstvenika, ki je 

ugotovil, da določene stvari v vodi plavajo, druge pa potonejo. Prišel je do zaključka, da 

telesa z manjšo gostoto od vode, plavajo, telesa z večjo gostoto pa potonejo. Govora je o 

Arhimedu in njegovem zakonu [1]. Naslednja pomembna fizikalna zakonitost pri potapljanju 

je plinski zakon in dve izpeljanki iz plinske enačbe. Boyle-Marriotov zakon opisuje, kako se 

spreminja tlak, ki deluje na pljuča potapljača, z volumnom. Gay-Lussacov zakon pa opisuje 

povezavo med volumnom in temperaturo [2]. Pri potapljanju so zelo pomembne tudi 

spremembe, ki jih potapljači vidijo, slišijo in občutijo pod vodo. Ker je voda gostejša snov kot 

zrak, je v njej hitrost zvoka 5-krat večja. Barve si lahko razlagamo kot vtise v možganih, ki so 

odvisni od valovne dolžine svetlobe, ki vpade v oči. Svetlobo z valovno dolžino 580 nm npr. 

vidimo kot rumeno barvo. Ker se v vodi različne valovne dolžine različno absorbirajo, vidimo 

pod vodo predmete v drugačni barvi kot nad vodo. Posledično se z globino slabša tudi vid. 

 

3  PLINSKE MEŠANICE 
Zrak je nujno potreben za človekov razvoj in normalno življenje. Zrak je edini naraven dihalni 

plin. Danes obstajajo tudi številni umetni dihalni plini, ki so ali čisti ali pa mešanica različnih 

plinov. Uporabljamo jih predvsem preko dihalnih aparatov ali v zaprtih bivališčih, kot so 

dekompresijska komora, podmornica, vesoljska plovila in druga. Zemljina atmosfera je 

sestavljena iz 21 % kisika, 78 % dušika in 1 % drugih plinov med katere, med drugim, 

spadajo argon, vodik, ogljikov dioksid. V geološki preteklosti je Zemljina atmosfera 

vsebovala mnogo več kisika, kot ga vsebuje danes, tudi do 35 %, s čimer je pozitivno vplivala 

na evolucijo.  

 

Večina dihalnih plinov je mešanica kisika in vsaj enega inertnega plina. Dihalni plini so bili 

razviti, da bi zmanjšali tveganje in negativne vplive, ki jih ima zrak pod povečanim pritiskom 

na človeško telo. Z njimi se želimo izogniti posledicam, kot sta dekompresijska bolezen in 

dušikova omama. 



 

 

4 

 

 

Plinska mešanica, ki je varna za dihanje, mora imeti tri bistvene lastnosti. Vsebovati mora 

primerno količino kisika, ki podpira življenje, zavest in delovno zmožnost potapljača. 

Posamezni plini v mešanici ne smejo povzročati negativnih stranskih učinkov, kot so npr, 

toksičnost ali narkotičnost zaradi delnega tlaka, predvsem kisika in dušika. Mešanica ne sme 

vsebovati neželenih ali strupenih plinov, kot je npr. ogljikov monoksid.  

 

3.1  Tlak plinskih mešanic 
Skupni tlak plinske mešanice  je pri dani prostornini V in temperaturi T, enak vsoti 

delnih tlakov posameznih plinov, ki plinsko mešanico sestavljajo:  

 

.   (1) 

 

Delni tlak ene komponente mešanice plina v posodi je enak tlaku, ki bi bil v posodi, če bi 

vsebovala samo ta plin. Ta zakon je poimenovan po fiziku in kemiku Johnu Daltonu [2], ki ga 

je prvi formuliral leta 1801.               

 

Daltonov zakon prikažimo na primeru zraka, za katerega privzemimo, da je sestavljen iz 80 % 

dušika in 20 % kisika. Zamislimo si balon, ki je napolnjen z zrakom. Na gladini vode, kjer je 

zračni tlak enak  , lahko iz Daltonovega zakona izračunamo delni 
tlak kisika in dušika, ki znaša 0,2 bar za kisik in 0,8 bar za dušik. Kot enoto za tlak bomo 

uporabljali bar, ker se med potapljači veliko pogosteje uporablja.  

