Któr? bojk? DSMB powinienem wybra??
Bojki DSMB (ang. Delayed Surface Marker Buoy), które s? wypuszczane na powierzchni? przez
nurków pod koniec nurkowania lub w sytuacjach awaryjnych, nie s? ?adn? nowo?ci?. Maj? ró?ne
kolory, d?ugo?? i mog? by? zrobione z ró?nych materia?ów oraz posiada? dodatkowe cechy. Co
zatem nale?y wzi?? pod uwag? podczas wyboru takiej bojki?

?ó?ta, pomara?czowa, zielona, ró?owa, dwukolorowa… Która jest najlepsza?
W ?wiecie, w którym mo?na mie? sprz?t nurkowy w dowolnym kolorze kto? móg?yby pomy?le?,
?e kolor bojki DSMB powinien pasowa? do koloru p?etw! Co wi?c oznaczaj? ró?ne kolory bojek i
czy w ogóle kolor ma jakiekolwiek znaczenie?
Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, dlaczego u?ywamy bojki DSMB. Odpowied? jest bardzo
prosta: bojka ma przyci?ga? uwag? i sprawi?, aby? by? widoczny.
W bran?y morskiej obowi?zuje kilka wymaga? dotycz?cych sprz?tu ratuj?cego ?ycie. Konwencje
SOLAS (Saving of Life At Sea) i LSA (Life-Saving Appliance) wymagaj?, aby wszystkie elementy
takiego sprz?tu by?y w dobrze widocznym kolorze, gdy? wtedy ?atwiej jest go zauwa?y?.
Chocia? bojki DSMB nie s? uwa?ane za sprz?t ratuj?cy ?ycie, spe?niaj? podobn? funkcj? –
przyci?gaj? uwag?, przez co jeste? ?atwiej zauwa?alny. Nie istniej? jednak ?adne specjalne
wymagania dotycz?ce bojek. Nie ma obowi?zuj?cego koloru, chocia? generalnie zosta?o
przyj?te przez organizacje morskie i ratownicze, ?e najlepsze s? bojki w kolorze
pomara?czowym, ?ó?tym oraz w mniejszym stopniu czerwonym.
Jedynym wymaganiem, które dotyczy ca?ej spo?eczno?ci nurkowej jest to, aby bojka by?a
zrobiona z materia?u w ?atwo zauwa?alnym kolorze, ale nie ma sugestii odno?nie tego, jaki
konkretnie ma by? ten kolor.
Bardzo wa?ne jest, aby kolor bojki kontrastowa? z powierzchni? wody (i z powietrzem).
Przeprowadzono wiele bada?, aby okre?li? najlepszy kolor, ale wyniki tych bada? nie zawsze s?
spójne. Kolor wody, w której nurkujemy nie zawsze jest taki sam, a na kolor bojki DSMB mo?e
wp?ywa? ?wiat?o s?oneczne. Dla naszych celów przyjmuje si?, ?e najbardziej widoczne kolory to
odblaskowy zielony (zielono-?ó?ty) oraz odblaskowy pomara?czowy.

