ARHIMEDOV ZAKON
Sila vzgona je po velikosti enaka teži izpodrinjene tekočine.
Arhimed je ugotovil, da telesa, ki izpodrinejo večjo maso vode kot so sama težka plavajo,
tista ki izpodrinejo manjšo, pa potonejo. Telesa, ki izpodrinejo točno toliko vode kot so
težka pa so nevtralno plovna.

Slika 1: Arhimed v vedru

Človeško telo je v morski vodi skoraj nevtralno plovno. Ko pa si potapljač obleče
neoprensko obleko, ki je zelo plovna (izpodrine veliko vode sama pa ima zelo majhno
maso) postane tudi sam zelo pozitivno ploven. Torej, da se lahko potopi si mora pomagati
z dodatnimi utežmi. Te uteži so iz svinca, saj ima svinec veliko specifično gostoto.
Obratno pa se dogaja, ko potapljač polni kompenzator plovnosti. Volumen potapljača se
veča, teža pa se ne spreminja. Tako potapljač izpodrine več vode in povzroči večji vzgon
ter postane pozitivno ploven. Dober potapljač si plovnost uravna tako, da je v vodi
nevtralno ploven oz. da je njegova celotna teža enaka sili vzgona.

Slika 2: Neoprenska obleka

Slika 3: Kompenzator
Naša plovnost je odvisna tudi od medija v kateremu se nahajamo. Ladje, ki pljujejo preko
različno slanih oceanov morajo to dejstvo upoštevati. Bolj, ko je voda gosta (slana), večji
je vzgon. Ladja, ki v ekstremno slanem morju plava, lahko v sladki ali manj slani vodi
potone.

TLAK
Na kopnem je zračni tlak približno konstanten in znaša na morski gladini 1 bar. Voda je
precej gostejša, zato tlak v njej z globino hitreje narašča.
Na vsakih 10 m se tlak v vodi poveča za 1 bar.
p = g h (Enačba 1)
p - tlak pod vodo
h - globina vode
- gostota vode
g - težnostni pospešek
Tabela 1
globina tlak vode
gladina 1 bar
10 m

2 bar

20 m

3 bar

30 m

4 bar

100 m

11 bar

BOYLOV ZAKON
Pri konstantni temperaturi se volumen dane mase plina spreminja obratno
sorazmerno z njegovim tlakom.
p V = konst. (Enačba2)
p - tlak plina
V - volumen plina
Balon na morski gladini, kjer je tlak 1 bar, napihnemo toliko, da njegov volumen znaša tri
litre. Balon potopimo na globino desetih metrov, kjer tlak znaša 2 bar (tabela 1). Tlak v
balonu mora narasti na dva bara, kolikšen je tlak okoli njega. Po Boylovem zakonu pa to
pomeni, da se bo njegov volumen ustrezno (dvakrat) zmanjšal - balon bo uplahnil na
polovico začetne prostornine.

Slika 4: Pljuča
Podobno se dogaja z našimi pljučami. Globlje, ko se potopimo, manjši je njihov volumen.
Pri potapljanju na dah bo, če bomo vdihnili na površini tri litre zraka, na desetih metrih
volumen tega znašal 1,5 litra, ko se bomo dvignili pa se bo spet povečeval do treh litrov.
Ker potop traja kratek čas, to ne povzroča velikih težav, razen pri zelo globokih potopih,
ko bi zaradi zmanjšanja volumna pljuč okoliški tlak lahko zdrobil prsni koš.

Tabela 2
globina tlak

volumen pljuč

gladina 1 bar 3 litre
10 m

2 bar 1.5 litra

20 m

3 bar 1 liter

30 m

4 bare 0.75 litra

Malenkost drugače je pri potapljaču, ki se potaplja z avtonomno potapljaško opremo.
Temu regulator daje zrak pod okoliškim tlakom (tlak na globini kjer se nahaja potapljač).
Potapljačev vdih je torej enak na površini ali pa na globini 30 m. Če ta potapljač zadrži
dih na globini 30 m in se dvigne na površino, se plin v pljučih zaradi zmanjševanja tlaka
prične širiti in iz 30 m (kjer je okoliški tlak 4 bar) do površine (kjer je tlak 1 bar) se plin
razširi štiri krat. Človeška pljuča take spremembe volumna ne prenesejo. Zato je eno
glavnih pravil pri potapljanju z avtonomno potapljaško opremo (SCUBA): Nikdar ne
zadržuj diha!