 

Če balon potopimo na globino npr. , tlak p naraste na , 

kjer smo upoštevali, da je gostota vode  in težni pospešek . S 

tem, ko narašča tlak zraka, narašča tudi delni tlak posameznih plinov v zraku. Na globini 30 

m je delni tlak posameznih plinov sledeč: 

 

  

 

  

 

S  označujemo delni tlak kisika, s pa delni tlak dušika. Opazimo lahko, da se delni tlaki 

povečajo za faktor 4. Če bi se z balonom potopili na globino 60 m, kjer je okoliški tlak enak 7 

bar, bi vrednost delnega tlaka kisika  narasla na 1,4 bar,  pa na 5,6 bar. Tako visok 

delni tlak kisika je nevaren za človeški organizem, saj se pojavi zastrupitev s kisikom in 

dušikom (dušikova omama). Kisik postane strupen pri delnem tlaku višjem od 0,5 bar, 

zgornja meja za potapljanje je v idealnih pogojih enaka tlaku 1,6 bar. Podobno velja za dušik, 

ki pa pri povečanih delnih tlakih, večjih od 5 bar, postane narkotičen in vodi v globinsko 

omamo oz. pijanost.  

 

Ker lahko pri potapljanju prihaja do toksične zastrupitev s posameznimi plini, je potrebno ves 

čas paziti na dovolj nizki nivo delnih tlakov, da ne pride do nasičenja s posameznim plinom. 

Posledici saturacije dušika v telesu se lahko izognemo z dekompresijskimi postanki.   Število 

molov raztopljenega plina , ki se raztopi v tekočini oz. v potapljačevem telesu, lahko 
izračunamo z uporabo Henryjevega zakona: 

 

 ,   (2) 
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kjer s pi označujemo delni tlak plina na morski gladini, s  pa  Henryjevo konstanto. 

Vrednost Henryjeve konstante za kisik je pri  enaka , za 

dušik pa je  [3].  
 

Uporabo Henryjevega zakona lahko pokažemo s steklenico mineralne vode. V mineralni vodi 

je raztopljen ogljikov dioksid. Če imamo steklenico zaprto, je le-ta pod tlakom. Ko steklenico 

odpremo se tlak v njej zmanjša in v kapljevini ne more biti raztopljenega toliko plina kot ga je 

bilo prej, zato se le-ta izloči v obliki mehurčkov. 

 

Podobno se dogaja v potapljačevem telesu. Med potopom je potapljač na globini v okolju s 

povišanim tlakom. Zato se plini raztapljajo v krvi in drugih tkivih. Pri dvigu se ti plini 

izločajo iz tekočin in tkiv. Če je dvig počasen, se izločajo kot majhni nenevarni mehurčki. Če 

pa je dvig prehiter, je teh mehurčkov preveč, da bi se lahko preko pljuč sproti izločili in se v 

krvi pričnejo združevati v večje mehurčke, ki lahko zamašijo kapilare in tako povzročijo 

embolijo ali poškodbe v tkivih. 

 

S tem, ko so potapljači začeli spoznavati fiziko in kemijo plinskih mešanic, se je začelo tudi 

strmo naraščanje števila različnih plinskih mešanic. Tako Daltonov kot Henryjev zakon sta 

izjemno pripomogla k preprečevanju oz. zmanjšanju nevarnosti, ki spremljajo potapljanje, saj 

lahko z njuno pomočjo (v grobem) izračunamo, katero plinsko mešanico bomo uporabili za 

potop na želeno globino, kako dolgo se bomo lahko zadržali na tej globini, kako bo vse skupaj 

vplivalo na naše telo, kako dolgi morajo biti dekompresijski postanki, da se bo raztopljen plin 

izločil,  itd.   