A mo?e pomara?czowa bojka dla przystanków bezpiecze?stwa i
dekompresyjnych a ?ó?ta w sytuacjach awaryjnych?
Poniewa? nie ma ogólnie przyj?tych kolorów bojek na ca?ym ?wiecie, podobnie nie ma
mi?dzynarodowo ustalonego znaczenia kolorów bojek u?ywanych podczas nurkowania. W
niektórych miejscach lub w niektórych spo?eczno?ciach nurkowych przyjmuje si?, ?e
pomara?czowa bojka powinna by? u?ywana w sytuacjach normalnych, a ?ó?ta w sytuacjach
awaryjnych. W niektórych przypadkach nurkowie przyczepiaj? równie? do ?ó?tej bojki DSMB
tabliczk? z informacj?, jaka sytuacja awaryjna ma miejsce i jakiej potrzebuj? pomocy. Ta zasada
oznacza, ?e ci nurkowie maj? przy sobie 2 bojki DSMB i "strzelaj?" jedn? z nich zgodnie z tym, co
chc? zakomunikowa? ekipie na powierzchni. Dzi?ki temu ekipa mo?e szybciej zareagowa?, a
czasem nawet pomóc opanowa? sytuacj? awaryjn?.
Niestety ta zasada dzia?a tylko wtedy, gdy wszyscy nurkowie w grupie maj? ze sob? dwie bojki
DSMB. W rzeczywisto?ci wi?kszo?? nurków ma tylko jedn? bojk? w kolorze, który akurat by?
dost?pny.
Niektóre bojki DSMB maj? jedn? stron? pomara?czow?, a drug? ?ó?t?, poniewa? w jasnym
?wietle s?onecznym ?atwiej jest zauwa?y? kolor pomara?czowy, natomiast ?ó?ty staje si?
bardziej widoczny o zmierzchu. Oczywi?cie nie mo?esz u?ywa? takiego typu bojki DSMB, je?li
chcesz przekaza? informacj? o konkretnej sytuacji awaryjnej.
Wa?ne jest to, aby wybrany kolor (niezale?nie jaki) by? widoczny i aby ustali? przed nurkowaniem,
je?li jest taka potrzeba, jakiego koloru bojka b?dzie u?ywana w sytuacji awaryjnej.

Czy d?ugo?? bojki i materia?, z którego jest wykonana maj? znaczenie?
Pami?taj, ?e bojka DSMB ma sprawi?, ?e b?dziesz widoczny. Je?li bojka jest zbyt krótka lub ma
zbyt ma?? ?rednic?, nie b?dzie widoczna z daleka, zw?aszcza w trudnych warunkach, takich jak
du?e fale. Z drugiej strony, je?li b?dzie zbyt d?uga, mo?esz mie? problem z utrzymaniem jej w
pionie, cho? im wy?ej bojka wystaje ponad powierzchni? wody, tym ?atwiej jest j? zauwa?y? z
du?ej odleg?o?ci.
Materia?, z którego wykonana jest bojka nie ma znaczenia je?li chodzi o to, czy jest widoczna, ale
mo?e mie? wp?yw na jako??, co si? wi??e z jej wytrzyma?o?ci?. Bojki DSMB zrobione z plastiku
lub PVC s? zgrzewane na ca?ej d?ugo?ci, ale u?ycie materia?ów zgrzewanych “termicznie”
sprawia, ?e taka bojka jest mniej wytrzyma?a w porówaniu z nylonowymi bojkami, które s?
zszywane i mog? nawet mie? wewn?trzny p?cherz, tak jak kamizelki nurkowe. Dodatkowo
najdro?sze nylonowe modele bojek mog? posiada? dodatkowe cechy, dzi?ki czemu s? one
najlepszym mo?liwym wyborem.

Bojka otwarta czy zamkni?ta?
Niektóre bojki DSMB s? otwarte na dole. Nape?niasz je powietrzem przy pomocy "octopusa" i
wypuszczasz na powierzchni?. Nadmiar powietrza uchodzi do?em, co zapobiega rozerwaniu bojki
przez powietrze rozpr??aj?ce si? podczas wynurzania. Problem z tego typu bojkami polega na
tym, ?e po wynurzeniu mog? “po?o?y? si?” na powierzchni i ucieknie z nich powietrze, co sprawi,
?e albo z powrotem zaton?, albo b?d? nadmuchane tylko w cz??ci i nie b?d? efektywnie spe?nia?

