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THE RISK OF HYDROGEN EXPLOSION IN A SUBMARINE PART 3 

PRODUCTION OF HYDROGEN MIXES 

ZAGROŻENIE WYBUCHEM WODORU NA OKRĘCIE PODWODNYM CZ.3 
WYTWARZANIE MIESZANIN WODOROWYCH 

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ВОДОРОДА НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ Ч.3 

ОБРАЗОВАНИЕ ВОДОРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

GEFAHR EINER WASSERSTOFF-EXPLOSIONSGEFAHR AUF EINEM U-BOOT, TEIL 3. 

HERSTELLUNG VON WASSERSTOFF-MISCHUNGEN 

RIESGO DE EXPLOSIÓN DE HIDRÓGENO EN SUBMARINOS 3ª PARTE. 

CREACIÓN DE MEZCLAS DE HIDRÓGENO 

Ryszard Kłos

Polish Naval Academy, Department of Underwater Work Technology in Gdynia, Poland 
Akademia Marynarki Wojennej Zakład Technologii Prac Podwodnych w Gdyni 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

This series of articles presents the problems associated with the conduction of a high-risk project aimed at modernising the hydrogen combustion engines 
on a submarine.The article describes technical issues connected with obtaining hydrogen-air mixes. 
Keywords: hydrogen-air mixes, oxyhydrogen, production of gas mixes, stream mixing method. 

W cyklu artykułów przedstawiono problematykę prowadzenia projektu dużego ryzyka na przykładzie modernizacji spalarek wodoru na okręcie podwodnym. 
W artykule opisano techniczne problemy związane z otrzymywaniem mieszanin wodorowo-powietrznych. 
Słowa kluczowe: mieszaniny wodorowo-powietrzne, mieszanina piorunująca, wytwarzanie mieszanin gazowych, metoda mieszania strumieni. 

В цикле статей представлена проблематика управления проектом высокого риска на примере модернизации водородных двигателей на 
подводной лодке. В статье описаны технические проблемы, связанные с получением воздушно-водородных соединений. 
Ключевые слова: Воздушно-водородные соединения, гремучая смесь, образование газовых соединений, метод смешивания потоков. 

In einer Reihe von Artikeln stellen wir die Problematik der Einführung eines Projektes des erhöhten Risikos am Beispiel der Modernisierung der 
Wasserstoff-Verbrennungsöfen auf einem Untersee-Boot.  In dem Artikel werden die technischen Probleme im Zusammenhang mit der Gewinnung von 
Wasserstoff-Luft-Gemischen beschrieben.  
Schlüsselwörter Wasserstoff-Luft-Gemisch, Knallgas, Strahlmischverfahren 

En este ciclo de artículos se presenta la problemática de la realización de proyectos de alto riesgo, tomando como ejemplo la modernización de 
incineradores de hidrógeno en submarinos. En el artículo se describen una serie de problemas técnicos relacionados con la obtención de mezclas de 
hidrógeno-aire. 
Palabras clave: mezclas de hidrógeno-aire, oxihidrógeno, creación de mezclas de gases, método de mezcla de flujo. 
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WSTĘP 

System otrzymywania mieszanin wodorowo-

powietrznych stanowi kluczowy element stanowiska do 

badań nad katalitycznym utlenianiem wodoru. Przyjęto, 

że podczas badań należy zapewnić możliwość zasilania 

spalarki odpowiednio skomponowanymi mieszaninami 

wodoru z powietrzem.  

W rozpatrywanym przypadku należało 

zapewnić przepływ powietrza w zakresie ��� ∈�0; 	150
�� ∙ �� ≜ �0; 	2500
��� ∙ ����� a wodoru 

w zakresie ����
∈ �0; 	4,5
�� ∙ �� ≜ �0; 	75
��� ∙ �����.

Wynika z tego, że maksymalne stężenie 

objętościowe wodoru ���
��� powinno wynieść ���

��� � �,�
���

� 0,03	�� ∙ ��� i leży ono o ok. 0,01	�� ∙ ���

poniżej ogólnie przyjmowanej dolnej granicy 

wybuchowości. 

GRANICE WYBUCHOWOŚCI WODORU 

Powszechnie przyjmowana dolna granica 

wybuchowości wodoru w powietrzu ���1, dla mieszaniny 
suchej w warunkach normalnych, wynosi ��� � �4,1 � 0,1�%	�
/!"#. a górna granica wybuchowości %�� wynosi ok. %�� ≅ 75%	�
/!"#.2 Wyznaczone 
granice wybuchowości dotyczą zainicjowania zapłonu 

przez iskrę elektryczną. Przyjmuje się, że podgrzewanie 

mieszaniny wodorowo-powietrznej do temperatury ' � 350( jest bezpieczne a wartością graniczną jest

temperatura ' �    585( [1,2] * rys. 1. Pomiędzy tymi

INTRODUCTION 

The process of obtaining the correct hydrogen-

air mixes constitutes the key element of research on 

catalytic hydrogen oxidation. It was assumed that during 

testing, the possibility of fuelling the incinerator with 

properly composed hydrogen and air mixes would be 

ensured.  

In the discussed case it was necessary to 

guarantee the air flow of ��� ∈ �0; 	150
�� ∙ �� ≜�0; 	2500
��� ∙ ����� and hydrogen flow of ����
∈�0; 	4.5
�� ∙ �� ≜ �0; 	75
��� ∙ �����.

This means that the maximum volumetric 

concentration of hydrogen ���
��� should amount to ���

��� � �.�
���

� 0.03	�� ∙ ��� and fall approximately at 0.01	�� ∙ ��� below the generally adopted lower 

explosive limit. 

HYDROGEN EXPLOSIVE LIMITS 

The commonly adopted lower explosive limit for 

hydrogen in the air ���1, for a dry mixture in normal
conditions is equal to ��� � �4.1 � 0.1�%	�
/+�,
whereas the upper explosive limit %�� is set at 

approximately %�� ≅ 75%	�
/+�,2. The defined
explosive limits concern ignition triggering by an electric 
spark. It is assumed that heating of a hydrogen-air 
mixture to the temperature of ' � 350( is safe and the
limit value is the temperature ' � 585( [1,2] * fig. 1.
Between these values  

Rys. 1. Poglądowy schemat ilustrujący definiowanie wartości dolnej ��� i górnej ��� granicy wybuchowości dla mieszaniny wodorowo-powietrznej [1,3].

Fig. 1. Schematic diagram illustrating the process of defining the lower ��� and upper ��� explosive limits for a hydrogen-air mix [1,3].
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Rys. 2. Powszechnie przyjmowane wartości dolnej ��� i górnej ��� granicy wybuchowości dla mieszaniny wodorowo-powietrznej przy ciśnieniu
normalnym �� � 101,325	��� i temperaturze � � 20� [1,4].

Fig. 2. The commonly adopted values of lower ��� and upper ��� explosive limits for a hydrogen-air mix at a normal pressure �� � 101.325	��� and 
temperature � � 20� [1,4].

Rys. 3. Granice wybuchowości dla mieszaniny wodór-powietrze-para wodna dla ciśnienia normalnego i wilgotności względnej odniesionej do temperatury 
pary nasyconej [2,5]. 

Fig. 3. The explosive limits for a hydrogen-air-steam mix at a normal pressure and relative humidity referred to the temperature of saturated steam [2,5]. 

wartościami mieści się zakres wybuchowości3 �-4.  Jest on
często wyrażany w umownych skalach wybuchowości. Dla 
mieszaniny wodorowo*powietrznej, wzajemną zależność
zakresu wybuchowości �-, stężeń niebezpiecznych. i umownych granic wybuchowości pokazano na rys. 2.

ZALECENIA 

Pokazane na rys. 3 granice5 dla zjawiska 

deflagracji6 zostały wyznaczone eksperymentalnie zaś dla 

detonacji7 stanowią wynik rozważań teoretycznych.  

Z rys. 3 wynika, że na wybuchowość mieszaniny 

wodorowo*powietrznej niebagatelny wpływ ma także

zawartość wilgoci [6,7]. Przykładowo, nie następuje 

gwałtowne spalanie nasyconej parą wodną mieszaniny 

wodorowo-powietrznej będącej pod ciśnieniem  

is what we refer to as the explosive range3 �- 4. It is often 
expressed in the accepted explosiveness scales. The 
mutual dependences of the explosive range �-,
dangerous concentrations . and accepted explosive limits 
for a hydrogen-air mix air mix are presented in fig. 2. 

RECOMMENDATIONS 

The limits5 presented in fig. 3, with regard to 

deflagration phenomenon6, have been defined on the 

basis of experiments, whereas those for detonation7 are 

a result of theoretical considerations. According to fig. 3 

the explosiveness of a hydrogen*air mix is largely

affected by the humidity content –[6,7]. For instance, 
rapid combustion of a steam-saturated hydrogen-air mix 

in atmospheric pressure and at a temperature above ' / 85( does not occur irrespective of hydrogen content
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atmosferycznym i w temperaturze powyżej � > 85℃,

niezależnie od zawartości wodoru w powietrzu. 

Określenie tych niespotykanych zazwyczaj warunków jest 

efektem badań nad granicami bezpieczeństwa reaktorów 

atomowych typu ���8.

Dla badań katalizatorów wykorzystywanych  

w spalarkach wodoru ważny jest wniosek, że para wodna 

powoduje dodatkowa ochronę przed możliwością 

wybuchu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa próby warto 

prowadzić przy dużej wilgotności zasysanego powietrza. 

Podczas badań stężenie wodoru wyrażone ułamkiem 

objętościowym �� nie powinno nigdy przekraczać 

wartości �� < ����� = 0,03 �� ∙ �����/�	
.

WPROWADZENIE 

Doświadczalnie stwierdzono, że po przekroczeniu pewnej 

granicy stosunku ciśnień pomiędzy wlotem �� i wylotem �� dyszy, pomimo zmian ciśnienia na wylocie9 ��,

strumień masy ��  przepływającego czynnika gazowego 

pozostaje stały �� = ���. Innymi słowy, zmiany ciśnienia 

wstecznego ↓ �� ↑, dla stosunku ciśnień na wlocie 

i wylocie � = ��
��

 leżącego poniżej granicznej wartości 

krytycznej � < �	
 , nie spowoduje zmiany strumienia 

masy �� = ��� przepływającego czynnika gazowego.

Na tej zasadzie oblicza się przepustowość dysz 

pracujących w przepływach nadkrytycznych. Prawidłowo 

dobrany zespół reduktora ciśnienia oraz dyszy dozującej, 

zapewnia dostarczenie stałego strumienia masy czynnika 

gazowego �� = ���. Wyprowadzając potrzebny model

matematyczny można wyjść od różniczkowej formy 

równa n ia  B ern oul le go . 

RÓWNANIE BERNOULLEGO 

Równanie Bernoullego wywodzi się z zasady 

zachowania energii. Zakładając, że nie występuje tarcie 

wewnętrzne10 dla 1 �	�� gazu można zapisać 

różniczkowy bilans energetyczny [6,7]: 

� = �	 + �� + �� + � = �� − 
� (1) 

gdzie: � − molowa energia całkowita; �� − molowa energia kinetyczna 

układu; �� − molowa energia potencjalna układu; �� − molowa energia 

objętościowa układu; � − molowa energia wewnętrzna układu; ��� −

molowa energia wymieniana na sposób ciepła pomiędzy układem  

a otoczeniem; ��� − molowa energia wymieniana na sposób pracy, 
z wyłączeniem pracy objętościowej, pomiędzy układem a otoczeniem. 

W zależności (1) użyto symbolu �� zamiast

symbolu różniczki zupełnej do oznaczania granicznie 

małych zmian energii molowych wymienionych na 

sposób ciepła �� i pracy nie objętościowej 
� .

Postępowanie takie podyktowane było odróżnieniem 

funkcji stanu12 od innych funkcji cząstkowych, 

nieopisujących jednoznacznie stanu układu. Ciepło  

i praca13 nie są na ogół jednoznacznymi funkcjami 

stanu.14 

Poszczególne człony energetyczne występujące 

w bilansie (1) można rozpisać, jako: �	 = �	�
�
�, �� = � ∙ ℎ, � = � − (� ∙ υ), �� = � + � ∙ υ,�� = (� ∙ υ), gdzie: � −prędkość strumienia gazu, �−przyciąganie ziemskie; ℎ−wysokość od powierzchni 

Ziemi, �−entalpia molowa; �−ciśnienie; υ−objętość 

molowa. Po wstawieniu tych zależności do bilansu (1)  

i odpowiednich przekształceniach otrzymuje się 

różniczkową, molową postać równania Bernoullego:  

in the air. The determination of these unusual conditions 

is a result of research on safety levels of ���8 nuclear 

reactors. 

In the studies on catalysts used in hydrogen 

combustion engines, an important conclusion is that 

steam provides additional protection against the 

possibility of an explosion. In order to increase safety, it is 

worth conducting trials in which the air sucked in through 

the intakes possesses a high humidity. During the tests, 

hydrogen concentration is expressed as a volumetric 

fraction �� and the value �� < ����� = 0.03 �� ∙�����/��� should never be exceeded.

INTRODUCTION 

It was experimentally confirmed that after 

exceeding a certain limit in the pressure ratio between 

the inlet �� and outlet �� of the nozzle, despite pressure 

variation at the outlet9 ��, the stream of a mass ��  of 

a flowing gas mixture remains at a constant level �� = ���. In other words, variations in back pressure

↓ �� ↑ for pressure ratios at the inlet and outlet � = ��
��

falling below the critical limit value � < �	
 , will not 

cause a change in the mass stream �� = ��� of the 

flowing gas mix.  

This serves as the basis for the calculation of the 

capacity of nozzles operating in supercritical flows.  

A properly selected set, consisting of a pressure regulator 

and a dosing nozzle, ensures the supply of a constant 

stream of a gas mix mass �� = ���. By developing the

required mathematical model we may obtain  

a differential form of Bernoul l i ’ s  e qu at io n . 

BERNOULLI’S EQUATION 

Berno ul l i ’ s  e qu at io n  is derived from the 

principle of energy conservation. Assuming that there is 

not internal friction10 we may write down the differential 

energy balance per 1 �	�� of gas [6,7]: 

� = �	 + �� + �� + � = �� − 
� (1) 

where: � − total molar energy of the system; �� −molar kinetic energy of 
the system; �� −potential molar energy of the system; �� −volumetric 

molar energy of the system; � −internal molar energy of the system; 

��� −molar energy exchanged as heat between the system and
environment; ��� −molar energy exchanged as work, with the exclusion 
of volumetric work, between the system and environment. 

Equation (1) utilises the �� symbol instead of the

complete differential symbol to define small changes in 

molar energies exchanged as heat �� and non-volumetric

work 
� . Such a procedure is dictated in order to 

distinguish state function12 from other partial functions 

which do not explicitly describe the system’s state. Heat 

and work13 do not usually constitute explicit state 

functions14. 

Particular energy parts occurring in balance (1) 

may be expressed as: �	 = �	�
�
�, �� = � ∙ ℎ, � = � − (� ∙ υ), �� = � + � ∙ υ, �� = (� ∙ υ),

where: � −gas flow velocity, �−gravity; ℎ−height from the 

surface of the  Earth, �−molar enthalpy; �−pressure; 

υ−molar volume. With the insertion of these equations 

into balance (1) and conducting proper transformations 

we receive the differential, molar form of the Bernou l l i  

eq ua t i on :  
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� 0	�


1 2 3 ∙ � 2 υ ∙ �! � *#�� (2) 

PRZEPŁYW PRZEZ DYSZĘ 

Dla gazu niewykonującego pracy objętościowej #�� � 0 przepływającego przez poziomą rurę � � 0 od 

przekroju 1 poprzez kryzę o powierzchni 

otworu 5� do przekroju 2, równanie Bernoullego (2) 

przybierze postać * rys. 1:

6 � 0	�


1 � *6 υ ∙ �!					 →�

�
	 	�

	�

	�
�



� 6 υ ∙ �!�

�
(3) 

Korzystając z graficznej interpretacji całki zobrazowanej 

na rys. 2, można zapisać:  

  (4) 6 υ ∙ �!�
�

� 6 ! ∙ ���
�� υ * 8"9:�!
, 2, υ
, 0� 2 8"9:�!�, 1, υ�, 0� � 6 ! ∙ ���

��
υ * !
 ∙ υ
 2 !� ∙ υ�

� 0	�


1 2 3 ∙ � 2 υ ∙ �! � *#�� (2) 

FLOW THROUGH THE NOZZLE 

For gas which does not perform volumetric 

work #�� � 0 and flows through horizontal pipe � � 0
from section 1 through the flange with aperture area 5�
into section 2, the Bernoul l i  eq ua t i on  (2) will take the 

following form * fig. 1:

6 � 0	�


1 � *6 υ ∙ �!					 →�

�
	 	�

	�

	�
�



� 6 υ ∙ �!�

�
(3) 

By use of a graphic interpretation of an integral 

illustrated in fig. 2, we may write the following:  

  (4) 6 υ ∙ �!�
�

� 6 ! ∙ ���
��

υ * 8"9:�!
, 2, υ
, 0� 2 8"9:�!�, 1, υ�, 0�� 6 ! ∙ ���
��

υ * !
 ∙ υ
 2 !� ∙ υ�

Rys. 1. Warunki przepływu gazu przez poziomą rurę z kryzą o powierzchni otworu równej ��.

Fig. 1. The conditions of a gas flow through a horizontal pipe with a flange of aperture area equal to ��.

Rys. 2. Graficzna interpretacja całki � υ ∙ ��	�
	�

we współrzędnych ��, υ� dla przemiany adiabatycznej �� � 0.

Fig. 2. Graphic interpretation of the integral � υ ∙ ��	�
	�

 with coordinates ��, υ� for adiabatic transformation �� � 0.
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Korzystając z pierwszej zasady 

termodynamiki14, dla układu izolowanego, można 

zapisać � ∙ � = �� ∙ �, a stąd dla całki:  � � ∙ ��
��

� =

−� �� ∙ ���
��

≡≡ �� ∙ ��� − ��� , gdzie: �� −molowa 

pojemność cieplna układu dla przemiany izochorycznej. 

Oznaczając, jako �� molową pojemność cieplną 

układu dla przemiany izobarycznej, korzystając  

z równa ni a  C l ape yro n a  � ∙ � = � ∙ � oraz ogólnych 

zależności termodynamicznych dla gazu doskonałego 

�

�

= � ∧  �� − �� = �, można zapisać, że  �� − �� = � =
��∙	�
��

, a skąd: �� = ��∙��
����∙��

 .

Wstawiając następnie ostatnie równanie do całki � � ∙ ��
��

� = �� ∙ ��� − ��� można zapisać: � � ∙ ��
��

� =
��∙��
����∙��

∙ ��� − ��� a po przekształceniu można otrzymać:� � ∙ ��
��

� = ��∙��
����∙

∙ (1 − ��
��

). 

Korzystając z równan i a  C l ape yro na  �� ∙ �� = � ∙ �� oraz wzoru Poissona 15 �� ∙ ��� = �� ∙ ���
można zapisać: 

���� =
�� ∙ ���� ∙ �� =

���� ∙  ����!
�
��

=  ����!
���

�� (5) 

Wstawiając to równanie do równania całkowego � � ∙ ��
��

� = ��∙��
(���)∙

∙ (1 − ��
��

), można otrzymać:  

" � ∙ ��

��

� =
�� ∙ ��� − 1

∙ #1 −  ����!
���

�� $ (6) 

Wstawiając otrzymaną zależność (6) do równania (4), 

można zapisać:   
(7) 

� υ ∙ ���
��

= �� ∙ �� ∙
�

���
∙ #1 − %��

��
&��� �� $ + �� ∙ υ� − �� ∙ υ� (7) 

Powtórnie korzystając z równania (5) 
��
��

= ��∙��
��∙��

= ��
��

∙ (
��
��

)� �⁄ = (
��
��

)��� �⁄ można zapisać: 

�� ∙ �� = �� ∙ �� ∙ (��
��

)��� �⁄  . Wprowadzając iloczyny �� ∙ ��
i �� ∙ �� do nawiasu można równanie (7) można 

przekształcić do postaci: � � ∙ ���
��

= ��∙��
���

∙ [1 −

(��
��

)��� �⁄ + � − 1 − (��
��

)��� �⁄ ∙ �� − 1�].

Wyprowadzając współczynnik adiabaty � przed 

nawias można zapisać: � � ∙ ���
��

= �� ∙ �� ∙ �
���

∙ [−�
�

∙

(��
��

)��� �⁄ + 1 − (��
��

)��� �⁄ + �
�

∙ (��
��

)��� �⁄ ]A po skróceniu 

można otrzymać16: 

" � ∙ ���

��

= �� ∙ �� ∙
�� − 1

∙ #1 −  ����!
��� �⁄ $ (8) 

Wstawiając równanie (8) do (3): 
	�
�

�
= � υ ∙ ���

��

można zapisać:  	�
�

�
= � � ∙ ���

��
= �� ∙ �� ∙ �

���
∙ 

'1 − (��
��

)��� �⁄ (. Skąd można otrzymać wzór na prędkość 

wypływu gazu �� przez kryzę o powierzchni otworu )�,

jako funkcję początkowego stanu gazu (��, ��) oraz 

stosunku ciśnień � = ��
��

:

�� = *2 ∙
��+� ∙

�� − 1
∙ ,1 − ����

�� - (9) 

Using the first law of thermodynamics14 for an 

isolated system we may write � ∙ � = �� ∙ �, and, hence 

for the integral:  � � ∙ ��
��

� = −� �� ∙ ���
��

≡ �� ∙ ��� −��� , where: �� −molar thermal volume for isochoric 

transformation. 

By marking molar thermal volume for isobaric 

transformation as �� and using the Clape yro n

eq ua t i on  � ∙ � = � ∙ � and general thermodynamic 

relationships for ideal gas 

�

�

= � ∧  �� − �� = �, we may 

write that �� − �� = � = ��∙	�
��

, and thus: �� = ��∙��
����∙��

 .

Next, by an insertion of the last equation into the 

integral � � ∙ ��
��

� = �� ∙ ��� − ��� we may write: 

� � ∙ ��
��

� = ��∙��
(���)∙��

∙ ��� − ���, and upon transformation 

receive: � � ∙ ��
��

� = ��∙��
(���)∙

∙ (1 − ��
��

). 

Using the Cla yp eron e qu at ion  �� ∙ �� = � ∙�� and Poisson formul a 15 �� ∙ ��� = �� ∙ ��� we may write: 

���� =
�� ∙ ���� ∙ �� =

���� ∙  ����!
�
��

=  ����!
���

�� (5) 

If we insert this equation into an integral equation � � ∙ ��
��

� = ��∙��
(���)∙

∙ (1 − ��
��

), we will obtain the following:  

" � ∙ ��

��

� =
�� ∙ ��� − 1

∙ #1 −  ����!
���

�� $ (6) 

By inserting the received equation (6) into equation (4), 

we will have:   

(7) 

� υ ∙ ���
��

= �� ∙ �� ∙
�

���
∙ #1 − %��

��
&��� �� $ + �� ∙ υ� − �� ∙ υ�

Again, by the use of equation (5) ��
��

= ��∙��
��∙��

= ��
��

∙

(
��
��

)� �⁄ = (
��
��

)��� �⁄  we may write: �� ∙ �� = �� ∙ �� ∙

(��
��

)��� �⁄  . By an introduction of products �� ∙ ��
and �� ∙ �� into the bracket, equation (7) can be 

transformed into the following form: � � ∙ ���
��

= ��∙��
���

∙

[1 − (��
��

)��� �⁄ + � − 1 − (��
��

)��� �⁄ ∙ �� − 1�] . If we bring 

adiabatic index � before the bracket we may write: � � ∙ ���
��

= �� ∙ �� ∙ �
���

∙ [−�
�

∙ (��
��

)��� �⁄ + 1 − (��
��

)��� �⁄ +
�
�

∙ (��
��

)���⁄�]. And upon cancellation we will receive16:

" � ∙ ���

��

= �� ∙ �� ∙
�� − 1

∙ #1 −  ����!
��� �⁄ $ (8) 

By inserting equation (8) into (3): 
	�
�

�
= � υ ∙ ���

��

we can write:  	�
�

�
= � � ∙ ���

��
= �� ∙ �� ∙ �

���
∙ 

'1 − (��
��

)��� �⁄ (. Thus, we can obtain a formula for gas 

outflow velocity �� through a flange with aperture area )�, as a function of initial gas state (��, ��) and pressure 

ratio � = ��
��

:

�� = *2 ∙
��+� ∙

�� − 1
∙ ,1 − ����

�� - (9) 



Polish Hyperbaric Research 

13

gdzie: ;� *początkowa gęstość molowa ρ� � �
υ�

; < *stosunek

ciśnień < � 
�

�

.

Na podstawie p rawa c i ą głoś c i  s tr ug i , 

można zapisać �� � 5� ∙ =� ∙ ;�, zaś wartość ;� ≡ ρ

można wyznaczyć korzystając z rów na ni a  

C l ap e yro n a  i zależności (5). Po przekształceniach 

można zapisać zależność: ;
 � ;� ∙ 
�∙��

�∙��

� ;� ∙ < ∙ <��� �� �;� ∙ <� ��  . Skąd, masowe natężenie przepływu gazu ��  można przedstawić, jako: 

�� � 5� ∙ ?!� ∙ ;� ∙ @2 ∙ AA * 1 ∙ B<
 �� * <��� �� C [10] 

gdzie: �� *strumień masy.

Równanie (10) nosi nazwę równania 

Sa in t−Ve na nt a−W ant zel a . Wprowadzając tzw. liczbę 

przepływu Ψ: Ψ � �2 ∙ 
��

∙ E<
 �⁄ * <��� �⁄ F
�,� �� G�<; A� można równanie (10) zapisać w skróconej 

formie [10]: 

�� � 5� ∙ Ψ ∙ ?!� ∙ ;� (11) 

gdzie: Ψ*liczba przepływu.

where: �� �initial molar density ρ� � �

υ�
;  �pressure ratio  � ��

��
. 

On the basis of the f low con t i nu it y  l aw , we may write �� � 5� ∙ =� ∙ ;�, whereas value ;� ≡ ρ
 may be defined 

with the use of the Cl a yp er o n eq u at i on  and equation 

(5). Upon transformations, we will obtain the following 

equation: ;
 � ;� ∙ 
�∙��
�∙��
� ;� ∙ < ∙ <��� �� � ;� ∙ <� ��  . 

Hence, mass flow intensity ��  can be expressed as: 

�� � 5� ∙ ?!� ∙ ;� ∙ @2 ∙ AA * 1 ∙ B<
 �� * <��� �� C [10] 

where: !" �mass flow.

Equation (10) is known as the 

Sa in t−Ve na nt−W an tze l  e uq at ion . If we introduce 

the so-called flow number Ψ: Ψ � �2 ∙ 
��

∙ E<
 �⁄ *<��� �⁄ F
�.� � G�<; A�, equation (10) will then be 

expressed in an abbreviated form [11]: 

�� � 5� ∙ Ψ ∙ ?!� ∙ ;� (11) 

where: Ψ �flow number.

Rys. 3. Teoretyczna zależność liczby przepływu Ψ w funkcji stosunku ciśnień β. 

Fig. 3. Theoretical dependence of the flow number Ψ in the function of pressure ratio β. 

Odwzorowaniem graficznym funkcji liczby 

przepływu Ψ vs stosunek ciśnień < � !
 !�⁄  jest linia 

mająca maksimum dla pewnej wartości krytycznej β�� −

rys. 3. Wartość krytyczną stosunku ciśnień β�� można 

znaleźć obliczając pochodną ��
��

 i przyrównując ją do zera, 

stąd:  

∀��
����

		<�� � !
!� � J 2A 2 1K
�
���� (12) 

Wartość Ψ��� można znaleźć wstawiając zależność (12) 

do równania Ψ � �2 ∙ 
��

∙ E<
 �⁄ * <��� �⁄ F
�,�:

A graphic representation of the flow number 

Ψ vs pressure ratio < � !
 !�⁄  is a line with the maximum

value for a certain critical value β�� − fig. 3. The critical 

value for pressure ratio β�� can be found by calculating

the derivative ��
��

 and equating it to zero, hence:  

∀��
����

		<�� � !
!� � J 2A 2 1K
�
���� (12) 

Ψ���value can be found by inserting equation (12) into Ψ � �2 ∙ 
��

∙ E<
 �⁄ * <��� �⁄ F
�.�:
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Ψ��� � LA ∙ J 2A 2 1K
���

���� (13) 

Praktyczna zależność liczby przepływu Ψ od 

stosunku ciśnień < � 
�

�

 będzie wyglądała trochę inaczej 

niż teoretyczna * rys. 4. Wartości stałych κ, <�� , Ψ���
oraz średnie masy molowe NO  dla niektórych gazów 

zebrano w tab. 1.  

Ψ��� � LA ∙ J 2A 2 1K
���

���� (13) 

The practical relationship between flow number 

Ψ and pressure ratio < � 
�

�

 will be slightly different from 

theoretical * fig. 4. The values of constants κ, <�� , Ψ���
and mean molar masses NO  of some gases are shown in 

tab. 1.  

Rys. 4. Praktyczna zależność liczby wypływu Ψ w funkcji stosunku ciśnień β. 

Fig. 4. Practical dependence of flow number Ψ in the function of pressure ratio β. 

POMIARY ROTAMETRYCZNE 

Do pomiaru natężenia przepływu powszechnie 

stosowane są rotametry. Schematycznie rotametr 

pokazano na rys. 5. Składa się on z rury szklanej 

rozszerzającej się w kierunku przepływu i pływaka. 

Pływak w zależności od prędkości przepływu jest 

utrzymywany na odpowiedniej wysokości. Na rurce jest 

naniesiona odpowiednia podziałka, stąd w zależności od 

wysokości podniesienia się pływaka można odczytać 

bezpośrednio natężenie przepływu. Na pływaka 

zawieszonego w przepływającym płynie działają 

następujące siły: 

ROTAMETRIC MEASUREMENTS 

Flow intensity measurements are commonly 

performed with the use of rotameters. A schematic 

representation of a rotameter is shown in fig. 5. It consists 

of a glass tube widened towards the flow direction and 

the float. The float is maintained at a proper height 

depending on flow velocity. A gauge is placed on the tube, 

hence flow rate can be defined on the basis of the float’s 

height. The following forces are exerted on the float 

suspended in the liquid: 

Tab. 1 
Wartości wybranych parametrów dla typowych składników czynników oddechowych. 

The values of selected parameters for typical constituents of breathing mixes. 

A <�� Ψ���
;�!�; P�� NO

[3 Q �R���] [3 Q �"9��]

air 

1,4 0,528 0,685 

1,293 28,96 

tlen 1,429 31,999 

oxygen 1,251 28,01 

hydrogen 0,0899 2,016 
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Rys. 5. Schemat zasady działania rotametru. 

Fig. 5. Rotameter operation diagram. 

- ciążenia G � V� ∙ ρ� ∙ g
- wyporu W � � ∙ ; ∙ 3
- wynikająca z różnicy ciśnień 

statycznych 

8 � �!� * !
� ∙ 5

gdzie: $	 � objętość pływaka rotametru; ρ	 � gęstość pływaka 

rotametru; ρ � gęstość płynu; % � przyśpieszenie ziemskie; �� � 

ciśnienie statyczne w przekroju 1 * rys. 5; �� � ciśnienie statyczne 

w przekroju 2 * rys. 5; �� � pole przekroju pływaka w płaszczyźnie 2-2 * 
rys. 5. 

Równowagę pływaka osiąga się, gdy siła ciążenia X równoważona jest siłą wyporu W i siłą wynikającą 

z różnicy ciśnień statycznych 8, stąd skalarnie 

równowagę tę można zapisać w postaci równania: X � W 2 8. Bilans sił można rozpisać do postaci:

�!� * !
� ∙ 5
 � � ∙ �; * ;� ∙ 3 (14) 

Bilans (14) pokazuje zrównoważenie różnicy 

ciśnień statycznych !� * !
 wytwarzających siłę parcia na 

pływak przez ciężar pływaka � ∙ �; * ;� ∙ 3.

Pomijając niewielką wysokość pływaka � ≅ 

oraz zmiany gęstości na skutek lokalnego sprężenia 

ρ ≅ ��:� można ułożyć równan ie  B erno ul l e go  (2) 

dla przekrojów 1 i 2 zaznaczonych na rys. 5: !� 2 ��
�

�
∙ ; �!
 2 ��

�

�
∙ ; , gdzie: = *prędkość strumienia gazu dla 

przekroi 1 i 2 z rys. 5. Ponieważ wolne dla przepływu 

gazu pola przekroju pierścieniowego istotnie się różnią 5
 	≪ 5�, to należy stąd przyjąć, że =
 ≫ =�, zatem

uwzględniając te zależności można równanie !� 2 ��
�

�
∙ ; �!
 2 ��

�

�
∙ ; uprościć do formy przybliżonej: !� * !
 ≅ ��

�

�
∙; .

Wstawiając tę zależność do równania (14), 

można otrzymać: =
 ≅ ��∙�∙�
∙��
���
��∙�

��,�, stąd objętościowe 

natężenie przepływu ��  wyrazi się w przybliżeniu 

zależnością: �� ≅ 5
 ∙ =
 � 5
 ∙ ��∙�∙�
∙��
�����∙�

�,� , gdzie =
 *prędkość przepływu strugi gazu w przekroju 5
. Równanie to jest zależnością przybliżoną, 

nieuwzględniającą np. siły pochodzącej od dynamicznego 

oddziaływania pływaka czy siły tarcia o powierzchnię 

pływaka. Uwzględniając to, należy do równania 

wprowadzić współczynnik korekcyjny α, nazywany liczbą 

przepływu:  

- gravitation G � V� ∙ ρ� ∙ g
- buoyancy W � � ∙ ; ∙ 3
- force resulting from static 

pressures remainder 

8 � �!� * !
� ∙ 5

where: $	 �rotameter float volume; ρ	 �rotameter float density; ρ �fluid 

density; % �gravitational acceleration; �� �static pressure in section 1 �
fig. 5; �� �static pressure in section 2 � fig. 5; �� �float cross-section in 
2-2 plane � fig. 5.

The float’s balance is achieved when grativation 

force X is balanced by buyonacy W	and the force resulting 

from static pressures difference 8, hence, the said balance 

can be expressed as an equation: X � W 2 8. The balance 

of forces can be represented as follows: 

�!� * !
� ∙ 5
 � � ∙ �; * ;� ∙ 3 (14) 

Balance (14) shows the levelling of static 

pressure difference !� * !
 generating hydrostatic force 

on the float through the float’s weight � ∙ �; * ;� ∙ 3.

If we ignore the low height of the float � ≅ 

and density changes as a result of local pressure ρ ≅ ��:�
we may formulate B erno ul l i  eq ua t i on  (2) for sections 

1 and 2 demarcated in fig. 5: !� 2 ��
�

�
∙ ; � !
 2 ��

�

�
∙ ; , 

where: = *gas flow velocity for sections 1 and 2 from fig. 

5. Since free areas for the gas flow in the annular cross-

section significantly differ 5
 	≪ 5�, it is required to 

assume that =
 ≫ =�, thus if we consider these relations, 

the equation !� 2 ��
�

�
∙ ; � !
 2 ��

�

�
∙ ; can be simplified to 

an approximate form: !� * !
 ≅ ��
�

�
∙ ; .

By introducing this dependence into equation 

(14), we obtain: =
 ≅ ��∙�∙�
∙��
���
��∙�

��.�, hence the volumetric

flow intensity ��  will be expressed by approximation as 

the following dependence: �� ≅ 5
 ∙ =
 � 5
 ∙��∙�∙�
∙��
���
��∙�


�.� , where =
 * gas stream flow velocity in 

section 5
. This equation constitutes an approximated 

relationship without taking into account, for example, the 

force resulting from the dynamic interaction with the 

float, or the friction on the float’s surface. If we wish to 

consider this, it is necessary to introduce a correction 

factor α in the equation, referred to as the flow number:  
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.� ≅ / ∙ )� ∙ *2 ∙ � ∙ .� ∙ (+� − +))� ∙ +
(15) 

gdzie: / −liczba przepływu; )� −pole przekroju wolne dla przepływu

płynu na wysokości kołnierza pływaka rys. 5; � −przyspieszenie 

ziemskie; .� −objetość pływaka; +� −gęstość pływaka; + −gęstość 

płynu. 

Natężenie przepływu .�  jest wyznaczane 

praktycznie położeniem pływaka w rurce rotametru. 

