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Σας καλωσορίζουμε στο Downline Νο8, το ηλεκτρονικό ενημερωτικό έντυπο του καταδυτικού κέντρου
Aquatec.

Αναφορικά με το τεύχος Νο8.

Με το τεύχος αυτό κλείνει το κεφάλαιο «Διαχείριση Αναίσθητου Δύτη». Ολόκληρο το κεφάλαιο
με κάποιες νέες επισημάνσεις θα αναρτηθεί στο blog “Blue Silent” καθώς και στη διαδικτυακή
έκδοση του DownLine on-line στο τέλος Ιουλίου. Επίσης στο ίδιο blog θα γίνεται ανάρτηση
των περισσοτέρων θεμάτων του DownLine. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο εύκολη η πρόσ-
βαση στα θέματα που πιθανά να σας ενδιαφέρουν.
Το M/S «Καλή Τύχη» είναι το ναυάγιο που παρουσιάζουμε στο τεύχος αυτό. Στο θέμα σχετι-
κά με τον καταδυτικό εξοπλισμό υπάρχει το άρθρο «Σύστημα μετάγγισης καταδυτικών αερί-
ων» με σχετικές φωτογραφίες και πληροφορίες . Βρισκόμαστε στα μέσα καλοκαιριού….. στις
φωτογραφικές ματιές με θέμα «Λίμνες» επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε την χειμερινή μας
ανάβαση στην Δρακόλιμνη. Επίσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα εκπα-
ίδευσης Nitrox - Trimix Blender της IANTD.
Το DownLine είναι το ενημερωτικό έντυπο του καταδυτικού κέντρου AquaTec. Προσπαθού-
με τα θέματα που βρίσκονται σε αυτό να είναι γενικού ενδιαφέροντος. Θεωρούμε άσκοπο και
άστοχο να υπάρχουν άρθρα με θέμα … «Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σχολείο ….».
Άλλωστε είναι ενημερωτικό έντυπο και όχι απλά ένα δελτίο τύπου του κ.κ. AquaTec.

Ελπίζουμε να το βρείτε χρήσιμο και ενδιαφέρον.

Καλές Διακοπές!!!
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Σημαντικό…
Το υλικό που παρουσιάζεται στο έντυπο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί εγχειρίδιο ή οδηγός κατάδυσης. Δεν αντικαθιστά σε καμία
περίπτωση τον εκπαιδευτή και την πιστοποιημένη εκπαίδευση.
To κέντρο εκπαίδευσης AquaTec καθώς και ο δημιουργός του εντύπου αυτού, δεν φέρουν ούτε αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Η
χρήση του συνόλου των πληροφοριών που ακολουθούν γίνεται με δική σας ευθύνη.



Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται τοποθεσίες κατάδυσης γνωσ-
τές στην καταδυτική κοινότητα. Τα κριτήρια επιλογής βασίζον-
ται στο βάθος αλλά και στο περιβάλλον ώστε να μπορούν να
είναι επισκέψιμα από αυτοδύτες διαφόρων επιπέδων.

Το μέγιστο βάθος για τα καταδυτικά σημεία που έχουμε επιλέ-
ξει είναι τα 35μέτρα.

Σημείο Κατάδυσης…4
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Ναυάγιο M/S «Καλή Τύχη»

Με αφορμή την καταδυτική συνάν-
τηση που είχε πραγματοποιηθεί
πριν μερικά χρόνια στον Βόλο και
συγκεκριμένα στην Αγία Κυριακή,
μας δόθηκε η ευκαιρία με την καθο-
δήγηση του Πάρη Σοφού, να επισ-
πευτούμε ένα πραγματικά όμορφο
ναυάγιο που βρίσκεται στο λιμάνι
της Αγίας Κυριακής. Πρόκειται για
το motor Ship «Καλή Τύχη»

Το «Καλή Τύχη» μήκους 42 μέτρων
βρίσκεται βυθισμένο από τον Ιούλιο
του 1975, μετά από εισροή υδάτων
που παρουσιάστηκε λίγο έξω από
το λιμάνι. Ο καπετάνιος στην προσ-
πάθεια να σώσει το πλοίο, το οδή-
γησε στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής
όπου και βυθίστηκε.

Κατάδυση

Το ναυάγιο βρίσκεται πραγματικά δίπ-
λα στο παραλιακό δρόμο και μπορεί
κανείς να το δει από το πεζοδρόμιο …
κάνοντας βόλτα!!
Το βάθος του ναυαγίου ξεκινάει από τα
3 μέτρα, με μέγιστο βάθος περίπου τα
20 μέτρα. Το πιο ενδιαφέρον σημείο
του ναυαγίου βρίσκεται στην περιοχή
της πρύμνης. Το ναυάγιο είναι ιδανικό
για υποβρύχια φωτογραφία. Τα χαρακ-
τηριστικά του ναυαγίου το καθιστούν
επισκέψιμο από  δύτες κάθε επιπέδου.