swojej funkcji.
Z drugiej strony, bojka zamkni?ta jest tak skonstruowana, ?e powietrze nie ucieka do?em. Daje to
gwarancj?, ?e tak d?ugo jak trzymasz ko?owrotek z napi?t? link? – tak, potrzebujesz go, aby
wystrzeli? bojk? DSMB na powierzchni? – bojka b?dzie sta?a pionowo. Tak naprawd? nie
wystarczy, ?e bojka dotrze do powierzchni – je?li chcesz, aby sta?a pionowo, kiedy ty jeste? pod
wod?, musisz upewni? si?, ?e linka jest wystarczaj?co napi?ta. Zamkni?ta bojka DSMB nie
rozerwie si? podczas wynurzania, poniewa? jest wyposa?ona w zawór upustowy.
Nawet je?li nie wypuszczasz bojki spod wody, ale pompujesz j? na powierzchni, zamkni?ta bojka
DSMB jest ?atwiejsza w obs?udze, gdy? nie ucieka z niej powietrze za ka?dym razem, kiedy si?
przewróci.
Istniej? równie? bojki, które mo?na napompowa? ustami, przy pomocy ma?ej butli lub w??a do
inflatora. Wszystkie te cechy daj? dodatkowe mo?liwo?ci, ale pod??czenie w??a inflatora w celu
napompowania bojki mo?e sko?czy? si? twoim niekontrolowanym wynurzeniem, a to nie jest
sytuacja, w której chcia?by? si? znale??. Tak samo jak w przypadku innego sprz?tu
zapewniaj?cego bezpiecze?stwo, powiniene? nauczy? si?, jak go u?ywa? zanim znajdziesz si? w
sytuacji awaryjnej.

Dodatkowe cechy

Niektóre bojki DSMB s? wyposa?one w odblaskowe paski, które sprawiaj?, ?e s? bardzo
przydatne w nocy, kiedy zapala si? ?wiat?a do poszukiwania nurka na powierzchni. Niektóre
modele maj? na górze zaczep na ?wiat?o stroboskopowe lub chemiczne, co równie? mo?e by?
u?yteczne w nocy. Jeden z modeli bojki DSMB jest nawet wyposa?ony w kiesze?, do której
mo?na w?o?y? transmiter u?ywany w sytuacji awaryjnej.
Mo?esz równie? zobaczy? bojki DSMB z kieszeni? na dole. Ta kiesze? mo?e pozosta? pusta lub
mo?na do niej w?o?y? dodatkowy sprz?t awaryjny albo ma?y ko?owrotek, gdy bojka nie jest
u?ywana. Chocia? jest to oczywiste, pami?taj, ?e aby wystrzeli? bojk? DSMB spod wody musisz
mie? ko?owrotek, który w wi?kszo?ci przypadków nale?y kupi? oddzielnie.
Bojka DSMB mo?e okaza? si? niezwykle wa?na, je?li oka?e si?, ?e jeste? daleko od ?odzi lub od
brzegu i nikt ci? nie widzi. W takiej sytuacji chcia?by? mie? najlepsz? mo?liw? bojk?. Dok?adnie to
nale?y mie? na uwadze podczas wybierania bojki DSMB. Je?li chodzi o jakikolwiek sprz?t, który
mo?e uratowa? ci ?ycie, nie nale?y kierowa? si? g?ównie cen?. Dwa czynniki, które mog? okaza?
si? kluczowe w ratowaniu ?ycia to jako?? i funkcjonalno??.

Bojka SMB czy DSMB?
W j?zyku angielskim nazwa bojki SMB (Surface Marker Buoy) cz?sto jest u?ywana zamiennie z
bojk? DSMB (Delayed Surface Marker Buoy). Jednak jest mi?dzy nimi zasadnicza ró?nica. Bojka
SMB to zwyk?a bojka powierzchniowa z flag? nurkow?, która jest na powierzchni przez ca?e
nurkowanie i która oznacza po prostu, ?e w wodzie s? nurkowie.

Szukasz innego sprz?tu, który pomo?e ci, je?li si? zgubisz? Sprawd? kampani? DAN Nie zgub si?
na morzu i pobierz broszur? z naszej strony internetowej.