Można to pokazać wprowadzając do równania (15) 

wyrażenie na przekrój pierścieniowy )�, jako funkcję 

położenie pływaka �:

)� =
0
4

∙ %1� + 2 ∙ � ∙ tg
2
2
&� − ) = 3(�)

(16) 

gdzie: 1� −średnica wewnętrzna stożkowej rurki rotametru w przekroju 

odpowiadającym zerowej działce skali; ϕ −kąt rozwarcia stożkowej

rurki rotametru; � −położenie pływaka; ) −pole poprzeczne

powierzchni kołnierza pływaka. 

Dla określonego rotametru i niezmiennego stanu 

mierzonego czynnika, wyrażenie pod pierwiastkiem  

w równaniu (15) ma niezmienną wartość [
�∙�∙��∙������

��∙�
]�,� =���. Wynika stąd, że zależność natężenia przepływu .�  od wzniesienia pływaka � nie jest funkcją liniową, jak 

to wynika z równań (15) i (16). 

Teoretycznie, podziałka na rurce rotametru 

również nie powinna być równomierna. W wielu 

przypadkach, ze względu na bardzo małą wartość tg �
�
, 

oraz na niezmienność liczby korekcyjnej dla przepływu / ≅ ��� powyżej granicznych l i czb  Re y nol ds a�� > ���
 można przyjąć, że z wyjątkiem początku skali

podziałka ta może być równomierna [11].  

W wyniku wzorcowania rotametru otrzymuje 

się charakterystykę podającą zależność objętościowego 

natężenia przepływu .�  od położenia pływaka �. Jeśli 

skalę rotametru można uznać za liniową, to zmiana 

parametrów płynu lub zastosowanie innego niż użyty do 

wzorcowania powoduje zmianę nachylenia 

charakterystyki rotametru.  

Przeliczenia można dokonać przy pomocy 

równania (15): .� ≅ .� � ∙ �
��
4(����)∙��

(�����)∙�
 , gdzie symbole

z indeksem ′ odnoszą się do warunków wzorcowania,  

a symbole bez indeksów do warunków aktualnie 

panujących podczas pomiaru. Dla rotametrów gazowych, 

gdy gęstość materiału pływaka +� jest wielokrotnie 

większa niż gęstość mierzonego gazu  +: +� ≫ +,

równanie to uprości się do postaci: .� ≅ .� �5+� ∙ +��.

Praktyczne zastosowanie tego równania jest utrudnione, 

gdyż zwykle nie jest znana liczba przepływu /. Z praktyki 

wynika, że dla pływaków kołnierzowych można przyjąć, 

że iloraz liczb przepływu �
��

 jest w przybliżeniu równy 

jedności �
��

≅ 1.

Dla innych typów pływaków takie uproszczenie 

jest możliwe jedynie wtedy, gdy lepkości płynu 

wzorcowego i mierzonego są zbliżone, a parametry 

środowiskowe ciśnienia i temperatury pomiaru jedynie 

nieznacznie różnią się od tych parametrów w warunkach 

wzorcowania rotametru. Jeżeli należy odnieść gęstości 

gazu występujące pod pierwiastkiem do warunków 

normalnych to uproszczona zależność przybierze postać: 

.� ≅ / ∙ )� ∙ *2 ∙ � ∙ .� ∙ (+� − +))� ∙ +
(15) 

where: � −flow number; �� − section area free for a liquid flow at the
height of the collar of the float fig. 5; � −gravitational acceleration; 
�� −float volume; 	� −float density; 	 −liquid density.

Flow intensity .�  is practically determined by the 

float’s position in the rotameter tube. This may be 

illustrated by introducing into equation (15) an 

expression for the annular cross-section )�, as the 

function of float’s position �:

)� =
0
4

∙ %1� + 2 ∙ � ∙ tg
2
2
&� − ) = 3(�)

(16) 

where: 
� − the internal diameter of the conical rotameter tube in the
section corresponding to the zero position on the scale; ϕ −opening 

angle of rotameter tube; � −float’s position; � −cross-section area of 
the float’s collar surface. 

For the specified rotameter and unchangeable 

state of the measured mix, the expression under the 

square root sign in equation (15) has a fixed value of 

[
�∙�∙��∙������

��∙�
]�.� = ���. This shows that the dependence of 

flow rate .�  on the float’s height � is not a linear function 

as it stems from equations (15) and (16).  

Theoretically, the gauge on the rotameter tube 

also should not be even. In many cases, due to the small 

value tg �
�
, and invariability of the flow correction number / ≅ ��� above limitary Rey nol ds  n umb ers�� > ���
, it is possible to assume that the scale can be 

even with the exception of its beginning [11]. 

As a result of rotameter calibration,  

a characteristic is obtained specifying the relationship 

between volumetric flow intensity .�  and the float’s 

position �. If we assume that the rotameter scale is linear, 

then the change in liquid parameters or an application of 

a different liquid in calibration, will result in  

a modification in the characteristic slant variation for the 

rotameter.  

Calculation can be performed with the use of 

equation (15): .� ≅ .� � ∙ �
��
4(����)∙��

(�����)∙�
 , where symbols with

the ′ index refer to calibration conditions, and the 

symbols without indices to the conditions of 

measurements. In the case of gas rotameters, where float 

material density +� is many times higher than density of 

the gas measured  +: +� ≫ +, the equation will be 

simplified to the following form: .� ≅ .� �5+� ∙ +��. 

Practical application of this equation is difficult as usually 

the flow number / is not known. It stems from experience 

that the flow numbers quotient �
��

 for collar floats is 

approximately equal to unity �
��

≅ 1.

In the case of other float types, such 

a simplification is possible only when the viscosity of the 

calibration and measured liquid are similar, and the 

environmental parameters such as pressure and 

temperature at the time of measurement are only 

insignificantly different from their values during 

rotameter calibration. Should it be necessary to refer gas 

densities from under the square root sign to normal 

conditions, the simplified relation will take the following 

form: 
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�� ≅ �� �L!� ∙ P! ∙ P� ∙ ;��;� 	[		; ≫ ; (17) 

gdzie: ;�� *gęstość w warunkach normalnych medium gazowego, dla

którego rotametr był wyskalowany; ;� *gęstość w warunkach
normalnych medium gazowego, dla którego wykonany został pomiar. 

Często, w celach porównywania wyników 

pomiarów strumieni objętościowych wykonywanych  

w różnych warunkach temperatury i ciśnienia 

standaryzuje się mierzony strumień do warunków 

normalnych: 

��� � P� ∙ !P ∙ !� ∙ �� (18) 

gdzie: $"� �objętościowe natężenie przepływu czynnika mierzonego
odniesione do warunków normalnych &� � 273,15	(	 ∧ 	�� �
101,325	���; &� �temperatura w warunkach normalnych 
[&� � 273,15	(]; �� �ciśnienie normalne [�� � 101,325	���]; 
� �ciśnienie atmosferyczne w chwili pomiaru; $" �zmierzone natężenie 
przepływu czynnika mierzonego w warunkach pomiaru. 

Aby przeliczyć wskazania dla mieszanin  

w pierwszej kolejności należy obliczyć gęstość 

mierzonego czynnika gazowego według zależności: ;� � ∑ �	� ��� ∙ ;����, gdzie: ;� oznacza gęstość 

mieszaniny gazowej w warunkach normalnych, �	��� reprezentuje ułamek objętościowy/molowy17 � *tego składnika gazowego zaś ;���� gęstość � *tego 

składnika gazowego w warunkach normalnych. Dla 

gazów doskonałych można obliczyć gęstość mieszanin 

gazowych wykorzystując równ an ie  C l ap e yro n a : ; � 
∙�
�∙�

 , gdzie ! to ciśnienie, N reprezentuje masę 

molową, - uniwersalną stałą gazową zaś P temperaturę. 

Stąd można zapisać: 

�� � �� �L!� ∙ P! ∙ P� ∙ LN�N � �� �L!� ∙ P! ∙ P� ∙ L;��;�
(19) 

gdzie: ��� �gęstość w warunkach normalnych użytego płynu do 
wzorcowania; �� �gęstość mierzonego płynu w warunkach normalnych.

Przy porównywaniu wyników pomiarów 

rotametrycznych należy odnieść je do tych samych 

warunków pomiarów. Najczęściej standaryzuje się je do 

warunków normalnych * P� � 273,15	]	 ∧ 	!� �101,325	_8+. Korzystając z równania (18) można 

równanie (19) przekształcić do postaci: 

��� � P� ∙ !P ∙ !� ∙ �� � P� ∙ !P ∙ !� ∙ L!� ∙ P! ∙ P� ∙ L;��;� ∙ �� �
(20) 

Dla rotametru wzorcowanego w warunkach normalnych !� ≡ !� 	∧ P� ≡ P� zależność (20) przybierze postać: 

��� � L! ∙ P�!� ∙ P ∙ L;��;� ∙ �� �
(21) 

Rotametry są zwykle wykonywane dla zakresów 

1:10. Dokładność pomiaru18 wynosi zwykle 3%. Rotametr 

w instalacji musi być montowany zawsze  

w położeniu pionowym. W zasadzie rotametrami można  

�� ≅ �� �L!� ∙ P! ∙ P� ∙ ;��;� 	[		; ≫ ; (17) 

where: ��� �density in normal conditions of the gas medium for which 
the rotameter was scaled; �� �density in normal conditions of the gas
medium for which measurement was performed. 

Often, for the purposes of comparison of 

volumetric flow measurement results, carried out in 

various temperature and pressure conditions, the 

measured flow is standardised to normal conditions: 

��� � P� ∙ !P ∙ !� ∙ �� (18) 

where: $"� �volumetric flow intensity of the mix, measured in relation to 
normal conditions &� � 273.15	(	 ∧ 	�� � 101.325	���; &� �temperature 
in normal conditions [&� � 273.15	(]; �� �normal pressure[�� �
101.325	���]; � �atmospheric pressure at the time of measurement;
$" �mix flow intensity measured under measurement conditions.

In order to calculate indications for mixes, first it 

is necessary to calculate density of the measured gas mix 

according to the relation: ;� � ∑ �	� ��� ∙ ;����, where: ;�
means gas mix density in normal conditions, �	���
represents volumetric/molar fraction17 � *of this gas 

component, whereas ;���� density � *of this gas 

component in normal conditions. For ideal gases, the 

density of gas mixtures can be calculated with the use of 

the Cl ap e yro n e qu at io n : � 
∙�
�∙�

 , where ! stands for 

pressure, N represents molar mass, - universal gas 

constant, whereas P– temperature. Hence, we may 

express it as: 

�� � �� �L!� ∙ P! ∙ P� ∙ LN�N � �� �L!� ∙ P! ∙ P� ∙ L;��;�
(19) 

where: ��� �density of the liquid used in calibration in normal conditions;
�� �density of the measured liquid in normal conditions.

When comparing rotametric measurement 

results it is necessary to refer them to the same 

measurement conditions. Commonly they are 

standardised to normal conditions * P� � 273.15	]	 ∧	!� � 101.325	_8+. By the use of equation (18), equation 

(19) can be transformed into the following form: 

��� � P� ∙ !P ∙ !� ∙ �� � P� ∙ !P ∙ !� ∙ L!� ∙ P! ∙ P� ∙ L;��;� ∙ �� �
(20) 

For a rotameter calibrated in normal conditions !� ≡ !� 	∧ P� ≡ P� relation (20) will assume the form:

��� � L! ∙ P�!� ∙ P ∙ L;��;� ∙ �� �
(21) 

Rotameters are usually designed to operate in  

a 1:10 ratio. Measurement accuracy18 is typically within 

3%. Rotameter’s forming part of an installation must 

always be mounted in a vertical position. In principle, 

rotameters can be used to measure the flow rate in a pipe 

branch, which remains in a particular proportion to total 

flow. In the case of glass rotameters, the working 

pressure of liquids should not exceed 1	N8+.
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mierzyć natężenie strumienia w odgałęzieniu, które jest 

w określonym stosunku do strumienia całkowitego. Dla 

rotametrów szklanych ciśnienie robocze płynów nie 

powinno przekraczać 1 6��.

Najczęściej korzysta się z rotametrów 

wzorcowanych na powietrze w warunkach normalnych.  

Dla rotametru z pływakiem kołnierzowym, 

wyskalowanym dla warunków normalnych na przepływ 

powietrzny, w przybliżeniu dla pomiarów wykonanych  

w warunkach normalnych, dla maksymalnego, 

założonego strumienia wodoru na poziomie .�� =
75 �� ∙ ��7�� rotametr wyskalowany na powietrze 

powinien wskazać: .� ��	
. � ≅  20 �� ∙ ��7��

PROJEKT 

System stałodozujący składa się z dyszy 

pracującej w przepływach nadkrytycznych zapewnianych 

przez ciśnienie zredukowane współpracującego  

z nią reduktora. Kluczowymi parametrami projektowymi 

takiego systemu będą: średnica dyszy 1 oraz krytyczna 
wartość ciśnienia zredukowanego dla wodoru ��	
����.

CIŚNIENIE ZASILANIA 

Wykorzystując zależność (12) można określić 

minimalną wartość ciśnienia zasilania dyszy wodorem ����� w celu zapewnienia przepływów nadkrytycznych 

dozowanego wodoru przez dyszę do strumienia 

powietrza:  

����� ≡ ��	
���� =
���	
 =

101,325 8��
0,528

≅ 0,2 6�� (22) 

gdzie: ��	
���� −minimalna wartość ciśnienie zasilania dyszy do

zapewnienia nadkrytycznego przepływu wodoru; �	
 −krytyczny

stosunek ciśnień � = ��
��

 dla dyszy rys.1.

ŚREDNICA DYSZY 

Ze względu na stosowanie pomiarów 

rotametrycznych, wygodniej jest w zależności (11) 

zamienić strumień masowy ��  na objętościowy .� :
.� = ��

��
= Ψ ∙ )� ∙ 4��∙����

� = Ψ ∙ )� ∙ 4���� 9     � = ���,

gdzie: �� −strumień objętościowy dozowanego czynnika gazowego,

odniesiony do warunków panujących podczas pomiarów; 	� −gęstość
czynnika gazowego przed dyszą; �� −powierzchnia otworu dyszy.

Korzystając z równan i a  C l ape yro na  +� = �� ∙  
!!!

"∙�
 można przekształcić powyższą zależność, do 

postaci: .� = Ψ ∙ )� ∙ 4"∙�
 !!!

= ��� : � < �	
 ∧ � = ���. 

Odnosząc strumień do warunków normalnych �� = 101,325 8�� ∧  � = 0℃, zgodnie z równani em

Cl ape yro n a , można zapisać:  

.�� =
��� ∙

��� ∙ .� =
��� ∙

��� ∙ .� ∙ Ψ ∙ )� ∙ 4�∙�

��

(23) 

gdzie: .� −zmierzona wartość strumienia dozowanego gazu; �−ciśnienie atmosferyczne panujące podczas pomiarów.

It is common to use rotameters calibrated to the air in 

normal conditions.  

In the case of a rotameter equipped with a collar 

float, calibrated to normal conditions with regard to the 

air flow, in approximation to the measurements 

conducted in normal conditions, for maximum assumed 

hydrogen flow at the level of .�� = 75 �� ∙ ��7��

a rotameter calibrated for the air should indicate: .� ��	
. � ≅  20 �� ∙ ��7��

DESIGN 

A continuous dosing system is composed of  

a nozzle working in supercritical flows – the correct 

operating conditions of which are ensured by the 

pressure regulator’s reducing valve. Key design 

parameters of such a system will include: nozzle diameter 1 and critical value of pressure reduced for hydrogen ��	
����.

SUPPLY PRESSURE 

Using relation (12), it is possible to define the 

minimum supply pressure (hydrogen �����) necessary for 

the nozzle to ensure supercritical flows of hydrogen are 

dosed through the nozzle into the air stream:  

����� ≡ ��	
���� =
���	
 =

101,325 8��
0,528

≅ 0,2 6�� (22) 

where: #
�$���� −minimal pressure supply value for the nozzle to ensure

supercritical hydrogen flow; ��$ −critical pressure ratio � = ��

��
 for the

nozzle fig. 1. 

NOZZLE DIAMETER 

Due to the application of rotameter 

measurements, it is more convenient to replace mass flow ��  with volumetric flow .�  in relation (11): .� = ��
��

= Ψ ∙

)� ∙ 4��∙����
� = Ψ ∙ )� ∙ 4����    9     � = ���,

where: �� −volumetric flow of the gas mix that is dosed relates to the 
measurement conditions; 	� −gas mix density before the nozzle; 
�� −nozzle aperture area.

Using the Clape yro n e qu at i on  +� = �� ∙  
!!!

"∙�
 it 

is possible to transform the above relation into the 

following form: .� = Ψ ∙ )� ∙ 4"∙�
 !!!

= ��� : � < �	
 ∧ � =

���. By comparing the flow to normal conditions �� = 101.325 8�� ∧  � = 0℃, in concord with the

Cl ape yro n e qu at io n , we may write:  

.�� =
��� ∙

��� ∙ .� =
��� ∙

��� ∙ .� ∙ Ψ ∙ )� ∙ 4�∙�

��

(23) 

where: �� −measured value of the dosed gas stream; −atmospheric 
pressure at the time of measurement. 
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Tab. 2 

Obliczenia funkcji *�� �
�	�

+
�!

 dla przykładowych gazów czystych i mieszanin.

Function calculations *�� �
�	�

+
�!

 for particular pure gases and mixtures.

0 !"�
 "

1
�#

	` $�#

%&�∙��(
a

b[��] → 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Equation 0 !"�
 "

1
�#

hydrogen 3 14 30 54 85 122 338,11 ∙ b


Nachylenie prostej będącej wykresem zależności 

strumienia gazu odniesionego do warunków normalnych 

w zależności od ciśnienia zredukowanego ��� � G�!)�
równe jest różniczce strumienia ��� , z zależności (23), po 

ciśnieniu zasilania !): 0�� �
�
"

1
*+*$%

� ��
�
∙ �&'(


�
∙ @�∙�

�)))
∙ 5� . 

Stąd można obliczyć wymagane pole przekroju dyszy 5�:

5� � c ∙ b
4 � !� ∙ P
P� ∙ Ψ��� ∙ @- ∙ PNO

de���e!)f*+*$%
(24) 

Obliczenia dla wodoru zebrano w tab. 2. 

POMIARY 

Wyniki założeń projektowych należało 

walidować w procesie pomiarowym. W tym celu 

zbudowano system do wytwarzania mieszanin 

wodorowo-powietrznych składające się podsystemów: 

pomiarowego, dozowania powietrza, dozowania wodoru 

oraz mieszalnika. 

DOZOWANIE POWIETRZA 

Do prób wytwarzania mieszanin wodorowo-

powietrznych wykorzystano pompę wyporową układów 

regeneracji sterowaną falownikiem, dającym możliwość 

precyzyjnego ustawienia przepływu powietrza na 

wymaganym, stabilnym poziomie – rys. 6a. Układ ten 

podłączono wężem elastycznym z głowicą reaktora 

rurowego gdzie znajdowało się podłączenie linii ciśnienia 

zredukowanego wodoru z dyszą dozującą i rurką 

podającą wodór w osi  

The slope of the straight line, constituting the curve of the 

dependence of the gas stream, refers to normal conditions 

in relation to reduced pressure ��� � G�!)� is equal to the 

differential of stream ��� , from relation (23), after supply 

pressure !): 0�� �
�
"

1
*+*$%

� ��
�
∙ �&'(


�
∙ @�∙�

�)))
∙ 5� . Hence, the

required nozzle section 5� can be calculated from the 

formula:  

5� � c ∙ b
4 � !� ∙ P
P� ∙ Ψ��� ∙ @- ∙ PNO

de���e!)f*+*$%
(24) 

Calculations for hydrogen are presented in tab. 2. 

MEASUREMENTS 

The results of project assumptions required  

a validation in the course of the measurement process. 

For this purpose a system for the production of hydrogen-

air mixes was constructed, consisting of the following 

subsystems: measurement, air dosing, hydrogen dosing 

and a mixer. 

AIR DOSAGE 

The tests related to the production of hydrogen-

air mixes were conducted with the use of a regeneration 

system displacement pump, controlled with an inverter, 

and ensuring a precise air flow so as to set the required 

stable levels – fig. 6a. The system was linked via a flexible 

hose,with the head of a tubular reactor being connected 

to the hydrogen at a reduced pressure, a dosing nozzle 

and a tube supplying hydrogen in the axis  
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a) b) 

c) d) 

Rys. 6. Reaktor rurowy do wytwarzania mieszaniny wodorowo-powietrznej: a)widok na stanowisko pompy tłoczącej powietrze umieszczonej w kontenerze, 
z przodu widoczne stanowisko pomiarów rotametrycznych, z lewej stanowisko pomiaru zawartości wodoru w powietrzu; b)widok na mieszalnik rurowy, 
bliżej na wlocie reaktora widać podłączenie węża tłoczącego do głowicy dozującej reaktora rurowego; c)widok podłączenia linii wodorowej i rurki dozującej 
wodór do reaktora rurowego, wewnątrz niewidoczna zabudowa dyszy dozującej; d)reduktor ciśnienia na linii wodorowej. 

Fig. 6. A Tubular reactor for the production of a hydrogen-air mix: a) view of the air pump station located in the container, the rotametric measurement 
station is visible from the front; the station of hydrogen content measurement in the air is on the left; b) view of the pipe mixer; the connection of the 
pumping hose to the dosing head of the tubular reactor is visible closer to the reactor's inlet; c) view of the hydrogen line connection and hydrogen dosing 
tube to the tubular reactor; inside the hidden casing of the dosing nozzle; d) pressure regulator on the hydrogen supply.

reaktora – rys. 6c. Regulacji ciśnienia zredukowanego 

w linii wodorowej dokonywano na reduktorze ciśnienia – 

rys. 6d. Wcześniej określono strumienie przepływającego 

powietrza w funkcji nastaw falownika sterującego pompą 

wyporową podającą powietrze – tab. 3. 

DOZOWANIE WODORU 

Korzystając z równania (24) dokonano obliczeń 

pola przekroju 5� dyszy dozującej wodór dla 
temperatury, w której będą dokonywane pomiary, która 

została tutaj ustalona na ' � 0(19 −	 tab. 4. Ustalenie 
temperatury daje  

reactor – fig. 6c. The reduction of the pressure in the

hydrogen line was performed via a pressure regulator – 

fig. 6d. Before that the air flow was determined by 

utilising different settings of the inverter controlling the 

displacement pump supplying the air – tab. 3. 

HYDROGEN DOSAGE 

The calculation of the section area 5� of the 

nozzle responsible for dosing hydrogen, in relation to the 

temperature in which measurements were to be 

performed, was conducted on the basis of equation (24) 

and set at ' �    0(19	 -  tab. 4. Temperature determination 
 allows for the quick design of the 
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Tab. 3 

Odniesiony do warunków normalnych przepływ powietrza $"� przez stanowisko pomiarowe w funkcji nastaw falownika ,%.

The air flow through the measurement station $"� related to normal conditions in inverter setting functions ,%.

Inverter settings g% Air flow ��� Inverter settings g% Air flow ��� Inverter settings g% Air flow ���
[�h%] [�� ∙ ��] [�h%] [�� ∙ ��] [�h%] [�� ∙ ��]

12,0 40 28,0 100 41,0 150 

14,5 50 30,5 110 44,0 160 

17,0 60 33,0 120 46,0 165 

19,5 70 35,5 130 47,5 170 

22,5 80 38,5 140 49,0 175 

25,5 90 40 145 

możliwość szybkiego projektowania dysz systemu 

dozującego20 przy wykorzystaniu zależności funkcyjnej 

(24). W tym celu można dla wodoru zapisać: �
 �

"

≅ 338,11 ∙b
, gdzie: �b
 � �� a `� �

"
a � ��� ∙ N8+�� ∙ �����.

Wykonując obliczenia dla ciśnień powyżej 

ciśnienia krytycznego dla wodoru !���( ≫ 0,2	N8+ (22) 

można określić średnicę dyszy dozującej wodór na b ≅ 0,3	�� – tab. 4. 

Dla zaprojektowanej dyszy o średnicy 

�

� ≅ 0,3	�� przeprowadzono pomiary rotametryczne 

dozowania strumienia wodoru �� 
� . Pomiary dokonano 

w celach orientacyjnych dla sprawdzenia poprawności 

projektu dozownika wodoru zaniedbując różnicę 

dotyczącą warunków przeprowadzenia pomiarów, które 

nieznacznie odbiegały od warunków normalnych21. 

Wyniki  

nozzles for the dosing system20  with the use of function 
relation (24). For this purpose, for hydrogen we may 

write: � �

"

≅ 338.11 ∙ b
, where: �b
 � �� and `� �

"
a � ��� ∙ N8+�� ∙ �����.

While performing calculations for pressures 

above the critical pressure for hydrogen !���( ≫ 0.2	N8+
(22), it is possible to determine the diameter of the nozzle 

dosing hydrogen at b ≅ 0.3	�� – tab. 4. 

Rotametric measurements were carried out for 

the designed nozzle with the diameter of � ≅ 0.3	��
with regard to hydrogen flow ����

. Measurements were 

carried out for indicative purposes to verify the 

correctness of the design of the hydrogen feeder, ignoring 

the differences concerning the conditions in which 

measurements are conducted and which were 

insignificantly different from normal conditions21. Results 

Tab. 4 

Obliczenia funkcji *�� �
�	�

+
�!

 dla przykładowych gazów czystych i mieszanin.

Function *�� �
�	�

+
�!

 calculations for.

!) � 0,200 0,247 0,500 1,000 1,500 2,462 N8+����
� 6,06 7,50 15,16 30,43 45,67 75,00 ��� Q �����b � 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 ��

Tab. 5 

Obliczenia funkcji *�� �
�	�

+
�!

 dla przykładowych gazów czystych i mieszanin.

Function calculations *�� �
�	�

+
�!

 for particular pure gases and mixtures.

!) � 0,200 0,247 0,500 1,000 1,500 2,462 N8+����
� 6,06 7,50 15,16 30,43 45,67 75,00 ��� Q �����b � 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 ��

przeliczenia wskazań rotametrycznych na dozowanie 

wodoru wykonano według zalezności (17) i zebrano  

w tab. 6. Porównując wyniki obliczeń teoretycznych 

zawartych w tab. 5 i wyników pomiarów zebranych w tab. 

6 można stwierdzić zadawalającą ich zgodność.  

OTRZYMYWANIE MIESZANIN WODOROWO 

POWIETRZNYCH

Badania polegały na pobraniu próbek mieszaniny 

wodorowo-powietrznej w trzech odległościach od 

głowicy dozującej wodór 9 ∈ �0,91; 1,92; 2,91
� – rys. 7b.

Uśrednione wyniki pomiarów zebrano w tab. 7.  

calculations of the rotametric indications of the hydrogen 

dosage were performed according to relation (17) and 

collected in tab. 6. When comparing the results of 

theoretical calculations contained in tab. 5 and 

measurement results collected in tab. 6 we observe their 

satisfactory conformity.  

OBTAINING OF HYDROGEN-AIR MIXTURES 

The tests consisted in the sampling of the 

hydrogen-air mixture at three distances from the 

hydrogen dosing nozzle 9 ∈ �0.91; 1.92; 2.91
� – fig. 7b. 

The averaged measurement results are shown in tab. 7.  
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Tab. 6 

Wyniki pomiaru dozowania wodoru przez dyszę ograniczającą � ≅ 0,3	!!.

The results of measurement of hydrogen dosage by nozzle � ≅ 0.3	!!.

Feed 

Pressure !)
Rotameter indications  

air scale ���
Calculations of rotameter indications 

into hydrogen dosage ����

[MPa] [��� ∙ ��] [��� ∙ �����] [��� ∙ ��] [��� ∙ �����]

05 250 417 947 1580 

10 500 830 1.694 3144 

15 710 1180 2.689 4470 

20 940 1560 3.561 5909 

25 1.150 1916 4.356 7258 

Calculations of the indications were performed on the basis of equation ��� � @∙-�
�∙-

∙ @.�
+

.�
∙ ����

,

where: ��� �density of the liquid used in calibration in normal conditions; �� �density of the measured liquid in normal
conditions, $"� �volumetric flow rate of the measured mixture in relation to normal conditions [&� � 273.15	(	 ∧ 	�� �
101.325	���]; &� �temperature in normal conditions [&� � 273.15	(]; �� �normal pressure [�� � 101.325	���]; 
� �atmospheric pressure at the time of measurement; $",�

�measured hydrogen flow in measurement conditions.

a) b) 

c) 

Rys. 7. Badania mieszania wodoru z powietrzem: a) zobrazowanie wyników pomiarów; b) sposób pobierania próbek; c) widok stanowiska pomiarowego. 

Fig. 7. The examination of the procedure of mixing hydrogen with air: a) measurement results presentation; b) sampling method; c) view of the 

measurement station. 

System wytwarzania mieszaniny wykazywał 

dużą powtarzalność i stabilność otrzymywanego składu 

mieszaniny wodorowo-powietrznej. Badania pokazały, że 

już na odległości ok. 1	� można uważać mieszaninę za 

homogeniczną. Zdecydowano się zastosować reaktor  

o długości ok. 2	�.

The system of obtaining the mix revealed a high 

repeatability and stability of the received composition of 

the hydrogen-air mix. Tests showed that already at the 

distance of ca. 1	� the mixture can be perceived as 

homogeneous. It had been decided to use a reactor with 

the length of approx. 2	�.
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Sprawdzenie warunków otrzymywania mieszanin wodoru w powietrzu. 

The verification of conditions of production of hydrogen mixes in the air. 

Inverter settings Air stream 

Reduced 

hydrogen 

pressure 

Hydrogen stream Distance 

Measurement 

hydrogen 

concentrations g% ��� !�� ���� 9 ���

[�h%] [�� ∙ ��] [N8+
 [�� ∙ ��] [�] [�� ∙ ���]

40 145 20 35 192 00211 

40 145 20 35 091 00213 

40 145 20 35 291 00214 

ZAKOŃCZENIE 

Zebrane w tab. 7 wyniki pomiarów spełniły 

wymagania jakościowe dla metody otrzymywania 

mieszaniny wodorowo-powietrznej do przeprowadzenia 

badań procesu katalitycznego spalania wodoru.  

CONCLUSIONS 

The measurement results presented in tab. 7 

meet the quality requirements for the method of 

hydrogen-air mix production, for the purpose of 

conducting tests on the catalytic hydrogen combustion 

process. 
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1 ang. L o w e r  E x p l o s i ve  L i m i t  to najmniejsze stężenie substancji palnej, która podtrzyma proces spalania po zmieszaniu jej z utleniaczem  
i zainicjowaniu zapłonu, 
1 by definition L o w e r  E x p l os i v e  L i m i t  is the lowest concentration of a flammable substance which allows sustenance of the combustion process after 
mixing it with an oxidant and triggering of ignition, 
2 ang. Up p e r  E x p l o s i ve  L i m i t  to największe stężenie substancji palnej, dla której w mieszaninie jest wystarczająco utleniacza aby podtrzymać proces 
spalania mieszaniny po zainicjowaniu zapłonu, 
2 by definition Up p e r  E x p l o s i ve  L i m i t  is the highest concentration of a flammable substance with a sufficient amount of an oxidant to sustain the 
combustion process after ignition is triggered, 
3 przedział stężeń niebezpiecznych substancji palnej z utleniaczem, w którym każda mieszanina jest potencjalnie wybuchowa, 
3 the range of dangerous concentrations of a flammable substance with an oxidant in which every mix is potentially hazardous, 
4 ang. E x p l os i v e  Ra n g e ,  
4 Ex p l os i v e  R a ng e ,  
5 określone wartości LEL i UEL nie są one granicami izotermicznymi,
5 specified values LEL and UEL are not isothermal limits,
6 wybuch właściwy będący szybką reakcją utleniania, która rozprzestrzenia się z prędkością niższą, niż prędkość dźwięku w tej mieszaninie, 
6 the explosion proper consisting in a fast oxidation reaction which spreads at a lower speed than the speed of sound in this mix, 
7 wybuch rozprzestrzeniający się najczęściej z wysoką prędkością hiperdźwiękową ocenianą w gazach na 11,8; 	34km ∙ s-�, powodujący powstanie
w otaczającym ośrodku fali uderzeniowej, 
7 an explosion generally spreading at a high hypersonic speed estimated in gases at 11.8; 	34km ∙ s-�, causing an occurrence of a shockwave in the
surrounding centre, 
8 ang. P r es s u r i z e d  W a t e r  Re a c t o r , 
8 i.e. P r e ss u r i z e d  W a t e r  R ea c t o r ,  
9 ciśnienie wsteczne, 
9 back pressure, 
10 gaz doskonały, 

Tab. 7
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10 
perfect gas, 

11 
w termodynamice funkcja zależna wyłącznie od stanu układu, czyli od aktualnych wartości jego parametrów, 

11 
in thermodynamics, this function depends only on system condition, i.e. its current parameter values, 

12 
inaczej niż przykładowo energia wewnętrzna układu, 

12 
as opposed to, for instance, internal system energy, 

13 
np. wielkość wykonywanej przez układ pracy objętościowej, określona jest wartością ciśnienia zewnętrznego, a nie ciśnienia gazu wykonującego pracę 

[8,9], 
13 

e.g. the size of volumetric work performed by the system is defined as an external pressure value and not the pressureof gas which performs work [8,9], 
14 

du = c% ∙ dT − p ∙ dv | du ≡ 0, 
14 

du = c% ∙ dT − p ∙ dv | du ≡ 0, 
15 

równanie adiabaty p ∙ υ& = const, 
15 

adiabatic equation p ∙ υ& = const, 
16 

porównując równania (8) i (6) można zauważyć ciekawą zależność: � p ∙ d
'�
'�

υ = κ ∙ � υ ∙ dp
(�
(�

, 
16 

 an interesting relationship is revealed if we compare equations (8) and (6): � p ∙ d
'�
'�

υ = κ ∙ � υ ∙ dp
(�
(�

, 
17 

dla gazów doskonałych ułamek molowy jest liczbowo równy ułamkowi objętościowemu, 
17 

for ideal gases, molar fraction is equal by number to volumetric fraction, 
18 

błąd względny, 
18 

relative error, 
19 

gdyż nie jest ona dokładnie znana a inna od tutaj założonej wprowadza niewielki błąd obliczeń, 
19 

as it is not precisely known, and a different value from the one assumed here leads to minor error in the calculations, 
20 

zależność (Z4.28) z zał.4 może stanowić podstawę do projektowania dysz dla układów redukcyjno−dozujących, 
20 

relation (Z4.28) from app.4 may constitute the basis for designing nozzles in reduction-dosage systems, 
21 

pomiary wykonane w warunkach zimowych na poziomie morza, 
21 

measurements were performed in winter conditions at sea level. 
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THE SUPPORT OF UNDERWATER WORKS WITH THE USE OF REMOTELY OPERATED VEHICLES ON 

THE EXAMPLE OF WORKS CONDUCTED ON THE WRECK OF THE FISHING BOAT W ŁA-127

WSPOMAGANIE PRAC PODWODNYCH ZA POMOCĄ BEZZAŁOGOWYCH POJAZDÓW GŁĘBINOWYCH 
NA PRZYKŁADZIE PRAC PRZY WRAKU JEDNOSTKI WŁA-127 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ГЛУБИННЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ 

НА ПРИМЕРЕ РАБОТ С ЗАТОНУВШЕЙ ЕДИНИЦЕЙ WŁA-127 

UNTERSTÜTZUNG UNTERSEEISCHER ARBEITEN MITHILFE UNBEMANNTER TIEFSEEFAHRZEUGE

AM BEISPIEL DER ARBEITEN AM WRACK DES KUTTERS WŁA-127 

TRABAJOS SUBACUÁTICOS ASISTIDOS POR MEDIO DE VEHÍCULOS NO TRIPULADOS DE AGUAS 
PROFUNDAS SOBRE EL EJEMPLO DEL PECIO DE LA UNIDAD WŁA-127 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The article demonstrates use of underwater remotely operated vehicles during an underwater visual inspection of a sunken vessel. The presented tasks 
were carried out in the course of underwater works performed from a Polish navy rescue vessel on the fishing boat WŁA-127. The discussed examples 
include a visual inspection of the sunken vessel and the support offered to Polish Navy rescue divers as they carried out underwater works. 
Keywords: marine engineering, underwater works, underwater vehicle, underwater visual inspection. 