Απαραίτητο σε κάθε κατάδυση η χρήση
«σημαδούρα επιφανείας»

Δεν πραγματοποιούμε διεισδύσεις δίχως την
κατάλληλη εκπαίδευση.

Μέρος της υπερκατασκευής και  των
αμπαριών.



Φωτογραφίες: Αρετή Κομηνού

Photo Gallery «Καλή Τύχη»
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Η πλώρη και η προπέλα του ναυαγίου.
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Photo Gallery «Καλή Τύχη»

Φωτογραφίες: Αρετή Κομηνού

Η κατασκευή στην πρύμνη από διαφορετική γωνία.



IANTD Nitrox - Trimix Blender

Η IANTD είναι από τους πρώτους κατα-
δυτικούς οργανισμούς που εισήγαγε την
χρήση Nitrox στις ερασιτεχνικές καταδύ-
σεις την δεκαετία του ’80 και φυσικά εί-
ναι από τους πρώτους οργανισμούς που
δημιούργησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για την μίξη καταδυτικών αερίων.

Σκοπός του προγράμματος είναι  να ε-
νημερώσει, να προετοιμάζει τον υποψή-
φιο πρακτικά και θεωρητικά με οδηγίες,
τεχνικά εγχειρίδια για τις πλέον κατάλλη-
λες αλλά και σύγχρονες τεχνικές μίξεις
καταδυτικών αερίων. Επίσης γίνεται εκ-
τενέστερη αναφορά στον ρόλο του τεχνι-
κού ανάμειξης, στις απαιτήσεις εξοπλισ-
μού  και στους κινδύνους που μπορεί να
εγκυμονούν κατά την μετάγγιση των αε-
ρίων.

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 10 ώρες και
χωρίζεται σε Πρακτικό και  Θεωρητικό
μέρος.

Στο θεωρητικό μέρος αναφέρονται και
εξηγούνται οι διαδικασίες, τα πρότυπα
και οι τρόποι μίξεις καταδυτικών αερίων.
Δίνεται έμφαση στους υπολογισμούς

στα προγράμματα μίξεις αερίων, τις βα-
σικές αρχές λειτουργίας σταθμού πλή-
ρωσης καθώς επίσης στις ιδιότητες και
τα χαρακτηριστικά των αερίων.

Στο πρακτικό μέρος του προγράμματος
ο εκπαιδευόμενος καλείται να εφαρμόσει
τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές
δεξιότητες που απαιτούνται για την ασ-
φαλή μίξη των καταδυτικών αερίων.

Προγράμματα Εκπαίδευσης - Σεμινάρια

Στήλη αφιερωμένη στην παρουσίαση προγραμμάτων εκπαίδευσης καθώς και
σεμιναρίων που παρέχει το κ.κ. AquaTec.
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“To catch the reader's attention,

place an interesting sentence or

quote from the story here.”

Caption de-
scribing pic-
ture or
graphic.

Caption de-
scribing pic-
ture or
graphic.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα προγράμματα και τα σεμινάρια που παρέ-
χει το κ.κ. AquaTec μπορείτε να επικοινω-
νήσετε στα παρακάτω emails:

aquatec@aquatec.gr

info@aquatec.gr



Σύστημα μετάγγισης καταδυτικών  αερίων

Στο τεύχος αυτό  παρουσιάζουμε το
σύστημα μετάγγισης και τα μέρη που
αποτελείται. Το σύστημα αυτό το χρησι-
μοποιούμε για να πραγματοποιήσουμε
την μίξη αερίων (οξυγόνο, ήλιο)  με σκο-
πό την δημιουργία επιθυμητού μίγματος
κατάδυσης με την μέθοδο των μερικών
πιέσεων.

Η τεχνική ανάμειξης με τη μέθοδο των
μερικών πιέσεων είναι η πιο κοινή μέθο-
δο μίξης και δεν απαιτεί σχεδόν καμία
εγκατάσταση. Βασίζεται στους Νόμους
που διέπουν τα αέρια Νόμος Dalton, κα-
ταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων, Van
der Waals.

Μέσω υπολογισμών ή προγραμμάτων
και αναλόγως του μίγματος που επιθυ-
μούμαι, Nitrox ή TriMix, διοχετεύουμε το
απαιτούμενο οξυγόνο ή και ήλιο στην
καταδυτική φιάλη και κατόπιν συμπλη-
ρώνουμε από τον συμπιεστή ατμοσφαι-
ρικό αέρα. Στην μέθοδο αυτή πρέπει να
είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί και να δί-
νουμε την απαραίτητη προσοχή τόσο
στην ταχύτητα, ροή μετάγγισης όσο και
στην καταλληλότητα του εξοπλισμού,
ειδικά στο οξυγόνο.

