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2.1. Kniv

Dykkerkniven har ogsi stor betydning for dykkerens sikkerhed, idet
man med kniven kan skrere sig fri for fiskegarn og -liner, som man let
kan vikle sig ind i, - specielt ved dykning ved vrag.

Desuden er kniven et alsidigt undervandsvnrktaj, som man har
megen glede af.

En kniv, anvendt til dykning, skal naturligvis vrere rustfri, have en
vis storrelse og v&re nem atfafatpir i en nsdsituation.

Den kan vrere udformet pi mange smarte mider, lige fra at fungere
som hammer med knivskaftet og til - naturligvis at indeholde en alop-
lukker og skruetrckker.

Det vigtigste er dog, at der bide er en glat og en savtakket eg, idet
det giver bedst mulighed for at frigore sig fra forskellige materialer.

Dykkerknivens blad er norrnalt over de tilladte 12 cm i langden,
hvilket er tilladt, trfo blot kniven anvendes til dykning. Knive over l2
cm mi sflledes kun beres i forbindelse med dykkerudstyr.

Det skulle vrere unsdvendigt at n&vne, at kniven naturligvis kun
har sin sikkerhedsmressige verdi, hvis den er holdt skarp.

Den skal vrere til at ffi fat i med begge hrender. Det er ikke helt over-
drevet at have en reservekniv, som man kan fil fat i, hvis man skulle
henge fast pfl en sidan mide, at man ikke kan ni den almindelige
kniv. Kniven beres normalt pi underbenets yder - eller inderside i en
kraftig skede, der med gummistropper er fastgiort til dykkerens ben.
Montering pe indersiden af benet sikrer kniven mod at hrenge fast i
forhindringer, men kan vrre generende ved svsmningen.Phfig2.l.
er vist forskellige dykkerknive.
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I r ig .  2 . l  .  Dykkerkn ive .

2.2. Redningsvest

Opstigningsvesten er den mest betydningsfulde del af sikkerheds-
udstyret. Den evner at lade dykkeren hvile i overfladen ved trrthed
eller krampeanfald, den er en velbehagelighed at have bhst op, nir
man skal vente i lrengere tid i overfladen.
Den kan i en yderst krit isk situation f i  dykkeren bragt hurt igt t i l
overfladen og der holde dykkerens hoved og luftveje over vandet.
Opstigningsvesten betegnes som dykkerens >livsforsikring<.

Opstigningsvesten bestAr af en lufttet sek, der er fremstillet i gum-
mi eller kunststof. Srekken omgiver dykkerens nakke og bryst, hvor
den er fastgjort ved en brystrem og en skridtring, som ikke strammes
for meget, da der skal v&re plads til vesten i dens oppustede tilstand.
Se  f i e .  2 . 2 .1 .
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Fig.2.2.1.
Opstigningsvest.

Opstigningsvesten kan ffldes med luft pi to mider:

l. Ved at dykkeren med munden bleser luft ind i en fflde/andeslange
via denne slanges mundstykke. Denne metode anvendes ved af-

balancering.

2. Dykkeren ibner for en separat hojtryksflaske, som er monteret pi

vesten. Dette er ffldemetoden ved en nsdsituation.

Alle opstigningsveste har mulighed for at ffldes med metoden I og2.
Mange veste har foruden ogsi tilslutning >feeder< til lungeautoma-

ten.
Fyldningstilstanden for den seperate luftflaske til opstigningsvest-

en er det sidste man checker for pakning af udstyret til en dykning.
Den skal vere helt ffldt. Man fflder som regel denne flaske fra et
flaskeset via et mellemstykke. Flasken indeholder som regel ca. 100

liter luft. Fig.2.2.2.
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Fig. 2.2.2. Trykluftfl aske til opstigningsvest.

Disse hojtryksflasker er omfattet af den samme lovgivning og
kontrol som de ovrige hojtryksflasker - uanset stsrrelsen!

For at opstigningsvesten under opstigning ikke skal sprrenges ved
luftens udvidelse, er vesten forsynet med mindst een overtryksventil
samt en ventil, hvorved dykkeren manuelt kan udsluse luft efter be-
hag. Overtryksventilen kontrolleres jrvnligt ved at bhse vesten op
med munden til ventilen lukker luft ud.

Har man under dykning konstateret, at man har ret megen luft i vesten
til afbalancering, er det tilrideligt i stedet at fierne noget af vegten fra
vrgtbreltet. Herved opnis en bedre svommestilling, mindre svsmme-
modstand og endelig mindre vegt at slrebe pi i land.

