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Problem vid djup dykning 
 
Inertgas samlas i vävnaderna  Ger lång dekompressionstid 
 
Andningsgasen är komprimerad Ger stor gasförbrukning och  
     stort  andningsarbete 
 
Hög gastäthet och specifikt värme Ger energiförluster 
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Problem   Möjlig lösning 
 
HPNS    1-atmosfärssystem 
 
Dekompression  Vätskeandning ger avsaknad av inerta 
     gaser i andningsmediet 
    Kemisk dekompression genom att  
     inertgasen omvandlas 
Stor gasförbrukning  Återandningsapparat 
Stora energiförluster  Katalytisk värme eller  återandnings- 
     apparat 
Stort andningsarbete  Hydroxdykning 



Wasp Newt suit 

Två 1-atm dyksystem som finns i dag 
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It will essentially compress the tanks/rebreather unit 
on the divers back, the hoses, the mouthpiece, and 
even the dive mask into a single, self-contained 
unit. Strap on the helmet, and you’re ready to jump 
into the water.                                     Är det realistiskt? www.ornhagen.se 5 



Paganelli CV, N Bateman, and H Rahn in: 
Man-water-pressure, SUNY Buffalo, 1966 
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The device is covered in plastic “scales” which allow 
water to enter through small holes, where it enters a 
chamber that separates the oxygen from the liquid. The 
Triton’s internal filter utilizes fine threads with holes 
smaller than water molecules, so that only air is able to 
pass through. The oxygen is then compressed and stored 
in a miniature storage tank. The entire gadget is powered 
by an incredibly small, easily rechargeable microbattery. 
So far, the design is just a concept, but Yeon has high 
hopes that it will someday be turned into a commercial 
product that can completely replace complicated scuba 
gear.  
          Orealistiskt pga det låga oxygeninnehållet i vatten. 
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http://news.softpedia.com/news/Spotlight-Odd-Looking-Scuba-Mask-Turns-You-Into-a-Fish-413882.shtml
http://inhabitat.com/index.php?s=water+molecules
http://inhabitat.com/index.php?s=microbattery


Gälar som tar O2 ur vatten 
 
Havsvatten rymmer 5ml oxygen/L.  
Om gälen kunde extrahera all oxygen skulle 
gälarna i vila behöva passeras av 200 L/min 
och vid måttligt arbete 1000L/min 
Dessa flöden kräver mer energi än 
människan kan producera. 
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Innehåll av oxygen och koldioxid i vatten, blod och FC-75  
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Apparat använd i Lund 1968 för att mäta 
oxygenförbrukning hos vätskeandande möss. 
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Mätning av oxygenförbrukning hos vätskeandande möss i 
tryckkammare, Lund 1968 
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Tryckkammare för studium av HPNS hos 
vätskeandande möss. Lund 1973. www.ornhagen.se 20 
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1988 gjorde Försvarets 
forskningsanstalt en 
sammanställning av 
forskningsläget för 
vätskeandning i 
världen 
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Möjliga fördelar med vätskeandningsapparat 
 
• Inget behov av dekompressionstabeller 

 
• Mindre risk för lungbristning 

 
• Minskad känslighet för UV-explosioner 
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Slutsats 
 
• Idag är vare sig vätskeandning eller kemisk 

dekompression realistiska alternativ. 
 

• Mest sannolikt är kanske att kemisk dekompression i 
någon form kan komma att användas. 
 

• Andhållning med fluorocarbonfyllda lungor kan kanske 
bli ett alternativ vid räddning ur sjunken ubåt. 


