
Nr 2 (59) 2017 
ISSN  1734-7009 
e-ISSN  2084- 0535 
kwartalnik 
czerwiec 2017 rok 

Polish – English 
Bilingual Publication



X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej   
tom 2(59)        czerwiec 2017 

 

Stowarzyszenia Pożytku Publicznego KRS 0000066650 
 

 
 

Redaguje Zespół: 
Editorial Board: 

 

Redaktor Naczelny 
Editor-in-Chief 

Piotr Siermontowski 
naczelny@phr.net.pl 

 

Redaktor Prowadzący/Korekta 
Executive/Technical Editor 

Małgorzata Samborska 

editor@phr.net.pl 

tel. +48/518 702 941 

 

Tłumaczenia 
Translator 

Anna Wójtowicz 
 

Redaktor tematyczny 
Nauki Techniczne 

Section Editor 
Technical Sciences 

dr hab. inż. Ryszard Kłos, 
prof. AMW 

        techeditor@phr.net.pl 

 

Redaktor tematyczny 
Nauki Medyczne 

Section Editor 
Medical Sciences 

prof. dr hab. med. 
Romuald Olszański 
mededitor@phr.net.p 

 

Redaktor językowy 
Language Editor 

 Stephen Burke (English)  
 

Redaktor statystyczny 
Statistical Editor 
Adam Olejnik 

               stateeditor@phr.net.pl 
 
 

www.phr.net.pl 
www.degruyter.com/view/j/phr 
 
Kontakt z redakcją:   
81 – 103 Gdynia 3 

ul. Grudzińskiego 4  

skr. pocz. 18 

fax. +48 261 262 230 

e-mail: 

p h r @ h y p e r b a r e x . n a z w a . p l  

 

 

 

 

POLISH 
HYPERBARIC 
RESEARCH 
 

ISSN 1734 – 7009 
 
eISSN 2084 – 0535 

 
PolHypRes jest indeksowane w bazach: 

 

- BazTech 

- Index Copernicus 

- ARIANTA 

- Polish Medical 

Bibliography/Polish 

Medical Library  

- Baidu Scholar 

- Celdes 

- CNPIEC 

- EBSCO Discovery Service 

- WorldCat (OCLC) 

- Google Scholar 

- J-Gate 

- Naviga (Softweco) 

 

 

- Primo Central (ExLibris) 

- ReadCube 

- Summon (Serials Solutions/ProQuest) 

- TDOne (TDNet) 

- CNKI Scholar  

- DOAJ (Directory of open access journals) 

- Cabell`s Directory 

- JournalTOCs 

- POL-Index 

- TEMA Technik und Management 

- Case 

- WanFang Data 

- KESLI-NDSL(Korean National Discovery for 

Science Leaders 

- Polish Scientific Journals Database 
 

 wersja elektroniczna Czasopisma i strona 

internetowa dofinansowane przez 

Ministerstwo Nauki 

 

 

 
 

Nakład wersji drukowanej 250 egzemplarzy 

 QUARTERLY POLISH HYPERBARIC MEDICINE AND TECHNOLOGY SOCIETY 

volume 2(59)        june 2017 
 



Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 
tom 2(59)          czerwiec 2017 

Oświadczenia Redakcji / Statement from the Editor 

Wersją pierwotną Polish Hyperbaric Research jest wersja drukowana. 

Polish Hyperbaric Research is originally distributed in print. 

Pierwotną wersją każdego artykułu jest wersja anglojęzyczna. 

The original version of each article is the English version 

Artykuły nadsyłane do druku recenzowane są zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki. 

Szczegóły procedury recenzowania na stronie internetowej www.phr.net.pl. 

Submitted articles are peer-reviewed in accordance with the Ministry of Science and Higher Education 

guidelines. Detailed information on review procedures can be found at www.phr.net.pl. 

Dbając o rzetelność naukową i zasady etyki publikacyjnej redakcja stosuje procedury ujęte 

w diagramach Comittee of Publication Ethics (COPE). Ich zachowanie przez Autorów jest warunkiem 
publikacji artykułu. Szczegóły procedur na stronie internetowej www.phr.net.pl 

ihttps://publicationethics.org/resources. 

Dbając o prawa autorskie do przeprowadzanych badań a także rzetelność procesu recenzowania Redakcja 

Polish Hyperbaric Research zapewnia brak konfliktu interesów pomiędzy autorami a recenzentami. 

The editorial team, concerned about the journal’s academic reliability, implements procedures included in 

the diagrams Comittee of Publication Ethics (COPE). Detailed information on exact procedures can be 

found at: https://publicationethics.org/resources. 

In an effort to protect the copyrights to the conducted research as well as to ensure reliability of the 

reviewing process the editorial staff of Polish Hyperbaric Research hereby guarantees that there is no 

conflict of interest between the authors and the reviewers. 