W artykule omówiono szczegółowo przypadek wspomagania prac podwodnych bezzałogowymi pojazdami głębinowymi (ROV) w rejonie wraku jednostki 
pływającej. Przedstawione zadania zrealizowano podczas prac podwodnych z okrętu ratowniczego na wraku kutra rybackiego WŁA-127. Omawiane 
przykłady obejmują przeprowadzenie identyfikacji i inspekcji zatopionej jednostki, oraz wsparcie prac podwodnych realizowanych na wraku przez nurków 
ratownictwa morskiego Marynarki Wojennej RP. 
Słowa kluczowe: inżynieria morska, prace podwodne, pojazd podwodny, inspekcja podwodna. 

В статье подробно описан случай поддержки подводных работ беспилотными глубинными аппаратами (ROV) в районе затонувшей плавательной 
единицы. Представленные задачи реализованы во время проведения подводных работы со спасательной лодки на затонувшем рыбацком 
корабле WŁA-127. Описанные примеры охватывают проведение идентификации и инспекции затонувшего корабля, а также поддержку 
подводных работ, осуществляемых на этом корабле морскими ныряльщиками-спасателями Военно-Морского Флота РП. 
Ключевые слова: Морская инженерия, подводные работы, подводное транспортное средство, подводная инспекция. 
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In dem Artikel wird der besondere Fall der Unterstützung von unterwasserarbeiten mit unbemannten Tiefseefahrzeugen (ROV Remotely Operated Vehicle) 
im Bereich eines Wracks beschrieben. Die dargestellten Aufgaben wurden während der Unterwasserarbeiten - ausgeführt von einem Rettungsschiff aus - 
an dem Wrack des Kutters WŁA-127 durchgeführt. Die erörterten Beispiele umfassen die Identifizierung und Inspektion des gesunkenen Schiffs sowie die 
Unterstützung der Unterwasserarbeiten an dem Wrack durch Taucher der Seerettung der Polnischen Marine.  
Schlüsselwörter: See-Ingenieurswesen, Unterwasserarbeiten, unterwasserfahrzeuge, Unterwasserinspektion. 

El artículo aborda un ejemplo detallado de trabajo subacuático asistido por vehículos no tripulados de aguas profundas (ROV) en el pecio de un buque. Se 
presentan las tareas realizadas durante los trabajos submarinos llevados a cabo desde el barco de rescate en el pecio del barco de pesca WŁA-127. La 
descripción de los ejemplos incluye la identificación e inspección de la unidad hundida, así como el apoyo prestado en los trabajos submarinos realizados 
en el pecio por los buzos de rescate marítimo de la Armada de la República de Polonia. 
Palabras clave: ingeniería naval, trabajos submarinos, vehículo submarino, inspección submarina. 
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WSTĘP 

W dniu 29 kwietnia 2009 roku u wschodnich 

wybrzeży wyspy Bornholm zatonął polski kuter rybacki 

WŁA-127. Wrak kutra został odnaleziony przez duński 

okręt HDMS HAVKATTEN na głębokości około 68 m [6d]. 

Zadanie ostatecznej identyfikacji wraku oraz 

sporządzenia dokumentacji o jego stanie w celu ustalenia 

okoliczności i przyczyn zatonięcia zostało powierzone 

Marynarce Wojennej RP [6a].  

Ze względu na ograniczony czas realizacji prac 

podwodnych uwarunkowany pozwoleniami zawartymi  

w notach dyplomatycznych (wrak kutra zalega na wodach 

terytorialnych Królestwa Danii) oraz zmienne warunki 

atmosferyczne, podjęto decyzję, żeby większość prac 

podwodnych związanych z identyfikacją i oceną stanu 

technicznego wraku wykonać za pomocą zdalnie 

sterowanych pojazdów głębinowych typu ROV. Do tego 

celu wykorzystano przede wszystkim pojazdy ROV 

FALCON.  

SYSTEM GŁĘBINOWY TYPU ROV FALCON 

Pojazdy podwodne typu ROV Falcon zostały 

wprowadzone do użytkowania w Marynarce Wojennej RP 

w grudniu 2008 roku. Zastąpiły one wysłużone pojazdy 

ROV Achille M4 oraz Benthos MKII. System 

bezzałogowego pojazdu głębinowego ROV Falcon składa 

się z następujących elementów:  

• jednostka głębinowa – pojazd,

• kablolina z ręczną wciągarką bębnową,

• powierzchniowa jednostka zasilająco-sterująca,

• ręczny pulpit kontrolno-sterujący.

Pojazd Falcon (Rys. 1) jest zdalnie sterowanym 

pojazdem głębinowym przeznaczonym przede wszystkim 

do realizacji zadań inspekcji podwodnej. Sterowanie 

pojazdem odbywa się z powierzchni. Sygnały sterujące 

wraz z zasilaniem przesyłane są do jednostki głębinowej 

za pomocą kabloliny. Konstrukcja układu napędowego 

pojazdu zapewnia sześć stopni swobody  

a oprogramowanie wspomagające proces sterowania  

w funkcji autopilota pozwala na utrzymanie zadanego 

kursu i głębokości pływania. Operator ponadto ma 

możliwość sterowania systemem video, oświetleniem, 

manipulatorem jednofunkcyjnym, sonarem oraz innym 

zainstalowanym wyposażeniem pojazdu. 

INTRODUCTION 

On 29 April 2009, on the eastern shore of the 

island of Bornholm, a Polish fishing boat WŁA-127 sank. 

Its wreck was found by a Danish vessel HDMS 

HAVKATTEN at the depth of approximately 68 m [6d]. 

The task of final identification of the wreck, and 

documentation of its condition for the purpose of 

determining the causes and circumstances of its sinking, 

was entrusted to the Polish Navy [6a].  

Due to constraints on the permissible duration 

of the underwater works (resulting from the permits 

contained in the diplomatic notes (the wreck site is 

located in the territorial waters of the Kingdom of 

Denmark) and the changing atmospheric conditions), it 

was decided that most of underwater works related to the 

identification and assessment of the wreck’s technical 

condition should be carried out with the use of remotely 

operated vehicles – ROVs. The works were conducted 

mainly with the use of FALCON ROVs.  

THE FALCON ROV SYSTEM 

The Falcon ROVs were put into service  

by the Polish Navy in December 2008. They replaced the 

Achille M4 and Benthos MKII ROVs. The Falcon ROV 

system encompasses the following elements:  

• abyssal vessel – vehicle,

• cable-line with manual spooling winch,

• surface power and control unit,

• manual control panel.

The Falcon vehicle (Fig. 1) is a remotely 

operated vehicle designed mainly to perform underwater 

inspection tasks. It is controlled from the surface. Control 

signals along with power supply are sent to the vehicle 

with the use of an umbilical. The structure of the drive 

system ensures six degrees of freedom, whereas the 

software supporting the control system in the autopilot 

function enables maintenance of the specified course and 

depth. Moreover, an operator has the possibility to 

control the video system, lighting, single-axis 

manipulator, sonar and other devices installed in the 

vehicle. 

Rys. 1. Jednostka głębinowa systemu ROV Falcon [4]. 

Fig. 1. Falcon ROV system [4]. 
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Rama nośna pojazdu wykonana jest w systemie 

sztywnego szkieletu z polipropylenu i wypornościowej 

pianki syntaktycznej, wzmocnionej włóknem szklanym. 

Wyposażenie w większości zamocowane jest 

bezpośrednio do głównego elementu wypornościowego. 

Pozostałe umieszczono na listwach narzędziowych  

i elementach szkieletu. Cechą charakterystyczną 

wyposażenia jest jego niezależność. Każde urządzenie jest 

samodzielnym obiektem, które połączone jest kablem 

elektrycznym z jednostką przyłączeniową i pracuje jako 

indywidualny „węzeł”. Niesprawność jednego elementu 

nie ma wpływu na pracę innego, w szczególności podczas 

nieszczelności i jego zalania.  

Układ napędowy pojazdu składa się z piciu 

pędników elektrycznych. Cztery odpowiadają za ruch  

w płaszczyźnie poziomej, jeden za ruch w kierunku 

pionowym. Sterowaniem pędników w płaszczyźnie 

poziomej zarządza komputer stosownie do zadanego 

przez operatora kierunku ruchu. Zastosowane  

w konstrukcji pędnika sprzęgło magnetyczne przenosi 

moment obrotowy z osi na śrubę z wykorzystaniem pola 

magnetycznego, co wyeliminowało problem tradycyjnego 

uszczelniania wału. 

Wyposażenie użytkowe jednostki głębinowej 

ROV Falcon wykorzystanej podczas omawianych prac, 

stanowią następujące elementy [4]: 

• kolorowa kamera wysokiej rozdzielczości 

z automatyczną przesłoną i stałą ogniskową.

Charakteryzuje się czułością 0,35 Lux i kątem 

widoczności 91°; 

• jednostka nachylająca, która steruje 

pochyleniem kamery w płaszczyźnie pionowej; 

• dwie lampy halogenowe z płynną regulacją 

jasności o mocy 75 W; 

• manipulator jednofunkcyjny do zdalnego 

utrzymywania obiektów z przecinaczem linek; 

• jednostka nawigacyjna, która zawiera kompas 

elektroniczny, czujnik przemieszczenia, 

żyroskop oraz czujnik głębokości;

• sonar dookrężny Imagenex typu 881A pracujący 

z częstotliwościami 310, 675 lub 1000 kHz.

Skrzynka podłączeniowa sygnałów sterujących

i jednostka zasilająca stanowią elementy sterujące pracą 

wszystkich węzłów. Jednostka zasilająca zamienia 

dostarczone do pojazdu napięcie 500 V prądu stałego na 

napięcie 48 V prądu stałego niezbędnego do zasilenia  

wszystkich urządzeń. 

Pojazd posiada możliwość doposażenia lub 

zmiany konfiguracji o dodatkowe wyposażenie 

specjalistyczne niezbędne do realizacji określonego 

zadania. Może to być dodatkowe oświetlenie, druga 

kamera, manipulator wielofunkcyjny, przecinak lin 

stalowych, magnetometr i szereg innego wyposażenia,  

w szczególności urządzeń pomiarowych.  

The supporting frame of the vehicle forms  

a rigid skeleton of polypropylene and buoyant syntactic 

foam, reinforced with glass fibre. Most of the equipment is 

attached directly to the main buoyancy element. The rest 

is placed in the tooling and skeleton elements. The 

characteristic feature of the equipment is its autonomy. 

Each device constitutes a self-contained object that is 

connected by an electrical cable to a connection unit and 

operates as an individual "node". The malfunction of one 

item does not affect the work of another, especially during 

leaks or its flooding.  

The propulsion system of the vehicle consists of 

five electric motors. Four are responsible for horizontal 

movement, one for vertical movement. Control of the 

propulsors in the horizontal plane is computer-managed 

according to the direction of motion specified by the 

operator. The magnetic clutch used in the propeller 

construction transfers the torque from the axle to the 

screw using a magnetic field, which eliminated the 

problem of traditional shaft sealing. 

The Falcon ROV equipment used in the 

discussed works consists of the following components 

[4]: 

• colour high resolution camera with automatic

shutter and fixed focal length. It is characterized 

by Lux sensitivity 0.35 and a viewing angle of 

91°; 

• a tilting unit that controls the tilt of the camera 

in the vertical plane; 

• two 75W halogen lamps with variable

brightness adjustment;

• single-axis manipulator with cable cutters for

remote maintenance of objects; 

• navigation unit including an electronic compass,

displacement sensor, gyroscope and depth 

sensor;

• imagenex type 881A surround sonar working 

with 310, 675 or 1000 kHz frequencies.

The control terminal box and the power supply 

unit constitute control elements for all nodes. The supply 

unit converts the 500 V DC supplied to the vehicle to 

a voltage of 48 V DC required to power all devices. 

The vehicle has the option of retrofitting or 

changing the configuration with additional specialized 

equipment required to perform a specific task; for 

example via the addition of lighting, a second camera,  

a multi-function manipulator, wire rope cutter, 

magnetometer and a number of other items of equipment 

– especially measuring devices.
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A B 
Rys. 2. Elementy składowe systemu głębinowego ROV Falcon [4]. 
A – powierzchniowa jednostka kontrolno-sterująca, B – kablolina pojazdu z ręczną wciągarką bębnową. 

Fig. 2. Components of the Falcon ROV system [4]. 
A - surface control unit, B - umbilical of the vehicle with manual spooling winch. 

Kablolina pojazdu (Rys. 2B) o długości 300 m 

odpowiada za przesłanie zasilania, sterowania 

telemetrycznego i sygnału video z kamer do 

powierzchniowej jednostki sterującej. Składa się ona  

z wielożyłowego kabla elektrycznego z rdzeniem 

wypełnionym żelem absorbującym wodę, oraz  

z zewnętrznego płaszcza ochronnego. Umieszczona jest 

ona na bębnie ręcznej wciągarki. 

Powierzchniowa jednostka zasilająca (Rys. 2A) 

jest interfejsem sterującym pomiędzy operatorem  

a pojazdem. Opowiada ona za zasilenie pojazdu napięciem 

500 V prądu stałego, przekazywanie telemetrycznych 

sygnałów sterujących oraz odbiór sygnału video. Zawiera 

ona komputer, który bezpośrednio steruje każdym 

węzłem oraz kontroluje jego pracę. Odebrany sygnał 

video wyświetlany jest na zintegrowanym monitorze. 

Odpowiada ona także za bezpieczeństwo pojazdu  

w przypadku wystąpienia przebicia elektrycznego 

kabloliny lub węzłów a także ich zalania. Zainstalowany 

monitor stanu izolacji w sytuacji zagrożenia 

automatycznie odcina zasilanie pojazdu, celem jego 

ochrony i minimalizacji uszkodzeń. Do powierzchniowej 

jednostki kontrolno-sterujące podłączany jest ręczny 

pulpit sterujący, za pomocą którego operator steruje 

funkcjami użytkowymi pojazdu.  

PRACE IDENTYFIKACYJNE NA WRAKU 

Pozycja zalegania wraku kutra WŁA-127 została 

określona przez okręt HDMS HAVKATTEN [6d]. 

Przeprowadzone badania dna przy użyciu sonaru 

bocznego SSS (Side Scan Sonar) Homar-P potwierdziły 

występowanie obiektu na zadanej pozycji. Precyzyjniejszy 

obraz sonarowy obiektu uzyskano przy użyciu sonaru 

dookrężnego zmiennej głębokości VDS (Variable Depth 

Sonar) MS1000. Analiza uzyskanego obrazu sonarowego 

uprawdopodobniła rozpoznanie obiektu jako kuter 

rybacki.  

Dokładna identyfikacja wraku przy użyciu 

sonarów jest trudna do realizacji i składa się na nią wiele 

czynników min. klasa sprzętu pomiarowego, technika  

i warunki pomiarowe oraz zdolności odczytu obrazów  

sonarowych przez hydrografa/analityka [1]. 

The vehicle's umbilical (Figure 2B), possessing  

a total length of 300m, is responsible for transmitting 

power, telemetry and video signals from the camera to 

the surface control unit. It consists of a multi-core electric 

cable, with a core filled with a water-absorbent gel, and 

an outer protective jacket. It is located on the drum of  

a hand winch. 

The surface power unit (Fig. 2A), is a control 

interface between the operator and the vehicle. It is 

responsible for powering up the vehicle with a 500V DC 

voltage, transmitting of telemetry signals and receiving 

video signals. It contains a computer that directly controls 

each node and its operation. The received video signal is 

displayed on an integrated monitor. It is also responsible 

for vehicle safety in the event of an electrical breakdown 

in the umbilical or nodes, as well as their flooding. In the 

event of a leak, an insulation emergency status monitor 

automatically cuts off the vehicle's power supply to 

protect it and minimize damage. A control panel is 

connected to the control unit by means of which the 

operator controls the utility functions of the vehicle.  

IDENTIFICATION WORKS ON THE WRECK 

The position of the wreckage of the fishing 

vessel WŁA-127 was determined by the HDMS 

HAVKATTEN [6d]. The examination, conducted with the 

use of a side scan sonar SSS Homar-P, confirmed the 

presence of the object at the identified position. A more 

precise sonar image of the object was achieved with the 

MS1000 Variable Depth Sonar (VDS). An analysis of the 

obtained sonar image had substantiated object 

identification as a fishing boat.  

An accurate identification of a wreck using sonar 

is difficult to implement, the success of the undertaking 

being determined by factors such as the class of 

measurement equipment and measurement technique 

used, environmental conditions encountered, and the 

ability of the hydrographer/analyst [1] to interpret the 

sonar images.  

It was decided to obtain the final identification 

of the wreck by comparing images of the vessel’s 

characteristic elements with materials collected in the 



2017 Vol. 58 Issue 1 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

30

Postanowiono uzyskać ostateczną identyfikację  

wraku metodą porównania aktualnego obrazu 

charakterystycznych elementów z materiałami zebranymi 

w fazie portowej dotyczącej przygotowania do operacji. 

Do identyfikacji miał posłużyć materiał video zebrany 

przy wykorzystaniu pojazdów ROV Falcon.  

shore based phase undertaken whilst preparing for the 

operation. The video material collected using the Falcon 

ROV was to be used for identification. 

Rys. 3. Obiekt zlokalizowany w pobliżu miejsca zalegania badanego wraku (badania własne). 

Fig. 3. The object located near the site of the wreck (own studies). 

Pierwszym etapem pracy dla operatorów ROV 

było zapoznanie się z rejonem prac, w szczególności 

analiza zebranych sonogramów pod kątem występowania 

zagrożeń dla pojazdu ROV jak zalegające sieci i ogólnej 

charakterystyki dna ze znajdującymi się na nim obiektami 

(Rys. 3).  

Biorąc pod uwagę położenie wraku na prawą 

burtę oraz położenie własnego okrętu określono strefy 

operacyjne pojazdu ROV pod kątem bezpieczeństwa  

i ryzyka uszkodzenia lub utraty pojazdu. Wykorzystując 

charakterystykę wykonywania prac podwodnych na 

okrętach ratowniczych, w szczególności fakt używania 

układu nurkowego1 do zanurzenia sonaru VDS, operacje 

zanurzania i wynurzania pojazdu realizowano przy linach 

układu nurkowego, używając ich jako lin opustowych.  

W ten sposób wyeliminowano możliwość znosu 

pojazdu podczas zanurzenia ze względu na występujące 

prądy morskie, jednocześnie dając operatorowi 

informację iż pierwszy kontakt z dnem ma miejsce pod 

okrętem, a dokładniej pod podestem nurkowym. 

Zastosowany w pojeździe Falcon układ obrotowy kamery 

w płaszczyźnie pionowej, umożliwia obserwację toni 

wodnej pod pojazdem podczas zanurzania jak i nad nim 

podczas jego wynurzania, dając operatorowi pełniejszą 

informację na temat sytuacji nad i pod pojazdem 

zmniejszając ryzyko zderzenia z przeszkodami podczas 

manewrów za/wynurzania. 

The first stage of work for the ROV operators 

was to familiarise themselves with the work area, and, in 

particular conduct an analysis of the collected sonograms 

for the presence of hazards to the ROV vehicle – such as 

fishing nets, and a general characterisation of the seabed 

with the objects present on it (Fig. 3).  

Taking into account the orientation of the wreck 

(laying on its starboard side) and the position of their 

own ship, the ROV's operational zones were identified 

with regard to safety and risk of damage or loss of vehicle. 

Using the characteristics of performing underwater 

works on rescue ships, in particular, the fact of using  

a diving system1 to submerge the VDS sonar, the 

operations of vehicle submersion and ascending were 

carried out utilising the ropes of the diving system, using 

them as guide ropes for the descent.  

This allowed elimination of the risk of drift of 

the vehicle during immersion due to the occurring sea 

currents, while at the same time informing the operator 

that the first contact with the bottom is directly under the 

ship, or more precisely, under the diving platform. The 

Falcon's rotating vertical camera system allows the 

observer to see the water under the vehicle as it dives and 

above as it ascends, giving the operator more complete 

information on the situation both above and under the 

vehicle, thus reducing the risk of collision with obstacles 

during ascending/descending manoeuvers. 
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A B 

C D 
Rys. 4. Elementy konstrukcyjne zatopionego kutra zobrazowane w położeniu podwodnym za pomocą systemu wizyjnego zamontowanego na ROV Falcon 
(badania własne). 
A – zejściówka na śródokręciu lewej burty, B – bulaje nadbudówki, C – rufa, D – rufa, wejście do maszynowni. 

Fig. 4. Structure elements of the sunken boat shown in underwater position using the vision system installed on the Falcon ROV (own studies). 
A – companionway on the port side amidships, B – superstructure, C – stern, D – stern, engine room skylights. 

Podczas pierwszego zanurzenia pojazdu ROV 

dokonano inspekcji dna i wraku pod kątem stopnia 

zagrożenia pływania pojazdu, biorąc pod uwagę kierunek 

i wartość prądu morskiego, widoczność w rejonie 

działania, elementy konstrukcyjne wraku (maszty, wanty, 

wystające elementy nadbudówki) z sieciami rybackimi, 

które mogłyby być zaczepami dla pojazdu i jego kabla 

sterującego (Rys. 4). Elementem ułatwiającym 

operowanie pojazdem okazała się przejrzystość toni 

wodnej na poziomie do 4 m. 

Podczas zbierania materiału do identyfikacji 

należało zwrócić szczególną uwagę na sposób 

prowadzenia (trajektorię) pojazdu nad strukturą wraku. 

W tego typu pracach istotne jest aby materiał zebrany za 

pomocą pokładowego systemu telewizyjnego układał się 

w logiczną całość, postępujących po sobie poszczególnych 

elementów konstrukcyjnych identyfikowanej jednostki. 

W taki sposób aby podczas analizy porównawczej 

materiału wideo zebranego za pomocą pojazdu  

i materiału dotyczącego konstrukcji jednostki można było 

jednoznacznie potwierdzić tożsamość poszczególnych 

elementów konstrukcyjnych i ich usytuowanie  

w kadłubie.  

Dokonując identyfikacji wraku i analizując 

zebrane wcześniej materiały zdjęciowe, potwierdzono 

zgodność elementów konstrukcji z poszukiwanym 

kutrem. Ze względu na krótki okres zalegania wraku na 

dnie i braku porośnięcia kadłuba, identyfikacja 

elementów konstrukcyjnych nie nastręczała problemów, 

pozwalając przyjmować wysokie współczynniki 

prawdopodobieństwa zgodności stanu faktycznego wraku 

ze stanem z materiałów zdjęciowych z przed zatonięcia. 

Ostatecznym elementem potwierdzającym 

identyfikację poszukiwanego wraku była dobrze  

On the first descent of the ROV, the seabed and 

the wreckage were inspected to establish the vehicle's 

safety, taking into account the direction and strength of 

the sea’ current, the visibility in the area of operation, the 

structural elements of the wreck (masts, shrouds, 

superstructures) and the presence of fishing nets in which 

the vehicle or the control cable could be caught (Fig. 4). 

The element which most facilitated the vehicle's 

operation was the in water visibility, this being up to 4 m. 

During material collection, particular attention 

was paid to the vehicle's trajectory over the structure of 

the wreck. In this type of work, it is important that the 

material collected by the on-board television system is 

arranged in a logical whole, with consecutive construction 

elements of the identified unit being shown one after 

another. This methodical approach meant that during the 

comparative analysis of the video material collected by 

the vehicle, and the material related to the construction of 

the unit, it was possible to unequivocally confirm the 

identity of particular components and their location in the 

hull.  

By identifying the wreck and analysing the 

previously collected photographic materials, the 

conformation of the construction elements on the vessel 

that was searched was confirmed. Due to the short period 

of time that the wreck had been on the bottom, and a lack 

of vegetation on the hull, the identification of structural 

components did not pose any problems, allowing to 

assume high probability coefficients for the conformity of 

the wreck's condition with that visible on the 

photographic materials collected prior to its sinking.  

The definitive element confirming the 

identification of the wreck sought was the well-visible 

name of the wreck "WŁA-127" on the bow section of the  



2017 Vol. 58 Issue 1 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

32

widoczna nazwa wraku „WŁA-127” w części dziobowej na  

lewej burcie i desce trałowej, jak również nazwa portu 

pochodzenia „WŁADYSŁAWO” na jego rufie (Rys. 5). 

port side and trawl board as well as the name of the port 

of origin "WŁADYSŁAWO" on its stern (Fig. 5). 

Rys. 5. Napisy identyfikacyjne na kadłubie zatopionego kutra (badania własne). 

Fig. 5. Identification inscriptions on the hull of the sunken boat (own research). 

INSPEKCJA WRAKU 

Pozytywna identyfikacja wraku rozpoczęła 

kolejną fazę prac, jakim była inspekcja zatopionej 

jednostki, którą zrealizowano w dwóch etapach. Pierwszy 

etap dotyczył oględzin zewnętrznego poszycia  

i elementów wraku, który został przeprowadzony przez 

pojazdy podwodne ROV. Drugi etap inspekcji wewnątrz 

jednostki wykonywany został zarówno przy użyciu 

nurków jak i pojazdów ROV. Celem przeprowadzonej 

inspekcji było dostarczenie materiałów zdjęciowych  

i video służbom administracyjnym celem wyjaśnienia 

przyczyn zatonięcia kutra, oraz przeszukanie wnętrza 

jednostki celem odnalezienia ciał załogi. 

Inspekcję zewnętrznego kadłuba rozpoczęto od 

oględzin ze strony lewej burty wraku (Rys. 6). 

Pierwszymi zbadanymi rejonami były okolice śródokręcia 

i części dziobowej. Oględzinom podlegała ocena stanu 

poszycia pod kątem występowania ewentualnych 

wgnieceń, uszkodzeń, wycieków czy stan elementów 

wyposażenia kutra. Inspekcja nadbudówki  wiązała się już 

ze zwiększonym ryzykiem wykonywania prac ze względu 

na wystające elementy masztu, anten i lin 

konstrukcyjnych mogących stanowić ewentualne zaczepy 

dla kabla sterującego pojazdu.  

Wykonanie inspekcji części rufowej wiązało się  

z największym ryzykiem zaczepu o elementy 

konstrukcyjne kutra, w szczególności o zwisający 

takielunek, liny i sieci unoszące się w toni wodnej. 

Dokonywanie oględzin pod nawisami nadbudówki, 

urządzeniami do połowów czy pod masztami wymagało 

od operatorów szczególnej uwagi i  umiejętności 

operatorskich w celu wyprowadzenia pojazdu po 

zakończeniu pracy z rejonu po drodze dojścia tyłem do 

kierunku ruchu. 

WRECKAGE INSPECTION 

Positive identification of the wreck initiated the 

next phase of works, namely inspection of the sunken 

vessel, which was carried out in two stages. The first stage 

involved visual inspection of the outer plating and 

wreckage components that were carried out by ROVs. The 

second stage of inspection inside the vessel was 

performed both by divers and ROV vehicles. The purpose 

of the inspection was to provide photographic and video 

materials to the administrative services to explain the 

cause of sinking and to search the interior of the vessel to 

find bodies of the crew. 

An inspection of the outer hull was initiated with 

a visual inspection on the port side of the wreck (Fig. 6). 

The first surveyed areas were the midships and the bow 

section. The inspection consisted in an assessment of the 

shell condition for any dents, damage, leaks, or the 

condition of the fishing boat equipment.  

The inspection of the superstructure was 

already associated with an increased risk due to the 

protruding elements of the mast, antennas and ropes that 

could catch the vehicle's control cable. The execution of 

the inspection of the stern involved the greatest risk of 

snagging on the elements of the fishing boat, in particular 

the hanging rigging, ropes and floating nets. Performance 

of inspection under the overhangs of the superstructure, 

fishing gear or under masts required particular attention 

and skill from the ROV operators in order to retrieve the 

vehicle from the area upon completion of the inspection – 

the vehicle being manoeuvred backwards to the direction 

of movement. 
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Rys. 6. Pojazd ROV Falcon w czasie realizacji inspekcji wraku WŁA-127 (badania własne). 

Fig. 6. The Falcon ROV during WŁA-127 wreckage inspection (own studies). 

Jednym z zadań cząstkowych inspekcji było 

określenie przez operatora ROV kąta przechyłu wraku. 

Analiza zdjęć dziobnicy i masztów pozwoliła tylko 

oszacować ten kąt. Dodatkowo wykorzystując ciąg 

pędnika pionowego „przyklejono” pojazd do burty okrętu 

celem odczytu z pokładowej jednostki nawigacyjnej kąta 

przechylenia pojazdu, który odpowiadał wówczas kątowi 

przechylenia wraku. Pomiaru tego parametru dokonano 

też pośrednio wykorzystując do tego celu metodykę 

opartą o pomiar, za pomocą urządzeń pokładowych 

pojazdu, dwóch głębokości (Rys. 7). 

One of the tasks carried out during the 

inspections was to determine the angle of heel of the 

wreck by the ROV operator. Analysis of the pictures of the 

stem and mast allowed only an estimation of this angle. 

Additionally, using the vertical propulsion drive, the 

vehicle was "glued" to the ship's side to read the vehicle's 

tilt angle from the on-board navigational unit which then 

corresponded to the tilt angle of the wreck. Measurement 

of this parameter was also made indirectly using the 

methodology based on two depth measurements 

conducted with the use of the vehicle's on-board devices 

(Fig. 7). 

Rys. 7. Graficzne przedstawienie położenia wraku dla obliczenia kąta jego przechyłu na podstawie pomiaru dwóch głębokości (schemat poglądowy bez 
skali). 

Fig. 7. Graphical representation of the wreck position for calculating its heel angle based on two depth measurements (schematic diagram without a scale). 

Za pomocą głębokościomierza zamontowanego 

na pojeździe zmierzono głębokość w punkcie  

A i w punkcie B, następnie korzystając ze znanej wielkości 

AB i prostych zależności trygonometrycznych (1), (2) 

obliczono kąt przechyłu kadłuba wraku.  
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A depth gauge mounted on the vehicle was used 

to measure depths at point A and point B, then using the 

known AB value and simple trigonometric relations (1), 

(2) the hull angle of the wreck was calculated.  
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W wyniku oględzin poszycia kadłuba 

stwierdzono wyciek substancji ropopochodnych 

z jednego z pomieszczeń wraku (Rys. 8).  

Dokładniejsze badanie wskazało jego przyczynę. 

Była to nieszczelność bulaja. Następnie na podstawie 

zarchiwizowanego materiału wideo oszacowano skalę 

przecieku i opracowano metodę jego uszczelnienia. 

As a result of the inspection of the hull plating, 

a petroleum substance leakage was detected from one of 

the wreckage compartments (Fig. 8).  

A more thorough investigation has indicated its 

cause. The leakage source was a porthole. Then, based on 

the archived video, the leakage scale was estimated and 

the method of its sealing was developed. 

Rys. 8. Wyciek substancji ropopochodnych (badania własne). 

Fig. 8. Leakage of petroleum substances (own studies). 

Wyniki prac realizowanych za pomocą pojazdów 

pozwoliły na potwierdzenie nazwy zatopionej jednostki 

(identyfikacja wraku) oraz na oszacowanie jej stanu 

technicznego po zatonięciu (inspekcja wraku). Efekty tych 

działań zostały wykorzystane podczas przygotowania  

i planowania kolejnego etapu prac podwodnych  

w otoczeniu wraku i jego strukturze – prac nurkowych.  

WSPOMAGANIE PRAC NURKOWYCH 

PRZYGOTOWANIE DO NURKOWANIA  

Wykorzystanie pojazdów podczas 

przygotowania do nurkowania obejmowało: pomiary 

głębokości w rejonie prac, ustawienie układu nurkowego 

oraz wykorzystanie zgromadzonego materiału video  

w przedstawieniu sytuacji na wraku i w jego rejonie 

nurkom w trakcie odprawy nurkowej przed zanurzeniem 

ekipy nurkowej.  

Przeprowadzenie operacji pomiarów głębokości 

rejonu wykonywania prac podwodnych jest podstawową 

czynnością przed rozpoczęciem prac nurkowych. 

Wykonano pomiary głębokości dna wokół wraku, 

kluczowych punktów na wraku i ewentualnych zaczepów. 

Informacja ta jest wykorzystywana podczas planowania 

nurkowania i określenia głębokości bezpiecznej wody, 

pozwala także na prawidłowe zdefiniowanie profilu 

wymaganej dekompresji.  

Istotnym elementem przed przystąpieniem do 

nurkowania było wykorzystanie pojazdu do ustawienia 

elementów układu nurkowego jak kotwice i podest 

nurkowy względem wraku. Po zanurzeniu podestu na 

The results of the works carried out by vehicles 

allowed to confirm the name of the sunken craft (wreck 

identification) and to estimate its technical condition after 

sinking (wreck inspection). The effects of these actions 

were used in the preparation and planning of the next 

stage of underwater works in the vicinity of the wreck 

and its structure – the diving works.  

SUPPORTING OF DIVING WORKS 

PREPARATION FOR DIVING  

The use of vehicles in the preparation for diving 

included: depth measurements in the work area, setting 

of the diving system and use of video material to present 

the wreck situation and its diving area during the briefing 

of the diving crew prior to descent.  

Carrying out depth measurements in the region 

of underwater works is a basic activity before the 

commencement of diving works. Undersea depth 

measurements were taken around the wreck, key points 

on the wreck and possible snagging elements. This 

information is used when planning a dive and 

determining the depth of safe water, and it also allows for 

the proper definition of the required decompression 

profile.  

An important element before diving initiation 

was to use the vehicle to position the elements of the 

diving system, such as anchors and a dive platform in 

relation to the wreck. Upon platform submersion to the  

depth of the diving works, the vehicle operator 

determined the position of the platform with regard to 

Leakage of petroleum 

substances 
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głębokość wykonywania prac nurkowych operator 

pojazdu określał ułożenie podestu względem wraku. 

Określane odległości tych elementów względem siebie  

w płaszczyźnie pionowej i poziomej stanowiły kluczowe 

informacje dla kierownika prac i oficera nawigatora do 

ustawienia okrętu i podestu nurkowego względem 

badanej jednostki. Ustawienie podestu nurkowego 

względem wraku odbywało się w 3 kierunkach (Rys. 9).  

the wreck. The defined distances of these elements in 

relation to each other, in the vertical and horizontal plane, 

were the key pieces of information for the work manager 

and navigator officer to position the ship and the diving 

platform in relation to the vessel being researched. 

Setting up the diving platform against the wreck was 

carried out in 3 directions (Fig. 9). 

Rys. 9. Położenie kotwicy układu nurkowego względem rufowej części wraku (badania własne). 

Fig. 9. Location of the diving system anchor in relation to the stern part of the wreck (own studies). 

Głębokość ustawiano wykorzystując wyciągarkę 

układu, natomiast położenie w płaszczyźnie poziomej 

ustawiano przemieszczając okręt w płaszczyźnie 

poziomej względem dna. Operowanie pojazdem podczas 

ustawiania podestu nurkowego względem wraku, polega 

na ciągłej obserwacji tych obiektów. Operator musiał 

obserwować i kontrolować położenie elementów układu 

względem wraku, przewidywać wystąpienie 

ewentualnych zaczepów czy kolizji i odpowiednio 

wcześniej zareagować by przekazać sygnał do oficera 

nawigacyjnego okrętu celem uniknięcia kontaktu układu 

nurkowego z wrakiem.  

Celem dokładnego określenia pozycji podestu 

nurkowego względem wraku w przestrzeni 3D, operator 

był zmuszony do ciągłej zmiany pozycji pojazdu 

i prowadzenia obserwacji pod różnymi kątami względem 

obiektów, by móc dokładnie określić odległości pomiędzy 

elementami w przestrzeni 3D. Utrudnieniem tej operacji 

było kontrolowanie położenia i układania się w toni 

wodnej kabla sterującego pojazdu podczas dynamicznie 

zmieniającej się sytuacji. Operator nie mógł dopuścić do 

sytuacji by przewód sterujący pojazdu znalazł się 

pomiędzy układem nurkowym a wrakiem, tak aby nie 

doszło do jego zgniecenia czy przecięcia.  

Ważnym elementem było także prawidłowe 

określenie wartości prądu morskiego, by uwzględnić jego 

oddziaływanie na kabel sterujący w celu uniknięcia jego 

zaczepów o układ nurkowy czy elementy wraku kutra.  

W warunkach występujących przy dnie widoczność 

pozwalała na kontrolę ułożenia kabla sterującego  

w odległości tylko do kilku metrów od pojazdu. 

Jednoczesna kontrola przez operatora wszystkich 

wymienionych powyżej elementów przyczyniła się do 

zakwalifikowania powyższych operacji do zadań 

trudnych, obarczonych znacznym ryzykiem dla 

bezpieczeństwa pojazdu ROV. 