Το σύστημα με το οποίο θα πραγματο-
ποιήσουμε μεταγγίσεις πρέπει να τηρεί
συγκεκριμένα κριτήρια, προϋποθέσεις
όσο αφορά την καταλληλότητα και την
ποιότητα των υλικών. Τα χαρακτηριστικά
αυτά αναφέρονται στην διάρκεια των
προγραμμάτων εκπαίδευσης Gas
Blender.

Η προμήθεια ενός συστήματος μίξης
μπορεί να γίνει είτε αγοράζοντας εξ
αρχής ένα ολοκληρωμένο σύστημα,
στο εμπόριο υπάρχουν πληθώρα επι-
λογών, είτε αγοράζοντας το κάθε κομ-
μάτι χωριστά.

Ένα σύστημα μετάγγισης αποτελείται
από τα εξής μέρη : Σωλήνα, μανόμετ-
ρο, βαλβίδα βελόνας για τον έλεγχο
ροής του αερίου -, βαλβίδας μονής
κατεύθυνσης γνωστή και σαν ανεπίσ-
τροφη βαλβίδα, συνδέσμους.

Σωλήνας

Ο σωλήνας είναι αυτός που μεταφέρει
το οξυγόνο ή μίγμα, από την φιάλη με
την υψηλότερη πίεση σε αυτή με την
χαμηλότερη πίεση. Η διάμετρο του
σωλήνα πρέπει να μην εμποδίζει την
ροή του αερίου ακόμα και στην περίπ-
τωση όπου η πίεση αυξηθεί απότομα.
Ειδικά για την μετάγγιση οξυγόνου
αποφεύγουμε στον σωλήνα τις απότο-
μες καμπές, τσακίσματα που μπορεί
να προκαλέσουν περιορισμούς ή και
διακοπή στην ροή του αερίου. Φαινό-
μενο αδιαβατικής συμπίεσης ή εκτό-
νωσης.

Αν σε ένα αέριο υπάρξει ξαφνική αύξηση
της πίεσης το αέριο αυτό παράγει θερμό-
τητα. Το αέριο μπορεί να φτάσει στην μέ-
γιστη θερμοκρασία και οποιοδήποτε στε-
ρεό σωματίδιο μέσα στο σύστημα μπορεί
να λειτουργήσει σαν καύσιμη ύλη με απο-
τέλεσμα την ανάφλεξη.

Εξοπλισμός - Χρήση εξοπλισμού
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Μανόμετρα

Τα μανόμετρα χωρίζονται σε δυο κατη-
γορίες, τα αναλογικά και τα ψηφιακά. Τα
κοινά αναλογικά όργανα με βαθμονόμη-
ση 2-5bar, μειονεκτούν στην ανάγνωση
των μικρών μεταβολών της πίεσης
(0.5bar). Για μεγαλύτερη ακρίβεια τάξε-
ως 0,25% το μανόμετρο θα πρέπει να
είναι βαθμονομημένο σε υποδιαίρεσης
0.5bar, ή και μικρότερες. H διάμετρο
των μανομέτρων αυτών ξεκινάει από τα
150mm και μπορεί να φτάσει και το
300mm.

Στα ψηφιακά μανόμετρα η ανάγνωση
της τιμής, που στα περισσότερα είναι
της τάξης του 0,1 bar είναι πιο εύκολη.
Η ακρίβεια των ψηφιακών οργάνων
πρέπει να είναι στα +/- 0,01 bar.

Σαν μειονέκτημα μπορούμε να αναφέ-
ρουμε την καθυστερημένη σταθεροποίη-
ση αναγραφόμενης τιμής, ειδικά σε

Εξοπλισμός - Χρήση εξοπλισμού
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περιπτώσεις όπου έχουμε απότομες
μεταβολές της θερμοκρασίας ή σε αρ-
γούς ρυθμούς εξισορρόπησης της πίε-
σης. Τα ψηφιακά μανόμετρα κοστίζο-
υν λιγότερο από ένα βαθμονομημένο
αναλογικό μανόμετρο με ακρίβεια
(0,25%) .Τα περισσότερα συστήματα
μετάγγισης πωλούνται πλέον με ψηφι-
ακό μανόμετρο.