Wydawca: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 81-103 Gdynia 3 
ul. Grudzińskiego 4  box. 18  fax. +48 261 262 230, e.mail: phr@phr.net.pl 
Publisher: Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 81-103 Gdynia 3,  
ul. Grudzińskiego 4  box. 18  fax. +48 261 262 230, email: phr@phr.net.pl 

© Copyright by Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society, Gdynia 2017 

Pewne prawa zastrzeżone. Tekst niniejszej publikacji jest dostępny na licencji Creative Commons BY-SA-
NC. 3.0 Polska. Zasady własności prawnej na stronie internetowej www.phr.net.pl 
Some rights reserved. The text of the publication is available within the license Creative Commons  BY-SA-
NC. 3.0 Poland. The principles concerned with legal property are stipulated at www.phr.net.pl 

Instytucja finansująca; Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 
Sponsoring: Polish Hyperbaric Medicine & Technology Society 

QUARTERLY POLISH HYPERBARIC MEDICINE AND TECHNOLOGY SOCIETY 

volume 2(59)           june 2017 



Rada Naukowa / Editorial Board 

prof. Andrzej Buczyński, M.D., Ph.D.; prof. Ugo Carraro, M.D., Ph.D. (Italy); prof. Grzegorz Cieślar, M.D., Ph.D.; prof. 
Adam Charchalis, D.Sc., Eng.; Didier Chollet Ph.D. associate prof. (France); prof. Krzysztof Chomiczewski, M.D., 

Ph.D.; prof. Mario J. Costa Ph.D. (Portugal); prof. Claude Cuvelier, M.D., Ph.D. (Belgium); John T. Fitter, M.D., Ph.D. 

(Australia); Tadeusz Graczyk, D.Sc., Eng. associate prof.; prof Siergiej Gulyar, M.D., Ph.D. (Ukraine); Grzegorz 
Kowalski, D.Sc., Eng.; prof Arvils Lielvards, Ph.D. (Latvia); prof. Sam Mesiano (USA); prof Igor Murawow, Ph.D. 

(Ukraine); prof. Motomu Nakashima, D.Sc., Eng. (Japan); P h . D . ;  Katarzyna Ostapowicz, M.D., Ph.D. associate prof.; 

prof Manny Radomski, (Canada); Marek Rejman, Ph.D. associate prof.; prof. Yoshimitsu Shimoyama, Ph.D. (Japan); 
prof. Aleksander Sieroń, M . D . , P h . D . ;  prof. António J. Silva, Ph.D. (Portugal); prof Roger Smith, M.D., Ph.D. 

(Australia); prof. Robert Keig Stallman Ph D. (Norway); Akin Toklu M.D. Ph.D. (Turkey); Wojciech Wiesner, Ph.D. 

associate prof.; Ikuta Yasushi, Ph.D. associate prof. (Japan);Paweł Zarzycki, Ph.D., associate prof. 

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW 
Materiał nadesłany do druku w PolHypRes powinien być napisany w całości czcionką Arial, Times New Roman lub Cambria 9 pcs  

w jednolitym stylu, bez podkreśleń, wersalików i kapitalików. Wykorzystanie pogrubienia czcionki i kursywy należy ograniczyć do 

niezbędnego minimum. W całym tekście należy zachować pojedyncze odstępy pomiędzy wierszami i normalne odstępy pomiędzy znakami. 

Wszystkie marginesy 2 cm, bez marginesu na oprawę, akapit 1,25 cm. Strona A4.  

Plik zawierający cały artykuł wraz z rysunkami i fotografiami nie może być większy niż 5 MB. Materiał powinien być opracowany 

w języku polskim i/lub angielskim za pomocą edytora tekstów MS Word (plik .doc, nie docx!). Na pierwszej stronie: pełne imię i nazwisko 

autora (autorów), ze wskazaniem autora do korespondencji i jego dane teleadresowe. Następnie, w języku polskim i angielskim: afiliacje 

poszczególnych autorów, tytuł pracy, streszczenie nie dłuższe niż 250 słów z zachowanym podziałem na wstęp, materiał i metody, wyniki  

i ich omówienie (dla prac oryginalnych), słowa kluczowe, nie mniej niż 3. Ten sam układ rozdziałów wzbogacony o wnioski również we 

właściwej pracy. Jeżeli badania były wykonywane na zlecenie, w ramach grantu, pracy statutowej itd., należy podać źródło finansowania. 

Przypisów dolnych nie stosujemy. 

Liczba autocytowań nie może przekroczyć 20% pozycji piśmiennictwa. Bibliografię podajemy według stylu Vancouver; numeracja 

cytowań odpowiada kolejności występowania w tekście, gdzie są oznaczane cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych  na końcu zdania 

i przed kropką.  

Tabele, wyłącznie - biało czarne, w tekście wyśrodkowane, komórki tabel wyśrodkowane, tekst tabeli czcionką Cambria 11 pcs. 

Opis tabeli czcionką Arial 8 pcs. Linie tabeli jedynie poziome, bez cieniowania. 