Slika 5: Dvostopenjski regulator tlaka

Slika 6: Potapljaške jeklenke

DALTONOV ZAKON
Celoten tlak mešanice plina je vsota vseh parcialnih tlakov posameznih plinov.
pskupni = p1 + p2 + p3 + .......pn (Enačba 4)
p - tlak zmesi plinov v celoti
pi - parcialni tlak posameznega plina
Vzemimo balonček in ga napolnimo z zrakom (79 % dušika ter 21 % kisika ). Na
površini, kjer je okoliški tlak 1 bar (ravno tako je 1 bar tlak plina v balončku) lahko
izračunamo kolikšen delni tlak ima vsak posamezen plin. Vemo, da je v naši mešanici
(zrak) 21 % kisika. Torej po Daltonovem zakonu lahko izračunamo:
1 bar * 0.21 (odstotek O2 v mešanici) = 0.21 bar kisika.
Podobno velja za dušik:
1 bar * 0.79 (odstotek N2 v mešanici) = 0.79 bar dušika.
Balonček potopimo v morske globine. Tlak okolice narašča in s tem narašča tudi
parcialni tlak posameznih plinov v mešanici. Npr. na globini 60 m (kjer je okoliški tlak 7
bar) je parcialni tlak posameznih plinov v naši mešanici sledeč:
7 bar * 0.21 (odstotek O2 v mešanici) = 1.47 bar kisika.

Podobno velja za dušik:
7 bar * 0.79 (odstotek N2 v mešanici) = 5.53 bar dušika.
Tako visok parcialni tlak kisika pa postaja za človeški organizem s časom nevaren.
Namreč pojavi se zastrupitev s kisikom. Ravno tako je visok parcialni tlak dušika nevaren,
kajti povečuje možnost nastanka globinske pijanosti – narkotičen učinek dušika, ki se
začenja pojavljati, ko znaša parcialni tlak dušika nad 4 bar (približno 40 m pod gladino).
Da se izognemo tem težavam v potapljanju uporabljamo mešanico helija, dušika in kisika
– trimix ali helija in kisika - heliox.

Slika 7: Globinska pijanost

HENRYJEV ZAKON
Pri dani temperaturi je količina plina raztopljena v tekočini premo sorazmerna
njegovemu tlaku.
n* = Ki * pi (Enačba 5)
n* - količina plina, ki se raztopi v tekočini
Ki - konstanta Henry-jevega zakona
pi - parcialni tlak plina
Najlepši primer je steklenica z mineralno vodo. Vsi vemo, da je v "gazirani" mineralni
vodi raztopljen ogljikov dioksid. Če imamo steklenico zaprto (je pod tlakom), se v njej ne
dogaja nič posebnega. Če pa steklenico odpremo, se kar naenkrat pojavi kup mehurčkov.
Ko smo steklenico odprli, smo zmanjšali tlak plina v steklenici. Ker Henryev zakon pravi,
da lahko ima tekočina v sebi raztopljeno le določeno količino plina pri določenem tlaku,
se zgodi, da smo z zmanjšanjem tlaka prisilili tekočino, da izloči odvečni del plina. Ta
izločeni
del
se
sprosti
v
obliki
mehurčkov.
Podobno se dogaja v potapljačevem telesu. Med potopom se plini raztapljajo v krvi in
drugih tkivih (ker je potapljač na globini v okolju s povišanim tlakom). Pri dvigu pa se ti
plini izločajo iz tekočin in tkiv. Če je dvig počasen se izločajo kot majhni – nenevarni
mehurčki, če pa je dvig prehiter se ti mehurčki pričnejo združevati in nastane velik
mehurček, ki lahko zamaši kapilare in tako povzroči poškodbe v tkivih.