PRACE NURKOWE  

Podstawowym wykorzystaniem pojazdów 

podczas prac nurkowych było dostarczenie kierownikowi  

The depth was set using the winch of the system, 

whereas the position in the horizontal plane was 

determined by moving the ship in a horizontal plane in 

relation to the bottom. Operating a vehicle while setting 

up the diving platform against a wreck, involves 

continuous observation of these objects. The operator had 

to observe and control the position of the system 

components with respect to the wreck, anticipate any 

possible catches or collisions, and react accordingly in 

order to be able to transmit a signal to the ship's 

navigation officer to avoid contact of the diving system 

with the wreck.  

In order to accurately determine the position of 

the diving platform in relation to the wreck in the 3D 

space, the operator was forced to continuously change the 

position of the vehicle and to conduct observation at 

various angles to the objects to be able to accurately 

determine the distance between the elements in the 3D 

space. The difficulty with this operation involved 

controlling of the position and positioning of the control 

cable of the vehicle during a dynamically changing 

situation. The operator had to avoid a situation where the 

vehicle control cable is placed between the diving system 

and the wreckage so that it would not be crushed or cut. 

An important element was also the correct 

determination of the value of the sea current to take into 

account its influence on the control cable in order to avoid 

it being caught in the diving system, or elements of the 

ship wreck. In the conditions occurring at the bottom, the 

visibility allowed the control cable to be positioned just  

a few meters from the vehicle. Simultaneous control by 

the operator of all of the aforementioned elements has 

contributed to qualifying the above operations as difficult 

tasks with a significant risk to ROV safety. 

DIVING WORKS  

The basic use of vehicles during diving works 

was to provide the underwater works manager with  

a current image of the work area with a direct view of the 

divers (Fig. 10), their activities or situation around 
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prac podwodnych aktualnego obrazu z rejonu prac  

z bezpośrednim podglądem na nurków (Rys. 10), na 

wykonywane przez nich czynności czy sytuację wokół 

stanowiska roboczego. Zmiany perspektywy 

zobrazowania poprzez zmianę położenia kamery jak  

i pozycji pojazdu w toni wodnej pozwoliły kierownikowi 

uzyskać obszerną informację o sytuacji w rejonie prac 

ograniczając tym samym korespondencję z nurkami na 

temat sytuacji pod wodą, co pozwalało oszczędzać czas 

pracy nurków.  

W zadaniach wymagających ciągłej  

i nieprzerwanej obserwacji obiektów z jednoczesną 

zmianą pozycji w toni wodnej (zmiana perspektywy 

widoku), pojazdy ROV Falcon spisywały się bez zarzutów. 

Zastosowany układ napędowy w pojeździe umożliwia mu 

ruch w płaszczyźnie poziomej wzdłuż osi wzdłużnej  

i/lub poprzecznej pojazdu, jak również obrót wokół osi 

pionowej. W płaszczyźnie pionowej pojazd porusza się  

w kierunku góra/dół, bez możliwości przechyłu wokół osi 

poprzecznej czy wzdłużnej.  

Przechyły te są automatycznie niwelowane 

przez automatykę pojazdu. Operator ma możliwość 

prowadzenia pojazdu w każdym z opisanych powyżej 

kierunków z osobna, lub łącząc je razem, co w połączeniu 

z jednoczesną możliwością obracania kamerą wzdłuż osi 

poprzecznej, pozwala operatorowi zmieniać położenie 

pojazdu w przestrzeni 3D utrzymując ciągłą 

nieprzerwaną obserwacją wybranego obiektu. 

the workstation. Changing the perspective of the image by 

adopting different positions of the camera and the vehicle 

in the water allowed the manager to obtain extensive 

information about the work area, thus reducing the 

correspondence with the divers concerning the 

underwater situation and saving the working time of the 

divers.  

In tasks requiring continuous and uninterrupted 

observation of objects, while simultaneously changing the 

position in water (changing of the view perspective), the 

Falcon ROVs operated without any problems. The drive 

system used in the vehicle enables it to move horizontally 

along the longitudinal and/or transverse axes of the 

vehicle as well as rotate about the vertical axis. In the 

vertical plane, the vehicle moves up/down without tilting 

about the transverse or longitudinal axis.  

Such tilts are automatically compensated by the 

vehicle's automatics. The operator has the possibility to 

guide the vehicle in each of the directions described 

above separately, which in combination with the 

simultaneous rotation of the camera along the transverse 

axis, allows the operator to change the position of the 

vehicle in the 3D space, thus ensuring continuous, 

uninterrupted observation of a selected object. 

Rys. 10. Obserwacja techniczna podwodnego stanowiska pracy nurka za pomocą systemu wizyjnego zamontowanego na pokładzie jednostki głębinowej 
systemu ROV (badania własne). 

Fig. 10. Technical observation of an underwater diving workstation using the vision system mounted on-board the ROV system (own research). 

Prace podwodne realizowane były na 

głębokościach przekraczających 65 m o różnej porze 

doby, co wiązało się z pracą nurków w warunkach 

ograniczonej widoczności. Nurkowie wyposażeni  

w oświetlenie zamocowane na hełmach nurkowych 

oświetlali bardzo ograniczony obszar w odległości do 

kilku metrów. Wykorzystanie przez nurków tylko 

własnego oświetlenia którego snop światła posiada ten 

sam kierunek co ich wzrok, znacznie pogarsza 

widoczność w wyniku rozpraszania światła  

i występowania odbić o detrytus zawieszony w toni 

wodnej.  

Eliminacja tego zjawiska polega na oświetleniu 

obiektu czy obszaru z innego kąta w przestrzeni niż 

kierunek wzroku nurków. Zadanie to wykonywane było 

przy użyciu pojazdów ROV. Pojazdy Falcon wyposażone 

są w standardowe oświetlenie halogenowe (opcjonalnie 

diodowe) o regulowanej mocy. Dodatkowo w celu 

zwiększenia natężenia światła na pojazdach  

Underwater works were carried out at depths of 

more than 65 m at different times of the day, which 

involved divers' working in conditions of limited 

visibility. Divers equipped with a lighting system installed 

on their diving helmets illuminated a very limited area – 

just a few meters. Utilising the diver`s own illumination

with the beam of light having the same direction as their 

eyes, significantly deteriorates the visibility as a result of 

light dispersion and reflections on the detritus suspended 

in the water.  

The elimination of this phenomenon consists 

in illuminating an object or area from a different angle in 

the space than the direction of diver`s sight. This task

was performed using the ROVs. Falcon vehicles are 

equipped with standard halogen lighting (optionally 

diode lighting)  with adjustable power. In addition, hid 

lighting has been  fitted to increase the intensity of 

light on vehicles. The task of the vehicle operator was to 

manoeuvre the vehicle so as to always illuminate the 

objects from the diver`s side
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domontowano oświetlenie typu hid. Zadaniem operatora 

pojazdu było takie manewrowanie pojazdem, by zawsze 

oświetlać obiekty od strony nurków i ich nie oślepiać. 

Szczególna uwagę zwracano na układanie się kabla 

sterującego by nie dopuścić do splątania z wiązką 

nurkową łączącą nurków z dzwonem nurkowym.  

Oświetlenie pojazdu wykorzystywane było także 

w fazie przystępowania nurków do prac. W ograniczonej 

widoczności orientacja nurków była znacznie utrudniona,  

w szczególności podczas przemieszczania się nurków do 

miejsca prac z podestu nurkowego. Celem ograniczenia 

czasu nurków niezbędnego na orientację w rejonie  

i szybkim dotarciu na stanowisko prac, operator 

odpowiednio wcześniej zajmował pojazdem stanowisko 

prac i kierował oświetlenie pojazdu w kierunku dzwonu 

nurkowego. Przedstawiony sposób naprowadzania 

nurków w szczególności wykorzystywano podczas prac 

linowych odbywających się w rejonie masztów wraku 

(Rys. 11). 

and not to dazzle them. Particular attention was paid to 

the position of the control cable to prevent its 

entanglement with the diving bundle connecting the 

divers to the diving bell.  

Vehicle lighting was also used during the initial 

phase of the divers' work. In limited visibility, the 

orientation of the divers, in relation to their position on 

the wreck, was significantly impeded, especially when the 

divers transferred to the work site from the diving 

platform. To limit the time of divers needed for the 

orientation in the area and quickly reach the workstation, 

the operator would in advance guide the vehicle to the 

workstation and direct the vehicle's lighting towards the 

diving bell. The presented method of diver guidance was 

particularly used during works in the area of the vessel’s 

masts (Fig. 11). 

Rys. 11. Nadzorowanie czynności wykonywanych przez nurków za pomocą pojazdu ROV (badania własne) 

Fig. 11. Supervision of activities performed by divers using an ROV (own research). 

Ważnym zadaniem realizowanym przez pojazdy 

ROV było także asystowanie nurkom w pracach 

związanych z penetracją wraku, czy pracami 

spawalniczymi. Te szczególnie niebezpieczne prace 

wymagały od operatora pojazdu ciągłego nadzoru pod 

kątem kontroli układania się i przebiegu wiązek 

nurkowych i przewodów spawalniczych, by nie dopuścić 

do ich zaczepu o elementy wraku czy ich splątania. 

Samodzielna kontrola wiązek nurkowych przez 

nurków ograniczona była widocznością w toni wodnej do 

kilku metrów. Wykorzystanie pojazdów dla zobrazowania 

pełnej sytuacji ze stanem nurków i ich wyposażeniem, 

ukazywało kierownikowi aktualną sytuację co miało 

wpływ na bieżące kierowanie pracami podwodnymi  

(Rys. 12). 

An important task implemented by ROVs 

consisted in assisting divers in works connected with 

wreck penetration or welding works. These particularly 

dangerous works required continuous supervision from 

the operator to control the positioning of diving bundles 

and welding wires to prevent getting caught or entangled 

in elements of wreckage.  

The diver`s control of the diving bundles was

limited in water to a few meters. The use of vehicles to 

visualise the complete situation, along with the divers and 

their equipment, showed the manager the current 

situation, which had an impact on the management of 

underwater operations (Fig. 12). 
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Rys. 12. Nadzór przy wejściu do maszynowni podczas penetracji wnętrza kutra (badania własne). 

Fig. 12. Supervision at the entrance to the engine room during the penetration of the fishing boat’s (own studies). 

Inspekcja wnętrza sterówki i pokładów 

wewnętrznych wraku nie była możliwa, ze względu na 

zaleganie wraku na prawej burcie, z której to strony 

znajdowały się włazy wejściowe do nadbudówki. Celem 

dostania się do jego wnętrza, podjęto się zadania 

sprowadzenia kutra do pionu. To skomplikowane zadanie 

w skrócie polegało na wykorzystaniu otwartych 

pontonów wydobywczych do uniesienia masztu jednostki 

i tylnej bramownicy, tym samym sprowadzenia wraku 

kutra do pionu.  

Zgromadzony za pomocą pojazdu materiał video 

posłużył do opracowania metody spionowania wraku. 

Pojazdy podwodne zabezpieczały realizację całości prac 

linowo-stropowych, w szczególności proces kontroli  

i stanu realizacji zadania (Rys. 13).  

W kluczowej fazie, podczas unoszenia pontonów 

wydobywczych ze względu bezpieczeństwa w toni 

wodnej był tylko pojazd ROV. Operator na bieżąco 

nadzorował postępy w naprężaniu stropów i ich pracy. 

Określał on także stopień wykonania zadania, poprzez 

ciągłe określanie aktualnego stopnia przechyłu wraku. 

Sama operacja prostowania kutra trwała kilka godzin, co 

przy stosowanej technologii nurkowania uniemożliwiało 

sprawowanie ciągłej kontroli nad przechyłem kutra  

z wykorzystaniem nurków.  

Zadanie to wykonywał nieprzerwanie pojazd,  

w systemie wachtowym zmieniano tylko jego operatorów. 

An inspection of the interior of the wheelhouse 

and the inside decks of the wreck was not possible due to 

the wreck being positioned on its starboard side, i.e. 

laying on the location of the access ways of the 

superstructure. In order to access the interior, tasks were 

initiated to bring the wreck to the vertical position. In 

short, this complicated task consisted in the use of open 

pontoons to raise the mast of the vessel and the rear 

gantry, thus bringing the shipwreck to the vertical 

position.  

The video material collected by the vehicle was 

used to develop the method of placing the wreck in  

a vertical position. Underwater vehicles secured the 

entire scope of works, in particular the process of control 

and the state of task implementation (Fig. 13).  

In the critical phase, only the ROV vehicle was 

present during the lifting of the pontoons due to safety 

reasons. The operator maintained continuous supervision 

of the progress of works. He also determined the level of 

execution of the task, by constantly determining the 

current degree of tilt of the wreck. The operation of 

straightening the wreck took several hours, which with 

the use of the applied diving technology, prevented the 

continuous control of the tilt of the boat by using divers. 

This task was carried out completely by the 

vehicles, only the operators were changed in the course of 

the watch system. 



Polish Hyperbaric Research 

39

A B 
Rys. 14. Operacja pionowania wraku (badania własne): 
A - przeciąganie cumy do podpięcia pontonów wydobywczych przez bramownicę 
B – mocowanie pontonów wydobywczych. 

Fig. 14. Wreckage verticalisation operation (own studies): 
A – stretching of the mooring line to the pontoons through the gantry, 
B – fixing of recovery pontoons. 

Podczas penetracji wraku znaleziono ciała 

zaginionych rybaków. Wydobycie ciał i umieszczenie ich 

na podeście nurkowym spoczywało na nurkach. Ze 

względu na technologię nurkowania i wydłużony proces 

przygotowania okrętu do podjęcia na pokład zwłok, na 

operatorze pojazdu spoczywało zadanie ciągłej 

obserwacji ciała przymocowanego do podestu 

nurkowego. Występujące prądy morskie oraz falowanie 

na powierzchni morza skutkowały ciągłym ruchem 

podestu w toni wodnej, a tym samym i ciałem, co mogło 

doprowadzić do jego uwolnienia. W takiej sytuacji 

operator był gotowy do natychmiastowej interwencji 

poprzez utrzymanie ciała na podeście i jego 

przytrzymanie odpowiednio manewrując pojazdem. 

Operatorzy pojazdów wykonywali również 

pomocnicze zadania interwencyjne. W czasie prac na 

wraku nastąpiło wyczepienie latarki nurkowej jednemu  

z nurków. Ze względu na oszczędność czasu pracy 

nurków zadania poszukiwania i wydobycia zagubionej 

latarki powierzono pojazdowi. Zadanie to wykonano przy 

pomocy manipulatora jednofunkcyjnego, który jest 

podstawowym wyposażeniem pojazdu typu ROV Falcon. 

PODSUMOWANIE 

Wykorzystanie pojazdów podwodnych typu ROV 

Falcon w inspekcji wraku kutra WŁA-127, było ich 

pierwszym użyciem realizowanym w Marynarce 

Wojennej RP na dużych głębokościach. Pojazdy 

przepracowały łącznie około 200 godzin. Praca ta 

przyczyniła się do powiększenia doświadczenia przy 

wykorzystaniu nowego rodzaju pojazdów ROV.  

Główne atuty pojazdu Falcon uwidoczniły się  

w jego dzielności morskiej i w stabilnym utrzymywaniu 

pozycji. Szerokokątna kamera o  niskim współczynniku 

oświetlenia dobrze spisywała się w warunkach 

ograniczonego nasłonecznienia. Lampy o regulowanej 

mocy dobrze oświetlały rejon prac, w szczególności 

podczas oświetlania stanowisk pracy nurków.  

Do podejmowania drobnych przedmiotów 

wykorzystywano manipulator jednofunkcyjny. Przy 

bardziej skomplikowanych pracach wymagających 

większej motoryki manipulatora wskazane byłoby użycie  

manipulatora 5-cio funkcyjnego. Podczas realizacji tego  

During the penetration of the wreck, the bodies 

of missing fishermen were found. The extraction of bodies 

and placing them on the diving platform was vested in the 

divers. Due to the diving technology and the lengthy 

process of preparation of the ship to recover the corpses, 

the task of the operator of the vehicle consisted in  

a continuous observation of the body attached to the 

diving platform. The occurring sea currents and waves on 

the surface of the sea resulted in a continuous movement 

of the platform in the water, and thus of the body, which 

could lead to its release. In such a situation, the operator 

was ready for an immediate intervention by keeping the 

body on the platform and holding it by properly 

manoeuvring the vehicle. 

Vehicle operators also performed auxiliary 

intervention tasks. During the works on the wreck  

a diving flashlight was detached from one of the divers. 

Due to the saving of the working time of divers, the task of 

finding and extracting the lost flashlight was entrusted to 

the vehicle. This task was performed using a single-

function manipulator, which is the basic equipment of the 

Falcon ROV. 

CONCLUSION 

The use of Falcon ROVs in underwater 

inspection of the WŁA-127 wreck was their first 

application in the Polish Navy at large depths. The 

vehicles worked in total for approximately 200 hours. 

This work has contributed to enhancing the experience 

concerned with the use of a new type of ROV.  

The main strengths of the Falcon vehicle are 

evident in its marine prowess and in its ability to 

maintain a stable position. The wide-angle low-light 

camera performed very well in the conditions of limited 

sunlight. Lighting with variable power well illuminated 

the work area, especially the diver`s work stations.

The single-axis manipulator was used to pick up 

small items. For more complex works requiring a greater 

motor activity of the manipulator, it was be advisable to 

use a 5-axis manipulator. During the implementation of 

this task, in addition to the Falcon ROVs described in 

detail, other ROV systems of the Polish Navy were used.  

A practical comparison of the usability and 

manoeuvrability of the applied constructions during the  
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zadania oprócz opisanych szczegółowo pojazdów ROV  

typu ROV będące na wyposażeniu Marynarki Wojennej 

RP . P raktyczne porównanie możliwości użytkowych  

i manewrowych pomiędzy zastosowanymi konstrukcjami 

podczas omawianych prac podwodnych potwierdziło 

słuszność decyzji o rezygnacji z dalszej eksploatacji 

starszych systemów na korzyść nowej wówczas w MW RP 

konstrukcji pojazdu Falcon.  

W pracach podwodnych przy wraku kutra 

WŁA127 udział wzięło szerokie spektrum specjalistów 

z dziedziny prac podwodnych z rożnych jednostek 

organizacyjnych MON: Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3FO, 

Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP, 

Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego oraz 

Zakładu Technologii Prac Podwodnych AMW.  

discussed underwater works confirmed the validity of the 

decision to abandon the use of older systems in favour of 

the Falcon vehicle of the Polish Navy.  

Underwater works at the wreck of the WŁA127 

fishing boat were performed by a wide range of 

specialists in underwater works from different 

organisational units of the Ministry of Defence: 3FO 

Support Vessel Squadron, Divers and Scuba Diving 

Training Centre, Hydrographic Defence Division and 

Underwater Works Technology of the Naval Academy.  
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1 Układ nurkowy tj. urządzenie wyciągowe dzwonu nurkowego to zespół urządzeń wykorzystywanych do realizacji prac nurkowych. Podstawowymi 
elementami układu są: dzwon nurkowy, ruchomy podest, wychylna rama z wyciągarką (urządzenie dźwigowe). Układ nurkowy umożliwia kontrolowane 
zanurzanie i podnoszenie nurków w toni wodnej na podeście lub w dzwonie nurkowym na głębokość wykonywanych prac. Podest i dzwon nurkowy 
zanurzane są za pomocą stalowych lin, które w toni wodnej są dobrym układem odniesienia dla operatora pojazdu ROV w czasie za / wynurzania pojazdu. 

1  The diving system, i.e. the hoisting device of the diving bell, is a set of equipment used to carry out diving works. The basic elements of the system are:  
diving bell, movable platform, swing frame with winch (crane device). The diving system enabled controlled descent and ascent of divers on the platform or 
in the diving bell to the depth of the performed works. The platform and dive bell are immersed with wire ropes, which constitute a good reference for the 
ROV vehicle operator in the water during vehicle immersion/emergence. 
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THE INFLUENCE OF HYPEROXIA ON HEAT SHOCK PROTEINS EXPRESSION AND NITRIC OXIDE 
SYNTHASE ACTIVITY – THE REVIEW 

WPŁYW HIPEROKSJI I HIPERBARII NA EKSPRESJĘ BIAŁEK SZOKU CIEPLNEGO I AKTYWNOŚĆ

SYNTAZY TLENKU AZOTU – PRZEGLĄD BADAŃ 

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРОКСИИ И ГИПЕРБАРИИ НА ЭКСПРЕССИЮ БЕЛКОВ ТЕПЛОВОГО ШОКА 

И АКТИВНОСТЬ СИНТАЗЫ ОКСИДА АЗОТА - ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 

DER EINFLUSS VON HYPEROXIE UND ÜBERDRUCK AUF DEN AUSDRUCK / DIE EXPRESSION VON 
HITZESCHOCKPROTEINEN UND DIE AKTIVITÄT DER STICKSTOFFMONOXID-SYNTHASE - 
FORSCHUNGSÜBERSICHT  

EFECTOS DE LA HIPEROXIA Y LA HIPERBARIA EN LA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS DE CHOQUE 
TÉRMICO Y ACTIVIDAD DE LA SINTASA DEL ÓXIDO NÍTRICO – REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Any stay in an environment with an increased oxygen content (a higher oxygen partial pressure, pO2) and an increased pressure (hyperbaric conditions) 
leads to an intensification of oxidative stress. Reactive oxygen species (ROS) damage the molecules of proteins, nucleic acids, cause lipid oxidation and 
are engaged in the development of numerous diseases, including diseases of the circulatory system, neurodegenerative diseases, etc. There are certain 
mechanisms of protection against unfavourable effects of oxidative stress. Enzymatic and non-enzymatic systems belong to them. The latter include, 
among others, heat shock proteins (HSP). Their precise role and mechanism of action have been a subject of intensive research conducted in recent years. 
Hyperoxia and hyperbaria also have an effect on the expression and activity of nitrogen oxide synthase (NOS). Its product - nitrogen oxide (NO) can react 
with reactive oxygen species and contribute to the development of nitrosative stress. NOS occurs as isoforms in various tissues and exhibit different 
reactions to the discussed factors. The authors have prepared a brief review of research determining the effect of hyperoxia and hyperbaria on HSP 
expression and NOS activity. 
Keywords: oxidative stress, hyperoxia, hyperbaria, heat-shock proteins, nitric oxide synthase. 

Przebywanie w środowisku o zwiększonej zawartości tlenu (wyższym ciśnieniu parcjalnym tlenu, pO2) i pod zwiększonym ciśnieniem (hiperbaria) prowadzi 
do nasilenia stresu oksydacyjnego. Reaktywne formy tlenu (ROS) uszkadzają cząsteczki białek, kwasów nukleinowych, powodują oksydację lipidów 
i zaangażowane są w rozwój wielu chorób m.in. układu krążenia, chorób neurodegeneracyjnych i in. Istnieją mechanizmy ochrony przed niekorzystnymi 
skutkami stresu oksydacyjnego. Należą do nich układy enzymatyczne i nieenzymatyczne. Do tych ostatnich zaliczają się m.in. białka szoku cieplnego 
(HSP). Dokładna ich rola i mechanizm działania są intensywnie badane w ostatnich latach. Hiperoksja i hiperbaria wpływa także na ekspresję i aktywność 
syntazy tlenku azotu (NOS). Jej produkt – tlenek azotu (NO) może reagować z reaktywnymi formami tlenu i przyczyniać się do rozwoju stresu 
nitrozacyjnego. NOS występuje w postaci izoform w różnych tkankach i w różny sposób reagujących na omawiane czynniki. Autorzy dokonali krótkiego 
przeglądu badań określających wpływ hiperoksji i hiperbarii na ekspresję HSP i aktywność NOS. 
Słowa kluczowe: stres oksydacyjny, hiperoksja, hiperbaria, białka szoku cieplnego, syntaza tlenku azotu. 
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Нахождение в среде с повышенным содержанием кислорода (более высоким парциальным давлением кислорода, pO2) и под повышенным 
давлением (гипербария) приводит к повышению оксидативного стресса.  Реактивные формы кислорода (ROS) повреждают частички белков, 
нуклеиновых кислот, вызывают окисление липидов и участвуют в развитии многих болезней, среди которых заболевания кровеносной системы, 
нейродегенеративные заболевания и др.  Существуют механизмы защиты от неблагоприятных эффектов оксидативного стресса. К ним 
относятся ферментные и неферментные системы.  К последним относятся, в том числе, белки теплового шока (HSP). Их роль и точный механизм 
действия активно исследуются в последние годы. Гипероксия и гипербария также оказывают влияние на экспрессию и активность синтазы оксида 
азота (NOS). Ее продукт - оксид азота (NO) может реагировать с реактивными формами кислород и стать причиной развития нитрозативного 
стресса. NOS существует в виде изоформ в различных тканях, которые по-разному реагируют на вышеупомянутые факторы. Авторы произвели 
короткие обзор исследований, которые определяют влияние гипероксии и гипербарии на экспрессию HSP и активность NOS. 
Ключевые слова: oксидативный стресс, гипероксия, гипербария, белки теплового шока, синтаза оксида азота. 

Sich in einem Umfeld mit erhöhtem Sauerstoffgehalt (einem höheren Sauerstoffpartialdruck,  pO2) und unter erhöhtem Druck aufzuhalten, führt zu 
erhöhtem oxidativem Stress.  Sauerstoffradikale (Reaktive Sauerstoffspezies) beschädigen die Proteinmoleküle, die Nukleinsäuren, sie verursachen die 
Oxidation der Lipiden und sind beteiligt am Entstehen unterschiedlicher Krankheiten, u.a. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen 
u.a. Es gibt Schutzmechanismen vor ungünstigen Folgen oxidativen Stresses. Zu diesen gehören enzymatische und nicht-enzymatische Systeme. Zu den 
letztgenannten zählen Hitzeschockproteine (HSP). Ihre Rolle und mechanischen Wirkungsweisen,  werden in den letzten Jahren recht intensiv untersucht. 
Hyperoxie und Hyperbarie wirken sich auch auf Ausdruck und Aktivität der Stickoxidsynthase (NOS) aus. Das Produkt - Stickstoff (NO) - kann mit reaktiven 
Sauerstoffformen in Reaktion gebracht werden und zur Entwicklung von nitrosativem Stress beitragen. NOS tritt in Form von Isoformen  in verschiedenen 
Geweberelationen auf und reagiert in unterschiedlicher Form auf die angeführten Faktoren. Die Autoren erstellten eine kurze Übersicht über die 
Untersuchungen, wobei die Einflüsse der Hyperoxie und Hyperbarie auf HSP und die Aktivität von NOS umrissen wurden.  
Schlüsselwörter: Oxidativer Stress, Hyperoxie, Überdruck, Hitzeschockproteine, Stickoxid-Synthase.  

La permanencia en ambientes con contenido aumentado de oxígeno (mayor presión parcial de oxígeno, pO2) y bajo aumento de presión (hiperbaria) 
conduce a un agravamiento del estrés oxidativo Las formas reactivas de oxígeno (ROS) dañan las moléculas de las proteínas, los ácidos nucleicos, 
provocan la oxidación de los lípidos y están presentes en el desarrollo de muchas enfermedades, incluyendo enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades neurodegenerativas y de otro tipo. Existen mecanismos de protección frente a los efectos dañinos del estrés oxidativo. Dentro de ellos se 
distinguen sistemas enzimáticos y no enzimáticos. Dentro de estos últimos podemos citar, entre otros, las proteínas de choque térmico (HSP). Su papel 
exacto y mecanismo de funcionamiento han sido profusamente estudiados en los últimos años. La hiperoxia y la hiperbaria también influyen en la 
expresión de la sintasa del óxido nítrico (NOS). Su producto – el óxido nítrico (NO) puede reaccionar con formas reactivas de oxígeno y contribuir al 
desarrollo del estrés nitrosativo. El NOS se presenta como isoformas en distintos tejidos y reacciona de diferentes maneras a los factores descritos. Los 
autores han elaborado un breve estudio para delimitar los efectos de la hiperoxia y la hiperbaria en la expresión HSP y en la actividad de la NOS. 
Palabras clave: estrés oxidativo, hiperoxia, hiperbaria, proteínas de choque térmico, sintasa del óxido nítrico. 
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WSTĘP

Atmosfera tlenowa towarzyszy od milionów lat 

większości organizmów żyjących na Ziemi, umożliwiając 

im prawidłowy rozwój i przetrwanie. Tlen jednak nie 

zawsze był obecny w atmosferze w takim stężeniu jak 

obecnie (20,95%).  

W okresie paleoproterozoiku wzrost jego 

zawartości był przyczyną tzw. „wielkiej katastrofy 

tlenowej” prowadzącej m.in. do masowego obumierania 

organizmów nieprzystosowanych do wykorzystywania 

tego pierwiastka w procesach metabolicznych [1]. 

Obecnie oprócz ogromnej, pozytywnej roli jaką spełnia 

tlen i jego związki w procesach biochemicznych (np. 

oddychanie komórkowe [2], sygnalizacja komórkowa [3], 

odpowiedź immunologiczna [4]) przyczyniać się może do 

rozwoju stresu oksydacyjnego, szczególnie w warunkach 

zwiększonego stężenia tlenu (hiperoksji).  

Stan ten jest wynikiem zaburzonej równowagi 

pomiędzy układami pro- i antyoksydacyjnymi  

tj. procesami wytwarzania reaktywnych form tlenu (ROS)  

a zdolnościami organizmu do ich usuwania. Przez ostatnie 

dwie dekady był (i nadal jest) jednym z najbardziej 

interesujących (a zarazem problematycznych) tematów 

badawczych naukowców na całym świecie. ROS wchodzą 

w reakcje ze wszystkimi składniami komórek: lipidami, 

białkami, węglowodanami, kwasami nukleinowymi [5]. 

Skutkuje to powstawaniem istotnych zmian w strukturze 

i biologicznej funkcji cząsteczek.  

W przypadku białek uszkodzenia oksydacyjne 

często prowadzą do utraty aktywności biologicznej [6].  

W ostatnich latach sporą uwagę przykłada się do roli 

białek szoku cieplnego (HSPs, ang. heat shock proteins)  

w odpowiedzi na stres oksydacyjny. Białka te nazywane 

„opiekuńczymi” syntezowane są głównie pod wpływem 

stresu środowiskowego (stres oksydacyjny, urazy, 

hipertermia, wpływ toksyn), ale też w warunkach 

fizjologicznych i odgrywają kluczową role w utrzymaniu 

homeostazy komórkowej [7]. Chronią inne białka m.in. 

przed agregacją i biorą udział w przyjmowaniu przez nie 

właściwej struktury.  

Ze względu na masę cząsteczkową HSPs dzielą 

się na rodziny: small HSP (sHSP, 16-30 kDa), HSP40, 

HSP60, HSP70, HSP90 i HSP110 (large HSP) [8]. Rodzina 

białek HSP70 odgrywa kluczową rolę w sortowaniu 

białek, kontroli ich jakości i kierowaniu uszkodzonych 

białek do lizosomów lub proteasomów [9]. Zawiera formy 

syntezowane ciągle i pod wpływem czynników 

stresowych (indukowalne). HSP70 wykazują też działanie 

przeciwzapalne i antyapoptotyczne [10]. Small HSP, 

HSP70 i HSP90 zlokalizowane są w cytoplazmie, HSP42  

w mitochondriach, gdzie uczestniczy w przenoszeniu 

specyficznych białek do tych organelli [11], znajdują się 

tam również HSP10, HSP60 i HSP75 [12].  

Ze stresem oksydacyjnym wiąże się 

nierozerwalnie stres nitrozacyjny, w którym główną rolę 

odgrywa tlenek azotu (NO). Syntezowany jest przez 

syntazę tlenku azotu (NOS) w wyniku konwersji  

L-argininy do L-cytruliny. Zidentyfikowano trzy izoformy 

syntazy: neuronalną (nNOS, NOS1), indukowalną (iNOS, 

NOS2) i endotelialną (eNOS, NOS3) [13]. Reakcja 

anionorodnika ponadtlenkowego (O2
•-) z tlenkiem azotu 

prowadzi do utworzenia nadtlenoazotynu (ONOO-) – 

jednego z ważniejszych czynników nitrujących  

i wpływających na funkcję białek.  

INTRODUCTION

For millions of years an oxygen atmosphere has 

accompanied the majority of organisms inhabiting the 

Earth, thus ensuring their proper development and 

survival. However, oxygen has not always been present in 

the atmosphere in such a concentration as it is at present 

(20.95%).  

In the period of the paleoproterozoic an increase 

in its content was the cause of the so-called "great 

oxygenation event" leading, inter alia, to mass deaths of 

organisms unadjusted to the utilisation of this element in 

metabolic processes [1]. Currently, besides the 

tremendous positive role that oxygen and its compounds 

play in biochemical processes (e.g. cellular respiration [2], 

cellular signalling [3], immunological response [4]) it may 

contribute to the development of oxidative stress, 

particularly in conditions of an increased oxygen 

concentration (hyperoxia).  

Such a condition is a result of a disturbed 

balance between pro- and antioxidative systems, i.e. the 

processes of generation of reactive oxygen species (ROS) 

and an organism's capability for their removal. Over the 

last two decades it has been one of the most interesting 

(and at the same time problematic) research topics for 

scientists all around the world. ROS react with all cell 

components: lipids, proteins, carbohydrates, nucleic acids 

[5]. This results in an occurrence of significant changes in 

the structure and biological function of cells.  

In the case of proteins, oxidative damage often 

leads to a loss of biological activity [6]. In recent years, 

much attention has been paid to the role of heat shock 

proteins (HPS) in response to oxidative stress. These 

proteins, referred to as "protective" ones, are synthesised 

mainly as a result of an environmental stress (oxidative 

stress, trauma, hyperthermia, effect of toxins), but also in 

physiological conditions and play a key role in 

maintaining cellular homeostasis [7]. Among other things, 

they protect proteins against aggregation and take an 

active part in their adoption of a proper structure.  

With regard to molecular mass HSPs may be 

divided into families: small HSP (sHSP, 16-30 kDa), 

HSP40, HSP60, HSP70, HSP90 and HSP110 (large HSP) 

[8]. The HSP70 protein family plays a fundamental role in 

the sorting of proteins, controlling their quality and 

sending damaged proteins to lysosomes or proteasomes 

[9]. It contains forms synthesised continuously and 

remaining under the influence of stress factors 

(inducible). Moreover, HSP70 indicate anti-inflammatory 

and anti-apoptotic activity [10]. Small HSP, HSP70 and 

HSP90 are located in cytoplasm, whereas HSP42 in 

mitochondria where it participates in the transporting of 

specific proteins to these organelles [11], where HSP10, 

HSP60 and HSP75 are also found [12].  

Oxidative stress is inseparably connected with 

nitrosative stress, with the main role played by nitrogen 

oxide (NO). It is synthesised by nitrogen oxide synthase 

(NOS) as a result of L-arginine conversion to L-citrullin. 

Three synthase isoforms have been identified: neuronal 

(nNOS, NOS1), inducible (iNOS, NOS2) and endothelial 

(eNOS, NOS3) [13]. The reaction of superoxide anion 

radical (O2
•-) with nitrogen oxide leads to the creation of 

peroxynitrite (ONOO-) – one of the most important 

nitrating agents having an effect on protein functions.  

The work involved a review of the research  
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W pracy dokonano przeglądu badań dotyczących  

wpływu stresu oksydacyjnego na ekspresję HSP i NOS 

w warunkach hiperoksji, nie tylko w surowicy krwi, ale 

także komórkach i tkankach.

WPŁYW HIPEROKSJI I HIPERBARII NA EKSPRESJĘ HSPS  

I NOS 

Istnieje ograniczona liczba dostępnych prac 

dotyczących wpływu hiperoksji/hiperbarii na ekspresję 

białek szoku cieplnego i NOS. Zdecydowanie więcej badań 

odnosi się do stresu oksydacyjnego, który można 

obserwować m.in. we wspomnianych warunkach.  

WPŁYW NA BIAŁKA SZOKU CIEPLNEGO 

W jednym z badań na grupie zdrowych 

wolontariuszy (w wieku 20-39 lat, niepalących) 

poddanych ekspozycjom hiperbarycznego tlenu (HBO) 

(100% tlen, 2,5 ATA, 3x20 min) wykazano istotny wzrost 

syntezy (p<0,01, paired t-test) idukowalnej formy HSP72 

w limfocytach 1 dzień po ekspozycji [14].  