Ilustracje czarno-białe, w uzasadnionych przypadkach kolorowe. Opis czcionką Arial 7 pcs. Zdjęcia w rozdzielczości minimum 300 

dpi. Dopuszcza się jednolitą numerację dla rysunków i zdjęć. Ilustracje w formacie umożliwiającym ich edycję (*.jpg, *.tif). Wykres 

wygenerowany za pomocą pakietu MS Excel nadsyłać należy z arkuszem źródłowym, jeśli wykres wygenerowanym w innym 

oprogramowaniu np. Statistica to jako plik graficzny (*.jpg, *.tif). Grafika wektorowa, nie rastrowa.  

Równania należy tworzyć edytorem równań programu MS Word. Pod równaniem należy wyjaśnić wszystkie zastosowane w nim 

skróty i symbole. W przypadku większej ilości równań w tekście dopuszczalne jest nadesłanie pracy w formacie .docx. 

Szczgółowa instrukcja dla autorów znajduje się na stronie internetowej PolHypRes 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 
Material submitted for print in PolHypRes should be written entirely in Arial, Times New Roman or Cambria 9 pcs font in uniform 

style, without underlining, capitals or small capitals. The use of boldface and italics should be limited to a minimum. The whole text should 

maintain single spacing between paragraphs and normal spacing between characters. With the page being A4, all margins should be set at  

2 cm, paragraph 1.25 cm, without leaving a margin for a frame. 

The size of a file containing a full article with figures and photographs must not exceed 5 MB. The material should be prepared in 

Polish and/or English language with the use of text editor software MS Word (.doc file, not docx!).  

The first page should contain: first name and surname of the author(s) along with their correspondence address. Next, both in Polish and 

English, authors should provide: affiliations of particular authors, the title of the work along with an abstract of a maximum of 250 words 

(with a division into introduction, material and methods, results and discussion (for original works) and key words - this last being not less 

than 3 in number). The article should have the same structure, extended with conclusions. If a research was commissioned within a certain 

grant, statutory work, etc. it is required to specify the source of financing. It is recommended not to use footnotes. 

The number of auto-citations must not exceed 20% of the bibliography items. The bibliography is to be provided in Vancouver 

style; the numbering of citations should be correspondent to the order of their occurrence in the text, where they will be marked with Arabic 

numerals provided in square brackets at the end of a sentence and before the full stop. 

Tables should be black and white only, be middle spaced in the text, with centralised cells, and text provided in Cambria 11 pcs. 

Only horizontal lines, without shading effects, are allowable in tables. Table descriptions should be provided in Arial 7 pcs. 

Illustrations should be black and white, but in substantiated cases can be colour. Descriptions should be in Arial 8 pcs, whilst 

photographs should be of a minimum resolution of 300 dpi. It is allowable to have uniform numbering of figures and photographs. 

Illustrations should be provided in an editable format (*.jpg, *.tif). Charts generated with the use of the MS Excel package should be submitted 

together with source sheets; if charts are generated with the use of a different software, e.g. Statistica, it should take the form of a graphic file 

(*.jpg, *.tif). Vector graphics, not raster. 

Equations should be created with the equation editor of MS Word. It is required to provide an explanation of all the applied 

abbreviations and symbols. In the case of a larger number of equations in a text it is allowable to submit text in the .docx format. 

Detailed instruction for authors is available at the PolHypRes website. 



POLISH

HYPERBARIC

RESEARCH

2017 NUMER 2 (59) 

Spis treści 

TECHNIKA 

R. Kłos 
Zagrożenie wybuchem wodoru na okręcie podwodnym cz. 4. Prowadzenie projektów wysokiego 
ryzyka………………………………………………………………………………………………………… str. 7 

MEDYCYNA 

K.Gadomski, P. Siermontowski, Z. Dąbrowiecki, R. Olszański 

Narażenie na alergię kontaktową na  materiały skafandra i wyposażenia nurka…………………… str. 57 

ZZA ŻELAZNEJ KURTYNY 

A. Dolatkowski, J. Szczeblewska, L. Łaba, B. Łokucijewski 
Poziom cukru we krwi nurków pod wpływem hiperbarii……………………………………………….. str. 61 

Wspomnienie o kmdr prof. zw. dr.med. Augustynie Dolatkowskim…………………………………… str. 69 



 

 

POLISH 

HYPERBARIC 

RESEARCH 

 
2017 NUMBER 2 (59) 

 

List of content 
 

 

 

TECHNOLOGY  

  

R. Kłos  
The risk of hydrogen explosion in a submarine p. IV The implementation of high risk 

projects………………………………………………………………………………………………………….. p. 7 
  

MEDICINE  

  

K.Gadomski, P. Siermontowski, Z. Dąbrowiecki, R. Olszański  
The risk of developing a contact allergy to materials present in diving suits and diving equipment. p. 57 

  

FROM BEHINDE THE IRON CURTAIN  

  

A. Dolatkowski, J. Szczeblewska, L. Łaba, B. Łokucijewski  

The sugar level in divers' blood in hyperbaric conditions……………………………………………….. p. 61 

  
 

 
 

Memory of cpt(N) prof. Augustyn Dolatkowski MD PhD. …….………………………………………... p. 69 
  

 