 

4  NITROX MEŠANICA 

 

4.1 Zgodovina nitroxa 
Zelo zanimivo je, da je koncept mešanice zraka obogatenega s kisikom star že več kot 200 let, 

pogosteje pa se uporablja le zadnjih 30 let [4]. Joseph Priestley, angleški kemik, je kisik 

odkril leta 1773. Francoski kemik Lavosier je nato pojasnil, zakaj je kisik vitalnega pomena 

za človeško življenje.  

 

Leta 1874 je Paul Bert za letalce v balonih pripravil prve mešanice, ki so vsebovale 40 %  oz. 

70 % delež kisika. Prvi dokumentiran potop z mešanico kisika je opravil Henry Fleuss leta 

1879 [5]. Do sredine 20. stoletja je angleška mornarica že rutinsko uporabljala mešanice 

kisika v zaprto-krožnih sistemih. V letih po 1950 se jim je pridružila še ameriška mornarica, 

ki je hitro razvila postopke za uporabo obogatenega zraka, ki ga danes imenujemo nitrox. 

Napredek je bil skrit vse do 1960-ih let, ko so spoznanja neodvisno kopirali civilisti.  V letih 

po 1970 je začel dr. Morgan Wells, potapljaški oficir pri NOAA (National oceanographic and 

atmospheric administration), uporabljati potapljanje z uporabo nitrox-a [6]. Dr. Wells je tudi 

razvil nov postopek za mešanje čistega kisika z zrakom, ki ga je NOAA objavila v NOAA 

diving manual [7].  

 

4.2  Nitrox 
Nitrox je plinska mešanica, ki jo v večini sestavljata kisik in dušik, v kakršnemkoli razmerju, 

po navadi pa je kisika več od 21 %. Za nitrox mešanico se je uveljavilo več različnih imen, 

kot npr. obogaten zrak, obogaten nitrox zrak, varen zrak ipd. Nitrox mešanice lahko 
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označujemo tudi z besedo EAN (enriched air nitrox) ter številko, ki pove odstotek kisika v 

mešanici. Npr. EAN32 je mešanica z 32 % kisika in 68 % dušika. Nitrox I, nitrox II sta dve 

najbolj značilni nitrox mešanici, ki vsebujeta 32 % oz. 36 % kisika. Običajno se uporabljajo 

plinske mešanice med nitrox 28 in nitrox 40 [8,9]. 
 

Osnovna zamisel pri potapljanju z uporabo mešanic Nitrox, je zmanjšanje količine dušika v 

plinski mešanici. Na ta način zmanjšamo izpostavljenost telesa do dušikove omame in 

nastanku dekompresijske bolezni. Izrazitejši znaki dušikove omame lahko nastopijo pri 

dihanju dušika pri delnem tlaku, večjem od 5 barov. Če dihamo zrak pod vodo, je to približno 

na globini 40 m, kar predstavlja skrajno mejo za rekreacijsko potapljanje  z zrakom.  
 

Delež dušika v Nitroxu zmanjšamo tako, da povečamo delež kisika. Zaradi tega je telo v večji 

meri izpostavljeno zastrupitvi s kisikom. Kisik je pri delnih tlakih večjih od 1,6 bar za ljudi 

strupen in skrajno smrtno nevaren. Iz varnostnih razlogov je priporočena zgornja meja 

delnega tlaka kisika, pri rekreativnem potapljanju, zmanjšana iz 1,6 bar na 1,4 bar, ker pred 

potopom ne moremo z gotovostjo predvideti razmer med samim potopom [8,9]. Ta meja 

nastopi na različnih globinah za različne mešanice nitroxa. 

 

4.3  Vpliv kisika na telo 
Normalno dihamo zrak pri tlaku 1 bar, v katerem je približno 1/5 kisika O2. Delni tlak kisika 

v zraku znaša približno 0,2 bar. Človeško telo funkcionira normalno, če delni tlak kisika, ki 

ga dihamo, bistveno ne odstopa od te vrednosti. V tabeli 1 so predstavljene mejne vrednosti 

delnih tlakov kisika ob določenih pogojih [8]. 
 