Opstigningsvesten er den udstyrsdel, som dykkeren ifsres umiddel-
bart efter at dragten er taget pi, siledes at vestens brereemne kommer
til at ligge inderst.

Fyldning af luft i en tsrdragt kan ikke erstatte opstigningsvestens
funktion i alle tilfelde. Derfor skal opstigningsvest ogsi anlegges i
forbindelse med dykning med tardragf.

Overfladevesten
Overfladevesten anvendes i forbindelse med snorkeldykning. Se fig.
2.2.3. Overfladevesten er, som navnet angiver, beregnet til at holde
dykkeren korrekt placeret i en nsdsituation i overfladen.
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Den kan ikke anvendes pi en stsrre dybde med opstigning for oje,

idet den ikke har overfiyksventil og kun ffldes med en eengangs kul-

syrepaton. Den har dog en ffldeslange, s&ledes at man med munden

kan bhse vesten op i overfladen.
Kulsyrepafionen aktiveres via en udlgsermekanisme, som prikker

hul i patronens gevindstuds, hvorved kulsyren strsmmer ind i vesten

i en tilpasset mengde. Se fig. 2.2.4.

Da udlssermekanismen ikke anvendes s& tit, har den en kedelig til-

bojelighed til at srette sig fast, hvis man ikke jrvnligt efterser og ren-

ser den. Eftersyn foregir ved, at man efter dykning skruer kulsyre-

pafionen af, hvorefter man aktiverer mekanismen gentagne gange.

Mekanismen kan smsres sparsomt i de bevrgelige led med et vand-

afrisende smsremiddel. Nir kulsyrepatronen er skruet af, bar man

pise, at den lille gummipakning, der tetrer patronens forbindelse til

vesten er intakt og pe plads.

F ig. 2.2.3 . Overfl adevest. F ig. 2.2.4. Udlssermekanisme
til overfladevest.
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2.3. Dragt

Vandtemperafuren er i Danmark normalt sfl lav, at det under dykning
er nsdvendigt at beskytte sig mod dykkerens vrrste fiende: kulden.
Til beskyttelse imod kulden anvendes en dykkerdragt.

Dykkerdragten inddeles i to typer, nemlig:
. Vflddragten eller-
. Tsrdragten

Vrflddragten
Viddragten er den mest benyttede dragt til dykning. Dog synes tor-
dragten i de senere ir at vinde terren efter at have vrret >glemt< i en
irrekke.

Vflddragten er fremstillet af et isolerende syntetisk >skumgummi-
materiale((, som kaldes neopren. Neoprengummiet, som anvendes til
dykkerdragter, indeholder tusindvis af smi, lukkede luftceller som
virker isolerende. Almindelig skumgummi indeholder ikke lukkede,
men ibne luftceller - og vil siledes v&re uegnet til at isolere under
vand. (virker som en svamp).

Princippet i viddragten er, at vandet under dykning trrenger ind
mellem dykkerens krop og viddragtens inderside. Her bliver vandet
efterhinden opvarmet af dykkerens kropsvarm€, og neoprenens luft-

ffldte celler isolerer imod kulden fra vandet udenfor dragten.
Cellerne isolerer bedst pi lavere dybder, hvor de pf, grund af vandets
lave tryk ikke er presset si meget sammen, som de vil v&re pi en stsr-
re dybde.

Isoleringen er ogsi aftrengi g af, hvor tr;t draglen omslutter dyk-
kerens krop.

Med en viddragf. er det muli g!, alt efter hvor kuldeskrer man er, - at
opholde sig op til flere timer i vandet om sommeren.

Dragten er normalt sammensat af en jakke med fast/lss hette,
bukser, sokker og handsker. Se fig. 2.3.1.

Hvis viddragten skal v&re anvendelig hele flret i vort klima bsr
tykkelsen v&re ca. 7 mm. Sokkerne kan v&re forsynet med en fast
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gummisal, hvilket forlrnger levetiden betragteligt.

Handskerne mi godt have lidt >slup( og altsi ikke sidde for stramt.

Fingerhandsker varrner ikke si godt, som de almindeligste handsker

-.d kun 3 fingre, men giver naturligvis en bedre bevrgelsesfrihed til

at gribe om mindre ting. Se fig. 2.3.2.

F i g . 2 . 3 . 1 .
Viddragt med jakke, hrtte og bukser.

Fig.2.3.2.

Viddragtens neoprengummi er for det meste forsynet med nylonbe-

k6dning pe begge sider, hvilket forsterker dragtens modstands-

dyglighed overfor slid og rifter.

Da dragtmaterialet, som omtalt, indeholder luft, giver dette natur-

ligvis en opdrift i vandet, der mi kompenseres for med vegtbrltet,

der omtales senere. Opdriften i en viddragt vil vrre 5-9 kg- aflrrngig

af materialetykkelse og stsrrelse.