POLISH HYPERBARIC RESEARCH 2(59)2017 
Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

7 

THE RISK OF HYDROGEN EXPLOSION IN A SUBMARINE P. IV 

THE IMPLEMENTATION OF HIGH RISK PROJECTS 

ZAGROŻENIE WYBUCHEM WODORU NA OKRĘCIE PODWODNYM CZ. IV 
PROWADZENIE PROJEKTÓW WYSOKIEGO RYZYKA 

РИСК ВЗРЫВА ВОДОРОДА НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ Ч. IV 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ВЫСОКОГО РИСКА 

RISIKO EINER WASSERSTOFF-EXPLOSION AUF EINEM U-BOOT, TEIL IV 

DURCHFÜHRUNG VON PROJEKTEN MIT HOHEM RISIKO 

RIESGO DE EXPLOSIÓN DE HIDRÓGENO EN SUBMARINOS CAP. IV 

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ALTO RIESGO 

Ryszard Kłos

Polish Naval Academy, Department of Underwater Work Technology in Gdynia, Poland 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

This series of articles on high risk projects looks at the example of the modernisation of hydrogen incinerators on a submarine. The article describes 
problems connected with the management of such a project. 
Keywords: project risk, project risk analysis, risk analysis methods. 

W cyklu artykułów przedstawiono problematykę prowadzenia projektu dużego ryzyka na przykładzie modernizacji spalarek wodoru na okręcie podwodnym. 
W artykule opisano problemy zarządzania takim projektem. 
Słowa kluczowe: ryzyko projektowe, analiza ryzyka w projekcie, metody analizy ryzyka. 

В цикле статей представлена  проблематика управления проектом высокого риска на примере модернизации водородных двигателей на 
подводной лодке. В статье описаны проблемы управления таким проектом 
Ключевые слова: проектные риски, анализ рисков в проекте, методы анализа рисков. 

In der Artikelreihe wurde die Problematik der Durchführung eines Projekts mit hohem Risiko am Beispiel der Modernisierung von Wasserstoff-
Verbrennungsanlagen auf einem U-Boot dargestellt. Im Artikel wurden die Probleme beschrieben, ein solches Projekt zu managen. 
Schlüsselwörter: Projektrisiko, Risikoanalyse im Projekt, Methoden zur Risikoanalyse. 

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 los problemas de gestión de dichos problemas. 
Palabras clave: riesgo de proyecto, análisis de riesgo en proyectos, métodos de análisis de riesgos. 
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WSTĘP

Opisywany we wcześniejszych artykułach tego 

cyklu projekt związany z modernizacją spalarek wodoru 

na okręcie podwodnym uznano za projekt wysokiego 

ryzyka. Problemy techniczne zostały omówione  

w poprzednich artykułach cyklu. Ostatni z nich będzie 

ukazywał problemy zarządcze.  

W odpowiedzi na zapotrzebowanie należało 

rozwiązać problem wymiany wkładów katalizatora biorąc 

pod uwagę: 

• możliwych utrudnień dostaw z Rosji,

• ekstremalnie krótki czas realizacji projektu

niezezwalający na podjęcie stosownych badań,

• dużą presję, gdyż projekt był małym elementem 

zakresu remontu okrętu podwodnego, z którego 

jednak nie można było zrezygnować,

• niski budżet projektu,

• kompetencje Ak ad em ii  w zakresie 

rozwiązywania sytuacji problemowych  

w obszarze katalizy nie były duże,

• Ak ad em i a  nie posiada odpowiednich tradycji, 

w konsekwencji także zaplecza do prowadzenia 

tego rodzaju prac. 

WPROWADZENIE

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe na okręcie 

podwodnym ��, który z natury swej misji działa  

w odosobnieniu, stanowi kluczową sytuację problemową 

z punktu widzenia bezpieczeństwa załogi  

i zabezpieczenia misji bojowych.  

Jednym z czynników stwarzających potencjalne 

zagrożenie wybuchowe jest wodór, który może być 

emitowany zawsze, lecz najintensywniej przy ładowaniu 

integralnego zestawu baterii akumulatorów [1]. System 

zabezpieczający przed możliwością wystąpienia 

zagrożenia. 

INTRODUCTION

A project, described in the previous articles of 

this series connected with the modernisation of hydrogen 

incinerators on a submarine, was considered a high-risk 

project. Technical problems have been discussed in 

earlier articles of the series. This, the last of them, will 

demonstrate the management problems encountered.  

To understand the scale of the problem 

encountered during the replacement of the catalyst 

inserts, it is necessary to taking into account the 

following: 

• potential obstacles in relation to supplies from 

Russia,

• an extremely short project implementation time, 

which prevented the carrying out of appropriate 

levels of research, 

• a lot of pressure since the project constituted 

a small element in the scope of the overhaul of

the submarine, which however could not be

omitted,

• low project budget, 

• The A c ad em y's  competences in solving 

catalysis-related problems in catalysis were not 

very high,

• The A c ad em y  lacks suitable traditions and thus

proper facilities to conduct works of this type. 