SUMA SUMARUM
Poglejmo si sedaj potapljača, ki se z zrakom potopi na 40 metrov. Po enačbi za tlak bo tu
tlak zraka znašal 5 barov - štiri zaradi globine vode plus ena zaradi zračnega tlaka na
površini. Iz Daltonovega zakona - dušika je v zraku okoli 80 % - izračunamo parcialni
tlak dušika v tej globini (4 bar) in na površini (0,8 bar). Spomnimo se na Henryjev zakon
in izračunamo, da je količina dušika, raztopljenega v telesu (to je v glavnem iz tekočine)
na globini štiridesetih metrov lahko kar petkrat večja kot na kopnem. Če bi se ta potapljač
sedaj hitro dvignil na gladino, bi se dušik moral izločiti iz telesnih tekočin, kakor pri
radenski, ko jo odpremo. V telesu bi nastali mehurčki dušika, ki bi resno poškodovali
tkiva v telesu ali celo povzročili zastoj srca - potapljač bi zbolel za dekompresijsko
boleznijo.
Dekompresijski bolezni se lahko izogne, če upošteva določena dejstva, ki delujejo njemu
v prid.
1. Dušik se v telesu do svoje po Henryjevem zakonu maksimalne koncentracije ne
nasiči kar takoj, ko se znajdemo pod vplivom povečanega tlaka. Koncentracija
narašča s časom, ki ga tam preživimo in če ta čas ustrezno skrajšamo, omejimo
tudi količino dušika, ki se raztopi v telesu.
2. Telo lahko do določene mere izloča odvečni dušik, ki se sprosti ob dvigu iz globin,
po neškodljivi poti, skozi pljuča. Če se dvigamo dovolj počasi, dušik ne bo tvoril
mehurčkov, ki bi poškodovali telo, ampak se bo izločal skozi dihala.
3. Če je ob dolgem in globokem potopu koncentracija dušika v telesu prevelika, jo
lahko ob dvigovanju zmanjšamo z metodo dekompresijskih postankov. Dvignemo
se do globine, ko je količina dušika, ki se sprošča, ravno še taka, da ne tvori
mehurčkov, temveč se izloča skozi pljuča. Tam ostanemo toliko časa, dokler se
koncentracija ne zmanjša do stopnje, ki je neškodljiva en globinski interval višje.
Nato se dvignemo do te globine in tam postopek ponovimo glede na naslednjo
višino dekompresijskega postanka. Tako počasi pridemo na površino.

POTAPLJAŠKE TABELE
Vsa ta dejstva, ob tem pa še fiziologija telesa, zaradi katere se iz različnih tkiv dušik
izloča z različno hitrostjo, nam omogočijo konstrukcijo potapljaških tabel, iz katerih
razberemo varen čas zadrževanja v globini, čas dvigovanja in potrebne dekompresijske
postanke - torej pogoje za varen potop.

Primer potapljaške tabele U.S. Navy z vstavljeno Dopplerjevo mejo brez dekompresije:

LOM SVETLOBE
Svetloba se pri prehodu iz enega medija v drugega lomi. Lomni količnik je razmerje
med hitrostjo svetlobe v vakuumu (c0) ter hitrostjo svetlobe v dani snovi (c).
n=c0/c

Slika 8: Lom svetlobe v optični prizmi
“Optika" našega očesa je narejena tako, da sliko pravilno projicira na mrežnico, če je leča
očesa v stiku z zrakom. Ko pa se potopimo pod morsko gladino, se razmere na leči očesa
spremenijo. Naš optični inštrument, ki je naravnan na razmere leča/zrak, se kar naenkrat
znajde v razmerah leča/voda. Oko pa nima takšnih "fokusnih" sposobnosti, da bi uspelo
izostriti sliko pod vodo, zato si nataknemo masko. Tako ustvarimo med vodo in očesom
zračni prostor, ki omogoča očesu, da izostri sliko. Vendar pa se je sedaj pojavil še četrti
material poleg vode, zraka in leče v očesu. To je steklo maske. Tudi pri prehodu svetlobe
skozi steklo maske se ta lomi in do očesa pride tako že "pokvarjena" oz. lomljena
"popačena" slika. Ta efekt nam pod vodo povzroči rahlo težavico in sicer; vse pričarane
lepote podvodnega sveta so bližje in večje kot so v resnici.

