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Ulykken skete i forbindelse med dekantering af Nitrox. 
 
Det var under et sommertogt i godt vejr og højt humør. Efter et par gode dyk fra kutteren skulle 
der blandes Nitrox. Dekanteringen forgik bag på kutteren under en udspændt pressending.  
Det var meningen, at der skulle blandes en Nitrox 50 til at komme på en stageflaske. 
 Påfyldning af O2 foregik uden problemer, stageflasken skulle bare toppes op på kompressoren. 
Dekantering sættet blev pakket sammen, dog kun, for hurtigt at komme frem igen. Sluttrykkes på 
den store 50L O2 flaske skulle registers og nedskrives. 
 
Dekanteringssættet blev påmonteret og O2 flasken åbnet, og derefter blev der åbnet for 
nåleventilen.  
 
Det er så her, det bliver lidt uklart, hvad der sker. Et brag og et lysglimt fortæller pågældende 
dykker, der tilføjer: "Det næste jeg husker er at nogen siger " hop i vandet.. "I vandet observerer 
jeg, hvordan huden ligesom skaller af i flager og noget stikker ud af skulderen og brystet..." 
 
Det der efter al sandsynlighed skete, var at åbningen af udluftningsventilen resulterede i at denne 
eksploderede med en stikflamme og projektiler af metalfragmenter som resultat. 
 
Herefter gik det stærkt med at få tilkaldt relevant hjælp. 
 
Resultatet blev indlæggelse med 3 grads forbrænding på store dele af brystkassen, samt fjernelse 
af fragmenter i bryst, skulder og hals, og naturligvis en stor forskrækkelse. 
 
Efterfølgende er der mange tanker gennem ens hoved. Mest nok hvordan kunne det gå galt! 
 
Dekanteringssættet var ikke to år gammelt, det har dog ikke været gennem O2 service i disse to år. 
Efterfølgende har producenten ikke ment, at fejlen til at det eksploderede ligger hos dem og deres 
produkt, og har ikke villet se nærmere på udstyret. 
 
Der var en smule travlt på båden, så dekanteringen var nok lidt stresset, så det med at åbne stille 
og roligt for nåleventilen ligger lidt uklart. Det var på ingen måde forsigtighed, der blev tænkt på da 
sluttrykket skulle måles. Ikke på sammen måde som under selve dekanteringen. 
 
Der kan være mange årsager til at ulykken skete, men til trods for at skaderne må betragtes som 
værende alvorlige må man sige at udfaldet var meget heldigt. Det kunne være gået meget værre.  
 

 