INTRODUCTION

The explosion protection system provided on  

a submarine (��), which by the nature of its purpose 

works separately, constitutes a key problem situation 

from the point of view of crew safety and combat mission 

security. 

One of the factors that creates a potential fire 

and explosion hazard is the presence of hydrogen, which 

can be emitted continuously, however its greatest 

intensity is noted during the charging of an integral 

battery pack [1]. 
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Tab. 1 

The generated Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT), with regard to internal and external conditions, are all linked to the assurance 
of the required quality of the hydrogen burning process. 

Wygenerowane mocne strony �, słabe strony �, szanse � oraz zagrożenia � dla uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących zapewnienia 
wymaganej jakości procesu dopalania wodoru. 

S 1 available scientific-research base 

2 available scientific-research potential 

3 experience gained 

W 1 insufficient military repair base 

2 old burner blocks 

3 old burner block installations 

O 1 NATO accession 

2 access to the latest technologies 

3 modernisation plan of the Armed Forces 

T 1 inoperability  of the submarine 

2 fire hazard on a submarine 

3 lack of spare parts 

S (Strengths): all that constitutes an asset or advantage of the system analysed 

W (Weaknesses): all that constitutes a weakness, barrier, fault of the system analysed 

O (Opportunities): all that creates an opportunity for a positive modification of the system analysed 

T (Threats): all that creates a threat of an unfavourable alteration in the system analysed 

wodorowego składa się z różnych podsystemów w skład 

których wchodzą także systemy dopalania wodoru. 

Analizę kontekstu zapewnienia wymaganej jakości 

procesu dopalania wodoru przeprowadzono metodą 

����1. 

FAZA GENERACJI 

Wyniki generacji spodziewanych mocnych  

i słabych stron oraz zagrożeń i szans zebrano w tab. 1. 

Mocne strony, zawierają wszystko to, co stanowi atuty, 

przewagę czy zaletę analizowanego systemu. Słabe strony 

stanowią wszystko to, co stanowi słabość, barierę czy 

wadę analizowanego systemu. 

The protection system, which guards against 

possible threats related to the hydrogen system, consists 

of various subsystems which also include hydrogen 

incineration systems. An analysis of the context of 

ensuring the required quality of the process of hydrogen 

combustion was carried out with the use of the ���� 

method1. 

GENERATION PHASE 

The results of the generation of the expected 

strengths, weaknesses, threats and opportunities are 
collectively presented in tab. 1. Strengths include 

anything that constitutes an asset or advantage of the 

analysed system, whereas weaknesses include anything 

that constitutes a weakness, barrier or fault of the 

analysed system.  



2017 Vol. 59 Issue 2 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

10 

Tab. 2 

The results of the analysis of the links between SWOT for the internal and external conditions for the assurance of the required quality of hydrogen 
combustion process. 

Wyniki analizy siły powiązań pomiędzy mocnymi stronami � i słabymi stronami � a szansami � oraz zagrożeniami � dla uwarunkowań wewnętrznych 
i zewnętrznych dotyczących zapewnienia wymaganej jakości procesu dopalania wodoru. 

O.Opportunities T.Threats 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

S
.S

tr
e

n
g

t

h
s 

1 1 2 2 2 2 2 

2 0 2 2 2 2 2 

3 1 2 2 2 2 2 

W
.W

e
a

k
n

e
ss

e
s 1 0 2 2 2 2 2 

2 0 1 2 2 2 2 

3 0 1 2 2 2 2 

0 no effect 

1 weak effect 

2 strong effect 

Tab. 3 

The results of an implication analysis for the strong ties between SWOT for the internal and external conditions for the assurance of the required quality of 
hydrogen combustion process. 

Wyniki analizy implikacji dla silnych powiązań pomiędzy mocnymi stronami � i słabymi stronami � a szansami � oraz zagrożenimi � dla uwarunkowań 
wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących zapewnienia wymaganej jakości procesu dopalania wodoru. 

O. 

Opportunities 
T.Threats 

O. 

Opportunities 
T.Threats 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

S
.S

tr
e

n
g

t

h
s 

1 N Y N Y N Y N N N N 

2 Y Y N Y Y N N N N N 

3 N Y N Y Y Y N N N N 

W
.W

e
a

k
n

e
ss

e
s 1 N N Y N N N Y N N N 

2 N Y Y N Y Y Y Y 

3  N    Y Y N   Y       Y Y Y  

− Does a given strength allow to use 

a particular opportunity? 

− Does a given strength allow to 

eliminate a particular threat? 

− Does a given weakness limit the 

possibility of using a particular 

opportunity? 

− Does a given weakness raise the risk 

connected with a particular threat? 

− Does a given opportunity enhance  

a particular strength? 

− Does a given opportunity allow to 

eliminate a particular weakness? 

− Does a given threat eliminate  

a particular strength? 

− Does a given threat bring out 

a particular weakness? 

Y−Yes;  N−No 

Szanse zawierają wszystko to, co stwarza dla 

analizowanego systemu szansę korzystnej zmiany. Jako 

zagrożenia przedstawiono wszystko to, co stwarza dla 

analizowanego systemu niebezpieczeństwo zmiany 

niekorzystnej. 