Βαλβίδα βελόνας - Needle Valve

Οι βαλβίδες βελόνας που τοποθετούν-
ται στα συστήματα μετάγγισης είναι
μελετημένες έτσι ώστε να  επιτρέπουν
τον καλύτερο έλεγχο στο άνοιγμα της
βαλβίδας άρα και τον επιθυμητό
έλεγχο ταχύτητας ροής του αερίου. Οι
βαλβίδες αυτού του τύπου διαθέτουν
μαλακή έδρα για να μειώσει τις όποιες
τριβές. Τα σπειρώματα του άξονα δια-
θέτουν μικρό βήμα για τον καλύτερο
έλεγχο. Το μέγεθος του στομίου
(Orif ice sizes) από το οποίο
«περνάει» το αέριο κυμαίνεται από 2
έως 9,5mm.

Για την αποφυγή της αδιαβατικής συμ-
πίεσης οι βαλβίδες αυτές είναι κατασ-
κευασμένες έτσι ώστε ακόμα και  εντε-
λώς κλειστές, πάντα επιτρέπουν μια
πολύ μικρή  ροή αεριού.



Στα συστήματα μετάγγισης και ειδικά
αυτά που προορίζονται για την χρήση με
οξυγόνο, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε
βαλβίδες σφαιρικές ή βαλβίδες που επιτ-
ρέπουν την γρήγορη και ανέλεγκτη μετα-
φορά αερίου.

Ο κίνδυνος αύξησης της θερμοκρασίας
λόγο αδιαβατικής συμπίεσης είναι μεγά-
λος.

Ανεπίστροφη βαλβίδα- One Way Valve

Η βαλβίδα μονής κατεύθυνσης ή ανεπίσ-
τροφη βαλβίδα, επιτρέπει την ροη του
αερίου προς μια κατεύθυνση. Το ενδεικ-
τικό βέλος που είναι χαραγμένο πάνω
στην βαλβίδα μας δείχνει την κατεύθυν-
ση αυτή. Πρακτικά, στην περίπτωση που
κατά την μετάγγιση υπάρχει εξισορρό-
πηση πιέσεων μεταξύ των φιαλών, η
ανεπίστροφη βαλβίδα δεν θα επιτρέψει
την είσοδο μίγματος στην φιάλη με το
καθαρό οξυγόνο ή στην φιάλη του ηλίου.

Τα χαρακτηριστικά κατασκευή τους
πρέπει να επιτρέπουν στις βαλβίδες
αυτές να λειτουργούν σε υψηλές πιέ-
σεις, όπως αυτές που έχουμε κατά την
μετάγγιση, μεταφορά αερίων.

Η βαλβίδα μονής κατεύθυνσης τοποθετη-
μένη σε σειρά μετά τον αντάπτορα ηλίου
W 21,8 - G5/8, και τον σύνδεσμο G5/8
«DIN»

Σύνδεσμοι - Adaptors - Προσαρμογές

Ο τύπος και το είδος των συνδέσμων
που χρησιμοποιούμε εξαρτάται από
τις εφαρμογές. Οι σύνδεσμοι που χρη-
σιμοποιούμε είναι συνήθως κατασκευ-
ασμένοι  από κράμα χαλκού, ψευδάρ-
γυρου (ορείχαλκος), νικελίου το οποίο
είναι ανθεκτικότερο του σιδήρου. Τα
μέταλλα αυτά εμφανίζουν ορισμένες
κοινές ιδιότητες όπως είναι η υψηλή
θερμική αγωγιμότητα και η μεγάλη
πυκνότητα. Επίσης για την κατασκευή
συνδέσμων χρησιμοποιείται και το α-
νοξείδωτο ατσάλι.

Η θερμική αγωγιμότητα προσδιορίζει την ευκο-
λία ή δυσκολία διάδοσης της θερμότητας στο
εσωτερικό ενός υλικού

Εξοπλισμός - Χρήση εξοπλισμού
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Είναι σύνηθες, στα έτοιμα συστήματα με-
τάγγισης να υπάρχουν σύνδεσμοι G5/8
(DIN). Για να προσαρμόσουμε το σύστη-
μα σε βιομηχανικές φιάλες (οξυγόνου,
ηλίου, argon), αλλά και σε καταδυτικές
φιάλες με κλείστρο M26, χρησιμοποιούμε
αντάπτορες.

Κάποιοι από τους αντάπτορες αυτούς πα-
ρουσιάζονται παρακάτω.

Αντάπτορας από G5/8 female σε bull
nose. Το bull nose 5/8 είναι ο σύνδεσμος
που εφαρμόζει  στην βιομηχανική φιάλη
οξυγόνου.

Αντάπτορας W21,8 female σε G5/8 fe-
male. Είναι ο σύνδεσμος για την βιομηχα-
νική φιάλη ηλίου.

Εξοπλισμός - Χρήση εξοπλισμού
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Αντάπτορας M26 male σε G5/8 fe-
male. Είναι ο σύνδεσμος για τα κλε-
ίστρα τύπου M26.