Ueng i wsp. badali wpływ HBO na apoptozę 

chondrocytów indukowaną tlenkiem azotu (NO)  

i znaczenie białka HSP70 w tym procesie [15]. W badaniu 

oceniano ekspresję HSP70, iNOS i kaspazy 3.  

W niniejszym opracowaniu autorzy przedstawią tylko 

wyniki dotyczące HSP70 i iNOS. Chondrocyty chrząstki 

stawowej królików zostały wyizolowane i poddane 

hodowli. Apoptozę indukowano przy pomocy IL-1β 

generującej syntezę NO.  

Po 36 godzinach komórki podzielono na grupy: 

kontrolną (C, 5% CO2, 95% powietrza), poddaną działaniu 

100% tlenu pod ciśnieniem normalnym (O, 25 min 100% 

tlen, następnie 5 min. 5% CO2, 95% powietrza), poddaną 

działaniu powietrza hiperbarycznego (HBA, 90 min. 5% 

CO2, 95% powietrza, 2,5 ATA), poddaną działaniu tlenu 

hiperbarycznego (HBO, 25 min. 100% tlen, następnie  

5 min. 5% CO2, 95% powietrza, 2,5 ATA).  

Stwierdzono zwiększoną ekspresję białka HSP70 

w grupie O, HBA, HBO (odpowiednio stosunek HSP70/β-

aktyna: 45,4%, 49,5%, 65,6% w stosunku do grupy 

kontrolnej – 29,8%) i mRNA dla HSP70. Wzrost ekspresji 

białka obserwowany był również po 12 i 24 godzinach,  

a także w chondrocytach zwierząt poddanych działaniu 

tlenu hiperbarycznego (100% tlen, 2,5 ATA, 1,5 godz. 

dziennie przez 5 dni w tygodniu. Wykazano istotny 

spadek ekspresji iNOS (stosunek iNOS/ β-aktyna)  

w chondrocytach zaraz po ekspozycjach we wszystkich 

grupach (O, HBA, HBO odpowiednio: 53,1%, 48,3%, 

18,8%) w stosunku do grupy kontrolnej (64,0%). 

Występował także spadek ekspresji mRNA dla iNOS. 

Podobne zależności obserwowano po 12 i 24 godzinach 

[15]. 

Dostępne publikacje dotyczące roli HBO  

w chorobie dekompresyjnej (DCS) także wskazują na 

wpływ hiperbarii na HSP70. Xiao-Xiao i wsp. wykazali 

istotny wzrost eskpresji HSP70 w komórkach rdzenia 

kręgowego (głównie neuronach) i tkanki płucnej 

(komórki nabłonka pęcherzyków płucnych i śródbłonka) 

szczurów ze szczytem po 18 godzinach od ekspozycji 

hiperbarycznych (wyrażony jako stosunek HSP70/β-

aktyna); nieistotny statystycznie (p>0,05) wzrost 

ekspresji wykazywały HSP27 i HSP90 [16].  

Przedział oznaczeń wynosił 6 godz. i najwyższy 

pik przypada prawdopodobnie na 20 godzinę. 

Zastosowanie kwercetyny – inhibitora HSPs, znacząco 

redukowało efekt wpływu HBO. Kwercetyna uczestniczy  

concerning the impact of oxidative stress on HSP and NOS 

expression in the conditions of hyperoxia, not only in 

blood serum but also in cells and tissues. 

THE EFFECT OF HYPEROXIA AND HYPERBARIA AND 

HSPS AND NOS EXPRESSION 

There is a limited number of available works 

concerned with the effect of hyperoxia/hyperbaria on the 

expression of heat shock proteins and NOS. And it is 

definitely the case that more studies refer to oxidative 

stress which is observed, inter alia, in the mentioned 

conditions.  

THE EFFECT ON HEAT SHOCK PROTEINS 

One of the studies which involved an exposure of 

a group of healthy volunteers (aged between 20-39 years, 

non-smokers) to hyperbaric oxygen (HBO) (100% 

oxygen, 2.5 ATA, 3x20 min) revealed a significant increase 

of synthesis (p<0,01, paired t-test) of inducible HSP72 

form in lymphocytes 1 day after the exposure [14].  

Ueng et al. studied the effect of HBO on 

chondrocyte apoptosis induced with nitrogen oxide (NO) 

and the role of HSP70 in this process [15]. The study 

evaluated the expression of HSP70, iNOS and caspase 3. In 

this paper the author presents only the results in relation 

to HSP70 and iNOS. The chondrocytes of rabbit joint 

cartilage were isolated and kept in a culture. Apoptosis 

was induced with the use of IL-1β generating NO 

synthesis.  

Upon the lapse of 36 hours, the cells were 

divided into groups: control (C, 5% CO2, 95% of air), 

subjected to the activity of 100% oxygen at a regular 

pressure (O, 25 min 100% oxygen, next 5 min. with 5% 

CO2, 95% of air), subjected to the activity of hyperbaric air 

(HBA, 90 min. 5% CO2, 95% of air, 2.5 ATA), subjected to 

the activity of hyperbaric oxygen (HBO, 25 min. 100% 

oxygen, followed by 5 min. with 5% CO2, 95% of air, 2.5 

ATA).  

An increased expression of HSP70 was noted in 

the group O, HBA, HBO (with the respective HSP70/β -

actin ratio of: 45.4%, 49.5%, 65.6% in relation to control 

group – 29.8%) and mRNA for HSP70. A rise in protein 

expression was also observed upon the lapse of 12 and 24 

hours, also in the chondrocytes of animals subjected to 

the exposure of hyperbaric oxygen (100% oxygen, 2.5 

ATA, 1.5 hours a day 5 days a week. A significant drop in 

iNOS expression (the iNOS/β-actin ratio) was noted in 

chondrocytes immediately following the exposures in all 

groups (O, HBA, HBO respectively: 53.1%, 48.3%, 18.8%) 

in relation to the control group (64.0%). Moreover,  

a decrease in mRNA for iNOS occurred. Similar 

relationships were observed after 12 and 24 hours [15]. 

The available publications concerning the role of 

HBO in decompression sickness (DCS) also indicate an 

effect of hyperbaria on HSP70. Xiao-Xiao et al. 

demonstrated a significant increase in HSP70 expression 

in spinal cord cells (mainly neurons) and pulmonary 

tissue (alveolar epithelial and endothelial cells) in rats 

with the peak occurring 18 hours from hyperbaric 

exposures (expressed as a HSP70/β-actin ratio);  

a statistically insignificant expression increase (p>0.05) 

was observed in the case of HSP27 and HSP90 [16].  

The interval of markings was defined at 6 hours 

with the highest peak presumably falling around the 20th 

hour. The application of quercetin - an HSPs inhibitor, 

significantly reduced the effect of HBO. Quercetin  
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w zmianie struktury trzeciorzędowej HSF-1 [17]. Autorzy 

wskazują, że wzrost ekspresji HSP70 zależny jest od NO 

(w doświadczeniach wykorzystano inhibitor iNOS). 

Jednocześnie na funkcję NOS wpływa istotnie HSP90 [18].  

Interesującą pracę przedstawili Huang i wsp. na 

temat wpływu HBO na ekspresję HSP32 [19]. Jest to 

enzym – oksygenaza hemu-1, biorący udział w degradacji 

hemu do biliwerdyny, tlenku węgla (CO) i jonów żelaza 

[20]. Poddawali oni neurony rdzeniowe działaniu tlenu 

hiperbarycznego przez 60 min (280 kPa, mieszanina  

z 1,79% CO2 dla utrzymania ciśnienia parcjalnego CO2  

5 kPa i jednocześnie pH kultur komórkowych).  

Stwierdzono zależny od HBO wzrost poziomu 

wewnątrzkomórkowych ROS i NO (już bezpośrednio po 

ekspozycji hiperbarycznej) jak również ekspresję HSP32. 

Zastosowanie zmiatacza ROS (NAC, N-acetylo-L-cysteina) 

istotnie zmniejszało ekspresję HSP32. Wykazano 

jednocześnie, że w indukcję ekspresji HSP32 

zaangażowane są szlaki ROS/p38 MAPK/Nrf2 (p38 

mitogen activated protein kinase/Nuclear factor-E2-

related factor-2) i MEK1/2/Bach1 (mitogen-activated and 

extracellular signal-regulated kinase 1/2/BTB and CNC 

homology 1 as a negative regulation pathway) [19]. 

Autorzy badania zauważają, że ROS (jednak nie 

NO) są ważnym czynnikiem indukującym HSP32. 

Produkty rozpadu hemu mogą wykazywać działanie 

cytoprotekcyjne i antyoksydacyjne. Wiadomo również, że 

system HSP32/CO może działać przeciwzapalnie  

i antyapoptotycznie [21].  

Podobne wyniki dotyczące HSP32 otrzymali 

autorzy w swoim wcześniejszym badaniu (ze szczytem  

w 12 godzinie), gdzie stwierdzono też nieistotny 

statystycznie wzrost ekspresji HSP27, HSP70 i HSP90 

[22].  

WPŁYW NA SYNTAZĘ TLENKU AZOTU 

[23] przedstawili wpływ HBO na ekspresję 

różnych izoform NOS w komórkach ślimaka guinea pigs, 

gdzie nNOS i eNOS występują fizjologicznie, a iNOS 

ekspresjonowana jest pod wpływem toksyn, 

niedokrwienia czy urazu akustycznego. Wykazano, że 

poszczególne formy NOS ekspresjonowane są w różnym 

stopniu w różnych częściach ślimaka. Zaobserwowano, że 

po 20 ekspozycjach HBO tylko niektóre rejony 

charakteryzują się istotnym wzrostem ekspresji nNOS  

i eNOS (przy pomocy barwienia 

immunohistochemicznego). iNOS nie wykazywała różnic 

w ekspresji przed i po zastosowaniu HBO.  

[24] Cabigas i wsp. przedstawili wyniki 

interesującej pracy dotyczącej mechanizmów 

kardioprotekcyjnych indukowanych hiperoksją, 

hiperbarią i aktywujących NOS. Badania przeprowadzono 

na szczurach w warunkach: hiperoksji (100% tlenu)  

i normobarii (1 ATM), normoksji (21% tlenu) i hiperbarii 

(2 ATM), hiperoksji (100% tlenu) i hiperbarii (2 ATM) 

przez 1 godzinę. Grupę kontrolną stanowiły zwierzęta 

eksponowane (również przez 1 godzinę) na warunki 

normoksji (21% tlenu) i normobarii (1 ATM).  

Oporność tkanki mięśnia sercowego na 

niedokrwienie badana była na izolowanym modelu serca 

wypreparowanego drogą sternotomii. Aby stwierdzić, czy 

mechanizm kordioprotekcyjny indukowany jest przez 

NOS, zastosowano inhibitor NOS – L-NAME. Dla oceny 

ekspresji eNOS i HSP90 zastosowano metodę Western 

blot z użyciem homogenatu tkanki mięśnia sercowego.  

Serca szczurów poddanych działaniu hiperoksji   

participates in the modification of HSF-1 tertiary 

structures [17]. The authors indicate that an increase in 

HSP70 expression depends on NO (experiments were 

carried out with the use of an iNOS inhibitor). 

Simultaneously, NOS function is significantly influenced 

by HSP90 [18].  

An interesting study was presented by Huang et 

al. regarding HBO effect on HSP32 expression [19]. It is an 

enzyme – heme oxygenase 1, participating in heme 

degradation to biliverdin, carbon monoxide (CO) and iron 

ions [20]. The authors subjected spinal neurons to the 

influence of hyperbaric oxygen for 60 minutes (280 kPa, 

mixture with 1.79% CO2 for the maintenance of CO2 

partial pressure at 5 kPa and the pH of cell cultures).  

It was found that an increase in the levels of 

intracellular ROS and NO (immediately after hyperbaric 

exposure) as well as HSP32 expression was dependent on 

HBO. The application of a ROS scavenger (NAC, N-acetyl-

cystein) significantly reduced the HSP32 expression. At 

the same time, it was found that pathways ROS/p38 

MAPK/Nrf2 (p38 mitogen activated protein 

kinase/Nuclear factor-E2-related factor-2) and 

MEK1/2/Bach1 (mitogen-activated and extracellular 

signal-regulated kinase 1/2/BTB and CNC homology 1 as 

a negative regulation pathway) are engaged in the 

induction of HSP32 expression [19].  

The authors of the study note that ROS (however 

not NO) are an important HSP32 inducing factor. Heme 

degradation products may reveal cytoprotective and 

antioxidant activity. It is also known that the HSP32/CO 

system may have an anti-inflammatory and anti-apoptotic 

effect [21].  

Similar results concerning HSP32 were obtained 

by the authors in their previous study (with the peak 

occurring at the 12th hour), where a statistically 

insignificant increase in the expression of HSP27, HSP70 

and HSP90 was observed [22].  

THE EFFECT ON NITROGEN OXIDE SYNTHASE 

[23] demonstrated the effect of HBO on the 

expression of various NOS isoforms in cochlea cells in 

guinea pigs, where nNOS and eNOS occur physiologically 

and iNOS is expressed under the influence of toxins, 

ischaemia or noise-induced hearing loss. It was found the 

particular NOS forms are expressed to a different degree 

in different parts of the cochlea. The researchers 

observed that following 20 HBO exposures only some 

regions were characterised by a significant increase in 

nNOS and eNOS expression (with the use of 

immunohistochemical staining). iNOS showed no 

differences in the expression prior to and following HBO 

application.  

[24] Cabigas et al. presented results of an 

interesting work regarding the cardioprotective 

mechanisms induced by hyperoxia, hyperbaria and 

activating NOS. The studies were conducted on rats in the 

following conditions: hyperoxia (100% oxygen) and 

normobaria (1 ATM), normoxia (21% of oxygen) and 

hyperbaria (2 ATM), hyperoxia (100% oxygen) and 

hyperbaria (2 ATM) for 1 hour. The control group 

consisted of animals exposed (also for 1 hour) to the 

conditions of normoxia (21% of oxygen) and normobaria 

(1 ATM).  

The resistance of myocardial tissue to ischaemia 

was examined on an isolated heart model separated using 

the sternotomy technique. In order to see whether the  
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i hiperbarii charakteryzowały się większą ekspresją eNOS.

Jednocześnie hiperoksja i hiperbaria zwiększa 

istotnie, 4-krotnie, oddziaływanie HSP90 i eNOS (białko-

białko) w stosunku do grupy kontrolnej, nie zwiększając 

całkowitej zawartości HSP90. Analiza pod kątem 

zawartości azotynów (NO2ˉ) i azotanów (NO3ˉ) w tkance 

mięśnia sercowego wykazała istotny ich wzrost  

w warunkach normoksji i hiperbarii jak również 

hiperoksji i hiperbarii (odpowiednio 2,2 i 2,3 razy, 

p<0,05). Koreluje to ze wzrostem ekspresji NOS. Serca 

perfundowane przez L-NAME charakteryzowały się 

większym obszarem martwicy po niedokrwieniu (nie 

dotyczyło to tylko grupy normoksji i normobarii)  

w stosunku do grupy kontrolnej.  

Podobnie przedstawia się ekspresja NOS  

w tkance mózgowej. Chavko i wsp. opisują badanie 

dotyczące nitrowania i oksydacji białek w warunkach 

hiperoksji [25]. Poddawali oni szczury ekspozycjom 

hiperbarycznym (5 ATM, czas od 2 do 13 min lub 

pojawienia się charakterystycznych zmian w zapisie EEG 

spowodowanych toksycznością tlenową).  

Metodą Western blot mierzono zawartość 

nitrotyrozyny w homogenacie tkanki mózgowej po 

ekspozycjach hiperbarycznych. Nitrotyrozyna (NT) jest 

markerem powstawania OONOˉ (nadtlenoazotynu, 

istotnego czynnika nitrującego). OONOˉ powstaje  

w reakcji NO• (który z kolei produkowany jest przez NOS) 

z anionorodnikiem ponadtlenkowym (O2
•ˉ), będącym 

reaktywną formą tlenu (ROS). Zawartość NT wzrastała  

w każdej minucie ekspozycji i pozostawała podwyższona 

po jej zakończeniu.  

Zastosowanie 7-NI jako swoistego inhibitora 

nNOS prowadziło do istotnego zmniejszenia syntezy NO  

i powstawania NT (p<0,05). Jednocześnie autorzy podają, 

że reakcja NO• z O2
•ˉ jest jedną z najszybszych, w których 

udział bierze NO• i prowadzi do utworzenia ekstremalnie 

reaktywnego nadtlenoazotynu [25]. Podczas ekspozycji 

HBO wzrasta więc aktywność NOS, wytwarzanie NO• 

i w efekcie wzrost zawartości NT w mózgu. 

Baynosa i wsp. przedstawili wyniki 

interesujących badań na zwierzętach dotyczących 

łagodzącego wpływu HBO na efekty niedokrwienno-

reperfuzyjne z udziałem NO i zależne od NOS [26]. 

Autorzy wyszczególnili w badaniu następujące grupy: 

fazy wczesnej (early-phase group): grupa kontrolna bez 

niedokrwienia (non ischemic control, NIC), grupa 

niedokrwienie-reperfuzja (4 godz. niedokrwienie, 30 min 

reperfuzja, IR), grupa niedokrwienie-reperfuzja-HBO  

(4 godz. niedokrwienie, 30 min. reperfuzja, HBO podczas 

ostatnich 90 min. niedokrwienia, IR-HBO), grupa 

kontrolna NIC-HBO i fazy późnej: NIC, grupa 

niedokrwienie-reperfuzja (4 godz. niedokrwienie, 24 

godz. reperfuzja, IR), grupa niedokrwienie-reperfuzja-

HBO (4 godz. niedokrwienie, 24 godz. reperfuzja i HBO 

podczas ostatnich 90 min. niedokrwienia, IR-HBO). HBO: 

100% tlen, 2,5 ATA.  

Niedokrwienie wywoływano przez zaciśnięcie 

tętnicy i żyły udowej na określony czas, a następnie 

zwolnienie zacisku dla uzyskania repefuzji. W grupach 

fazy wczesnej (reperfuzja 30 min) nie zauważono 

istotnych statystycznie różnic w ekspresji mRNA dla NOS 

w gracilis muscle, rectus femoris muscle, aorcie, tkance 

płucnej ani pomiędzy grupami. Istotny spadek ekspresji 

mRNA NOS obserwowano w aorcie w grupie IR-HBO  

w porównaniu do grupy NIC. Zauważono 120% wzrost 

ekspresji mRNA eNOS w gracilis muscle w grupie IR-HBO 

względem IR (79.4±22.3 vs. 36.1±4.5; p<0.05). 200% 

wzrost ekspresji obserwowano w tkance płucnej w grupie 

cardioprotective mechanism is induced by NOS an NOS 

inhibitor was used – L-NAME. The evaluation of eNOS and 

HSP90 expression was performed with the use of the 

Western blot method with the use of myocardial tissue 

homogenate. The hearts of rats subjected to hyperoxia 

and hyperbaria were characterised by an increased eNOS 

expression.  

At the same time, hyperoxia and hyperbaria 

caused a significant increase, by 4 times, in the activity of 

HSP90 and eNOS (protein-protein) in relation to the 

control group, without an increase of total HSP90 content. 

An analysis of nitrite (NO2ˉ) and nitrate content (NO3ˉ) in 

myocardial tissue showed their significant increase, in the 

conditions of normoxia and hyperbaria, as well as 

hyperoxia and hyperbaria (by 2.2 and 2.3 times 

respectively, p<0.05). This correlates with an increase in 

NOS expression. L-NAME perfused hearts were 

characterised by a larger necrotic area resulting from the 

ischaemia (this did not concern only the normoxia and 

normobaria groups) in relation to control group.  

NOS expression in brain tissue was similar. 

Chavko et al. describe a study regarding protein nitration 

and oxydation in hyperoxia conditions [25]. They 

subjected rats to hyperbaric exposures (5 ATM, time 

between 2 and 13 minutes or until an occurrence of 

characteristic changes in the EEG record caused by 

oxygen toxicity). The Western blot method was used to 

measure nitrotyrosine content in brain tissue 

homogenate following hyperbaric exposures. 

Nitrotyrosine (NT) is a marker of OONOˉ production 

(peroxynitrite, a significant nitrating agent). OONOˉ 

occurs in reaction with NO• (which in turn is produced by 

NOS) with superoxide anion radical (O2
•ˉ), belonging to 

reactive oxygen species (ROS). NT content increased in 

every minute of the exposure and remained elevated 

upon its completion.  

The use of 7-NI as a specific nNOS inhibitor led 

to a significant reduction of NO synthesis and NT 

production (p<0.05). At the same time the authors report 

that NO• reaction with O2
•ˉ is one of the fastest reactions 

in which NO• participates and leads to the creation of 

extremely reactive peroxynitrite [25]. Therefore, during 

HBO exposure the activity of NOS and generation of NO• 

increases, thus resulting in an increase in NT content in 

the brain. 

Baynosa et al. have presented results of 

interesting studies on animals concerning the mitigating 

impact of HBO on ischaemia-reperfusion effects with the 

presence of NO and being NOS-dependent [26]. The 

authors specified the following groups: early-phase 

group: non ischemic control, NIC, ischaeia-reperfusion 

group (4-hour ischeamiapa, 30-minute reperfusion, IR), 

ischaemia-reperfusion-HBO group (4-hour ischaemia, 30-

minute reperfusion, HBO during final 90 minutes of 

ischaemia, IR-HBO), NIC-HBO control group and late-

phase group: NIC, ischaemia-reperfusion group (4-hour 

ischeamia, 24-hour reperfusion, IR), ischaemia-

reperfusion-HBO group (4-hour ischaemia, 24-hour 

reperfusion and HBO during the final 90 minutes of 

ischaemia, IR-HBO). HBO: 100% oxygen, 2.5 ATA. 

Ischaemia was induced by the clamping of the 

femoral artery and vein for a specified period of time, 

followed by release of the clamping in order to achieve 

reperfusion. In early-phase groups (30-minute 

reperfusion) no statistically significant differences in the 

expression of mRNA for NOS were noted in the gracilis 

muscle, rectus femoris muscle, artery, pulmonary tissue 

or between the groups. A statistically significant drop in  
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IR-HBO względem NIC i IR (91.0±31.2 vs. 30.0±7.8  

i 30.2±3.1; p<0.01). Wzrost ekspresji mRNA wiązał się 

istotnie większą ekspresją białka eNOS wykazaną metodą 

Western blot. Autorzy nie wykazali, aby dla którejś z grup 

występowała różnica w ekspresji iNOS [26]. 

Istnieją wyniki badań, gdzie materiałem jest 

surowica. Badania przeprowadzone na wojskowych, 

zawodowych nurkach [27] wykazały wysoki, wyjściowy 

poziom NO3ˉ i istotny spadek po 6 tygodniach treningu 

nurkowego (49.61±19.86μM vs. 36.99±8.82μM, p<0.05), 

co wskazywać może na zmniejszanie się ekspresji  

i aktywności iNOS w kolejnych tygodniach treningu. 

Istnieje również pogląd mówiący o hamowaniu syntezy 

iNOS na skutek toksycznego oddziaływania tlenu 

(hiperoksja podczas nurkowania). Autorzy powyższego 

badania odnoszą się także do pracy, w której wykazano, 

że możliwy jest istotny wzrost ekspresji iNOS po 

nurkowaniach scuba [28].  

DYSKUSJA

BIAŁKA SZOKU CIEPLNEGO 

W pracy przedstawiono wpływ hiperoksji  

i warunków hiperbarycznych na ekspresję białek szoku 

cieplnego i aktywność syntazy tlenku azotu w różnych 

tkankach i w surowicy krwi. Efekty oddziaływania tlenu 

pod ciśnieniem normalnym i zwiększonym są różne, 

w zależności od rodzaju komórek i tkanek (układów).  

O ile we wszystkich cytowanych badaniach 

zaobserwowano wzrost ekspresji różnych HSP 

i aktywności NOS (i jej poszczególnych izoform), która 

zależała ściśle od rodzaju badanego materiału.  

Brakuje większej ilości badań i wyników 

odnoszących się do jednego, określonego typu komórek 

lub tkanek i oznaczeń ekspresji HSP, aktywności NOS 

w tych tkankach, porównania z surowicą i czasu, po jakim 

wykonywane są oznaczenia parametrów. Bez tych danych 

bardzo trudno jest porównać wyniki badań.  

HSP nazywane są białkami opiekuńczymi. Jedną 

z ich ról jest obrona komórek przed szkodliwym 

oddziaływaniem stresu oksydacyjnego (ściśle: 

reaktywnych form tlenu) i nitrozacyjnego [29]. 

Odpowiadają za połączenie pomiędzy środowiskiem 

zewnętrznym a komórkami, są zlokalizowane głównie 

wewnątrzkomórkowo;. charakterystyczna dla tych 

polipeptydów jest też aktywność antyapoptotyczna, która 

pozwala zwiększyć przeżycie komórek podczas działania 

stresorów [30].  

Dla przykładu ekspresja HSP90 zachodzi na 

wysokim poziomie w warunkach prawidłowych,  

tj. fizjologicznych, HSP70 z kolei po zadziałaniu 

czynników stresowych [31]. Stąd wynikać może 

obserwowany, istotny wzrost ekspresji m.in. HSP70, 

HSP72 w warunkach hiperbarycznych (cytowane 

[14,15,16]), gdzie nasila się wytwarzanie ROS i stres 

oksydacyjny. Ten z kolei, a ściśle poziom reaktywnych 

form tlenu może prowadzić do aktywacji czynnika HSF1 

(heat shock factor 1) indukującego transkrypcję genów 

HSP [32]. 

W tych warunkach dochodzi do powstania 

uszkodzeń oksydacyjnych białek. HSP70 zapoczątkowują 

degradację tych cząsteczek w proteasomach, poprzez 

rozpoznanie, przyłączenie się do cząsteczki białka  

i skierowanie jej do proteasomów 20S [33].  

Wzrost ekspresji HSP70 w komórkach 

mRNA NOS expression was observed in the artery in the 

IR-HBO group as compared to the NIC group. An increase 

of 120% in the expression of mRNA eNOS was noted in 

gracilis muscle in the IR-HBO group as compared with IR 

(79.4±22.3 vs. 36.1±4.5; p<0.05). A 200% rise in the 

expression was observed in pulmonary tissues in IR-HBO 

with regard to NIC and IR (91.0±31.2 vs. 30.0±7.8 and 

30.2±3.1; p<0.01). The elevated mRNA expression 

resulted in a statistically significant eNOS protein 

expression indicated with the Western blot method. The 

authors did not demonstrate differences in iNOS 

expression in any of the groups [26]. 

Research material consisting of results from 

studies on blood serum are available. The studies 

conducted on professional military divers [27] indicated  

a high starting level of NO3ˉ and a significant drop 

following a period of 6-weeks of diving activities 

(49.61±19.86μM vs. 36.99±8.82μM, p<0.05), which may 

point to a reduction in iNOS expression and activity in 

consecutive weeks of diving. There is also an opinion 

regarding iNOS synthesis inhibition due to the toxic effect 

of oxygen (hyperoxia in the course of diving). The authors 

of the above study also refer to the work where it was 

found that a significant increase in iNOS expression can 

occur after scuba diving [28].  

DISCUSSION

HEAT SHOCK PROTEINS 

The paper demonstrated the effect of hyperoxia 

and hyperbaric conditions on the expression of heat 

shock proteins and the activity of nitrogen oxide synthase 

in various tissues and blood serum. The effects of oxygen 

applied at a regular and increased pressure are different 

depending on cell and tissue (system) types. In all of the 

quoted studies an increase in the expression of various 

HSPs and NOS activity (and its particular isoforms) was 

observed, which was strictly related to the type of test 

material.  

More research and results referring to a single 

specified type of cells or tissues are needed as well as 

marking of HSP expression, NOS activity in such tissues, 

comparisons with blood serum and times followed by 

parameter marking. Without such data it is extremely 

difficult to compare research results.  

HSP are referred to as protective proteins. One 

of their roles consists in protecting cells against the 

harmful effects of oxidative (more precisely: reactive 

oxygen species) and nitrosative stress [29]. They are 

responsible for the link between the external 

environment and cells, they are located mainly 

intracellularly. Anti-apoptotic activity is characteristic of 

these polypeptides, which allows to increase cell survival 

under the influence of stressors [30].  

To illustrate this, for instance, the expression of 

HSP90 occurs at a high level in normal conditions, i.e. 

physiological. That of HSP70, in turn, occurs upon 

activation of stress factors [31]. Hence the observed 

significant increase, for instance, in the expression of 

HSP70, HSP72 in hyperbaric conditions (quoted after 

[14,15,16]), where ROS generation and oxidative stress 

are intensified. This, on the other hand, or more precisely 

the level of reactive oxygen species, may lead to an 

activation of HSF1 (heat shock factor 1) inducing HSP 

gene transcription [32]. 
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poddanych działaniu stresu oksydacyjnego może 

dochodzić do ponad 200%, a jej zahamowanie prowadzi 

do nagromadzenia białek z uszkodzeniami 

oksydacyjnymi [33]. Reeg i wsp. stwierdzili także, że 

zahamowanie ekspresji HSP70 nie prowadzi do zmian 

w formowaniu się agregatów biał kowych [33]. Jest to 

sprzeczne z wieloma doniesieniami o roli białek szoku 

cieplnego (m.in. hamowanie powstawania agregatów 

denaturowanych biał ek, usuwanie denaturowanych 

polipeptydów [34])  i może wskazywać, że rodzina HSP70 

nie uczestniczy  w procesie przeciwdziałania agregacji.  

HSP70 uczestniczą także w usuwaniu białek na 

drodze ubikwitynacji [35]. Podczas stresu oksydacyjnego, 

w zachowanie stabilności i integralności proteasomów 

20S zaangażowane jest też białko HSP90; związek ten 

został opisany już w 1998 roku [36].  

Istotnego wzrostu ekspresji HSP70 nie 

zaobserwowano jednak w neuronach rdzeniowych [19]. 

Dla tkanki nerwowej charakterystyczny jest wysoki 

poziom białka HSP70-2 (jednego z białek podrodziny 

HSP70, wykazującego 84% homologii z HSP70-1a 

opisywanego w literaturze jako właśnie HSP70/72) [34]. 

Być może oznaczenie ekspresji dokładnie jednego białka 

(HSP70-2) przyniosłoby inne rezultaty.  

Autorzy badania [16] nie wykazali istotnego 

statystycznie wzrostu ekspresji białka HSP27  

w neuronach rdzeniowych. Zaznaczyć jednak należy, że 

polipeptyd ten przeciwdziała nagromadzeniu się  

w komórkach nerwowych uszkodzonych białek, 

odpowiadających za rozwój chorób 

neurodegeneracyjnych [37].  

Wykazuje również działanie antyoksydacyjne, 

utrzymuje glutation w formie zredukowanej 

przyczyniając się do zmniejszenia poziomu wolnych 

rodników [38].  

Ochronę przez stresem oksydacyjnym  

i reaktywnymi formami tlenu zapewnia także HSP32. 

Oksygenaza hemowa usuwa ze środowiska reakcji hem, 

wpływający na wytwarzanie ROS w reakcji Fentona [39]; 

tlenek węgla blokuje z kolei utlenianie Fe2+ hamując 

efekty prooksydacyjne [40]. Pamiętać należy jednak, że 

HSP32 może nasilać wytwarzanie ROS spowodowane 

wysokim stężeniem uwalnianych jonów Fe2+ [20]. 

SYNTAZA TLENKU AZOTU 

Hiperoksja i oddziaływanie tlenu 

hiperbarycznego prowadzi do zmniejszenia ekspresji 

iNOS w chrząstce [15]. HSP70 chroni chondrocyty przed 

aktywacją kaspazy 3 indukowaną NO [41], wykazując 

działanie antyapoptotyczne. 

Oddziaływanie hiperoksji i/lub hiperbarii na 

aktywność syntazy tlenku azotu jest różne – zależne od 

izoformy enzymu. Wyróżnić można 3 izoformy: 

neuronalną, indukowalną i endotelialną (zwaną też, 

łącznie z nNOS - konstytutywną, cNOS). Forma 

indukowalna odpowiada za długotrwałą syntezę 

większych ilości NO [42]. Jednak większość wyników 

zaprezentowanych badań pokazuje, że zwiększone 

ciśnienie i zawartość tlenu w mieszaninie oddechowej nie 

wpływa istotnie na ekspresję iNOS w tkankach.  

Wydaje się jednak, że sytuacja ta może 

przedstawiać się inaczej w surowicy/osoczu [27,43]  

i innych tkankach. Hiperoksja (>95% O2) powoduje  

5-krotny wzrost ekspresji iNOS i 2-krotny wzrost 

ekspresji eNOS w tkance płucnej szczurów [44]. Wzrost 

ekspresji mRNA dla iNOS, białka iNOS i stężenia 

nitrotyrozyny obserwuje się także w mózgu w warunkach  

Such conditions lead to an occurrence of 

oxidative protein damage. HSP70 initiate the degradation 

of these molecules in proteasomes by recognising, joining  

a protein molecule and directing it towards 20S 

proteasomes [33].  

An increase in HSP70 expression in cells 

subjected to oxidative stress may reach over 200%, whilst 

its inhibition leads to an accumulation of proteins with 

oxidative damage [33]. Reeg et al. also concluded that the 

inhibition of HSP70 expression does not result in changes 

in the formation of protein aggregates [33]. This is 

contradictory to numerous findings regarding the role of 

heat shock proteins (including the inhibition of an 

occurrence of denaturated protein aggregates, removal of 

denaturated polypeptides [34]), and may indicate that the 

HSP70 family does not participate in the aggregation 

prevention process.  

HSP70 also take part in removing proteins 

through ubiquitination [35]. During oxidative stress, the 

maintenance of stability and integrity of 20S proteasomes 

is also ensured by an involvement of HSP90; this 

relationship was described already in 1998 [36].  

A significant increase in HSP70 expression was 

not observed in spinal neurons [19]. What is 

characteristic of nervous tissue is a high level of HSP70-2 

(one of the representatives of the HSP70 subfamily 

revealing 84% homology with HSP70-1a described in 

literature as HSP70/72) [34]. Perhaps, marking of an 

expression of a single specified protein (HSP70-2) would 

bring different results.  

The authors of the study [16] did not show  

a statistically significant increase in HSP27 expression in 

spinal neurons. However, it needs to be emphasised that 

the said polypeptide counteracts an accumulation of 

damaged proteins in the nervous cells responsible for the 

development of neurodegenerative diseases [37]. 

Moreover, it reveals antioxidant activity, maintains 

glutation in a reduced form, thus contributing to 

a decrease in the level of free radicals [38].  

The protection against oxidative stress and 

reactive oxygen species is also ensured by HSP32. Heme 

oxygenase removes heme from the reactive environment 

which has an effect on ROS generation in Fenton's 

reaction [39]; carbon monoxide, on the other hand, blocks 

Fe2+ oxidation, thus inhibiting prooxidative effects [40]. 

Nonetheless, it should be remembered that HSP32 may 

intensify ROS production caused by a high concentration 

of Fe2+ ions [20]. 

NITROGEN OXIDE SYNTHASE 

Hyperoxia and hyperbaric oxygen lead to  

a reduction of iNOS expression in cartilage [15]. HSP70 

protects chondrocytes from NO-induced caspase  

3 activation [41] by revealing an anti-apoptotic effect. 

The effect of hyperoxia and/or hyperbaria on 

nitrogen oxide synthase activity varies depending on 

enzyme isoform. We distinguish 3 isoforms: neuronal, 

inducible and endothelial (also called, in combination 

with nNOS – constitutive, cNOS). The inducible form is 

responsible for long-term synthesis of larger quantities of 

NO [42]. However the majority of presented studies show 

that an increased oxygen pressure and content in the 

breathing mix does not significantly influence iNOS 

expression in tissues.  

It appears, however, that the situation may be 

different when it comes to blood serum/plasma [27,43] 

and other tissues. Hyperoxia (>95% O2) causes an  
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zwiększonej koncentracji tlenu [45].  

Poszczególne izoformy różnią się strukturą, 

masą cząsteczkową i m.in. umiejscowieniem w komórce. 

Zadaniem enzymu jest synteza tlenku azotu (II) z reszty 

azotowej L-argininy. Tlenek azotu spełnia istotne funkcje 

w wielu procesach  życiowych. Odpowiada m.in. za 

regulację ciśnienia krwi, hamowanie agregacji płytek 

krwi, neuroprzekaźnictwo i wiele innych. Nadekspresja 

NOS, szczególnie formy iNOS może być niekorzystna dla 

organizmu, a wysokie stężenie NO może wywierać wpływ 

cytotoksyczny na komórki [46].  