Delni tlak kisika (bar) Stanje ali aktivnost 

Manj kot 0,10 grozi koma ali smrt 

0,10 grozi nezavest 

0,12 resni znaki hipoksije 

0,16 začetni znaki hipoksije 

0,21 Normalni pogoji 

0,50 Največji saturacijski tlak 

1,40 Priporočljiv tlak za rekreativno potapljanje 

1,50 Najvišji dovoljeni tlak za podvodna dela 

1,60 Najvišji dovoljeni tlak za rekreativno potapljanje 

1,80 Najvišji dovoljeni tlak za potapljače vojske ZDA (neuradno) 

 

Tabela 1: Mejni tlaki kisika za določena stanja ali podvodne aktivnosti. 

 

4.4  Določitev največje globine potopa  
Največja dovoljena globina potopa je odvisna od mešanice uporabljenega nitroxa in samih 

razmer potopa. Delni tlak kisika pri rekreativnem potapljanju v idealnih razmerah ne sme 

preseči 1,6 bar. 

 

Kot primer bomo izračunali največjo dovoljeno globino potapljanja za nitrox 32 (imenovan 

EAN32 ali Nitrox I). Ker je kisika v tej mešanici 32 %, znaša njegov delež 0,32. Najprej 

bomo izračunali pri katerem tlaku p, bo delni tlak kisika  enak 1,4 bar:  

 

, (3)  
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kjer  predstavlja delež kisika v dani mešanici. Tlak 4,4 bar je na globini 34 m. Torej je 

največja dovoljena varnostna globina za rekreativno potapljanje z Nitrox I enaka 34 m. 

Največja dovoljena globina pri potapljanju z nitrox 32 (1,6 bar) pa je 40 m. 

Izračunajmo še največjo dovoljeno globino potapljanja za nitrox 40. Ko je delni tlak kisika 

1,4 bar, je zunanji tlak: 

 

. 

 

Tlak 3,5 bar je dosežen na globini 25 m, kar je tudi priporočena globina za rekreativno 

potapljanje z nitrox 40. 

 

Za lažjo predstavo so v tabeli 2 navedene največje dovoljene globine za najpogostejše 

mešanice nitroxa pri različnih mejah delnega tlaka kisika. Tabelo 2 [8] uporabljamo tako, da v 

prvi koloni izberemo nitrox mešanico, ki jo želimo uporabiti, v naslednjih kolonah pa 

razberemo največjo dovoljeno globino za različne delne tlake kisika. Omejitve, ki nastopajo v 

tabeli 2 so takšne, ker je človeško telo občutljivo na delne tlake. Občutljivi smo na absolutno 

vrednost delnega tlaka in ne na delež plina v mešanici. Delež se z globino ne spreminja, 

spreminja se le absolutna vrednost delnega tlaka.  

 

PLINSKA 

MEŠANICA 

Mejni delni tlak 

kisika pri 1,4 bar 

Mejni delni tlak 

kisika pri 1,5 bar 

Mejni delni tlak 

kisika pri 1,6 bar 

Mejni delni tlak 

kisika pri 1,8 bar 

nitrox 28 40 m 43 m 47 m 54 m 

nitrox 30 36 m 40 m 43 m 50 m 

nitrox 32 (nitrox I) 34 m 36 m 40 m 46 m 

nitrox 34 31 m 34 m 37 m 43 m 

nitrox 36 (nitrox II) 29 m 31 m 34 m 40 m 

nitrox 38 27 m 29 m 32 m 37 m 

nitrox 40 25 m 27 m 30 m 35 m 

 

Tabela 2: Največje dovoljene globine potapljanja za različne nitrox mešanice pri različnih 

mejnih tlakih kisika. 