Τα κλείστρα στις βιομηχανικές φιά-
λες από τις οποίες πραγματοποιού-
με την μίξη, διαφέρουν αναλόγως
του αερίου που περιέχουν. Έτσι, για
την κάθε εφαρμογή ή συνδυασμό
εφαρμογών πρέπει να διαθέτουμε
τον κατάλληλο σύνδεσμο, αντάπτο-
ρα.

Το σύστημα μετάγγισης καθώς και
τα παρελκόμενα του πρέπει να δια-
τηρούνται «καθαρά».

Υπάρχει μεγάλο εύρος τιμών για την
απόκτηση συστήματος μετάγγισης.
Για τους περισσότερους από εμάς η
αγορά ενός συστήματος μετάγγισης
πραγματοποιείτε μια φορά. Σωστό
είναι να μη γίνονται συμβιβασμοί και
εκπτώσεις  τόσο στην ποιότητα όσο
και στα χαρακτηριστικά των υλικών
κατασκευής.

Πηγή: TM Swagelok Company
TDI Gas Blender Manual
IANTD TRIMIX Blender Manual
Διαδίκτυο



Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους πρόληψης
αλλά και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε
κατά τη διάρκεια της κατάδυσης. Η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας σε καταστάσεις
επείγοντος περιστατικού σίγουρα μας προκαλεί άγχος. Παρακάτω αναφέρουμε γενικές
πληροφορίες και χρήσιμα στοιχεία  για περιστατικά που πιθανόν παρουσιαστούν και
επηρεάσουν αρνητικά την καταδυτική μας εξόρμηση.

Διαχείριση Επείγοντος Περιστατικού

Διεξαγωγή ανάδυσης - Τεχνικές ανάδυσης

Οι βαλβίδες των στεγανών στολών
(OPV) του θύματος και του διασώστη
πρέπει να είναι στην ανοικτή θέση
(Open). O διασώστης βρίσκεται πάν-
τα πάνω - πίσω από το θύμα και
πραγματοποιούν ανάδυση. Η ανάδυ-
ση σε οριζόντια θέση μας εξασφαλίζει
την πλέον ελεγχόμενη ανάδυση και
σωστή διαχείριση των περισσότερων
σεναρίων π.χ. διαγώνια ανάδυση,
συνεχόμενες μεταβολές βάθους, αλ-
λά και τον καλύτερο έλεγχο του θύμα-
τος. Ο διασώστης πρέπει να μπορεί
να προσαρμοστεί με το σωματότυπο
του θύματος αλλά και τις όποιες μικ-
ρό-διαφορές του εξοπλισμού.

Κατά την διάσωση ο διασώστης πρέ-
πει να είναι αρνητικός έτσι ώστε το
βάρος του ενεργεί σαν «έρμα» για να
«παγιδεύει» το θύμα σε οριζόντια θέ-
ση. Ρυθμίζει την ταχύτητα ανάδυσης
κάνοντας πλήρωση ή εκτόνωση αέρα
στον ασκό (wing) του θύματος. Με
τον τρόπο αυτό το θύμα είναι αυτό
που μας οδηγεί στην επιφάνεια.

Διεξαγωγή ομαλής ανάδυσης

Όταν ολοκληρώσει και εξασφαλίσει
τον έλεγχο του θύματος και έχει αξιο-
λογήσει το περιβάλλον πρέπει να
προετοιμάσει το θύμα για την ανάδυ-
ση.

Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο χρό-
νος είναι πολύτιμος για τον αναίσθητο
δύτη. Ο διάσωσης πρέπει να είναι
αποδοτικός, ενήμερος, ήρεμος, με
άριστη τεχνική κατάρτιση και πνευμα-
τική συγκρότηση για να φέρει το θύμα
στην επιφάνεια χωρίς καμία παραχώ-
ρηση στα θέματα ασφαλείας τόσο του
ίδιου αλλά και της ομάδας του.

Όταν ολοκληρώσει και εξασφαλίσει
τον έλεγχο του θύματος και έχει αξιο-
λογήσει το περιβάλλον πρέπει να
προετοιμάσει το θύμα για την ανάδυ-

ση. Συνιστάται κατά την ανάδυση και
για τον καλύτερο έλεγχο του θύματος
και της πλευστότητας να χρησιμοποι-
είται μόνο τον ρυθμιστή πλευστότη-
τας του θύματος. Με τον τρόπο αυτό
εστιάζουμε μόνο σε ένα μέσο ανέλκυ-
σης και μειώνουμε τον αριθμό μετα-
βολών που παρουσιάζονται κατά την
ανάδυση.