Duże ilości NO mogą hamować przepływ 

elektronów w łańcuchu oddechowym i aktywować 

cyklooksygenazę (COX) prowadząc do wytworzenia 

reaktywnych form tlenu [47]. Reakcja tlenku azotu  

z anionorodnikiem ponadtlenkowym (reaktywną formą 

tlenu powstającą m.in. w warunkach stresu 

oksydacyjnego) prowadzi do wytworzenia wysoce 

reaktywnego i toksycznego nadtlenoazotynu (OONOˉ). 

Zmienione przez nadtlenoazotyn białka mogą tracić swoje 

specyficzne właściwości i zdolności, np. katalityczne. 

Miarą ilości powstającego OONOˉ może być zmienione 

białko – nitrotyrozyna.  

Dostępne badania wskazują, że NO i NOS mogą 

odgrywać istotną rolę w patogenezie uszkodzenia 

oksydacyjnego płuc, wywierając zarówno działanie 

negatywne, jak i minimalizując uszkodzenia narządu [48]. 

Przyjmuje się, że narażenie na wysokie stężenia tlenu 

prowadzi do wzrostu ekspresji NOS i aktywności NO  

(w miąższu płuc szczególnie eNOS). Oddziaływanie 

jednak różnych warunków tlenowych na NOS zależne jest 

od narządu, formy enzymu i lokalizacji komórek 

zawierających NOS w narządach. 

increase of iNOS expression by 5 times and a double 

growth of eNOS expression in the pulmonary tissue in 

rats [44]. A rise in the expression of mRMA for iNOS, iNOS 

protein and nitrotyrosine concentration is also observed 

in the brain in conditions of an increased oxygen 

concentration [45].  

Particular isoforms vary, inter alia, by structure, 

molecular mass and placement in the cell. The enzyme's 

task consists in nitrogen oxide (II) synthesis from the 

remaining nitric L-arginine. Nitrogen oxide fulfils 

significant functions in multiple life processes. Among 

other things, it is responsible for blood pressure 

regulation, blood platelets aggregation inhibition, 

neurotransmission, and many other. NOS overexpression, 

particularly the iNOS form, may be unfavourable for an 

organism, whereas high NO concentration may have  

a cytotoxic effect on cells [46].  

Large amounts of NO may inhibit the flow of 

electrons in the respiratory chain and activate 

cyclooxygenase (COX), thus leading to the generation of 

reactive oxygen species [47]. The reaction of nitrogen 

oxide with superoxide anion radical (a reactive oxygen 

species occurring, inter alia, in the conditions of oxidative 

stress) leads to the creation of highly reactive and toxic 

peroxynitrite (OONOˉ). Proteins affected by peroxynitrite 

may lose their specific characteristics and capabilities, e.g. 

catalytic. The amount of generated OONOˉ may be 

measured by the quantity of changed protein – 

nitrotyrosine.  

The available studies indicate that NO and NOS 

may play a significant role in the pathogenesis of 

oxidative lung damage by having both an adverse effect as 

well as that of minimising the organ's damage [48]. It is 

assumed that the exposure to high oxygen concentrations 

leads to an increase in NOS expression and NO activity (in 

pulmonary parenchyma particularly of eNOS). However, 

the effects of various oxygen conditions on NOS depends 

on the organ, enzyme form and locations of cells 

containing NOS in organs. 
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THE EVALUATION OF SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL SERVICE CONDITIONS ON A SUBMARINE 

OCENA WARUNKÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH SŁUŻBY NA OKRĘCIE PODWODNYM 

ОЦЕНКА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СЛУЖБЫ НА ПОДВОДНОЙ 

ЛОДКЕ 

BEWERTUNG DER SANITÄREN UND EPIDEMIOLOGISCHEN BEDINGUNGEN IM DIENST AUF EINEM 

UNTERSEEBOOT 

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES SANITARIO-EPIDEMIOLÓGICAS DURANTE EL SERVICIO EN 

SUBMARINOS 

Michał Żychliński, Piotr Siermontowski, Romuald Olszański

Maritime and Hyperbaric Medicine Department, Military Institute of Medicine, Gdynia, Poland
Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Gdyni 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Service on a submarine is the most stressful and psychologically challenging form of military service. It is characterised by specific living and sanitary-
epidemiological conditions which are far from typical.  
This work is based on the analyses of reports formulated from research conducted by a working environment laboratory, and on the control protocols of the 
sanitary supervision and control team (WOMP) Gdynia, from the Kobben submersible vessels in the years 2014 and 2015. Military Centres of Preventive 
Medicine hold supervision over Military Units pursuant to generally applicable regulations in the civil environment and standardised NATO norms. 
Measurements concern the level of noise, mechanical vibrations, chemical agents, electromagnetic radiation, physiochemical and biological water and 
kitchenware tests. The objective of the research is to evaluate the service conditions on a submersible vessel with regard to sanitary-epidemiological 
aspects such as exposure to infectious and occupational diseases. 
In selected stations, the conducted measurements indicate an increased level of noise, electromagnetic radiation and excess quantities of bacteria colonies 
on kitchenware. 
Keywords: working environment, submarine, electromagnetic radiation, noise, vibrations, chemical agents. 

Służba na okręcie podwodnym jest najbardziej stresującą i wymagającą psychologicznie formą służby wojskowej. Posiada swoiste, odmienne od typowych 
warunki bytowe oraz sanitarno-epidemiologiczne.  
Praca została przygotowana w oparciu o analizy raportów badań laboratorium środowiska pracy i protokołów kontroli zespołu nadzoru i kontroli sanitarnej 
WOMP Gdynia, w roku 2014 i 2015 okrętów podwodnych typu Kobben. Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej kontrolują Jednostki Wojskowe na 
podstawie przepisów obowiązujących powszechnie w środowisku cywilnym oraz wystandaryzowanych norm NATO. Pomiary dotyczą poziomu hałasu, 
drgań mechanicznych, czynników chemicznych, promieniowania elektromagnetycznego, fizykochemicznych i biologicznych badań wody oraz przedmiotów 
kuchennych. Celem tego badania jest ocena warunków służby na okręcie podwodnym pod kątem sanitarno-epidemiologicznym, jako narażenie na choroby 
zakaźne i zawodowe. 
Odnotowuje się zwiększony na wybranych stanowiskach poziom hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, nadmierną ilość kolonii bakterii na 
przyrządach kuchennych. 
Słowa kluczowe: środowisko pracy, okręt podwodny, promieniowanie elektromagnetyczne, hałas, wibracje, czynniki chemiczne.  
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Служба на подводной лодке является наиболее стрессогенной и психологически тяжелой формой службы в армии. Здесь своеобразные, 
нетипичные бытовые, а также санитарно-эпидемиологические условия.  
Работа написана на основании анализа отчетов лабораторных исследований рабочего места и протоколов проверки группы санитарного 
контроля и надзора WOMP Гдыня в 2014 и 2015 годах на подводных лодках типа Kobben. Военные учреждения превентивной медицины 
контролируют военные подразделения на основании положений, повсеместно действующих в гражданской среде, а также стандартизированных 
норм NATO.  Замеры касаются уровня шума, механических колебаний, химических факторов, электромагнитного излучения, физико-химических 
и биологических анализов воды и кухонного оборудования. Целью этого исследования является оценка условий службы на подводной лодке 
с санитарно-эпидемиологической точки  зрения, как опасности развития инфекционных и профессиональных заболеваний. 
На отдельных рабочих местах отмечается повышенный уровень шума, электромагнитного излучения, чрезмерное количество колоний бактерий 
на кухонных приборах. 
Ключевые слова: Рабочая среда, подводная лодка, электромагнитное излучение, шум, вибрации, химические факторы.  

Der Dienst auf einem Unterseeboot ist eine der stressigsten und unter psychologischen Gesichtspunkten schwierigsten Aufgaben des Militärdienstes. Er 
zeichnet sich aus durch ganz eigene, differenzierte Lebens- sowie sanitäre und epidemiologische Bedingungen.  
Diese wurde in Anlehnung an die Analyse der Berichte der Laboruntersuchungen über Arbeitsumfeld und die Protokolle des Sanitär-Aufsichtsteams des 
WOMP Gdynia für U-Boote des Typs Kobben in den Jahren 2014 und 2015 vorbereitet. Die Militärischen Leitstellen für Präventivmedizin kontrollieren die 
Militärischen Einheiten aufgrund der allgemein geltenden und standardisierten zivilen und von der NATO vorgegebenen Vorschriften. Die Messungen 
betreffen das Lärmniveau, mechanische Vibrationen, chemische Faktoren, elektromagnetische Strahlung, physikalisch-chemische und biologische 
Wasseruntersuchungen sowie Küchenutensilien. Ziel dieser Untersuchung ist die Bewertung der Bedingungen des Dienstes auf einem U-Boot hinsichtlich 
der sanitären und epidemiologischen Faktoren bezüglich der Exposition gegenüber ansteckender und Berufskrankheiten.  
Verzeichnet wird ein auf den einzelnen Stellen erhöhter Lärmpegel, ein höherer Pegel elektromagnetischer Strahlung, eine übermäßige Menge von 
Bakterienkolonien an den Küchenutensilien.  
Schlüsselwörter: Arbeitsumfeld, Unterseeboot, elektromagnetische Strahlung, Lärm, Vibrationen und chemische Faktoren. 

El servicio en submarinos es la forma de servicio militar más estresante y de mayor exigencia psicológica. Cuenta con unas condiciones sanitario-
epidemiológicas específicas, diferente de las condiciones de vida típicas.  
El trabajo ha sido elaborado a partir del análisis de informes de estudios de laboratorio y de protocolos de control del equipo de supervisión y control 
sanitario del WOMP Gdynia, de los años 2014 y 2015 en submarinos tipo Kobben. Los Centros de Medicina Preventiva del Ejército (WOMP) controlan las 
unidades militares conforme a las disposiciones aplicables, tanto en el entorno civil como en las normas estandarizadas de la OTAN. Las mediciones se 
aplican al nivel de ruido, las vibraciones mecánicas, agentes químicos, radiaciones electromagnéticas, fisicoquímicas y los análisis biológicos del agua, así 
como a los utensilios de cocina. El objetivo de dicho estudio es evaluar las condiciones del servicio en submarinos desde el punto de vista tanto sanitario-
epidemiológico, en lo relativo a la exposición a enfermedades infecciosas y laborales. 
Se ha apreciado un aumento del nivel de ruido en puestos concretos, radiación electromagnética y un exceso de colonias de bacterias en los utensilios de 
cocina. 
Palabras clave: Entorno laboral, submarino, radiación electromagnética, ruido, vibraciones, agentes químicos. 
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WSTĘP

Marynarze służący w nietypowych warunkach 
są narażeni na inne, niż w normalnym środowisku 
zagrożenia higieniczne i epidemiologiczne. Wiąże się to  
z ryzykiem wystąpienia chorób zakaźnych lub 
zawodowych w trakcie służby lub po jej zakończeniu. 
Służba na okręcie podwodnym jest jedną z najbardziej 
stresujących i wymagających psychologicznie form służby 
wojskowej. Okręt podwodny jest zamkniętą, 
wentylowaną przestrzenią, o zmiennej temperaturze  
i wilgotności. Temperatura wewnątrz kadłuba waha się 
od 15-27 stopni Celsjusza, natomiast wilgotność od 40 do 
70 % [1]. 

Służba ta związana jest z wyrzeczeniami takimi 
jak: niewielka przestrzeń socjalna i stanowiskowa, zanik 
rytmu dobowego, przeludnienie na okręcie, brak 
możliwości ucieczki, izolacja od świata zewnętrznego, czy 
brak możliwości kontaktu z osobami bliskimi. Do tych 
czynników dochodzi stres związany z pracą na 
kosztownym sprzęcie w warunkach istotnie 
odbiegających od standardowych. 

W Wojskowych Ośrodkach Medycyny 
Prewencyjnej prowadzi się nadzór sanitarno-
epidemiologiczny nad jednostkami podległymi 
Ministrowi Obrony Narodowej. Jednostki Wojskowe  
w Województwie pomorskim i zachodniopomorskim,  
w tym jednostki Marynarki Wojennej znajdują się  
w jurysdykcji Ośrodka Gdyńskiego.  

Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej 
kontrolują Jednostki Wojskowe na podstawie przepisów 
obowiązujących powszechnie w środowisku cywilnym 
oraz wystandaryzowanych norm NATO. Dokumenty, 
o których mowa to Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych zasad orzekania o stałym lub 
długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu 
postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz 
postępowania o wypłatach jednorazowego 
odszkodowania, Rozporządzenie ministra pracy i polityki 
społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stref i natężenia czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.  

Normy Natowskie STANAG 1379 oraz STANAG 
2345 regulują przepisy dotyczące promieniowania 
elektromagnetycznego, metody mierzenia i ich normy. 
Natomiast dyrektywa 2004/40/EC z 29 kwietnia 2004 r. 
o minimalnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracowników podlegających 
ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Główny Urząd 
Miar wytworzył grupę dokumentów PN ISO, który jest 
zbiorem norm szkodliwych warunków środowiska pracy  
i higienicznych, definiuje poziom ich przekroczenia. 
Czynniki sanitarne określa ,, art. 20a ustawy z dnia 14 
marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 
z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), rozporządzenia 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r.  
w sprawie organizacji oraz warunków i trybu 
wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną 
(Dz.U.02.97.872). 

ZAGROŻENIA

Badanie szkodliwych warunków środowiska 
pracy obejmuje kontrolę poziomu narażenia na: 

INTRODUCTION

Seafarers, serving in atypical conditions, are 
exposed to different hygiene and epidemiological hazards 
as compared to a regular environment. This is connected 
with the risk of an occurrence of infectious or 
occupational diseases in the course of service or upon its 
completion. Service on a submersible vessel is one of the 
most stressful and psychologically challenging forms of 
military service. A submarine constitutes an enclosed, 
ventilated space with variable temperature and humidity. 
The temperature inside the hull varies from 15-27 
degrees Celsius, whereas humidity from 40 to 70% [1]. 

Such service involves certain sacrifices, namely: 
a small social and working area, disruption of circadian 
rhythm, overpopulation, a lack of the possibility to escape, 
isolation from the external world and an incapability to 
contact relatives. These factors are further extended by 
stress connected with working on costly equipment, in 
conditions which are far from ‘normal’.  

Military Centres of Preventive Medicine conduct 
sanitary-epidemiological supervision over units’ 
subordinate to the Minister of National Defence. Military 
Units in the Pomeranian and West-Pomeranian provinces, 
including units of the Navy, fall under the jurisdiction of 
the Gdynia Centre.   

Military Centres of Preventive Medicine hold 
supervision over Military Units pursuant to generally 
applicable regulations in the civil environment, and 
standardised NATO norms. The documents in question 
are the Regulation of the Minister of Labour and Social 
Policy as of 18 December 2002 (with regard to detailed 
principles on permanent or long-term bodily harm, 
procedure of determination of such a harm and procedure 
concerning payment of a one-off compensation) and the 
Regulation of the Minister of Labour and Social Policy as 
of 29 November 2002 (with regard to the highest 
permissible zones and levels of harmful agents in working 
environments).  

NATO norms STANAG 1379 and STANAG 2345 
regulate the provisions concerning electromagnetic 
radiation, measurement methods and their norms. 
Whereas the directive 2004/40/EC as of 29 April 2004 on 
minimum requirements is concerned with the security 
and health protection of workers subjected to an 
exposure to electromagnetic fields. The Polish Central 
Office of Measures has generated a group of PN ISO 
documents containing norms regarding harmful working 
environments and hygiene conditions and defining what 
constitutes excessive levels. Sanitary factors are specified 
by art. 20a of the act of 14 March 1985 of National 
Sanitary Inspection (i.e. Journal of Laws of 2011 No. 212, 
it. 1263, as amended) and the regulation of the Minister of 
National Defence as of 14 June 2002 (with regard to 
organisation and methods of performing tasks by Military 
Sanitary Inspection (JL.02.97.872). 

HAZARDS

The examination of harmful conditions of  
a working environment encompasses the control of the 
level of exposure to: 

• noise,
• electromagnetic radiation,
• mechanical vibrations,
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• hałas,
• promieniowanie elektromagnetyczne,
• drgania mechaniczne, 
• czynniki chemiczne.

Oddziaływanie hałasu: przy małych poziomach 
dźwięku A (nazwa solmizacyjna) - powyżej ok. 55 dB, 
obserwuje się: skargi na występujący hałas na 
stanowiskach pracy umysłowej, wzmożoną pobudliwość 
nerwową, uczucie stałego rozdrażnienia, a także 
trudności natury intelektualnej, wyrażające się 
osłabieniem pamięci, niemożnością koncentracji uwagi 
oraz małą chłonnością nowego materiału; przy większych 
poziomach dźwięku A (do ok. 75 dB) hałas oddziałuje 
głownie jako stresor, co w konsekwencji może 
spowodować obniżenie systemu równowagi biologicznej, 
ponadto hałas taki utrudnia odbieranie i identyfikację 
dźwięków (np. porozumiewanie się), przy dużych 
poziomach dźwięku A (powyżej 80 dB) i długim czasie 
oddziaływania hałas może powodować uszkodzenia 
słuchu. Przy bardzo dużych poziomach dźwięku  
A (powyżej 115 dB) hałas może powodować uszkodzenia 
słuchu nawet w przypadku bardzo krótkich czasów jego 
oddziaływania [2,3]. 

Hałas o dużym natężeniu wywołuje 
w początkowym okresie trwałe ubytki słuchu  
z niemożnością słyszenia cichszych dźwięków,  
a późniejszym okresie głuchotę zawodową objawiająca 
się brakiem słyszenia dźwięków głośnych np. mowy. 
Początkowe objawy nadmiernej ekspozycji na hałas to 
zmęczenie, trudności w skupieniu uwagi, zaburzenia 
orientacji, drażliwość, podwyższone ciśnienie krwi, ból  
i zawroty głowy, czasowe lub trwałe uszkodzenia słuchu, 
występowaniem szumów usznych.  

Długotrwałe odczuwanie hałasu może objawić 
się zaburzeniami ze stronu układów i narządów. Może 
wystąpić nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, 
umiarkowana niedokrwistość, podwyższone OB  
i eozynofilia, wzmożone wydzielanie soku żołądkowego, 
nadczynność kory nadnerczy, nadczynność tarczycy, 
wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, zmiany  
w przebiegu krzywej EEG, znużenie, rozdrażnienie, 
kłótliwość, stany niepokoju i lęku, upośledzenia 
koncentracji uwagi, zaburzeń oraz trudności pełnego  
i spokojnego wypoczynku i snu. Logiczne się wydają także 
kłopoty ze snem [2,3,4,5,6]. 

U osób narażonych na działanie wibracji ogólnej 
obserwuje się zmiany w układzie ruchu, zmiany  
w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, 
zaburzenia w narządach zmysłu (równowaga, słuch, 
wzrok), a także zaburzenia w układzie pokarmowym  
i u kobiet w układzie rozrodczym.  

Drgania mechaniczne, to niskoczęstotliwościowe 
drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach 
stałych i przekazywane do organizmu pracownika przez 
określoną część jego ciała będącą w bezpośrednim 
kontakcie z drgającym ośrodkiem (źródłem drgań). 
inaczej wibracje, są zjawiskiem fizycznym 
charakteryzującym się naprzemiennymi ruchami 
punktów materialnych wobec ich przyspieszenia  
i częstotliwości Zespołem wibracyjnym nazywa się 
nieswoiste zmiany w obrębie układu naczyniowego, 
nerwowego, kostno-stawowego spowodowane wpływem 
drgań mechanicznych na organizm ludzki.  

Źródło drgań może być ogólne, lub miejscowe. 
Miejscowe dotyczą pracy narzędziami taki jak wiertarka, 
młot pneumatyczny, ogólne zaś dotyczą środków 
transportu. Okres jaki musi ubyć od początku objawów do  
rozpoznania zespołu wibracyjnego wynosi od 1 roku do  

• chemical agents.
Noise: with low sound A levels (solmization) -

above ca. 55 dB we observe: complaints about noise 
occurring in intellectual work stations, increased nervous 
excitability, constant irritation, as well as intellectual 
difficulties expressed in memory problems, an inability to 
focus attention, and an impeded ability to assimilate fresh 
information; in the case of higher sound A levels (up to ca. 
75 dB) noise works mainly as a stressor, which may cause 
violation of the system of biological balance, moreover 
this type of noise hinders sound reception and 
identification (e.g. communication), prolonged exposure 
to high levels of sound A (above 80 dB) may cause hearing 
impairment. In the case of very high levels of sound  
A (above 115 dB), noise may lead to hearing impairment 
even with very short exposure times [2,3]. 

In the initial period of exposure, high-intensity 
noise induces a permanent loss of ability to hear quieter 
sounds, and in later periods occupational deafness 
manifested as an inability to hear loud sounds, e.g. speech. 
Initial symptoms of an excessive exposure to noise 
include fatigue, difficulty in focusing attention, orientation 
disturbances, irritability, increased blood pressure, 
headache and vertigo, temporary or permanent hearing 
impairment, and tinnitus.  

A long-term exposure to noise may also manifest 
itself in system and organ disorders. Possible side-effects 
include arterial hypertension, cardiac dysrhythmia, 
moderate anaemia, elevated OB and eosinophilia, 
increased gastric secretion, hyperactivity of adrenal 
glands, hyperthyroidism, increase in intracranial 
pressure, changes in EEG curve, weariness, irritation, 
quarrelsomeness, anxiety and fear, attention impairment, 
disturbances and difficulties to have a complete and 
peaceful rest and sleep. Problems with sleep also seem 
logical [2,3,4,5,6]. 

In people exposed to general vibration we 
observe changes in the motion system, central and 
peripheral nervous system, impairment of sensory organs 
(balance, hearing, sight), as well as disturbances of the 
alimentary tract and, in females, in the reproductive 
system.  

Mechanical vibrations are low-frequency 
acoustic vibrations spreading through solids and 
transmitted to a worker's organism through a part of his 
body that remains in direct contact with a vibrating object 
(source of vibration). in other words, vibration is  
a physical phenomenon characterised by oscillations of 
material points depending on their acceleration and 
frequency.  

Vibration white finger is a syndrome 
encompassing non-specific changes in the vascular, 
nervous, and osteo-articular systems caused by the 
impact of mechanical vibrations on a human organism. 
The source of vibration may be general or local. Local 
sources are related to working with power tools such as  
a drill or a pneumatic hammer, whereas general sources 
include different means of transport. The period which 
needs to elapse from an occurrence of initial symptoms to 
the diagnosis of vibration white finger extends from 1 to 3 
years [7,8]. 

The chemical agents examined by WOMP as  
a hazard to a working environment are gasoline and 
carbon dioxide. Inhalation of dangerous chemical 
substances constitutes the most common type of an 
exposure in occupational conditions [9]. 

The symptoms of gasoline poisoning resemble 
typical toxicological symptoms. These include gastro-  
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trzech lat [7,8]. 
Czynniki chemiczne badane przez WOMP jako 

zagrożenie w środowisku pracy to benzyna i dwutlenek 
węgla. Wdychanie niebezpiecznych substancji 
chemicznych jest najczęstszym narażeniem w warunkach 
zawodowych [9]. 

Objawy zatrucia benzyną nie odbiegają od 
typowych objawów toksykologicznych. Żołądkowo-
jelitowe, ze strony układu krążenia, uszkodzenia skóry, 
błon śluzowych. Wdychanie niebezpiecznych substancji 
chemicznych jest najczęstszym narażeniem w warunkach 
zawodowych [10,11]. 

Radiostacje obecne na okręcie są głównym 
czynnikiem wytwarzającym promieniowanie 
elektromagnetyczne. Obserwuje się wzrost ryzyka 
białaczki u radioamatorów i u personelu wojsk 
radiolokacyjnych. Podejrzewa się również, że sieciowe 
pola magnetyczne mają także inny niż kancerogenny 
szkodliwy wpływ na organizm człowieka, np. na 
ośrodkowy układ nerwowy - stwardnienie boczne 
zanikowe i choroba Alzheimera, układ sercowo-
naczyniowy objawiający się zwiększeniem ryzyka 
względnego zgonu z powodu zaburzeń rytmu i zawału 
serca, wzrost odsetka osób z podwyższonym ciśnieniem 
tętniczym i zaburzoną dzienno-nocną regulacją ciśnienia 
krwi, wzrost ryzyka zaburzenia zmienności rytmu serca, 
czy na funkcje rozrodcze. Objawy dermatologiczne to 
zaczerwienienie skóry, uczucie mrowienia na 
powierzchni skóry, lokalne uczucie ciepła czy przegrzania 
skóry [12]. 

Innym czynnikiem obecnym bez wątpienia  
w środowisku okrętu podwodnego są mikroorganizmy. 
Należą do nich takie bakterie jak Legionella, 
Pseudomonas oraz E. coli. Gatunki bakterii badane  
w WOMP kolonizują szyby wentylacyjne, rurociągi wodne 
i sanitariaty. W zamkniętym obiegu drogą kropelkową 
przenoszą się bakterie kolonizujące drogi oddechowe 
oraz skórę; bakterie z grupy paciorkowców  
i gronkowców. Bakterie te w większości kolonizują drogi 
oddechowe. Niektóre z nich mogą dawać odczyny zapalne 
skóry, lub stać się przyczyną powikłań po doznanym 
urazie.  

Jako profilaktykę wykonuje się badania wody 
pod kątem jej przydatności do spożycia. Marynarze 
posiadają praktycznie nieograniczony dostęp do wody 
bieżącej ze względu na systemy odsalające. Jednak 
konieczność zachowania ciszy podczas rejsu wymusza 
zakaz kąpieli. Codziennie kąpać może się tylko kucharz ze 
względów higienicznych.  

Badania wody wykonywane są pod kątem 
fizykochemicznym i biologicznym. 

Najważniejszą z diagnostycznego punktu 
widzenia dla badań czystości wody jest Escherichia Coli. 
W badaniach sanitarnych wody i żywności stanowi 
bakterię wskaźnikową dla zanieczyszczenia fekalnego  
i ewentualnej obecności drobnoustrojów patogennych. 
Obecność co najmniej jednej bakterii w wodzie pitnej jest 
uważana za wskaźnik skażenia odchodami i w takich 
przypadkach woda nie jest zdatna do picia. Escherichia 
Coli jest wszechobecnym drobnoustrojem. Przewlekle 
bytuje w jelicie grubym ludzi zdrowych. Jej szczepy 
chorobotwórcze to enterotoksyczny (ETEC) 
odpowiedzialny za biegunkę podróżnych, szczep 
Enterohemolityczny (EHEC) wywołujący biegunki 
krwotoczne i zespół hemolityczno-mocznicowy, oraz 
szczepy Enteropatogenne (EPEC) odpowiedzialne za 
biegunki. Z kolei gram dodatnie bakterie z rodzaju 

intestinal, vascular symptoms, damage to skin, and 
mucous membranes. Inhalation of dangerous chemical 
substances constitutes the most common type of an 
exposure in occupational conditions [10,11].  

Onboard a vessel, the radio transmitters and 
receivers are the main source of electromagnetic 
radiation. An elevated risk of leukaemia is observed in 
both radio amateurs and military personnel involved in 
operating radio communication equipment. It is also 
suspected that magnetic field networks don’t just act as 
carcinogens to the human organism, but may cause other 
forms of harm e.g. on the central nervous system – 
amyotrophic lateral sclerosis and Alzheimer disease, 
whilst from the cardiovascular system we see increased 
risk of death due to arrhythmia or myocardial infarction, 
an increase in the percentage of individuals with an 
elevated arterial pressure and disturbed day-night blood 
pressure regulation, and an increase in the risk of  
a disturbance of heart rhythm disorders or reproductive 
functions. Dermatological symptoms include skin redness, 
tingling sensation on the surface of the skin, and  
a localised sensation of warmth or overheating [12]. 

Others factors which are undoubtedly present in 
the environment of a submersible vessel are micro-
organisms. Among them there are such bacteria as 
Legionella, Pseudomonas and E. coli. The bacteria species 
examined by WOMP colonise ventilation shafts, water 
pipelines and lavatories. A closed-circulation system 
transmits droplets carrying bacteria which go on to 
colonise the airways and skin; bacteria from the group of 
streptococci and staphylococci. These bacteria mainly 
colonise the airways. Some of them may produce skin 
inflammation or be the cause of complications after an 
injury.  

Preventive measures include the testing of water 
intended for consumption on board. Seafarers are 
ensured an unrestricted access to running water due to 
desalinating systems, however, the requirement to 
maintain silence in the course of the submarine's 
movement imposes bathing prohibitions. Due to hygiene 
reasons, the only person that is allowed to shower on  
a daily basis is the cook.  

Water tests are performed with regard to its 
physiochemical and biological properties. 

The most important part of water purity tests, 
from the diagnostic point of view, is the test for 
Escherichia Coli. In sanitary water and food examinations, 
it is treated as bacteria indicative of faecal contamination, 
and the possible presence of pathogenic micro-organisms. 
The presence of at just one single bacteria in potable 
water is perceived as an indicator of faecal contamination 
and water is deemed unfit for consumption. Escherichia 
Coli is an ubiquitous micro-organism. It is chronically 
present in the large intestine of a healthy person. Its 
pathogenic strains are enterotoxins (ETEC) responsible 
for travellers’ diarrhoea, the enterohaemolytic strain 
(EHEC) causing haemorrhagic diarrhoea and haemolytic 
uraemic syndrome, and the enteropathogenic strains 
(EPEC) being responsible for diarrhoea. Gram-positive 
enterococcus bacteria belonging to the group of 
Streptococci (E. Faecalis and E. Faecium subspecies) are 
natural constituents of the bacterial flora of the intestines 
and oral cavity. These bacteria are characterised by low 
pathogenicity and are responsible for inducing 
opportunistic infections, urinary infections and 
endocarditis [13,14]. 

Pseudomonas aeruginosa is a gram-negative  
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Enterococcus należące do grupy Paciorkowców, 
(podgatunki E. Faecalis i E. Faecium) należą do 
naturalnych składników flory bakteryjnej jelit i jamy 
ustnej. Są to bakterie cechujące się niską 
chorobotwótczością, wywołują zakażenia 
oportunistyczne, zakażenia dróg moczowych oraz 
zapalenie wsierdzia [13,14]. 

Pseudomonas aeruginosa jest pałeczką gram 
ujemną, zdolną do wytwarzania barwników, bakterią 
pierwotnie tlenową, ale może wzrastać w warunkach 
beztlenowych. Czynnikiem ryzyka zakażenia są 
zaburzenia odporności w przebiegu oparzeń – dla 
marynarzy okrętu podwodnego, natomiast dla populacji 
ogólnej nowotworów, neutropenii, cukrzycy, obecności 
cewników i rurek intubacyjnych. Wywołuje stanu zapalne 
dróg oddechowych, skóry, tkanek miękkich, układu 
moczowego i ucha zewnętrznego [13,14]. 

DZIAŁANIA PREWENCYJNE 

Nadzór Sanitarny odpowiada za 
fizykochemiczne oraz biologiczne badanie wody, kontrolę 
szczepień i opieki medycznej marynarzy, 
przechowywanie sprzętu i środków medycznych, stan 
i dostęp do sanitariatów, pomieszczeń do 
przechowywania żywności. 

Metody pomiaru wielkości charakteryzujących 
hałas na stanowiskach pracy są określone w PN-N-
01307:1994. Wielkościami określanymi hałas ze względu 
na ochronę słuchu są: −	 poziom	 ekspozycji	 na	 hałas 
odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu 
pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną lub poziom 
ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy  
i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową, −	

maksymalny poziom dźwięku A, −	 szczytowy	 poziom	

dźwięku C (nazwa solmizacyjna) [13]. 
W tym przypadku określa się dla każdej 

czynności występującej w czasie pracy następujące 
wielkości: −	 ró wnoważny poziom dźwięku A, −	

maksymalny poziom dźwięku A, −	 szczytowy	 poziom	

dźwięku C podczas trzydziestominutowej ekspozycji. 
Ocenę narażenia na hałas dokonuje się porównując 
wartości wielkości określających hałas na stanowisku 
pracy, z ich wartościami dopuszczalnymi podanymi  
w ww. rozporządzeniach (tab. 1) [13,14]. 

Wraz z narastaniem zmian przewlekłego urazu 
akustycznego występuje synergistyczne działanie 
szkodliwych związków chemicznych (rozpuszczalniki 
organiczne, metale ciężkie, gazy, pestycydy) [6]. 

Poziom hałasu oceniany był przy pomocy 
analizatora Svan 945 mierząc maksymalny poziom 
dźwięku A - norma115 dB; Maksymalny poziom dźwięku 
A przez 8 h LA max - norma do80 dB/8h; Szczytowy 
poziom dźwięku C Lc peak -> do 135dB. 

bacillus capable of pigment production, primarily aerobic  
but capable of growing in anaerobic conditions. The risk 
of infection in the case of seafarers of a submersible 
vessel occurs during immunity disturbances following 
injuries such as burns, whereas for the general population 
those enduring tumours, neutropenia, diabetes, or the 
insertion of catheters and endotracheal tubes are at risk. 
The bacteria causes inflammation of airways, skin, soft 
tissues, urinary tract and the outer ear [13,14]. 

PREVENTIVE MEASURES 

Sanitary supervision is responsible for 
physiochemical and biological water testing, control of 
vaccination and medical care of seafarers, equipment and 
medical supplies storage, condition and access to 
lavatories and food storage facilities. 

Noise emission measurement methods in 
working stations are specified by PN-N-01307:1994. The 
quantities which define noise with regard to hearing 
protection include: – noise exposure levels referring to an 
8-hour working time and the corresponding daily 
exposure, or a noise emission level referring to weekly 
working times and their corresponding exposure, – 
maximum sound A level, – sound C peak level 
(solmization) [13]. 

In this case, the following levels are determined 
for each activity occurring during the time of work: – 
weighted sound A level, – maximum A sound level, – peak 
C sound level during a 30-minute exposure. The 
assessment of noise exposure is conducted by comparing 
values, which define the noise level at a working station, 
with allowable values provided in the aforementioned 
regulations (tab. 1) [13,14]. 

Onboard a vessel, along with an intensification 
of a chronic acoustic injury we observe the synergistic 
action of harmful chemical compounds (organic solvents, 
heavy metals, gases, pesticides) [6]. 

Noise level was evaluated with the use of a Svan 
945 analyser by measuring the maximum sound A level – 
norm of 115dB; Maximum sound A level in the period of  
8 hours LA max – norm up to 80 dB/8h; Peak sound  
C level C Lc peak up to 135dB. 
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Tab. 1 

Poziom hałasu na danym stanowisku pracy. 

Noise level in particular working stations. 

Position Lex8h Lamax Lcpeak 

Commander 56.5 63.2 91.9 

Deputy commander 56.5 63.2 91.9 

Chief petty officer 56.5 63.2 91.9 

Operational sector commander 56.5 63.2 91.9 

Navigation division commander 56.5 63.2 91.9 

Junior technician of the navigation department 56.5 63.2 91.9 

Underwater weapons division commander 56.5 63.2 91.9 

Junior technician of underwater weapons division 56.5 63.2 91.9 

Communications division commander 56.5 63.2 91.9 

Senior operator of hydroacoustic group 56.5 63.2 91.9 

Junior operator of hydroacoustic group 56.5 63.2 91.9 

Consumables division commander 99.5 118.3 134.4 

Senior technician of main propulsion division 99.5 118.3 134.4 

Independent operator of main propulsion division 99.5 118.3 134.4 

Electromagnetic division commander 99.5 118.3 134.4 

Electromagnetic division technician 78.1 85.3 105.3 

Independently operator of electromagnetic division 78.1 85.3 105.3 

Senior operator of electromagnetic division 78.1 85.3 105.3 

Przekroczenia odnotowuje się dla stanowiska 
dowódcy pionu eksploatacyjnego, starszego technika 
działu napędu głównego, samodzielnego operatora działu 
napędowego głównego, dowódcy działu 
elekromagnetycznego.  

Drgania mechaniczne oceniane były przy 
pomocy miernika drgań mechanicznych SVAN SV 106  
z przetwornikiem drgań typu SV 38V. Wartości 
skorygowane przyspieszenia drgań w kierunkach  
x, y, z, są podstawą do wyznaczania sum wektorowych 
przyspieszeń drgań (rys. 1). Pomiary wartości znajdują 
się w tabeli 2. 