FAZA ANALIZY MOCY ASOCJACJI  

Dla wygenerowanych mocnych � i słabych stron 

�, szans �, oraz zagrożeń � dla uwarunkowań 

wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących realizacji 

zakresu projektu, przeprowadzono analizę mocy 

powiązań w trzystopniowej skali:  

• 0 brak powiązania, 

• 1 słabe powiązania,

• 2 silne powiązania. 

Wyniki analizy tych powiązań zawarto w tab. 2. 

Numeracja wygenerowanych mocnych stron

Opportunities encompass anything that creates 

an opportunity for a positive modification of the system 

analysed. Threats include anything that creates a threat of 

an unfavourable alteration in the system analysed. 

ASSOCIATION ANALYSIS PHASE 

The association analysis, in relation to the 

generated SWOT for internal and external conditions, 

related to project implementation was conducted with the 

use of a three-grade scale:  

• 0 lack of association,

• 1 weak association, 

• 2 strong association.

The results of association analysis are shown in

tab. 2. 

The numbering of the generated SWOT for 

internal and external conditions of project  
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�, słabych stron �, szans � oraz zagrożeń � dla 

uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, 

dotyczących realizacji projektu jest identyczna dla tab.1  

i tab.2. 

DEDUKCJA ZACHODZĄCYCH IMPLIKACJI 

Analizę implikacji wyłonionych silnych asocjacji 

dla lewej strony tab.3 przeprowadzono odpowiadając na 

pytania:  

• Czy dana mocna strona pozwoli nam 
wykorzystać daną szansę? 

• Czy dana mocna strona pozwoli nam 
zniwelować dane zagrożenie? 

• Czy dana słaba strona ogranicza możliwość
wykorzystania danej szansy? 

• Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane 
z danym zagrożeniem? 

a dla prawej strony tab.3 przeprowadzono odpowiadając 

na pytania2: 

• Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę? 

• Czy dana szansa pozwala zniwelować daną 
słabość?

• Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę? 

• Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość? 
Zebrane w tab.3 wyniki analizy implikacji dla 

silnych powiązań posiadają taką samą numerację 

mocnych stron �, słabych stron �, szans � oraz zagrożeń 

� jak w tab.1 i tab.2. 

WYNIKI ANALIZY 

Odpisano jedynie silne powiązania, dla których 

ujawniono związki deterministyczne3 w postaci 

pozytywnej odpowiedzi na pytania uwidocznione  

w tab.3. Przykładowo: 

Czy posiadana baza naukowo-badawcza 
pozwoli na wykorzystanie szansy związanej z planem 
modernizacji Sił Zbrojnych? 

Ogólnie rzecz ujmując baza naukowo-badawcza 

powinna pozwolić na wykorzystanie szansy związanej 

 z planem modernizacji Si ł  Zbr ojn y ch . Obecnie 

Ak ad em i a  nie posiada stałych stanowisk dedykowanych 

do prowadzenia badań efektywności katalitycznych 

systemów do dopalania wodoru, lecz jest w posiadaniu 
elementów, z których można zbudować tymczasowe 

stanowiska badawcze. 

Czy posiadany potencjał naukowo-badawczy 
pozwoli na wykorzystanie szansy związanej 
dostępem do najnowszych technologii? 

Wydaje się, że posiadane możliwości są 

wystarczające do wykorzystania szansy dostępu do 

technologii, który może przyczynić się do wzrostu 

umiejętności wpływających na podniesienie wartości 

potencjału naukowo-badawczego Aka de mi i .  

W odniesieniu do problematyki związanej  

z badaniami nad efektywnymi sposobami dopalania 

wodoru należy jednak zastrzec, że nie obserwuje się woli 
do inwestowania w transfer i rozwój tych technologii  

z korzyścią dla Aka dem i i . 

Dalsza część analizy została tutaj pominięta gdyż 

została ona opisana wcześniej [2]. Konkluzję z niej 

wynikającą zawarto we wnioskach.  

implementation are identical for tab.1 and tab.2. 

DEDUCTION OF THE OCCURRING IMPLICATIONS 

The analysis of implications of the discovered 

strong associations for the left side of tab.3 was carried 

out by providing answers to the following questions:  

• Does a given strength enable the use of 
a particular opportunity? 

• Does a given strength enable the elimination of 
a particular threat?

• Does a given weakness limit the possibility of 
using a particular opportunity? 

• Does a given weakness raise the risk connected
with a particular threat? 

and for the right side of tab.3 the answers to the 

following questions were provided2: 

• Does a given opportunity enhance a particular 
strength?

• Does a given opportunity allow to eliminate 
a particular weakness? 

• Does a given threat eliminate a particular
strength?

• Does a given threat bring out a particular 
weakness? 

The results of the implication analysis collected 

in tab.3, in relation to strong ties, preserve the SWOT 

score applied in tab.1 and tab.2. 