 

Kot primer si zamislimo dva potapljača. Prvi diha nitrox 36, drugi pa zrak. Potapljača se 

potopita do globine 30 m. Izračunajmo, kolikšen delni tlak kisika dihata na tej globini. 

Potapljač z nitroxom 36 diha kisik pri delnem tlaku:  

 

,  

  (4) 

Potapljač, ki se potaplja z zrakom, pa diha kisik pri delnem tlaku: 

 

. 

 

Ker vemo, da je najvišja dovoljena meja delnega tlaka za kisik pri 1,6 bara, vidimo, da je 

potapljač, ki uporablja nitrox 36, že zelo blizu tej meji. Tisti, ki uporablja zrak, pa še ni v 

nevarnosti.  
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4.5 Določitev najdaljšega dovoljenega časa potopa 
Čas potopa omejujeta tako kisik kot dušik. Glede kisika sta dve časovni omejitvi. Prva se 

nanaša na dolžino posameznega potopa, druga pa na skupen čas vseh potopov v enem dnevu. 

Obe omejitvi sta ključno odvisni od delnega tlaka in ju je treba strogo upoštevati in nikakor se 

ne sme nobene prekoračiti. Oba časa odčitamo s pomočjo NOAA tabel. NOAA tabele 

določajo, koliko časa je lahko telo brez prevelikega tveganja izpostavljeno določenemu 

delnemu tlaku kisika [8]. Tabela 3 predstavlja primer NOAA tabele, ki jo uporabljajo 

potapljači pri načrtovanju potopov. Vidimo, da se obe časovni limiti z naraščajočim delnim 

tlakom kisika hitro krajšata. Pri največjem dovoljenem delnem tlaku kisika 1,4 bara, pri 

rekreativnem potapljanju, sme posamezen potop trajati največ 150 minut. 

 
Delni tlak kisika 

(bar) 

Posamezen potop (min) 

 

Dnevni limit (min) 

 

1,6 45 150 

1,5 120 180 

1,4 150 180 

1,3 180 210 

1,2 210 240 

1,1 240 270 

1,0 300 300 

0,9 360 360 

0,8 450 450 

0,7 570 570 

0,6 720 720 

 

Tabela 3: NOAA tabela s časovnimi limiti pri različnih tlakih. 

 

Iz varnostnih razlogov potopov nikoli ne planiramo do skrajnih časovnih mej, temveč le do 

80% največjega dovoljenega časa. Posamezen potop pri delnem tlaku 1,4 bara torej ne bomo 

planirali v dolžini 150 min, ampak le do 80 % tega časa. 

 

 ,   (5) 

 

kjer  predstavlja časovni omejitev posameznega potopa pri določenem delnem 

tlaku, 0,8 pa 80 % tega časa. Torej lahko načrtujemo posamezen potop pri 1,4 bar delnega 

tlaka v dolžini 120 min. Podoben izračun velja za seštevek vseh potopov v enem dnevu 

(dnevni limit).  

 

4.6  Izračun efektivne globine potopa  
Časovno omejitev zaradi dušika, ki ga potapljač diha pri povečanem tlaku določimo iz 

dekompresijskih tabel. Potapljač, ki namesto zraka diha nitrox, vdihuje dušik pri nižjem 

delnem tlaku kot bi ga med enakim potopom z zrakom, zato se tudi raztopi manj dušika v 

krvi. Rezultat je tak, kot da bi potop z zrakom potekal na manjših globinah [8]. Planiranje 

potopa glede na možnost dekompresijske bolezni je enako kot pri potapljanju z zrakom, pri 

čemer upoštevamo manjšo efektivno globino. 

 

Ponovno obravnavajmo dva potapljača; prvi diha nitrox 40, drugi pa zrak. Potapljač z 

nitroxom naj se potopi do globine 30 m, potapljač z zrakom pa le do globine 20 m. 

Izračunajmo, kolikšen je delni tlak dušika, ki ga na teh globinah vdihavata potapljača.  
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Potapljač z nitroxom diha dušik pri delnem tlaku na globini 30 m:   

 

. 