20

5 - finger.

3 - finger.



Det er meget vigtigt at viddraglen sidder korrekt til kroppen.

Sidder dragten for lsst til kroppen, isolerer den ikke tilstrekkeligt - og

sidder den for stramt, virker den begrensende pi dykkerens bevegel-

sesfrihed og begrrnser ogsi blodgennemstrsmningen med det.resul-

tat, at den heller ikke varrner nok.
Det kan v&re en langvarig affere at fb tilpasset sin viddragt korrekt

- men giv ikke op. Bliv ved med at fb reguleret dragten, indtil den til

sidst sidder korrekt og giver den kuldebeskyttelse, der er si vigtig.

Man kan fi syet viddragter efter mil, eller man kan prove om man

evt. med rendringer kan passe en standard dragt.

Tsrdragten
Tardragfen er, som ordet siger, en dragttype, hvori man under dyk-
ning er helt tsr, hvilket kan v&re en behagelighed - isrr om vinteren.

Den er hyppigst fremstillet af to forskellige typer materialer, nem-

lig enten neoprengummi som viddragten eller af gummilrerred.

Gummilrrredet er en tynd gummiplade, pi hvis inderside lrerreds-

eller nylonvrv er indstsbt. Tykkelsen for gummilened til entardragl

er l-2 mm. Opbygningen af dragten er enkel, idet den omgiver hele

dykkerens krop som en vandtet >pose<. Ved hindled tretnes med

tynde gummimanchetter og ved ansigtet trtnes ved hjelp af enten en

tynd gummihnlte eller med en halskrave mod den nogne hals.

Tardragfen vil normalt v&re forsynet med faste sokker med solide

siler. Lukning af dragten kan ske ved hjrlp af en vandtret lynl6s.
Tordragten af neoprene cellegummi isolerer hovedsalig i selve

dragtmaterialet. Yderl i gere underbekhdning for i so lering er sj r ldent

nsdvendig ved denne dragttype. Ved tardragfen, fremstillet af gum-

milrrred, er en isolerende underbeklredning nodvendig. Denne und-

erbekledning kan vrre en fiberpels eller uldtoj. Vigtigt er, at under-

beklredningen kan absorbere sved og kondensfugt, der ellers kan

mindske isoleringen under dykningen.
Anvendelse af tardragf kan ikke tilrides begyndere, da det krever

en hvis rutine at styre dragtens opdrift. Fejlbetjening kan medfsre en

ukontro I leret opsti gning med deraf fol gende kompl ikationer.

Pi fig. 2.3.3. ses de to typer tardragfer.

2 l



Tordragt af trilaminal set forfra. Tordragt af trilaminat set bagfra.

Trilaminat er et moderniseret Dgummilerred<< materiale bestiende af

en nylon-butylgummi-nylon sandwich, der er meget slidstrerk.
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Tordragt af neoprengummi set forfra. Tordragt af neoprengummi set bagfra.

2.4. Vregtbrelte
Vregtbrltets funktion er at kompensere for den opdrift, der er i dyk-

kerdragten. Pi selve brltet, som er fremstillet af nylon eller gummi,

monteres blylodder af passende vegt. Fi5.2.4.1.

ll
Fig. 2.4.1. Blylodder i forskellige storrelser.



Til lukning af beltet er pisat et sikkerhedssprnde, som skal vrere

konstrueret sflledes, at det hurtigt lader sig losne med en hind - selv

om dykkeren berer tykke handsker. Fig. 2.4.2. Normalt vil beltets

vegt v&re 5-20 kg, alt aflrrengigt af dykkerens stsrrelse, dragtens type

og underbekledningens art. Ved anvendelse af viddragt, kan man

som en tommelfingerregel regne med et vregtbrlte ph ca. l0% af dyk-

kerens vegt. Ved anvendelse af tsrdragt vil vrgtbrltet ofte veje bety-

deligt mere, aftrengig af dragtvolumen og materiale.

Blylodder til vregtbrltet kan f6s i forskellige storrelser, siledes at

man kan sammensette lodder til den korrekte vegt, hvilket man mi

eksperimentere sig frem til.
Intet er mere rergerligt end at vere forkert afrejet pi en dykning,

der ellers skulle have veret >den store oplevelse<.

Man mfl vere indstillet pfl, at man kan komme ud for at droppe

vegtbrettet - det skal i en kritisk situation v&re til at frigare omgiende
- og brltet er trods alt mindre vrerd end ens liv.