ANALYSIS RESULTS 

Only strong associations were written off for 

which deterministic links were revealed3 in the form of  a 

positive response to questions presented in tab.3. For 

instance: 

Will the available scientific and research 
base allow us to use the opportunity associated with 
the modernisation plan for the Armed Forces? 

Generally speaking, the scientific and research 

base should allow the use of the opportunity associated 

with the Arme d F or c es  modernisation plan. At present, 

the A c ad em y  lacks permanent stations dedicated to 

conducting tests on the catalytic efficiency of hydrogen 

burning systems, however it is in possession of 

components that make it possible to set up temporary 
test benches. 

Will the available scientific and research 
potential enable us to take advantage of the 
opportunity connected with the access to the latest 
technologies? 

It seems that the available possibilities are 

sufficient to exploit the opportunity of accessing the 

technologies, which can contribute to the increase in 

skills, that have an effect on boosting the scientific and 

research potential of the Aca d em y . 

However, in relation to issues concerning the 

research on effective methods of hydrogen burning, it is 

important to take note of the lack of will to invest in the 
transfer and development of the said technologies to the 

Academy's adv ant a ge . 

A further part of the analysis was omitted here 

as it had been previously described [2]. The conclusion 

that is drawn from it is contained in the summary of this 

paper. 
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WNIOSKI 

Z przeprowadzonej analizy kontekstu można 

wysnuć kilka wniosków: 

• Jak na razie nie istnieją na rynku dobre

rozwiązania dopalaczy wodoru, którymi można

byłoby zastąpić istniejące systemy.

• Badania krajowe doprowadziły do powstania 

demonstratorów technologii, które dają nadzieję 

na szybkie opracowanie efektywnych systemów

mogących zastąpić istniejące, wypracowane 

instalacje.

• Posiadana baza laboratoryjna nie jest 

wyposażona w specjalne stanowiska do badania 

instalacji dopalania wodoru, dlatego przy 

prowadzeniu projektu musi być ona zbudowana 

z posiadanych elementów.

• Posiadane doświadczenie może stanowić 

przesłankę dającą nadzieję na wykonanie 

modernizacji systemów dopalania wodoru, choć

niesie za sobą ryzyko braku pozytywnych

efektów takich działań. 

FAZA DEFINIOWANIA 

W fazie definiowania określono ogólną mapę 

procesu. Zdefiniowano podstawowe wymagania � ��4, 

krytyczne z punktu widzenia zapewnienia jakości. 

ZADANIE 

Podstawowym zadaniem jest przywrócenie 

sprawności reaktora katalitycznego do spalania wodoru 

w systemie wentylacji jam akumulatorowych. Parametry 

techniczne określające zdatność systemu zostały opisane 

we wcześniejszych artykułach przynależnych do tego 

cyklu. 

KONTEKST 

Dopalanie wodoru jest elementem systemu 

zabezpieczenia przeciwwybuchowego/przeciwpożaro- 

wego na okręcie podwodnym, gdzie jednym  

z czynników stwarzających potencjalne zagrożenie 

wybuchowe może być wodór emitowany z integralnego 

zestawu baterii akumulatorów.  

UZASADNIENIE 

Dlaczego warto wykonać projekt? 
W związku z możliwymi utrudnieniami  

w dostawach strategicznych części zamiennych z Rosji 

podjęto próby zastępowania dostawców rosyjskich 

dostawami krajowymi lub z krajów �	. 

Dla Aka de mi i  jest to szansa udowodnienia 

swych nabytych zdolności5 w zakresie szybkiego 

reagowania na potrzeby Si ł  Z broj ny ch  RP   

w dokonywaniu zmian technologii wykorzystania sprzętu 

i uzbrojenia. 

Dlaczego obecnie projekt jest kluczowy? 
Projekt stanowi element nierozwiązanej sytuacji 

problemowej. Remont okrętu dobiega końca, lecz  

w związku z brakiem możliwości pozyskanie usług  

z rynku, system dopalania wodoru nie może być zdany 

użytkownikowi.  

CONCLUSIONS 

A number of conclusions can be drawn from the 

conducted context analysis: 

• As for now, the open market does not offer good 

solutions for hydrogen combustion that could

replace the existing systems.

• National research led to the development of 

technology demonstrators that raise hope

regarding the quick development of effective 

systems to replace the existing installations.

• The available laboratory base is not equipped 

with the necessary dedicated test benches to 

inspect hydrogen combustion installations,

hence during the project implementation it had 

to be built from the available components.

• The possessed experience gives hope regarding 

the performance of modernisation on hydrogen 

combustion systems, although it also entails

a certain risk that such activities will not bring

the desired effects.

DEFINITION PHASE 

The definition phase allowed the definition of  

a general process map. It defined the basic � ��4 

requirements; critical from the point of view of quality  

assurance. 

TASK 

The primary task consisted in the restoring of 

the efficiency of a catalytic reactor for hydrogen 

combustion in the system of battery facilities ventilation. 

Technical parameters defining the system capacity have 

been described in previous articles of this cycle. 