Exceeded limits were noted in the case of the 
working stations of consumables division commander, 
senior technician of main propulsion division, 
independent operator of main propulsion division, 
electromagnetic division commander.  

Mechanical vibrations were estimated with the 
use of mechanical vibration meter SVAN SV 106 with SV 
38V vibration transducer. The corrected values of 
vibration acceleration in x, y, z directions are the basis in 
the determination of sums of vector vibration 
acceleration (fig. 1). The measurements are contained in 
table 2. 

Rys. 1. Przebieg osi wychyleń drgań mechanicznych względem kierunków okrętu. 

Fig. 1. Mechanical vibration deflection curve with regard to the vessel's directions. 

Przy 30-o minutowej ekspozycji na wibrację, 
nasilenie drgań nie powinno przekraczać 3,2 m/ s2 
(sekunda do kwadratu). Drgania mechaniczne są 
czynnikiem, który nie zagraża marynarzom pod  

In a 30-minute exposure the intensity of 
mechanical vibrations should not exceed 3.2m/s2. Thus, 
mechanical vibrations do not pose a health hazards for 
seafarers.  
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względem zdrowotnym. 

Tab. 2 

Przyspieszenia punktów materialnych w różnych kierunkach względem okrętu (w odniesieniu do rysunku 1).  

Acceleration of material points in different directions in relation to the vessel (with reference to figure 1). 

Commander x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Deputy commander x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Chief petty officer x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Operational sector commander x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Navigation division commander x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Junior technician of the navigation department x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Underwater weapons division commander x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Junior technician of underwater weapons division x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Communications division commander x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Senior operator of hydroacoustic group x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Junior operator of group e x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Consumables division commander x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Senior technician of main propulsion division x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Independent operator of main propulsion division x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 
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Tab. 2 cont. 

Przyspieszenia punktów materialnych w różnych kierunkach względem okrętu (w odniesieniu do rysunku 1). 

Acceleration of material points in different directions in relation to the vessel (with reference to figure 1). 

Electromagnetic division commander x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Electromagnetic division technician x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Independent operator of electromagnetic division x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Senior operator of electromagnetic division x 0.0044 

y 0.0066 

z 0.0126 

Pomiarów czynników chemicznych dokonywano 
aparatem Two-met Drager z aspiratorem CMS. Bada on 
poziom oparów benzyny i tlenku węgla w atmosferze. 
Wyniki pomiarów zamieszczono w tabeli 3. 

Chemical agent measurements were performed 
with the use of a Two-met Drager device with CMS 
aspirator. It examined gasoline and carbon monoxide 
levels in the atmosphere. Measurement results are 
presented in table 3. 

Tab. 3 

Stężenie czynników chemicznych w atmosferze okrętu NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie. 

The concentration of chemical agents in vessel’ atmosphere NDS - highest allowable concentration. 

NDS Temporary NDS Measurement 

gasoline 300 900 20.3 

CO 23 117 1.43 

mg/m3 

Pomiary natężenia promieniowania 
elektromagnetycznego wykazują strefę zagrożenia do 25 
cm od masztów radiostacji XK-2100L i RT1217V – ok 25 
(A/m)2h, 0,25 (V/m)2h przy dopuszczalnych dawkach  
( wyniki przedstawiamy w tabeli 4.): 

Doza dopuszczalna dla promieniowania 
magnetycznego [E] 20,48 (A/m)2h. 

Doza dopuszczalna dla promieniowania 
elektrycznego [H] 0,053 (V/m)2h. 

Electromagnetic radiation measurements 
indicate a hazard zone up to 25 cm from XK-2100L and 
RT1217 V5 radio station masts – ca. 25 (A/m)2h, 0.25 
(V/m)2h with allowable doses (results are presented in 
table 4.): 

Allowable emission dose for magnetic radiation 
[E] 20.48 (A/m)2h. 

Allowable emission dose for electric radiation 
[H] 0.053 (V/m)2h. 



2017 Vol. 58 Issue 1 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

60

Tab. 4 

Poziom promieniowania elektromagnetycznego na danym stanowisku służbowym. 

Electromagnetic radiation level in particular working stations. 

Measurement line E H 

Operator 3 0.008 

Helmsman 3 0.008 

Radar operator 3 0.008 

Engineer Officer 3 0.008 

Navigator 2 0.0053 

Operator 3 0.008 

Electrician 2 0.0053 

Motorman 4 0.0107 

Watch Officer 16 0.042 

Mess 1 0.0026 

Head office bow 2 0.0053 

Head office stern 2 0.0053 

Power plant 3 0.008 

15cm from XK-2100L/I antenna mast  20 0.053 

15cm from XK-2100L/II antenna mast 25 0.066 

15cm from RT-1217V antenna mast 98 0.26 

25cm from RT 1217V antenna mast 65 0.017 

Deck bow 20 0.053 

Na stanowisku Oficer Wachtowy - dawka 
promieniowania jest największa, jednak nie przekracza 
normy. Bakteriologiczne badanie wody określa ogólną 
liczbę bakterii oraz ilość poszczególnych gatunków 
bakterii. Należą do nich bakterie z grupy Coli, E. Coli, 
Enterokoki oraz Pseudomonas aeruginosa (tab. 5). 

The watch officer's position is characterised by 
the highest radiation dose; however it does not exceed the 
specified limit. Bacteriological water testing allows 
determination of total bacteria count as well as quantities 
of particular bacteria species. These include Coli, E. Coli, 
Enterococci and Pseudomonas aeruginosa. (tab. 5). 

Tab. 5 

Ilość kolonii bakterii w próbce wody. 

Bacteria colonies count in water sample. 

Water quality index bacteria count 
total bacteria count (36o C, 48h) 27 

Coliform bacteria 0
E. coli 0

Enterococci 0
Pseudomonas Aeroginosa 0
colony count (22o C, 72h) >300 

Dodatkowo bada się kolonie bakterii  
z przyrządów kuchennych (tab. 6). 

Additionally, tests are conducted with regard to 
bacteria colonies present on kitchenware (tab. 6).
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Tab. 6 

Hodowla kolonii bakterii  z przyrządów kuchennych (norma do 100 jtk). 

Bacterial colonies on kitchenware (norm up to 100 cfu). 

Tested element 
Total number of micro-
organisms 

soup plate 4 cfu 

dinner plate 5 cfu 

red knife > 100cfu 

green knife 3 cfu 

dessert plate 1 cfu 

dinner plate 2 cfu 

yellow knife 2 cfu 

consomme dish 2 cfu 

brown knife >100 cfu 

dessert plate 7 cfu 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Okręt podwodny jest środowiskiem, w którym 
występuje zwiększone ryzyko zapadalności na choroby 
zakaźne i zawodowe.  

Przeprowadzone badania narażenia 
zawodowego określają hałas jako najbardziej szkodliwy 
warunek środowiska pracy. Ryzyko powstawania chorób 
zawodowych na narażonych stanowiskach jest 
pomniejszane przez stosowanie ochronników słuchu. 
Występuje zwiększony poziom narażenia na 
promieniowanie elektromagnetyczne. Drgania 
mechaniczne są czynnikiem, który nie zagraża 
marynarzom pod względem zdrowotnym.  

Warto wziąć pod uwagę badania poziom 
wzrostu kolonii bakterii. Nieodpowiednia dezynfekcja 
może doprowadzić do szerzenia się chorób zakaźnych  
w przewodzie pokarmowym, wynikających z rozrostu 
innych niż badane kolonie bakterii, co powinno skłaniać 
marynarzy okrętów podwodnych do przestrzegania 
restrykcyjnego higieny.  

Konieczne są badania odległe dotyczące wpływu 
warunków środowiska pracy i higieny na stan zdrowia 
marynarzy po zakończeniu służby oraz dotyczące 
podejścia marynarzy do służby i wpływu ich czynników 
na nich. Stan zdrowia marynarzy wymaga 
systematycznego monitorowania.  

WNIOSKI

Przekroczenia norm hałasu odnotowuje się dla 
stanowiska dowódcy pionu eksploatacyjnego, starszego 
technika działu napędu głównego, samodzielnego 
operatora działu napędowego głównego, dowódcy działu 
elekromagnetycznego. 

Natomiast najwyższy poziom promieniowania 
odnotowuje się na stanowisku oficera wachtowego, które 
znajduje się najbliżej masztów radiostacji. W raz ze 
spadkiem odległości poziom narażenia wzrasta 

Okręt podwodny stwarza umiarkowanie 
wysokie ryzyko dla stanu zdrowia marynarzy. Konieczne 
są regularne badania marynarzy oraz wieloletnie 
programy profilaktyczno – lecznicze oceniające stan  

DISCUSSION OF RESULTS 

A submersible vessel is an environment of an 
increased risk of an occurrence of infectious and 
occupational diseases.  

The conducted tests, with regard to occupational 
exposure, define noise emission as the most harmful 
condition in this working environment. The risk of an 
occurrence of occupational diseases in particular working 
stations is reduced by the use of hearing protection. There 
exists an elevated level of exposure to electromagnetic 
radiation. Mechanical vibrations constitute a factor which 
does not pose a threat to seafarers with regard to their 
health.  

What is worth considering is a colony growth 
test. Improper disinfection may lead to the spread of 
infectious diseases in the alimentary tract, resulting from 
the growth of other colonies than those tested, which 
should convince seafarers of submersible vessels to 
strictly observe hygiene regulations.  

It is necessary to conduct distant tests 
concerning the effect of the conditions of the working 
environment and hygiene on seafarers' health status upon 
service completion, as well as concerning the seafarers' 
attitude to service and its effect on them. It is a fact that 
seafarers' state of health requires systematic monitoring.  

CONCLUSIONS

The exceeding of noise emission limits were 
noted in the working stations of the consumables division 
commander, senior technician of main propulsion 
division, independent operator of main propulsion 
division and electromagnetic division commander. 

The highest radiation level, on the other hand, 
was observed in the watch officer’s station located 
nearest to the radio station masts. Along with distance 
reduction, the level of exposure grows. 

With consideration to the health status of 
seafarers, submersible vessels create a moderately high 
risk. It is necessary to regularly examine seafarers and 
implement long-term preventive and treatment 
programmes evaluating their health conditions upon  
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zdrowia po zakończeniu służby. service completion. 
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THE EFFECT OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY ON THE LEVEL OF LIPID PEROXIDES IN RAT 

BRAINS 

WPŁYW HIPERBARII TLENOWEJ NA POZIOM NADTLENKÓW LIPIDÓW MÓZGU SZCZURA

ВЛИЯНИЕ КИСЛОРОДНОЙ ГИПЕРБАРИИ НА УРОВЕНЬ ПЕРОКСИДОВ ЛИПИДОВ МОЗГА 

КРЫСЫ 

AUSWIRKUNG HYPERBAREN SAUERSTOFFS AUF DER EBENE DER LIPIDPEROXIDE DES 

RATTENHIRNS 

EFECTOS DE LA HIPERBARIA DE OXÍGENO SOBRE EL NIVEL DE PERÓXIDOS LIPÍDICOS EN EL 

CEREBRO DE RATAS 

Tadeusz Doboszyński, Bogdan Łokucijewski 

Department of Maritime and Tropical Medicine WAM, Gdynia, Poland 
Katedra Medycyny Morskiej i Tropikalnej WAM Gdynia 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The problem of oxygen toxicity, and its effect on the nervous system, is an important topic with regard to the application of oxygen and breathing mixes in 
the pursuit of diving, as well as in the light of the striking synergy between the effects of oxygen and ionising radiation. Studies on the level of lipid peroxides 
were performed on rat brains. The animals were subjected to exhaustive physical strain in a pressure chamber and oxygen at the pressure between 0-3 
atm for the period of 25-60 minutes. Parallel research was conducted on rested animals. Following the dissection, the brain was homogenised and the 
levels of lipid peroxides were determined using the Wollman method with TBA. In animals subjected to physical effort over the specified time, no deviations 
in the levels of lipid peroxides were observed in comparison to the control group. An increase in lipid peroxide level was noted in rats manifesting oxygen 
toxicity symptoms. On the basis of the above findings, the authors presume that the growth of lipid peroxides in the brain in cases subjected to hyperbaric 
oxygenation should be recognised as a far-reaching harmful effect of oxygen, occurring after enzymatic damage and the violation of cellular antioxidant 
protection. At low oxygen overpressures, no deviations in the levels of lipid peroxides were noted as compared to the control group. 
Key words: oxygen, overpressure, rat, lipid peroxides. 

Problem toksyczności tlenu i jego wpływu na układ nerwowy jest zagadnieniem ważnym wobec stosowania tlenu i mieszanin oddechowych w praktyce 
nurkowej., oraz w świetle uderzającego synergizmu działania tlenu i promieniowania jonizującego. Badania poziomu nadtlenków lipidów wykonywano 
w mózgu szczurów. Zwierzęta poddawano wyczerpującemu wysiłkowi w komorze ciśnieniowej pod działaniem tlenu przy ciśnieniu od 0-3 atn w okresie 25-
60 minut. Równolegle przeprowadzano badania na zwierzętach znajdujących się w spoczynku. Po wypreparowaniu mózg homogenizowano i oznaczono 
nadtlenki lipidów metodą Wollmana z TBA. U zwierząt obciążonych wysiłkiem fizycznym w podanych przedziałach czasu, nie stwierdzono odchyleń 
w poziomie nadtlenków lipidów, w porównaniu z grupą kontrolną. Wzrost poziomu nadtlenków lipidów stwierdzono u szczurów u których wystąpiły objawy 
zatrucia tlenowego. Na podstawie powyższych wyników autorzy przypuszczają, że wzrost nadtlenków lipidów mózgu w przypadkach hiperbarii tlenowej 
należy uznać za daleko posunięty szkodliwy efekt działania tlenu, następujący po uszkodzeniu enzymatycznym oraz zachwianiu obrony antyoksydatywnej 
komórek. Przy niskich nadciśnieniach tlenu nie stwierdzono odchyleń w poziomie nadtlenków lipidów, w porównaniu z grupą kontrolną. 
Słowa kluczowe: tlen, nadciśnienie, szczur, nadtlenki lipidów. 
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Проблема токсичности кислорода и его влияния на нервную систему является важным вопросом в применении кислорода и дыхательных смесей 
в практике ныряния, а также в свете удивительного синергизма действия кислорода и ионизирующего излучения. Исследования уровня 
пероксидов липидов выполнено в мозге крыс. Животных подвергали исчерпывающей нагрузке в барической камере под действием кислорода 
с давлением от 0-3 atn в период 25-60 минут. Параллельно были проведены исследования на животных в состоянии покоя. После 
препарирования мозг был гомогенизирован и отмечены пероксиды липидов по методу Воллмана из TBA.  У животных после физической нагрузки 
в указанных временных промежутках не отмечены отклонения в уровне пероксидов липидов по сравнению с контрольной группой. Рост уровня 
пероксидов липидов отмечен у крыс, у которых были симптомы кислородного отравления. На основании вышеуказанных результатов авторы 
предполагают, что рост пероксидов липидов мозга в случаях кислородной гипербарии следует считать далеко зашедшим вредным эффектом 
воздействия кислорода, следующий после ферментного повреждения и нарушения антиоксидантной защиты клеток. При небольшом 
повышенном давлении кислорода отклонения в уровне пероксидов липидов по сравнению с контрольной группой не выявлены.  
Ключевые слова: Кислород, повышенное давление, крыса, пероксиды липидов. 

Das Problem der Toxizität von Sauerstoff und dessen Einfluss auf das Nervensystem ist ein wichtiges Thema für die Verwendung von Mischgas aus 
Sauerstoff und in der Praxis des Tauchens und im Hinblick auf die auffällige synergistische Wirkung von Sauerstoff und Strahlung. Studien des Niveaus der 
Lipidperoxide wurden im Gehirn von Ratten durchgeführt. Die Tiere wurden erschöpfenden Anstrengungen in einer Druckkammer unter Einwirkung eines 
Drucks von 0 - 3 ant für etwa 25 - 60 Minuten ausgesetzt. Parallel wurden Untersuchungen an Tieren im Ruhezustand durchgeführt. Nach Vorbereitung 
wurden das Gehirn homogenisiert und die Lipidperoxide gekennzeichnet - per Wollmann-Methode aus TBA. Bei Tieren, die in bestimmten Zeitintervallen 
körperlich belastet wurden, konnten keine Abweichungen bei den Lipidperoxiden im Vergleich mit der Kontrollgruppe festgestellt werden. Der Zuwachs des 
Niveaus an Lipidperoxiden wurde bei Ratten festgestellt, bei denen Sauerstoffvergiftungen erkannt wurden. Auf der Grundlage der o.g. Ergebnisse 
vermuten die Autoren, dass die Zunahme der Lipidperoxide im Gehirn bei Fällen hyperbaren Sauerstoffs als weit fortgeschrittener schädlicher Effekt der 
Einwirkung von Sauerstoff zu bewerten ist, der nach enzymatischer Schädigung und Schwankung der antioxidantischen Zellen eintritt. Bei niedrigem 
Überdruck an Sauerstoff konnten keine Veränderung der Menge an Lepidperoxiden im Vergleich zur Kontrollgruppe festgestellt werden.  
Schlüsselwörter: Sauerstoff, Bluthochdruck, Ratte, Lipidperoxyde. 

El problema de la toxicidad del oxígeno y de sus efectos sobre el sistema nervioso es un asunto muy importante a tener en cuenta durante la utilización de 
oxígeno y mezclas respiratorias en la práctica del submarinismo, así como desde el punto de vista del llamativo efecto sinérgico entre el oxígeno y la 
radiación ionizante. El estudio del nivel de peróxidos lipídicos ha sido realizado en el cerebro de ratas. Los animales han sido sometidos a un esfuerzo 
exhaustivo dentro de una cámara de presión sometida a oxígeno con una presión de 0-3 atmósferas durante un período de 25-60 minutos. Al mismo 
tiempo se han sometido a estudio animales en reposo. Tras su preparación el cerebro, ha sido homogeneizado y se han determinado los peróxidos 
lipídicos mediante el método del TBA de Wollman. En los animales sometidos a esfuerzo físico a intervalos de tiempo especificados, no se ha apreciado 
ningún tipo de variación en los niveles de peróxido lipídico, comparados con el grupo control. Se ha apreciado un aumento del nivel de peróxidos lipídicos 
en aquellas ratas que mostraban síntomas de intoxicación por oxígeno. Sobre la luz de los resultados, los autores teorizan que el aumento de peróxidos 
lipídicos en el cerebro en casos de hiperbaria de oxígeno debe considerarse como un efecto perjudicial del oxígeno a largo plazo, que aparece tras los 
daños enzimáticos y la debilidad de la protección anti oxidativa de las células. Bajo una baja presión de oxígeno no se ha apreciado ningún tipo de 
variación en los niveles de peróxido lipídico, comparados con el grupo control. 
Palabras clave: oxígeno, hipertensión, rata, peróxidos lipídicos. 
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WSTĘP

Z pracami dotyczącymi szkodliwego działania 

tlenu spotykamy się w piśmiennictwie już od czasu 

klasycznych doświadczeń P.Berta [1878], który wykazał, 

że ekspozycja na niefizjologicznie zwiększone ciśnienie 

tlenu powoduje nieodwracalne uszkodzenie żywej 

materii [7].  

Chociaż zjawisko ograniczenia wyższych form 

życia w atmosferze z deficytem tlenu zostało dobrze 

poznane, to jednak nie zawsze potrafimy odpowiedzieć na 

pytanie, w jakim stopniu należy uznać za szkodliwy 

wzrost ciśnienia parcjalnego tlenu [2,6]. Problem 

toksyczności tlenu nabrał szczególnego znaczenia  

w związku z potrzebą wytwarzania sztucznej atmosfery 

 w badaniach podwodnych, lotach kosmicznych oraz  

w świetle uderzającego synargizmu działania tlenu  

i promieniowania jonizującego [7]. Praktyczny zasięg 

zainteresowania hiperbarią tlenową sięga dalej gdyż  

z powodzeniem są czynione próby stosowania hiperbarii 

tlenowej w chirurgii, ostrej niewydolności naczyniowej, 

zatruciu CO, zakażeniu clostridium i innych przypadkach 

[4]. 

W związku z powyższym na przestrzeni 

ostatnich lat można zauważyć wzrost zainteresowania 

nadtlenkami lipidów i ich wpływu na systemy biologiczne 

[1,11]. Zauważono, że nadtlenki lipidów unieczynniają 

wiele enzymów a liczni badacze wykazali, że nadtlenki 

lipidów mogą być po części odpowiedzialne za wpływ 

uszkodzeń radiacyjnych [1]. W pracach na zwierzętach 

doświadczalnych została potwierdzona możliwość 

powstawania nadtlenków lipidów mózgu w następstwie 

kilkugodzinnej ekspozycji na tlen pod zwiększonym 

ciśnieniem do kilku atmosfer [1]. 

Celem naszej pracy było zbadanie czy należy 

liczyć się z możliwością powstawania nadtlenków lipidów 

w mózgu zwierząt, które będą przebywały krócej  

w nadciśnieniu tlenowym ale będą wykonywały 

wyczerpującą pracę, która jak wiadomo ma istotny wpływ 

na wcześniejsze występowanie objawów zatrucia 

tlenowego u ludzi [5,13,14]. 

MATERIAŁ I METODY

Doświadczenia przeprowadzone w doświadcza- 

lnej komorze hiperbarycznej dla małych zwierząt na 

szczurach kapturowych wagi 180-220 g. Badania 

przeprowadzono na 49 szczurach, które podzielono na 6 

grup liczących od 7 do 11 zwierząt. Zwierzęta z grup nie 

obciążonych wysiłkiem umieszczono w komorze  

w małych klatkach, pozostałe pływały w wprowadzonej 

do komory wodzie o temperaturze 23°-24°C. Tlen  

o czystości 99% wprowadzono do komory (po wyparciu 

z niej powietrza) z butli pod żądanym ciśnieniem, 

zapewniając wentylację komory ca 10 l/minutę.  

Po upływie zamierzonego czasu lub 

w przypadku zwierząt pływających, gdy nie miały dość 

siły aby utrzymać się na powierzchni, obniżono ciśnienie 

w komorze. Zwierzęta wydobywano i uśmiercano przez 

przerwanie rdzenia na wysokości drugiego kręgu 

szyjnego. Mózgowie natychmiast wypreparowywano  

i niezwłocznie analizowano w oparciu o metodę podaną 

przez Wollmana [1] z kwasem 2-tiobarbiturowym (TBA) 

[12,3]. Zważony mózg homogenizowano przez  

3 minuty w temperaturze 0°C z potrójną ilością wody. 

INTRODUCTION

Works concerned with the harmful effect of 

oxygen have been present in literature since the classical 

experiments performed by P. Bert [1878], who proved 

that an exposure to non-physiologically increased oxygen 

pressure causes irreversible damage to living matter [7]. 

Although the limitations imposed on higher 

forms of life in an atmosphere with an oxygen deficit are 

well recognised, we are still not always able to answer the 

question regarding the extent to which an increase in 

oxygen partial pressure should be considered harmful 

[2,6]. The problem of oxygen toxicity has gained 

particular importance in relation to the production of 

artificial atmospheres in underwater research and space 

flights, as well as in terms of a striking synergism between 

the effect of oxygen and ionising radiation [7]. The 

practical scope of interest in hyperbaric oxygenation 

reaches much further as there have been successful 

attempts in the application of hyperbaric oxygen therapy 

in surgery, acute vascular failure, CO poisoning and other 

cases [4]. 

Therefore, in recent years we may note an 

increase in the interest of lipid peroxides and their effect 

on biological systems [1,11]. It has been observed that 

lipid peroxides inactivate numerous enzymes, and many 

researchers have shown that lipid peroxides can be 

partially responsible for the effect of radiation damage 

[1]. Experiments on animals confirmed the possibility of 

an occurrence of lipid peroxides in the brain as a result of 

several-hours of exposure to oxygen at a pressure 

increased by several atmospheres [1]. 

The objective of our study was to examine 

whether it is necessary to take into account an occurrence 

of lipid peroxides in the brains’ of animals which are kept 

in conditions of oxygen overpressure for a shorter period 

of time, but which have performed  exhaustive work 

which, as we know, has a significant influence on an 

earlier occurrence of oxygen toxicity symptoms in 

humans [5,13,14]. 

MATERIAL AND METHODS

The experiments were conducted in an 

experimental hyperbaric chamber for small animals on 

hooded rats with the weight between 180-220 g. The 

studies were carried out on 49 rats which were divided 

into 6 groups of 7 to 11 animals. The animals from groups 

unburdened with effort were placed in the chamber in 

small cages, whereas the rest swam in water contained 

within the chamber and heated to 23°-24°C. Once the rats 

were in place, oxygen with 99% purity was introduced 

into the chamber (after purging the chamber of air from  

a cylinder of suitable pressure, ensuring chamber 

ventilation of approximately 10 l/minute.  

After the intended time elapsed, or in the case of 

the swimming animals, when they no longer managed to 

remain at the surface, the pressure in the chamber was 

reduced. The animals were brought out and put to death 

by breaking the continuity of the spinal cord at the height 

of the second cervical vertebra. The brain was 

immediately dissected and subjected to an analysis on the 

basis of a method prepared by Wollman [1] with the use 

of 2-thiobarbituric acid (TBA) [12,3]. A weighed brain 

was homogenised for 3 minutes at a temperature of 0°C  
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Następnie pobierano 3ml homogenatu, który 

przenoszono do próbówki wirowniczej z zawartością 4,5 

ml 10% kwasu trójchlorooctowego. Zawartość 

wytrząsano a następnie wirowano. Po odwirowaniu 

pobierano 3 ml roztworu, który przenoszono do 

próbówki z zawartością 1ml. 0,75% roztworu kwasu  

2-tiobarbiturowego. Próbówkę umieszczano w łaźni 

wodnej o temperaturze 100°C na okres 15 min. 

Równolegle wykonywano próbę kontrolną. Oznaczanie 

ilościowe przeprowadzano na fotometrze Pulfrieha przy 

użyciu filtru S-53 w kuwecie F-4992. Otrzymane wyniki 

ilustruje tabela 1. 

with water added at a 1:3 proportion. Next, 3ml of 

homogenate was sampled and transferred into  

a centrifuge tube containing 4.5 ml of 10% trichloroacetic 

acid.  

The content was shaken and centrifuged. 

Following the centrifugation, 3 ml of the solution was 

sampled and transferred into a tube containing 1 ml of 

0.75% 2-thiobarbituric acid solution. The tube was placed 

in a water bath maintained at a temperature of 100°C for  

a period of 15 minutes. The control sample was 

performed concurrently. Quantification was performed 

with the use of a Pulfrich photometer using a S-53 filter in 

F-4992 tray. The obtained results are presented in table 1. 

Tab.1 

Wyniki oznaczeń poziomu nadtlenków lipidów mózgu szczura. 

The results of determination of lipid peroxides levels in rat brain. 

Group Experimental 

conditions 

Number of 

determinations 

Arithmetic mean 

of reading (ẋ) 

Standard error 

E(ẋ) 

T calculation 

from Student 

formula for the 

examined 

control group in 

relation to t from 

table 

I Air at 

atmospheric 

pressure – 

control group 

11 0.259 0.0179 - 

II Oxygen 1 atm –

physical strain 

below 60 

minutes 

7 0.283 0.0186 1.048<t 

III Oxygen 2 atm –

physical strain 

below 35 

minutes 

8 0.292 0.0270 1.09<t 

IV Oxygen 3 atm –

physical strain 

below 25 

minutes 

8 0.281 0.0146 1.112<t 

V Oxygen 3 atm –

rest below 25 

minutes 

7 0.296 0.0179 1.654<t 

VI Oxygen 3 atm –

rest below 4 

hours 

8 0.492 0.0302 7.06>t 

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Wyniki oznaczeń przedstawiono w jednostkach 

ekstynkcji jako średnie arytmetyczne odczytów. 

Najwyższą wartość uzyskano dla grupy VI, w której 

zwierzęta znajdowały się pod ciśnieniem 3 atn tlenu 

przez okres około 4 godzin. Dla pozostałych grup 

uzyskano wartości zbliżone, jednakże z dość znacznym 

rozrzutem w obrębie każdej z grup na co wskazuje 

obliczony błąd standardowy.  

Należy przypuszczać, że odchylenia te mogą być 

potraktowane jako błąd metodyki ponieważ istotny 

wpływ na zawartość nadtlenków lipidów w analizowanej 

próbie mają nawet bardzo nieznacznie zmienione 

parametry między innymi czasu i temperatury zarówno 

do momentu homogenizacji jak i jej wykonywania. 

Wyliczone wartości t z wzoru Studenta dla grupy  

DISCUSSION OF RESULTS

The results were presented with extinction 

coefficients as arithmetic means of the readings. The 

highest value was obtained for group VI with animals 

exposed to oxygen at a pressure of 3 atm for a period of 

approximately 4 hours. The results of the remaining 

groups were approximate, however with quite  

a considerable dispersion within each group as indicated 

by the calculated standard error.  

It can be assumed that such deviations could be 

treated as a mistake in the methodology, as a significant 

effect on lipid peroxides content in the analysed sample 

was noted even with slight changes in such parameters as 

time and temperature, both before and during 

homogenisation. The t values calculated from the Student 

formula for the group when considered in relation to the  
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rozpatrywanej w odniesieniu do kontrolnej tj. pierwszej, 

wykazują po porównaniu z tablicami [9] znamienność 

statystyczną przy P=0,05 jedynie w odniesieniu do grupy 

szóstej. Dla pozostałych grup znamienności statystycznej 

nie stwierdzono. 

DYSKUSJA

Poziom nadtlenków lipidów oznaczono przy 

pomocy reakcji kolorymetrycznej z TBA, która jest 

wykładnikiem obecności dwualdehydu malonowego  

w badanym materiale. Ponieważ powyższy przebieg 

reakcji w odniesieniu do homogenatu tkankowego może 

budzić dodatkowe zastrzeżenia ze względu na jej 

niepełną specyficzność należy podkreślić, że podane  

w piśmiennictwie wyniki badań na mitochondriach, 

mikrosomach oraz komórkach wysiękowych wykazały 

korelację pomiędzy wynikami próby z TBA a innymi 

wskaźnikowymi próbami utleniania lipidów [3].  

Opierając się na pozytywnej ocenie omawianej  

reakcji w odniesieniu do badań biochemicznych 

zastosowaliśmy ją do oceny poziomu nadtlenków lipidów 

mózgu szczura, przy czym standaryzacja wykonywania 

próby ograniczyła niekorzystny wpływ czasu  

i temperatury. 

W celu sprawdzenia czy w warunkach 

sprzyjających wcześniejszemu zatruciu tlenowemu  

tj. przy wyczerpującym wysiłku (grupa II, III, IV) powstają 

nadtlenki lipidów, obok grupy kontrolnej nie znajdującej 

w hiperbarii tlenowej wprowadziliśmy jeszcze dwie 

grupy dodatkowe (V, VI), w których zwierzęta znajdowały 

się w spoczynku. W grupach zwierząt obciążonych 

wysiłkiem w miarę wzrostu nadciśnienia tlenowego 

wydolność ustroju malała widocznie co manifestowało się 

skróceniem czasu pływania.  

Tym niemniej zarówno przy ciśnieniu 2 atn  

(w dwóch przypadkach) jak i 3 atn (w jednym przypadku) 

obserwowano objawy zatrucia tlenowego wyrażające się 

drgawkami. W grupie zwierząt znajdujących się  

w spoczynku przez okres 25 minut pod ciśnieniem 3 atn 

objawów zatrucia nie stwierdzono. Natomiast w grupie 

zwierząt przebywających do 4 godzin w analogicznych 

warunkach objawy zatrucia wystąpiły u wszystkich 

zwierząt przy czym u niektórych rozpoczęły się po  

2 godzinach.  

Podwyższone wartości dla nadtlenków lipidów 

mózgu szczura uzyskano jedynie w przypadku właśnie tej 

grupy. Z przedstawionych danych wynika, że 

powstawanie nadtlenków lipidów mózgu w ilościach 

wykazywalnych stosowaną metodą następuje dopiero  

w dłużej trwającym zatruciu tlenowym, a przy krótkiej 

ekspozycji nie jest wykrywalne w okresie pierwszym 

widocznych objawów zatrucia. U zwierząt wykonujących 

wyczerpujący wysiłek fizyczny, który automatycznie 

skracał ekspozycję, podwyższonej zawartości nadtlenków 

lipidów mózgu nie wykryto.  

Wprawdzie mechanizm toksycznego działania 

tlenu na tkankę mózgową jest niejasny [10], jednakże 

można sądzić, że istotny wpływ wywiera jeden lub kilka 

czynników, z których bezpośredni toksyczny wpływ 

wysokich ciśnień parcjalnych tlenu na pewne składniki 

komórek mózgu może mieć zasadnicze znaczenie.  

Wpływ ten należałoby wiązać z zaburzeniami 

podstawowych procesów utleniania komórkowego. 

Najogólniej przyjęte wyjaśnienie tych zaburzeń 

podkreśla, że enzymy mogą paść ofiarą nieodwracalnej  

control group, i.e. the first group, after their comparison 

with the tables [9], indicate statistical significance with 

p=0.05 only with regard to group six. In the case of the 

remaining groups statistical significance was not noted. 

DISCUSSION

The level of lipid peroxides was determined with 

the use of a colorimetric reaction with TBC which is an 

exponent of the presence of malondialdehyde in the 

researched material. Since the above reaction course, in 

relation to tissue homogenate, may raise additional 

reservations due to its incomplete specificity, it should be 

stressed that the results of research on mitochondria, 

microsomes and effusion cells available in literature 

pointed to an existing correlation between the results for 

the sample with TBA and other indicative lipid oxidation 

samples [3].  

Based on a positive evaluation of the discussed 

reaction in reference to biochemical studies, we decided 

to apply it in the evaluation of the level of lipid peroxides 

in rat brains – the standardisation of sample performance 

reducing the negative effect of time and temperature.  

In order to verify whether lipid peroxides are 

generated in conditions conducive to the development of 

an earlier oxygen toxicity, i.e. exhaustive effort (groups II, 

III, IV), besides the control group which was not subject to 

hyperbaric oxygenation, we introduced two more groups 

(V, VI) with animals at rest. In the groups of animals 

burdened with effort, overall efficiency of the system 

visibly decreased along with an increasing oxygen 

overpressure, which was manifested through a shortened 

endurance when swimming.  

Nonetheless, both at the pressure of 2 atm (in 

two cases) and 3 atm (in one case) we observed oxygen 

toxicity symptoms in the form of convulsions. In the 

group of animals at rest, oxygen toxicity symptoms were 

not noted during a 25 minute exposure to a pressure of  

3 atm. However, when it comes to the group of animals 

remaining in similar conditions for periods of up to  

4 hours, the symptoms of oxygen toxicity were noted in 

all animals, in some upon the lapse of 2 hours.  

Elevated values for lipid peroxides in the brain 

were obtained only in this group. From the presented 

data, it results that an occurrence of lipid peroxides in the 

brain, in amounts presentable with the applied method, 

occurs only in the case of oxygen toxicity that lasts for 

longer durations, whereas visible symptoms are not 

detectable in the first period of a short exposure. An 

increased lipid peroxides content was not noted in the 

brains of animals subjected to exhaustive physical strain 

(this regime automatically shortening the exposure). 

Although the mechanism of the action of oxygen 

toxicity on brain tissue is not clear [10], we may presume 

that one or several factors have a significant impact. 

Certainly the direct toxic effect of high oxygen partial 

pressures on particular components of brain cells can be 

of fundamental meaning. This impact should be 

connected with the disturbance of essential cellular 

oxidation processes.  

The most general explanation of such disorders 

highlights that enzymes may be subject to irreversible 

oxidation in which oxygen plays the role of electron 

acceptor [2,8]. At the same time, attention is paid to the 

paramagnetic properties of oxygen which in connection 

to its excess, or lack, may affect electron movement in  
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oksydacji, w której tlen odgrywa rolę akceptora 

elektronów [2,8]. Zwraca się przy tym uwagę na 

paramagnetyczne właściwości tlenu, które w powiązaniu 

z jego nadmiarem lub brakiem mają oddziaływać na ruch 

elektronów w przylegających częściach łańcucha 

oddechowego i w ten sposób zagrażać normalnym 

funkcjom systemu wieloenzymowego.  

Z tego względu hyperoksja lub hypoksja mają 

wpływać na przeciwne końce łańcucha oddechowego [2]. 