Downline 8

«Η επιβίωση
αναίσθητου δύτη
στο βυθό
εξαρτάται από το
χρόνο αντίδρασης
του διασώστη και
της ομάδας»
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Ο διασώστης προσθέτει αέρα στον δι-
κό του ασκό μόνο αν κριθεί απαραίτητο
δηλαδή στην περίπτωση που δεν μπο-
ρεί να επιτευχθεί ανάδυση μόνο με τον
ασκό του θύματος.

Σε περιβάλλον οροφής π.χ. σπήλαιο,
ναυάγιο η οριζόντια θέση είναι η πλέον
ενδεδειγμένη και μας εξασφαλίζει σε
μεγάλο βαθμό την αποδοτικότερη ανά-
δυση στην επιφάνεια. Φυσικά όπου οι
άμεσες αναδύσεις (κάθετες) απαιτούν-
ται και μπορούν να πραγματοποιηθο-
ύν, η ανάδυση αυτή είναι λιγότερο ση-
μαντική.

Κατά την διάρκεια της ανάδυσης και
της διαχείρισης του περιστατικού, είναι
συνήθως ευκολότερο για τον διασώστη
να χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι για να
κρατά το δεύτερο στάδιο στο στόμα
του θύματος και ταυτόχρονα να διατη-
ρεί τον αεραγωγό ανοικτό.

Το αριστερό χέρι χρησιμοποιείται για
την σταθερότητα του θύματος στην
σωστή θέση και για να ελέγχει την
άνοδο μέσο της βαλβίδα (OPV) που
βρίσκεται αριστερά στον ασκό του θύ-
ματος και από το inflator του ασκού.
«Οι παραπάνω τεχνικές είναι λιγότερο
σημαντικές από τον αρχικό στόχο και
σκοπό, δηλαδή, την συνεχή επιτήρηση
της κατάστασης, τον ανοικτό αεραγωγό
και την ομαλή ανάδυση.»

Αν ο λιπόθυμος αυτοδύτης χάσει τον
ρυθμιστή από το στόμα ο κίνδυνος του
πνιγμού είναι μεγάλος. Αν είμαστε πα-
ρόν στο περιστατικό και η ανταπόκρι-
ση είναι άμεση επανατοποθετούμαι το
2ο στάδιο ή ακόμα καλύτερα το δικό
μας long hose (για όσους κάνουν χρή-
ση αυτού) στο στόμα του θύματος και
ο μοναδικός χειρισμός που πρέπει να
πραγματοποιηθεί από τον διασώστη
είναι η ασφαλή άνοδο του θύματος και
του διασώστη στην επιφάνεια.

Η διαχείριση περιστατικού, δύτη με
συμπτώματα Τοξικότητας Οξυγόνου
δεν διαφέρει πολύ με την διαχείριση
αναίσθητου δύτη που αναφέραμε πα-
ραπάνω.

Οι ιδιαιτερότητες στην περίπτωση
αυτή είναι ο αυξανόμενος κίνδυνος
εμβολής και της πνευμονικής υπερ-
διάτασης που μπορεί να προκληθο-
ύν από τις συσπάσεις που δημιουρ-
γούνται. Στην φάση αυτή δηλαδή
στην τοξική φάση όπου τα συμπτώ-
ματα είναι εμφανή (σπασμοί), δεν
πρέπει να υπάρξει καμία μεταβολή
βάθους (πιέσεως) στο θύμα.

Στατιστικές αναφέρουν ότι οι σπασ-
μοί διαρκούν περίπου ένα λεπτό αλ-
λά σε μερικά περιστατικά ίσως η δι-
άρκεια να είναι μεγαλύτερη. Τα συμ-
πτώματα τοξικότητας οξυγόνου και
οι νευρομυϊκές συσπάσεις, οδηγούν
τον δύτη στο να αδυνατεί να συγ-
κρατήσει το 2ο στάδιο στο στόμα του
και μοιραία αυτή η κατάσταση μας
οδηγεί στον πνιγμό. Αν ο διάσωσης
είναι παρών στο περιστατικό πρέπει
αμέσως να τοποθετήσει στο θύμα
τον δικό του ρυθμιστή και όχι τον
ρυθμιστή του θύματος. Αυτό γίνεται
γιατί χάνουμε πολύτιμο χρόνο στο
να ψάχνουμε το 2ο στάδιο του θύμα-
τος. Ο πιο σημαντικός είναι ότι ίσως
το θύμα να μην ανέπνεε το κατάλλη-
λο μίγμα με συνέπεια την τοξικότητα.
Για την διαδικασία που μόλις αναφέ-
ραμε και για την αποτελεσματικότερη
διαχείριση του περιστατικού η χρήση
μακριού σωλήνα στο 2ο στάδιο (long
hose) είναι απαραίτητη.