Slika 9: Svetloba se lomi pri prehodu skozi različne medije (zrak – voda)

BARVE POD VODO
Zakaj je morje modro? Morje je po eni strani ogledalo neba. Nebo je modro, torej je tudi
morje modro. Ob sončnem zahodu je morje rdeče, ponoči pa črno. Ko je vreme oblačno,
pa zeleno.
Poleg neba, ki s svojim odsevom spreminja podobo morja, so v morju še mikroorganizmi,
razni delci in snovi, ki morje oz. vse vode obarvajo v določeno barvo. Sinje modro morje
je morje v katerem je malo rastlinskih mikroorganizmov. Zelena voda je znak, da je v
vodi velika prisotnost planktona in le-ta odbija zeleno svetlobo, ker je ne potrebuje za
razvoj. Podobno kot zeleno listje na drevesih. Zeleno je zato, ker odbija zeleni spekter
svetlobe tega pa mi vidimo.
Tako imamo lahko rjave vode, navadno so to reke in jezera kjer je rjava barva rezultat
gnitja in propadanja listja in drugih organizmov, ki jih nato voda spira v reke in jezera.
Bolj zanimivo za potapljače pa je; kaj se s svetlobo dogaja pod vodo. Vsi, kateri se
potapljajo so že opazili, da pod vodo barve izginjajo na čuden način. Pa si za eksperiment
izposodimo lepo pobarvanega plišastega kužka in se z njim potopimo pod vodo.

Slika 10: Kužek pod vodo

Na površini naš kužek izgleda takole.
Ko se potopimo na 5 m najprej izginejo rdeče - tople barve. Plankton v vodi absorbira

rdečo valovno dolžino, ki tudi najprej izgine.
Na 10 m globine je naš kuža izgubil že precej rdeče in oranžne barve. Pa gremo še globlje.

Na 30 m globine počasi izginja tudi rumena barva. Zelena in modra pa še kar vztrajata.

Na 40 m in več pa počasi izginja tudi zelena in modra barva. Ostajajo pa vijolične barve.
Naš kuža je na tej globini že hudo barvno načet. Pravo presenečenje pa doživimo, ko na
globini prižgemo podvodno svetilko. Svet se nam dobesedno prikaže "v drugačni luči".
Poln je rdečih in drugih živobarvnih organizmov, ki pa so se na globini zaradi "filtrirane"
svetlobe dobesedno zlijejo z okolico.

ZVOK POD VODO

Slika 11: Morska deklica
Pod vodo tudi slišimo. In to zelo dobro. Vendar kljub temu, da se zvok pod vodo odlično
širi, je za naša ušesa neuporaben. Človeško uho je, kot vsa ostala čutila, ki jih imamo,
prilagojeno delu na suhem. Sicer odlično deluje tudi pod vodo le podatka o smeri zvoka
nam
ne
daje
več.
Zvok pod vodo namreč potuje bistveno hitreje kot v zraku. Približno 4x hitreje. Človek
ima dve ušesi, ki sta med seboj nekoliko oddaljeni. Vzemimo primer, ko nekdo vrže
petardo na naši levi strani. Zvočno valovanje (pok) potuje v vse smeri od točke izvora.
Torej tudi proti nam. Najprej pride do našega levega ušesa čez nekaj trenutkov pa še do
desnega. Ta minimalna razlika je našim možganom dovolj, da določijo smer iz katere
prihaja
zvok.
Pod vodo pa se stvari zapletejo. Zvok potuje 4x hitreje kot na kopnem. Zvok praktično
pride do našega levega in desnega ušesa istočasno. Pravzaprav je še vedno neka majhna
razlika iz katere pa naši možgani ne znajo razbrati in določiti smeri iz katere je zvok
prišel. Iz tega razloga je določanje smeri pod vodo z uporabo zvoka nemogoče.
Lahko pa hitrost zvoka pod vodo izkoristimo na druge načine. Recimo podvodna
komunikacija je eden od načinov. Lahko tolčemo s kovinskim predmetom po jeklenki pa
se
bo
ta
zvok
prav
lepo
slišal
in
to
zelo
daleč.

Zvok se tudi odbija in lomi na različno toplih plasteh vode. Tako se na primer
podmorničarji izogibajo prisluškovalnim napravam na ladjah (hidrofonom). Enostavno
pljujejo pod termoklino (plastjo vode z drugačno temperaturo in gostoto). Zvočno
valovanje
se
od
te
plasti
odbija
in
ne
pride
na
površino.
Torej, če se potapljač potopi pod termoklino se lahko zgodi, da ne sliši več plovil, ki se
vozijo nad njim.

VIRI:
http://www.kvarkadabra.net/index.html?/pojavi/teksti/potapljanje.htm
http://www.slodiver.net/

