




ABC

 Maska 

 Fajka 

 Płetwy



Automaty oddechowe 



Automat oddechowy spełnia pięć podstawowych 
funkcji:

 redukuje wysokie ciśnienie mieszaniny oddechowej 
znajdującej się w butli do wartości ciśnienia jakie 
panuje na bieżącej głębokości nurkowania 

 podaje mieszaninę oddechową w odpowiednim 
momencie 

 podaje mieszaninę oddechową w odpowiedniej ilości 

 zasila dodatkowe urządzenia (np. KRW, suchy 
skafander itp.) 

 umożliwia wykonanie wydechu 



Pierwszy stopień automatu 
oddechowego (zadania)

 Podstawowym zadaniem 
pierwszego stopnia w 
automacie oddechowym 
jest zredukowanie 
wysokiego ciśnienia do 
średniego ciśnienia, 
które podawane jest na 
drugi stopień.  



Drugi stopień automatu 
oddechowego (zadania)

 Drugi stopień redukcji 
zawsze sterowany jest za 
pomocą membrany. 
Zwykle wykonana jest ona 
z silikonu, a jej środek jest 
dodatkowo usztywniany 
krążkami z nierdzewnej 
blachy lub tworzywa. 
Średnica membrany 
wynosi najczęściej od 60 
do 80 mm.
Na rysunku przedstawiony 
prosty, standardowy drugi 
stopień redukcji.



Butle nurkowe 



Budowa butli nurkowej
 Jest to wysokociśnieniowy, walcowaty, 

stalowy z odpowiednich stali lub 
aluminiowy, zbiornik powietrza o 
wyoblonym dnie (aluminiowe posiadają 
dno płaskie) i zakończonej butelkowato 
górnej części, z gwintem cylindrycznym 
lub stożkowym na zawór odcinający. 
Podlega, jako zbiornik 
wysokociśnieniowy, okresowym 
przeglądom przez UDT (Urząd Dozoru 
Technicznego).

 Służy do magazynowania ciśnieniem 
powietrza pod wysokim lub innego 
czynnika oddechowego w celu 
dostarczenia go na miejsce nurkowania.

 W górnej części na butli nurkowej 
wybitych jest szereg danych potrzebnych 
nurkowi do właściwego posługiwania się 
nią: 



Butla pojedyncza



Zestaw dwubutlowy ( twinset )



Zawory
Pojedynczy  Podwójny 



Budowa zaworu butlowego



Kamizelka ratowniczo-
wypornościowa 



Funkcje KRW
 Umożliwia zmianę pływalności nurka

 Umożliwia wyniesienie nurka na powierzchnie

 Umożliwia utrzymanie nurka na powierzchni w 
pozycji pozwalającej na swobodne oddychanie 

Zakłada się ,że kamizelka powinna utrzymać na 
powierzchni nie jednego lecz dwóch nurków



Napełnianie i opróżnianie KRW
Kamizelkę można napełnić:
 za pomocą zaworu dodawczego

 powietrzem z własnych puc przez 
ustnik 

Kamizelkę można opróżnić:
 za pomocą przycisku upustowego

 za pomocą zaworu upustowo-
nadmiarowego znajdującego się w 
górnej lub dolnej części kamizelki



Manometry 

Budowa manometru



Rodzaje manometrów

manometry do kontroli 
powierzchniowej manometry nurkowe



Skafandry nurkowe

 Mokry (neoprenowy)

 Półsuchy (neoprenowy)

 Suchy (neoprenowy)

 Suchy (z tkanin syntetycznych kordura itp.)



Inne elementy sprzętu nurkowego
 Komputer 

 Nóż, sekator

 Kompas

 Boja sygnalizacyjna (dekompresyjna)

 Tabliczka 

 Kołowrotek

 Latarka

 Zegarek 

 Lusterko

 Głębokościomierz



Konserwacja sprzętu nurkowego



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