Το σημαντικότερο  σε όλες τις περιπτώ-
σεις είναι η άμεση ανταπόκριση και η
γνώση των βασικών οδηγιών  διάσω-
σης.
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Κατά την διάρκεια των σπασμών ο διάσω-
σης ελέγχει το θύμα και δεν πραγματοποιεί
ανάδυση. Μόλις σταματήσουν οι σπασμοί, ο
διάσωσης πραγματοποιεί ελεγχόμενη ανά-
δυση γνωρίζοντας ότι με την επανεμφάνιση
των σπασμών δεν πρέπει να υπάρξει περα-
ιτέρω μεταβολή του βάθους από το οποίο
βρίσκεται. (κίνδυνος βαροτραύματος)

Έρευνα που παρουσίασε το Αμερικάνικό
Ναυτικό έδειξε ότι το πιο συνηθισμένο σύμ-
πτωμα είναι η ναυτία και ακολουθούσαν οι
μυοκλονίες. Σημαντικό στην έρευνα αυτή
είναι ότι ένας από τους συμμετέχοντες πα-
ρουσίασε σπασμούς 15 δευτερόλεπτα μετά
την διακοπή οξυγόνου μετά από 82 λεπτά
σε βάθος 9 μέτρων.

Αν κατά την διάρκεια της κατάδυσης εμφα-
νιστούν ναυτία, ζαλάδα πρέπει να ειδοποιη-
θεί η ομάδα και αμέσως να ξεκινήσει ελεγ-
χόμενη άνοδο. Πρέπει ο αυτοδύτης να πα-
ρακολουθείται συνεχώς από τα μέλη της
ομάδας και να αποφευχθεί οποιαδήποτε
έντονη δραστηριότητα.

Η συνεχή παρακολούθηση του θύματος
στην επιφάνεια και η μεταφορά του σε υ-
περβαρικό θάλαμο κρίνεται απαραίτητη.
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Εξοπλισμός

Μεγάλο ποσοστό των καταδυτικών ατυχημά-
των οφείλεται στον εξοπλισμό. Η διαμόρφωση,
η χρήση του εξοπλισμού, καθώς και η ικανότη-
τα διαχείρισης προβλημάτων που μπορεί να
προκύψουν από αστοχία ή σφάλμα αυτού α-
ποτελεί μεγάλο κεφάλαιο στα σχολεία τεχνικής
κατάδυσης. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα
πρόβλημα εξοπλισμού στο οποίο δεν δίνουμε
την πρέπουσα σημασία, όπως μια πολύ μικρή
διαρροή αερίου από το πρώτο στάδιο, μπορεί
κατά την διάρκεια μιας κατάδυσης να εξελιχθεί
σε μεγαλύτερο ή να είναι υπαίτιο για την δημιο-
υργία κάποιου άλλου μεγαλυτέρου προβλήμα-
τος. Τα διάφορα μικρό-προβλήματα που δημιο-
υργούνται από τον εξοπλισμό, λειτουργούν αθ-
ροιστικά και βέβαια εις βάρος μας. Τα μικρό -
προβλήματα αυτά τα «μεταφέρουμε με τη σει-
ρά μας στην ομάδα.

Κάθε δύτης πρέπει να γνωρίζει τον εξοπλισμό
του καθώς και τον εξοπλισμό των μελών που
απαρτίζουν την ομάδα του. Προτείνεται για πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικού, η
όποια διαμόρφωση εξοπλισμού να είναι ίδια
για όλα τα μέλη της ομάδας.

Στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα,
ο περιορισμένος χρόνος που έχουμε στη διά-
θεση μας, δεν μας επιτρέπει να επεξεργαστού-
με και να «ανακαλύψουμε» τη στιγμή εκείνη τη
διαμόρφωση εξοπλισμού που έχει ο άλλος δύ-
της.

Σαν δύτες, πρέπει να είμαστε πάντα ενημερω-
μένοι και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θε-
ωρητικές και πρακτικές. Ορισμένος αριθμός
καταδύσεων θα πρέπει να αφιερώνεται  στην
επανάληψη των πρακτικών ασκήσεων που δι-
δαχτήκαμε στο σχολείο Rescue. Ταυτόχρονα
θα πρέπει να προσαρμόζουμε τις νέες δεξιότη-
τες και τις αλλαγές που παρουσιάζονται.

Διεξαγωγή ανάδυσης - Τεχνικές ανάδυσης



Δρακόλιμνη

Φωτογραφίες:
Αρετή Κομηνού
Νίκος Καρατζάς

Η Δρακόλιμνη βρίσκεται στο όρος
Τύμφη (Γκαμήλα) σε υψόμετρο 2010
μέτρων. Η εκκίνηση της διαδρομής
ξεκινάει από το Μικρό Πάπιγκο. Στην
διαδρομή μπορεί κανείς να θαυμάσει
τους εντυπωσιακούς γεωλογικούς
σχηματισμούς. Ο πρώτος σταθμός
της διαδρομής  είναι το διάσελο της
Αστράκας σε υψόμετρο 1950 μέτ-
ρων όπου βρίσκεται και το καταφύγι-
ο της Τύμφης «Δ.Γεωργούλης». Ο
χρόνος που θα χρειαστεί  να καλύ-
ψουμε την διαδρομή είναι περίπου 3
ώρες.