Stąd też wydaje się, że wzrost nadtlenków lipidów mózgu 

w przypadku hiperbarii tlenowej należy uznać za daleko 

posunięty szkodliwy efekt, następujący po uszkodzeniu 

enzymatycznym oraz zachwianiu obrony 

antyoksydatywnej komórek. W przypadku obciążenia 

zwierząt wyczerpującym wysiłkiem, ale skróceniu czasu 

ekspozycji, poziom nadtlenków lipidów mózgu nie uległ 

podwyższeniu. 

WNIOSKI

1. U szczurów w hiperbarii tlenowej 1-3 atn O2, 

obciążonych wysiłkiem fizycznym do 

całkowitego wyczerpania nie stwierdzono 

wzrostu nadtlenków lipidów mózgu.

2. Wzrost poziomu nadtlenków lipidów mózgu

stwierdzono u szczurów podczas przedłużonego 

pobytu w hiperbarii tlenowej do około 4 godzin 

pod ciśnieniem 3 atn O2.

adjacent parts of the respiratory chain, thus threatening 

the regular functions of the multienzyme system. 

For this reason, hyperoxia or hypoxia affect the 

opposite ends of the respiratory chain [2]. Hence, it seems 

that the growth of lipid peroxides in the brain, in the case 

of hyperbaric oxygenation, should be recognised as a far-

reaching harmful effect of oxygen, occurring after 

enzymatic damage and violation of cellular antioxidant 

protection. In animals subjected to exhaustive effort, with 

a reduced exposure time, the level of lipid peroxides in 

the brain did not increase. 

CONCLUSIONS

1. In rats' subject to hyperbaric oxygenation at 1-3 

atm O2, under physical strain until complete

exhaustion was achieved, an increase in lipid 

peroxides in the brain was not observed. 

2. An elevated level of lipid peroxides in the brain 

was confirmed in rats subjected to a prolonged 

exposure to hyperbaric oxygen of approximately 

4 hours at the pressure of 3 atm O2.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Unexpected, abrupt death is always a great tragedy, both for a victim, as well as, for their family, friends, society or even country. However, death as  
a result of a suicide always seems to be unnecessary and difficult to accept by relatives. Every 40 seconds someone dies on the globe due to a kind of an 
auto-destruction act. Out of all suicides, the biggest group are adult men, frequently with mental disorders, who commit suicide by hanging themselves. The 
only suicide method where women are almost on the par with men is drowning (by many authors referred to as death by drowning). 
Keywords: drowning, auto-aggression, suicide. 

Nieoczekiwana, gwałtowna śmierć jest zawsze wielką tragedią zarówno dla ofiary, jej rodziny, przyjaciół, społeczeństwa a nawet kraju. Jednak śmierć 
w wyniku zamachu na własne życie, zdaje się zawsze niepotrzebna i trudna do zaakceptowania przez najbliższych. Na świecie co 40 sekund jedna osoba 
umiera wskutek jakiegoś autodestrukcyjnego aktu. Wśród wszystkich samobójców, najwięcej jest dorosłych mężczyzn, często z zaburzeniami 
psychicznymi, którzy najczęściej dokonują samounicestwienia poprzez powieszenie. Jedynym sposobem, gdzie kobiety niemal dorównują mężczyznom – 
jest utonięcie (nazywane przez wielu autorów „utopieniem”).  
Słowa kluczowe: utonięcie, autoagresja, samobójstwo. 

Неожиданная, внезапная смерть - это всегда огромная трагедия как для жертвы, так для ее семьи, друзей, общества и даже страны. Однако 
смерть в результате покушения на собственную жизнь, всегда кажется ненужной и трудной для принятия близкими людьми. В мире каждый 40 
секунд один человек умирает в результате какого-либо аутодекструктивного акта.  Среди всех самоубийц больше всего взрослых мужчин, часто 
с психическими нарушениями, которые, чаще всего убивают себя через повешение. Единственным способом, где женщины почти догоняют 
мужчин, является утонутие (многими авторами называемое "утопление").  
Ключевые слова: Утопление, аутоагрессия, самоубийство. 

Ein unerwarteter, gewaltsamer Tod ist stets eine Tragödie. Nicht allein für das Opfer , sondern auch für die Familie, die Freunde, die Gesellschaft gar für 
das ganzer Land.   Der Tod jedoch als Folge eines Anschlags auf das eigene Leben scheint immer unnötig und von den Nächststehenden nur schwer 
annehmbar. Auf der Welt stirbt alle 40 Sekunden ein Mensch infolge eines autodestruktiven Aktes. Unter allen Selbstmördern sind Männer am häufigsten 
vertreten, oft weisen dies psychische Störungen auf, wobei sie den Akt der Selbstzerstörung zumeist durch Erhängen vollenden. Das einzige Verfahren, bei 
dem Frauen den Männern gleichkommen ist der Tod im Wasser (von vielen Autoren "Tod durch Ertrinken" bezeichnet).   
Schlüsselwörter: Ertrinken, Selbstverletzungen, Suizid. 

Una muerte repentina e inesperada es siempre una gran tragedia tanto para la víctima, como para su familia, amigos, sociedad e incluso el país. Aunque 
una muerte como resultado de un atentado contra la vida propia, siempre parece innecesaria y es difícil de aceptar por parte de los más allegados. En 
todo el mundo muere una persona cada 40 segundos como resultado de algún acto autodestructivo. Entre los suicidas, destacan los hombres adultos, 
a menudo con problemas psíquicos, que preferiblemente se suicidan por medio del ahorcamiento. El único método en el que las mujeres casi igualan a los 
hombres es el ahogamiento (denominado por muchos autores como "ahogo").  
Palabras clave: ahogamiento, autoagresión, suicidio. 
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WSTĘP

Każdego roku ponad 800 000 osób odbiera sobie 
życie. Kilkakrotnie wyższy wskaźnik (trudny do 
jednoznacznego oszacowania) to nieskuteczne próby 
samobójcze. 

Samobójstwo jest tragedią, która dotyka rodziny, 
społeczności i całych państw. Samounicestwienia 
dopuszczają się osoby w niemal każdym wieku,  
w różnych miejscach, z wielu powodów. Tragicznym 
wydaje się fakt, że zgon wskutek zamachu samobójczego 
jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci wśród 15-29-
latków na całym świecie [1]. 

Co 40 sekund, w jakimś miejscu na ziemi jedna 
osoba odbiera sobie życie [2]. 

Śmierć samobójcza w historii dziejów była 
traktowana jako występek podły i plugawy. W prawie 
ateńskim samobójcy odcinano rękę i grzebano oddzielnie, 
a także odmawiano prawa do uroczystych obrzędów 
pogrzebowych [3].  

W prawie rzymskim samobójstwo karano 
konfiskatą majątku [4]. Podobnie obchodzono się w XIII-
XVIII z majątkiem samobójcy (konfiskowano) we Francji, 
Prusach, Anglii, Austrii i Szwecji [5].  

W Polsce do XVIII w. powszechny był zwyczaj 
bezczeszczenia zwłok, dziurawienia włócznią, grzebania 
zwłok na skrzyżowaniu dróg, wleczenia gołych ciał 
samobójców [4]. 

O samobójcy mówi się współcześnie, że ujawnia 
osobowość niedojrzałą, infantylną, aspołeczną, 
egocentryczną, egoistyczną. Jak dziecko żyje chwila 
obecną, nie potrafi myśleć perspektywicznie, logicznie, 
kieruje się impulsami emocjonalnymi a nie pogłębioną 
refleksją. Każde oczekiwanie wymagające cierpliwości 
jest dla niego nie do zniesienia, a życzenia nierealne 
mnożą się. Podstawową zasadą jego postępowania jest 
„wszystko i natychmiast – tu i teraz”. Osoby z tendencjami 
samobójczymi charakteryzuje brak poczucia sensu życia, 
celu, tracą poczucie własnej wartości, ogarnia ich 
beznadziejność, lęk, poczucie alienacji, zagrożenia  
i rezygnacji. W takiej sytuacji wzmacniają się tendencje do 
autodestrukcji. Wartość życia przestaje być wartością 
naczelną [6].  

Samobójstwo umiejscawia się w grupie zgonów 
gwałtownych, do której zalicza się także nieszczęśliwy 
wypadek i zabójstwo [7].  

Śmierć gwałtowna w wyniku utonięcia, 
określana jest (w medycynie sądowej) jako „uduszenie 
gwałtowne”. Przypadki te łączy jedna cecha – nagły brak 
dostatecznej ilości tlenu w otoczeniu człowieka. 
Wymienia się pośród nich zagardlenie, zamknięcie 
otworów nosowych i jamy ustnej lub zatkanie dróg 
oddechowych przez ciało obce, uniemożliwienie 
wykonywania ruchów oddechowych niezbędnych do 
wymiany gazowej w płucach, brak tlenu w otoczeniu lub 
odcięcie dopływu tlenu z powietrza, brak tlenu  
w atmosferze, uduszenie człowieka w ciasnej, zamkniętej 
przestrzeni, zgon w pomieszczeniach, w których tlen 
został zastąpiony innym gazem [8] oraz utonięcie, 
polegające na zatkaniu dróg oddechowych płynem,  
z reguły wodą [9].  

W Polsce, co roku ponad pięć tysięcy osób 
usiłuje odebrać sobie życie, z czego ponad cztery tysiące 
targnięć na życie kończy się zgonem (skuteczność ok. 
75%). Najwięcej zamachów na swoje życie dokonują 
ludzie dorośli w wieku 45-59 lat, kolejna grupa pod  

INTRODUCTION

Each year more than 800,000 people take their 
own lives. An indicator which is several times higher 
(though it is difficult to provide an explicit estimation) is 
related to failed suicide attempts. 

Suicide is a tragedy which affects families, 
society and entire nations. Such self-annihilation is 
attempted by persons representing almost each age 
group, from different locations and for many different 
reasons. What seems tragic is the fact that death as  
a result of suicide is the second most common cause of 
death among 15-29-year-olds all around the world [1]. 

Every 40 seconds one person on Earth takes 
his/her life [2]. 

Historically, suicidal death was treated as a foul 
and disgusting act. In accordance with Athenian law  
a suicide's hand was to be cut off and buried separately. 
Also, the right to a funeral ceremony was refused [3].  

By Roman law, suicide was punished by 
property confiscation [4]. Similar provisions regarding 
the property of persons committing suicide (confiscation) 
were applied in the period between the 13th and the 17th 
century in France, Prussia, England, Austria and Sweden 
[5].  

In Poland until the 18th century it was  
a common practice to defile the corpses of suicides, pierce 
them with a spear, bury them at the crossroads and/or 
drag them naked [4]. 

Today, common opinions of those who commit 
suicide are that they reveal immature, infantile, asocial, 
self-centred, egotistic personalities. Often, suicidal people 
live by the moment, are incapable of adopting forward, 
logical thinking and are driven by emotional impulses 
rather than a deepened reflection. Any expectation that 
requires patience is felt to be unbearable and their 
unrealistic wishes keep multiplying. The basic principle of 
such a person's actions is "to have everything 
immediately – here and now". People with suicidal 
tendencies are characterised by a lack of sense and 
purpose in life, they lose any sense of their own value, 
become overwhelmed by the feeling of hopelessness, 
anxiety, alienation, threat and resignation. In such  
a situation, the tendencies of auto-destruction amplify. In 
essence, the value of life is no longer the superior one [6].  

Suicide is categorised as a sudden death, 
alongside personal accidents and homicide [7].  

Abrupt death as a result of drowning is known 
(in forensic medicine) as "sudden suffocation". One 
characteristic which links such cases – is sudden 
deprivation of sufficient amounts of oxygen in man's 
environment. The causes include strangulation, closure of 
nasal and oral cavities or airway obstruction by a foreign 
body, prevention of respiratory movements necessary for 
the performance of a gas exchange in the lungs, lack of 
oxygen in the surroundings or lack of oxygen supply from 
the air, lack of oxygen in the atmosphere, human 
suffocation in a confined, enclosed space, indoor death in 
places where oxygen has been replaced with a different 
gas [8], and drowning as a result of an airway obstruction 
with a liquid, usually water [9].  

Every year in Poland more than five thousand 
people take steps toward ending their lives with more 
than four thousand such attempts resulting in death 
(approx. 75% efficiency). The majority of suicide attempts 
involve adults aged between 45-59 years, followed by  
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względem liczebności dotyczy osób w wieku 20-44 lat  
i 15-19 lat [10]. 

Najbardziej przykrym i bolesnym są zgony 
młodych osób, których nie mogą zrozumieć  
i zaakceptować bliscy, przyjaciele, środowisko. Takich 
sytuacji jest jednak coraz więcej. Pojawiają się bowiem 
nowe formy nękania wybranych osób – na przykład przez 
grupy rówieśnicze (poprzez kanały elektroniczne), co 
niejednokrotnie doprowadza ofiarę do granicy 
wytrzymałości psychicznej i sięgnięcie po rozwiązanie 
ostateczne – odebranie sobie życia. 

Przyczyny zamachów samobójczych zdają się 
być z jednej strony oczywiste a z drugiej, prawie 40% to 
decyzje ofiar, których powody nie są nigdy ustalone. 
Zdaniem różnych autorów [11,12] do najistotniejszych 
czynników zaliczyć można: zaburzenia osobowości, stany 
frustracji, stres spowodowany niepowodzeniami 
życiowymi, trudnościami dnia codziennego, 
nieprawidłowa ocena swoich możliwości w realizacji 
celów, stany lękowe (np. przed osiągnięciem określonego 
sukcesu życiowego), brak właściwego wyboru sposobów 
zaspokojenia potrzeby sensu życia, osamotnienie, kryzys 
uznanych wartości, niewłaściwe układy społeczne  
(np. wadliwie funkcjonujące struktury społeczne, 
nieprawidłowe relacje pomiędzy kulturą 
a społeczeństwem). 

Pośród wszystkich wybieranych przez 
samobójców sposobów, śmierć poprzez utopienie (1.188 
przypadki) stanowi trzecią, co do częstości metodę 
odebrania sobie życia, zaraz po powieszeniu (34.107 
przypadki) i rzuceniu się z wysokości (2.970 przypadki) 
[13]. Również w powtórnych (po pierwszych nieudanych) 
próbach, utopienie wybierane jest jako trzeci co do 
częstości, rodzaj samozagłady [14]. 

ZGONY SAMOBÓJCZE W ŚRODOWISKU 

WODNYM

Jedną z najbardziej znanych historii 
o samobójczej śmierci wskutek utopienia, jest przypadek 
starożytnych kochanków Hero i Leandra. Kobieta (Hero) 
popełniła samobójstwo, wskakując do wody z rozpaczy 
po stracie ukochanego (Leandros utonął płynąc do niej) 
[15].  

W Irlandii wśród sposobów odbierania sobie 
życia, najczęstszym jest powieszenie (41% wśród 
mężczyzn), a utopienie wybiera „tylko” 29% mężczyzn  
i „aż” 39% kobiet [16]. 

Z kolei chorwackie badania [17] wykazały, że 
utopienie jest najbardziej popularnym sposobem 
odebrania sobie życia wśród kobiet powyżej 65 lat. Aż 
10% wszystkich samobójstw w Chorwacji stanowią 
utopienia, a w podziale na zbiorniki udział procentowy 
wygląda następująco: morze (57%0, studnia (34%), 
rzeka(6%), wanna (3%).  

Na podstawie badania przeprowadzonego  
w Anglii, z udziałem 14 ofiar w uśrednionym wieku 66 lat, 
autor [18] doszedł do poniższych wniosków: 

• ofiary jako miejsce dokonania zamachu
samobójczego wybrały śmierć w domowej 
wannie,  

• wchodząc do niej w ubraniu,
• układając się twarzą do dna,
• prawie połowa z nich (6 osób) była pod 

wpływem alkoholu lub innych substancji,

people at the age between 20-44 years, and 15-19 years 
[10]. 

The most unpleasant and painful incidents 
involve young people who do not find understanding and 
acceptance among their relatives, friends or environment. 
And the number of such situations is growing. This is due 
to new forms of bullying emerging – for instance among 
peer groups (through electronic channels), which in some 
cases lead the victim to the edges of psychological 
resilience and drives him/her towards the final resolution 
– taking their own life.

On the one hand, the causes of suicide seem to 
be obvious, while on the other, nearly 40% of cases 
constitute decisions whose reasons are never determined. 
According to different authors [11,12] the most 
significant factors include: personality disorders, states of 
frustration, stress caused by personal failure, hardships of 
everyday life, incorrect evaluation of one's own 
capabilities of goal implementation, anxiety (e.g. before 
an accomplishment of a particular success in life), a lack 
of adequate methods of satisfying the need for one’s 
purpose of life, loneliness, crisis of recognised values, 
inadequate social relations (e.g. defectively functioning 
social structures, improper relations between culture and 
society). 

Among the selected suicide methods, death by 
drowning (1,188 cases) makes up the third most frequent 
way of taking one's life right after hanging oneself (34,107 
cases) and throwing oneself from a height (2,970 cases) 
[13]. Also in the case of repeated attempts (when the first 
failed), drowning is the third most commonly chosen 
means of self-annihilation [14]. 

SUICIDAL DEATHS IN WATER 

ENVIRONMENTS

One of the most well-known stories of a suicidal 
death as a result of drowning is the case of ancient lovers, 
Hero and Leander. The woman (Hero) committed suicide 
by throwing herself into water after the loss of the loved 
one (Leander drowned while swimming to her) [15].  

In Ireland, the most common methods of 
committing suicide include hanging oneself (41% among 
men), whilst drowning constitutes the choice of "only" 
29% of men and "as many as" 39% of women [16]. 

Croatian studies [17], on the other hand, indicate 
that drowning is the most popular method of taking one's 
life among women aged over 65 years. As much as 10% of 
all suicides in Croatia are drownings, with the following 
percentage share of particular bodies of water: sea (57%), 
well (34%), river (6%), bath (3%).  

On the basis of a study conducted in England on 
14 victims having the average age of 66 years, the author 
[18] reached the following conclusions: 

• victims chose their home bath as the place of 
suicide,  

• they entered the bath while fully clothed,
• the assumed position was face down to the

bottom,
• nearly half of them (6 people) were under the 

influence of alcohol or other substances,
• exactly half of them were individuals with

diagnosed psychiatric conditions who had 
previously attempted to self-mutilate.
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• dokładnie połowę stanowiły osoby ze 
zdiagnozowanymi przypadłościami psychiatry-
cznymi, po wcześniej przebytych próbach
samookaleczenia. 
W Polsce najbardziej wiarygodnym źródłem,

cytowanym przez wszystkich bodaj autorów 
podejmujących się omówienia zagadnienia samobójstw, 
są policyjne statystyki. Można je analizować w różnych 
kontekstach, z uwzględnieniem szeregu wskaźników. 
Dokonując oglądu podstawowych danych, z ostatnich 
pięciu lat – dostępnych w formie zestawień na stronie 
www.statystyka.policja.pl, można wnosić na temat 
pewnych stałych wielkości, określających zjawisko 
samobójstw i samobójstw w środowisku wodnym. 

Poniższy przegląd policyjnych danych, 
prezentuje zbiory i swego rodzaju tendencje  
w odniesieniu do wszystkich samobójstw w Polsce oraz 
samobójstw wskutek utonięcia. 

Pierwsza tabela zawiera zestawienie zgonów  
w wyniku skutecznej próby samobójczej w pięciu latach 
(2010-2014) i samobójczych zgonów w środowisku 
wodnym.  

Analizując zawarte w tabeli 1 dane, można 
stwierdzić, że na przestrzeni pięciu lat, istotnie zmieniała 
się ogólna liczba samobójstw. Pomiędzy okresem  
o najniższym (2011 rok) i najwyższym wskaźniku (2014 
rok) to wzrost aż o ponad 60%. W tym samym okresie 
najwyższy (w roku 2013) i najniższy (w roku 2010) 
wskaźnik samobójstw w wodzie różnił się o nieco ponad 
34%. 

In Poland, the most reliable source, presumably 
quoted by all the authors dealing with the issue of suicide, 
are the police statistics. It is possible to analyse these data 
in various contexts, with the consideration of a number of 
indicators. In a review of basic data from the last five 
years – available in an aggregate form at 
www.statystyka.policja.pl, it is possible to draw 
conclusions regarding certain constant values in relation 
to the phenomenon of suicide and suicidal death in water 
environments. 

The review of police data, shown below, 
presents the categories and certain tendencies with 
regard to all suicides in Poland, as well as suicides as  
a result of drowning. 

The first table contains the summary of deaths 
occurring as the result of a successful suicide attempt in 
the period of five years (2010-2014), and suicidal deaths 
in a water environment.  

In the analysis of data contained in table 1, we 
may note that in the discussed period of fives years the 
total number of suicides significantly changed. Between 
the period characterised by the lowest (year 2011) and 
the highest indicator (year 2014) the increase reaches 
over 60%. In the same period the highest (year 2013) and 
the lowest (year 2010) suicide rate in water differed by 
slightly more than 34%. 

Tab. 1

Skuteczne próby samobójcze ogółem i w wyniku utopienia się (opracowanie na podstawie: www.statystyka.policja.pl [19]. 

Total number of successful suicidal attempts and suicide deaths as a result of drowning (based on: www.statystyka.policja.pl [19]. 

Total number of suicide deaths Number of suicide deaths –	drowning 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

4087 3839 4177 6101 6165 88 100 105 118 113 

Rozpatrując śmierci samobójcze ogółem  
i z uwzględnieniem płci, dochodzi się do szokującego 
wniosku. Kobiety decydują się na ten dramatyczny czyn 
ogólnie znacznie rzadziej niż mężczyźni, jednak w wodzie 
odbiera sobie życie niemal tyle samo kobiet co mężczyzn.  

A shocking conclusion can be drawn while 
considering the total number of suicidal deaths with 
regard to gender. In general, the decision to take this 
dramatic step is much rarer in females than in males, 
however when it comes to choosing water environments 
as the place of death, the number of men and women is 
nearly the same.  

Tab. 2 

Rozdział liczby zgonów w wyniku skutecznej próby samobójczej w ostatnich pięciu latach i samobójczych zgonów wskutek utopienia się, z podziałem na 
płeć (źródło: statystyka policji [19]). 

The division between the number of deaths as a result of a successful suicide attempt in the last five years and suicidal deaths as a result of drowning 
based on gender (source: police statistics [19]). 

Total number of suicide deaths Number of suicide deaths –	drowning 

Year Number of 

women 

Number of men year Number of 

women 

Number of men 

2010 570 3517 2010 33 55 
2011 555 3294 2011 49 51 
2012 608 3569 2012 63 105 
2013 905 5196 2013 No data available, in total 118 
2014 928 5237 2014 No data available, in total 113 
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W związku z tym, że policyjne statystyki od roku 
2013 nie zawierają podziału na kobiety i mężczyzn  
z uwzględnieniem sposobu dokonania samobójstwa, do 
kolejnej analizy wzięto lata wcześniejsze (2008 i 2009), 
by porównać okresy pięcioletnie. W tabeli 3 zarysowano 
procentowy rozkład śmierci kobiet i mężczyzn w ogólnej 
populacji samobójców a także porównano (procentowo) 
zgony z uwzględnieniem płci – w wodzie.  

Due to the fact that since 2013 police statistics 
no longer differentiate between males and females when 
it comes to a chosen suicide method, further analysis was 
performed on preceding years (2008 and 2009) in order 
to enable juxtaposition of five-year periods. Table  
3 shows a percentage distribution of deaths among men 
and women in the total population of suicides, as well as 
constitutes a comparison (by percentage) of deaths with 
regard to gender – in water.  

Tab. 3 

Udział procentowy (w zaokrągleniu do pełnych jednostek) zgonów w ostatnich pięciu latach, z podziałem na płeć, z odniesieniem do sposobu odebrania 
sobie życia. 

The percentage share (rounded up to the nearest unit) of deaths in the last five years with gender division and reference to the suicide method. 

Total number of suicide deaths Number of suicide deaths –	drowning 

Year Number of 

women 

Number of men year Number of 

women 

Number of men 

2010 
570 3517 

2008 
48 43 

14% 86% 53% 47% 

2011 
555 3294 

2009 
46 62 

14% 86% 42% 58% 

2012 
608 3569 

2010 
33 55 

15% 85% 38% 62% 

2013 
905 5196 

2011 
49 51 

15% 85% 49% 51% 

2014 
928 5237 

2012 
42 63 

15% 85% 40% 60% 
The average for years 2010-2014 The average for years 2008-2012 

14,6% 85,4% 44,4% 55,6% 

Analizując dane zawarte we wszystkich trzech 
tabelach, wyciągnąć można następujące wnioski: 

1. Kobiety znacznie rzadziej odbierają sobie 
życie, w porównaniu do mężczyzn (na 100 
zgonów samobójczych tylko ok. 15 to 
śmierci kobiet a 85 – mężczyzn). 

2. Udział procentowy samobójstw kobiet
i mężczyzn w ogólnej liczbie wszystkich 
samobójstw na przestrzeni 5 lat pozostaje 
na niemal identycznym poziomie (14-15% 
kobiety i 85-86% mężczyźni).  

3. W łącznej liczbie śmierci samobójczych
poprzez utopienie, kobiety stanowią prawie 
połowę przypadków (w analizowanym 
okresie 2008-2012 od 38 – 53%, co daje 
średnio 44,4%). 

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w materiale zbiory danych,  
z pewnością nie są pełne – wynika to z braku pewności, 
czy ofiara popełniła samobójstwo czy też był to 
nieszczęśliwy wypadek czy też zabójstwo. Podobnie nie 
wszystkie motywy są znane i opisane. 

Samobójstwo jest trzecią co do częstotliwości 
przyczyną zgonów młodzieży w Stanach Zjednoczonych, 
po niezamierzonych urazach i zabójstwach [20]. Odsetek 
samobójstw wśród młodzieży w Stanach Zjednoczonych 
wzrósł trzykrotnie w ciągu kilku dziesięcioleci XX w. [21].  

W społeczeństwach zachodnich 
prawdopodobieństwo, że mężczyzna popełni 
samobójstwo jest trzykrotnie większe niż 

The following conclusions may be drawn while 
analysing the data contained in all three tables: 

1. Women take their own life much rarer than men 
(out of 100 suicidal deaths only approximately 
15 concern women and 85 – men). 

2. The percentage share of suicides among men 
and women in total number of all suicides in the 
period of 5 years remains at a nearly identical 
level (14-15% of women and 85-86% of men).  

3. In the total number of suicidal deaths by
drowning, women make up nearly half of the 
cases (in the analysed period between 2008-
2012 from 38 to 53%, which gives the average 
of 44.4%). 

CONCLUSION 

Due to a lack of certainty whether a victim 
committed suicide or their death was a result of an 
unfortunate incident or homicide, the data presented in 
the material are certainly not complete. Similarly, as not 
all motives are known and described. 

Suicide is the third most common cause of death 
among adolescents in the United States after 
unintentional injuries and homicide [20]. The percentage 
of suicides among young people in the United States 
tripled over several decades of the 20th century [21].  

In western societies, the probability that a man 
will commit suicide is three times higher as compared to 
the probability of a woman taking her own life. The  
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prawdopodobieństwo, że życie odbierze sobie kobieta. 
Liczby zmieniają się w zależności od wieku, ale ryzyko 
jest zazwyczaj większe w wypadku mężczyzn [22]. 

W Anglii i Walii mężczyźni popełniają 
samobójstwo cztery razy częściej niż kobiety [23] a osoby 
z demencją wybierają utopienie jako drugą (po zażyciu 
trucizny) metodę odebrania sobie życia [24]. 

Wśród wszystkich angielskich samobójców  
w podeszłym wieku, śmierć w wodzie znajduje się na 
trzecim miejscu [25]. 

Odebranie sobie życia w środowisku wodnym, 
wydaje się bardzo nieoczywiste. Ofiara zachowuje 
bowiem świadomość – utrata przytomności następuje po 
ok. 2-3 minutach [10]. W tym czasie u tonącego pojawiają 
się / włączają się mechanizmy obronne (faza nazywana 
okresem świadomego oporu).  

Dlaczego kobiety, które w ogólnym obrazie 
statystycznym znacznie rzadziej odbierają sobie życie niż 
mężczyźni – decydują się na śmierć w wodzie?  

Na to pytanie nie odpowiada żaden z autorów 
przeanalizowanych publikacji. W wypadkach 
niezamierzonych utonięć, życie traci 6-10 razy mniej 
kobiet niż mężczyzn. Można zatem przyjąć założenie, że 
kobiety mają słabsze umiejętności pływackie, co skłania 
je do wyboru środowiska wodnego – jako miejsca 
pewnego (gwarantującego skuteczność) w samobójczej 
śmierci. Poza tym wybór ten może mieć także 
uzasadnienie w następujących faktach: 

1. jest bezkrwawy,
2. nie wymaga posiadania żadnych urządzeń 

(np. broni),
3. nie wiąże się z ponoszeniem kosztów,
4. jest powszechnie dostępny.
Można także mniemać, że wybór wody jako 

miejsca samobójstwa, wiąże się z emocjonalnym 
podejmowaniem decyzji o odebraniu sobie życia. Kobiety 
mogą zdecydować się na takie rozstrzygnięcie, pod 
wpływem jakiegoś nagłego impulsu (awantury, zerwania 
znajomości, informacji o ciąży itp.). Mężczyźni planując 
ten desperacki krok – czynią to z pewnym 
wyprzedzeniem, planując i przygotowując stosowne 
narzędzia i okoliczności.  

Gdyby chcieć opisać „typowego, polskiego 
samobójcę” w jednym zdaniu, będzie to: żonaty 
mężczyzna, posiadający wykształcenie pomiędzy 
podstawowym a średnim, w wieku 35-55 lat, odbierający 
sobie życie przez powieszenie, z powodu choroby 
psychicznej, nieporozumień rodzinnych, zawodu 
miłosnego lub warunków ekonomicznych, pod wpływem 
alkoholu ew. innych środków/substancji, czyniący to  
w domu lub jego pobliżu. 

Zapobieganie samobójstwom jest procesem 
złożonym. Wymaga specjalistycznego szkolenia, 
doświadczenia, wiedzy, cierpliwość i odwagi [26]. 

number changes depending on age, however the risk is 
usually higher in the case of men [22]. 

In England and Wales men commit suicide four 
times more often than women [23], whereas individuals 
with dementia choose drowning as the second (after 
poison consumption) method of taking their own life [24]. 

Among all English suicides at an older age, death 
in water occupies the third position [25]. 

Taking one's own life in a water environment 
seems very unobvious. The victim retains consciousness – 
its loss occurs after 2-3 minutes [10]. At that time defence 
mechanisms occur/activate in a drowning person  
(a phase known as the period of conscious resistance).  

Why do women, who in the general statistical 
portrait commit suicide significantly more seldom than 
men – decide to die in water? None of the authors of the 
analysed publications provides an answer to this 
question. In the cases of unintentional drownings, 6-10 
times fewer women than men lose their lives. Hence, we 
may adopt an assumption that due to weaker swimming 
skills women choose the water environment as the 
certain place (guaranteeing the effectiveness) of suicidal 
death. Such a choice may also find justification in the 
following facts: 

1. it is bloodless,
2. it does not require possession of any 

devices (e.g. weapon),
3. it does not involve any costs,
4. it is commonly accessible.
Thus, we may assume that choosing water as  

a place of suicide is involved with an emotional decision 
on taking one's own life. Women may decide on such  
a resolution under some sort of a sudden stimulus 
(quarrel, breaking up of a relationship, information of 
pregnancy, etc.). When men plan this desperate move – 
they do so in a certain advance, by planning and 
preparing proper tools and circumstances.  

If we wished to characterise a "typical Polish 
suicide" in a single sentence, we would write: a married 
man with elementary to upper-secondary education, aged 
between 35-55 years, taking his life by hanging himself 
due to a mental illness, family disagreements, heartbreak 
or economic conditions, under the influence of alcohol or 
other substances, at home or in its proximity. 

Suicide prevention is a complex process. It 
requires specialised training, experience, knowledge, 
patience and courage [26]. 
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WSPOMNIENIE O KMDR. DR. MED. BOGDANIE ŁOKUCIJEWSKIM

1932 - 2017 

W kwietniu 2017 roku medycyna podwodna i hiperbaryczna w Polsce odniosła dotkliwą stratę. Odszedł na wieczną 
wachtę wieloletni Kierownik Pracowni Medycyny Podwodnej Katedry Medycyny Morskiej WAM, komandor doktor nauk 
medycznych Bogdan Łokucijewski.  

Kmdr Łokucijewski urodził się w Wilnie, z czego był bardzo dumny. Często wracał pamięcią do swej wileńskiej 
Ojczyzny. W ramach powojennej repatriacji trafia do Bydgoszczy, gdzie kończy Szkołę podstawową i uzyskuje maturę. Studia 
lekarskie ukończył w Gdańskiej Akademii Medycznej. Na resztę zawodowego życia związał się z Marynarką Wojenną  
i Wojskową Akademią Medyczną, w której rozpoczął badania naukowe, poświęcone przede wszystkim problematyce 
nurkowej. W Katedrze trafia do zespołu badawczego profesora Doboszyńskiego. Prace w tym zespole miały zawsze charakter 
interdyscyplinarny i uwzględniały, a nawet wyprzedzały istniejące w tym zakresie trendy światowe. Okazały się one 
ponadczasowe i do dziś są cytowane w wielu periodykach specjalistycznych, w kraju i zagranicą. Można śmiało powiedzieć, iż 
stały się one już dziś klasyką dziedziny. W oparciu o zweryfikowane założenia pionierskiej koncepcji, w zespole opracowano 
pierwszy krajowy projekt nurkowań saturowanych z głębokości szelfu Bałtyckiego, oraz nowe zasady zabezpieczenia 
medycznego nurków. Na podstawie uzyskanych doświadczeń w wieloletnim cyklu badań, zespół Katedry Medycyny Morskiej 
WAM, wraz z zespołem technicznym Akademii Marynarki Wojennej opracował własny, bezpieczny system nurkowań 
saturowanych, umożliwiający nurkom bardziej efektywne działanie, niż w nurkowaniach konwencjonalnych. 
Najtrudniejszym zagadnieniem wymagającym rozwiązania był problem dekompresji nurków. Kmdr B. Łokucijewski jako 
członek tego zespołu był dociekliwym naukowcem, erudytą, poliglotą, typem lekarza filozofa.  

Był współautorem wielu podręczników, w tym „Patofizjologii nurkowania”, „Podstaw terapii hiperbarycznej” oraz 
około 100 prac poświęconych tej problematyce. Za swoją działalność uzyskał wiele nagród, w tym od Ministra Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki, Ministra Obrony Narodowej oraz Rektorów Wojskowej Akademii Medycznej i Akademii Marynarki 
Wojennej. Był odznaczony Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik 
Morza, Medalem Za Zasługi dla Marynarki Wojennej oraz wieloma medalami resortowymi.   

Dr med. Bogdan Łokucijewski był urodzonym żołnierzem, wzorem oficera – lekarza, życzliwym i sprawiedliwym 
wychowawcą. Dla młodych lekarzy był mentorem i wyrozumiałym starszym kolegą, cechowała Go barwna osobowość. 
Nieobca mu była kawaleryjska fantazja i zdrowy marynarski humor. Był lekarzem pełnym szacunku dla ludzi. Odszedł 
człowiek mądry, prawy, o wielkiej skromności. Były to cechy wrodzone, wyniesione z patriotycznego, kresowego domu. 
Postawa ta rzucała się w oczy już przy pierwszym spotkaniu, podobnie jak i jego serdeczny uśmiech, nienaganne maniery  
i wyjątkowo ujmujące zachowanie. Mimo wysokiej pozycji społecznej i zawodowej, do końca życia pozostawał człowiekiem 
skromnym i jak twierdził, znał swoje miejsce w szeregu. Z podziwem i szacunkiem odnosił się do ludzi morza i ich 
codziennych zmagań z żywiołem.  

Śmierć bliskiej osoby to bardzo smutne wydarzenie, dla rodziny, przyjaciół i kolegów. Wiemy, że jest nieunikniona, 
lecz kiedy taka chwila nadchodzi, rodzi wielki ból i smutek. W skupieniu i zadumie, z żalem w sercach żegnamy doktora 
Łokucijewskiego. Odszedł od nas cicho w pół słowa, pół gestu, tak jak żył. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że już nie powróci.  
W naszej pamięci pozostanie wspomnienie, że jeszcze jeden bliski nam człowiek odszedł od nas na zawsze. Nie zapomnimy 
Go nigdy. 

Kazimierz Dęga 
Gdynia 29.04.2017 
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