 

Potapljač, ki se potaplja z zrakom na globini 20 m, pa diha dušik pri delnem tlaku:  

 

. 

 

Vidimo, da oba potapljača dihata dušik pri enakem delnem tlaku, čeprav je potapljač z 

nitroxom 10 m bolj globoko. S stališča dušika je potop z mešanico nitrox 40 do globine 30 m 

enako obremenjujoč kot potop z zrakom do globine 20 m. Na ta način določimo tudi 

efektivno globino potopa. Efektivna globina potopa za nitrox 40 na globini 30 m je 20 m. Na 

efektivni globini potopa bi, potapljač z zrakom, dušik dihal pri enakem delnem tlaku kot ga na 

dejanski globini diha z nitroxom. Enačba za efektivno globino potopa  je precej 

enostavna, saj moramo vanjo vstaviti le dva podatka, dejansko globino potopa  in 

delež dušika v mešanici . 

 

 . (6) 

 

Za lažjo predstavo izračunajmo efektivno globino potopa za nitrox 30 pri globini 40 m:  

 

                 

 

Pri uporabi nitrox 30 na globini 40 m, smo dekompresijski bolezni izpostavljeni približno 

toliko časa, kot pri potapljanju z zrakom na globini 34 m. V območju do 30 m je nitrox 

praktično izločil potrebo po zraku in s tem znatno pripomogel k boljši varnosti potapljačev in 

zelo zmanjšal verjetnost nastanka potapljaških bolezni, ki so značilne za potapljanje z zrakom. 

Manj dušika v dihalni mešanici pomeni, da je potop lahko daljši in varnejši.  
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5  ZAKLJUČEK 
Potapljanje se s časom spreminja, prilagaja in predvsem razvija. Med razvoj spada tudi razvoj 

različnih plinskih mešanic, ki so namenjene varnejšemu, globljemu in časovno daljšemu 

potapljanju. Ko so ugotovili težave, omejitve in nevarnosti, ki jih povzroča potapljanje z 

zrakom, so začeli iskati primerne alternative. Po ugotovitvi, katere meje delnih tlakov kisika 

in dušika so za človeka še sprejemljive, so različni potapljači začeli preskušati različna 

razmerja plinov v plinskih mešanicah. Tako so nastale plinske mešanice nitrox, heliox, trimix, 

hydreliox in druge. V seminarju smo obravnavali samo plinske mešanice nitrox. Od želene 

globine potopa je odvisna izbira posamezne plinske mešanice in deleža vsebovanih plinov. 

Normalni delni tlak kisika je približno 0,2 bar. Še dopustne meje delnih tlakov kisika pod 

določenimi pogoji so med 0,16 bar in 1,6 bar.  

 

Z zrakom se lahko varno potapljamo do globine okrog 40 m, pri čemer smo omejeni s časom 

potopa. Pri plitvejših potopih lahko z uporabo nitroxa podaljšamo varni čas potopa. Prednosti 

nitroxa so predvsem v zmanjšanju deleža dušika in posledično zmanjšani izpostavljenosti 

dekompresijski bolezni in dušikovi omami. Slabost pa se kaže predvsem v strožji omejitvi 

globine in omejitvi dolžine potopa zaradi povečanega deleža kisika. 

 

Pri načrtovanju potopa ne smemo pozabiti na izračun skrajne globine potopa, časa potopa, 

efektivne globine potopa in dekompresijskih postankov, saj nam prav ti parametri omogočajo 

varen in uspešen potop, ter s tem povezano doživetje. S fiziko lahko v potapljanju odkrivamo 

neodkrito.  

 

Med nastankom seminarja je nastala ideja po izdelavi enostavnega programa, ki bi ga lahko, s 

pomočjo vseh zgoraj omenjenih značilnosti za potapljanje s plinskimi mešanicami, uporabili 

pri pouku fizike kot učni pripomoček. Tega se bom lotil v okviru izdelave diplomske 

seminarske naloge. 
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