Από το σημείο αυτό μπορούμε να
διακρίνουμε το μονοπάτι που μας
οδηγεί στην Δρακόλιμνη. Ακλουθών-
τας το μονοπάτι κατηφορίζουμε στην
Λάκκα. Περνώντας την μικρή λίμνη
Ριζίνα αρχίζουμε να ανηφορίζουμε

προς τον τελικό μας προορισμό. Ο
χρόνος από το καταφύγιο μέχρι την
Δρακόλιμνη είναι περίπου 1:30 ώρα.

Οι χρόνοι είναι πάντα κατά προσέγ-
γιση. Η επίσκεψη μας  στην Δρακό-
λιμνη πραγματοποιήθηκε σε περίο-
δο όπου το βουνό «κρατούσε» χιό-
νι . Το χιόνι και πολλές φορές η ομίχ-
λη αυξάνουν κατά πολύ την διάρκεια
ανάβασης.

Υπάρχουν σχετικοί μύθοι αναφορικά
με την Δρακόλιμνη. Κατά την μυθο-
λογία, στην λίμνη ζούσε ένας  τεράσ-
τιος δράκος . Στον Σμόλικα υπάρχει

άλλη μια λίμνη επίσης με το όνομα
Δρακόλιμνη. Ο μύθος λέει  ότι υπήρ-
χε αντιπαλότητα μεταξύ των δράκων
που ζούσαν στις λίμνες αυτές και
συχνά πετούσαν πέτρες ο ένας στον
άλλον.

Φωτογραφικές Ματιές – Λίμνες
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Έτσι εξηγεί ο μύθος γιατί στην μαύρη όχθη της Δρακόλιμνης στην Τύμφη
υπάρχουν διάσπαρτες άσπρες πέτρες, ενώ στην άσπρη όχθη της Δρακόλιμ-
νης του Σμόλικα υπάρχουν διάσπαρτες μαύρες πέτρες.

Στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο πλάσμα που ζει στην λίμνη είναι ο Αλ-
πικός Τρίτωνας με μέγιστο μήκος 12 εκατοστών.
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Φωτογραφικές Ματιές – Λίμνες

Μύθοι επίσης ανάφεραν για το μεγάλο βάθος της λίμνης. Στα τέλη της δεκαετί-
ας του ’90 ομάδα αυτοδυτών, επιστρατεύοντας γαϊδουράκια για την μεταφορά
του εξοπλισμού, είχε πραγματοποιήσει καταδυτική εξερευνητική αποστολή
στην Δρακόλιμνη. Το μέγιστο βάθος της λίμνης έφτανε τα 5 μέτρα.



Επικοινωνία

Γραβιάς 14 Δάφνη (1ος Όροφος)

Τ.Κ 17235 Αθήνα

Τ 210 3837712 – 210 3830182

F 210 3831278

E-mails:
aquatec@aquatec.gr

info@aquatec.gr

Διεύθυνση Κέντρου:
kominou@aquatec.gr

Ηλεκτρονικό κατάστημα:
shop@aquatec.gr

Πληροφορίες για την εκπαίδευση Τεχνικής Κατάδυ-
σης:
nkaratzas@aquatec.gr

Πληροφορίες για την εκπαίδευση First Aid:
gerou@aquatec.gr

Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα DAN
dantraining@aquatec.gr

Καταδυτικό blog με σχόλια, απόψεις, πληροφορίες, άρθρα, τεχνικά θέματα, φωτογραφικό υλικό.

http://aquatec.wordpress.com/

Εκπαιδευτικά προγράμματα τεχνι-
κής κατάδυσης IANTD—SSI TXR

•AquaTec, παρέχει Hogarthian / DIR
πιστοποιημένα καταδυτικά επιμορ-
φωτικά σεμινάρια σύμφωνα με τα
πρότυπα:

UTD/Hogarthian/DIR.

Εκπαιδευτικά σχολεία — Σεμινάρια

Tech Diver online shop

Καταδυτικός εξοπλισμός επιλεγμέ-
νων εταιριών, αποκλειστικά για δύ-
τες τεχνικής κατάδυσης.

www.aquatec.gr

Για πληροφορίες, συμβουλές, ερω-
τήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό αλ-
λά και την διαμόρφωση αυτού, μπο-
ρείτε να στέλνετε email στο:

info@aquatec.gr