Vegtbrltets korrekte placering er rundt om dykkerens hofter. Det

tages altid pi til sidst for at sikre, at det sidder yderst pi alt udstyret

og let kan frigores uaflrengigt af alt andet udstyr.

Vregtbrlter, som anvendes i svsmmehal, krreves som regel over-

trukket af stof eller et plastlag, da blylodderne ellers kan afgive nogle

grimme >skurestriber< pfr svommehallens fliser.

Fig.2.4.2.
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2.5. Dybdemiler

Dybdemileren er instrumentet, hvormed dykkeren hele tiden bsr hol-
de oje med dykkedybden. Sammen med dykkeruret er den dykkerens
kontrolvnrktaj til at undgi overskridelser af dykkedybde og dykke-
tid, hvilket kan fii uoverskuelige konsekvenser for dykkerens helbred.

Dybdemflleren kan fungere mekanisk eller elektronisk og viser
dykkedybden ved hjelp af en skala eller et digitalt panel, som skal
v&re let at aflrse under vandet.

DybdemAleren kan vare opbygget efter folgende principper:

. Abent rsrnanometer, fig. 2.5.1.

. Bourdon rorrnanometer, fig. 2.5.2.

. Membran manometer, frg. 2.5.3.

. Elektronisk manometer, fig. 2.5.4.

Det ibne rormanometer er den enkleste form for dybdemiler og ogsi
den billigste. Etrar, som er ibent i den ene ende og lukket i den anden.
Den kan vere placeret i rundkreds pf, en skive, som ogsi har skala
markeringen.

Luftboble

VandtrykFig. 2.5. l. Rsrmanometer.
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Den fungerer efter princippet i Boyles lov, siledes at det indtrrng-

ende vand ved stigende tryk nir hngere ind i rsret. Ved grensen mel-

lem vand og luft i rsret afleses dykkedybden ved hjrlp af skalamar-

keringen.
Dybdemileren af rsrmanometer-typen miler ret prrecis ved dybder

mellem 0- I 5 m, men er meget fslsom overfor tilkalkning, indtreng-

ende sandkorn og andre partikler, som kan tilstoppe indgangen til

rsret.
Dybdemileren af bourdon manometer typen virker som et alminde-

ligt manometer.
Et metalror, som er snoet som en spiral, er placeret i et lukket hus.

Rsrets ene ende har forbindelse til vandets tryk.

Vandets tryk vil pivirke spiralen, siledes at denne med stigende tryk

vil prove at rette sig ud.
Spiralens bevrgelse er forbundet med nogle led til et tandhjul, som

overfsrer bevrgelsen til dybdemilerens viser, der pfl en skala angiver

dykkedybden.

F ig. 2.5.2. Bourdon rsrmanometer.
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Fig. 2.5.4. Elektronisk dybdemiler.



Viser

Skive/Skala

Forseglet kammer

Metalmembran

Vandtryk Vandkammer Vandtryk

Fig. 2.5.3.. Membranmanometer.

Denne type dybdemilere er meget udbredte, miler ret precist og er
af en solid konstruktion. Indgangen til rorspiralen skal naturligvis
skylles godt i ferskvand efter dykning, og man bor pise, at indgangen
ikke er tilstoppet af kalk- eller saltrester.

Dybdemileren af membran manometer typen har en meget fin noj-
agtighed, men er ogsi ret kostbar.

Vandets tryk hviler pi den ene side af en membran, som ved oget
tryk vil bevege sig indad. Membranens bevegelse bliver ved en me-
kanisme overfsrt til dybdemilerens viser, som markerer dykkedyb-
den pi skalaen.

Endelig er der fremkommet en type elektroniske dybdemilere, som
fungerer ved hjelp af en elektronisk trykcensor og som viser dybden
digitalt med store cifre. Denne type er den mest precise, er let at af-
hse, -selv i usigtbart vand, men den er ogsi den dyreste i anskaffelse.

Man kan ikke gfl ud fra at en dybdemiler, - uanset type, m&ler helt
korrekt. Tolerancen for en god dybdemiler er omkring % til I meter.

Det er en god skik under dykning at sammenligne sin dybdemilers
visning med sin makkers dybdemiler. En kraftig afuigelse, to dybde-
milere imellem, vil give anledning til en kontrol, og en farlig situati-
on er miske undgiet.

Flere klubber, og ogsi nogle forhandlere, er i dag i stand til at ka-
librere og kontrollere dybdemilere i speciel trykkasse med kontrol-
manometer.
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2.6. Dykkerflag
Dykkerflaget er der internationale signalflag )A((, der er udformet
som et splitflag i blflt og hvidt, hvor >splitterne< er bli.