CONTEXT 

Hydrogen combustion is part of the anti-

explosion / fire protection system on a submarine, where 

one of the factors producing a potential threat of 

explosion is hydrogen emitted from an integral battery 

pack. 

JUSTIFICATION 

Why is it worth implementing the project? 
Due to possible impediments in the delivery of 

strategic spare parts from Russia, attempts have been 

made to replace Russian suppliers with domestic 

deliveries or supplies from the EU countries. 

To the Ac a de m y ,  this constitutes an 

opportunity to prove its acquired capabilities5 in the area 

of provision of a rapid response to the needs of the 

Pol ish  Arm e d For c es  in the implementation of 

technological changes in the use of military equipment 

and armament. 

Why is the project of key importance at 
present? 

The project is part of an unresolved problem 

situation. The ship repair is nearly complete, however due 

to lack of possibility of obtaining services from the open 

market, the hydrogen combustion system cannot be 

handed over to the user. 
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Jakie są konsekwencje niezrealizowania 
projektu? 

Dalsza niemożliwość wykonania modernizacji 

systemu dopalania wodoru, przy jednoczesnej presji 
czasowej, stwarza możliwość niewypełnienia kontraktu. 

Jakie są inne przedsięwzięcia związane  
z projektem o podobnym lub wyższym priorytecie? 

Projekt stanowi element realizowanego remontu 

okrętu podwodnego i był przyjęty, jako warunek 

podpisania kontraktu na wykonanie tych prac. 

Jakie są implikacje celu projektu z misją Sił  

Zbro jny c h RP? 
Implikacje dla Si ł  Z brojn y ch  RP   

i Mar yn ar ki  Wo je nn ej  R P  leżą w znacznej części  

w sferze mentalnej dowódców, gdyż są narażeni na 
otrzymanie okrętu bez pełnowartościowego systemu 

dopalania wodoru, choć jest on przewidziany  

w wyposażeniu. Należy jednak zauważyć, że znaczna 

część okrętów podwodnych nie posiada takich systemów.  

Nowoczesne akumulatory nie emitują tak 

znacznych ilości wodoru jak ich poprzednie wersje. 

Oczywiście posiadanie systemu dopalania wodoru 

zwiększa bezpieczeństwo i możliwości taktyczne okrętu 

podwodnego, które w warunkach pokoju nie są kluczowe, 

lecz w działaniach wojennych mogą być użyteczne. 

Jakie zdiagnozowano zagrożenia na etapie 
analizy możliwości wykonania projektu? 

Wstępną analizę ryzyka związaną z podjęciem 

się realizacji projektu wykonano metodą ����6 [3]. 

Analiza ryzyka metodą ���� nakierowana jest na 

zdolność do wcześniejszego zidentyfikowania 

potencjalnego ryzyka i zaplanowaniu szybkiego 

przeciwdziałania efektom jego materializacji w systemie 

lub przebiegającym w nim procesie w oparciu o wiedzę 

ekspercką.  

W rozpatrywanym procesie zdiagnozowano 

wstępnie 8 zagrożeń, zebranych dalej w tab.6, związanych 

z czterema rodzajami problemów: 

• brak zaplecza dedykowanego pracom  
z wodorem, 

• presja czasowa,

• ograniczony budżet,

• brak rozpoznania rynku.

CELE I STRUKTURA PROJEKTU 

Hipoteza główna: istnieje możliwość 

przeprowadzenia modernizacji spalarek wodoru przez 

Ak ad em i ę  M ar yn ark i  Woj en nej .  

Hipotezy pomocnicze: 

1. Istnieje możliwość zbudowania stanowiska 

monitoringu potrzebnych parametrów pracy 

spalarek wodoru z elementów wyposażenia 

posiadanych przez Aka dem i ę .  

2. Ak ad em i a  posiada dostateczne umiejętności do 

zbudowania stanowiska monitoringu 

podstawowych parametrów pracy spalarek wodoru.

3. Istnieje możliwość roboczego sprawdzenia 

i wywzorcowania przyrządów do monitorowania 

składu wodoru przez uprawnioną firmę zewnętrzną.

4. Istnieje możliwość bezpiecznego, dynamicznego 

mieszania wodoru z powietrzem w celu

What are the consequences of a failure to 
complete the project? 

Further inability to perform the modernisation 

of the hydrogen combustion system with the 
simultaneous time pressure creates the risk of a failure to 

complete the contract. 

What are the other undertakings related to 
the project of similar or higher priority? 

The project is part of the implemented 

renovation of a submarine and was adopted as  

a condition for signing the contract for the performance of 

the said works. 

What are the implications of the project 
objectives for the mission of the Po lis h Ar med  

Fo rc es? 
The implications for the Pol is h  Arme d F or ce ,  

and the Pol ish  Na v y ,  lieto a large extent in the mental 

sphere of the command officers as they are at risk of 

having a vessel returned that does not possess a fully 

functional hydrogen combustion system, even though it 

has been contractually provided for as part of the 

equipment. It should be noted, however, that a significant 

proportion of submarines do not possess such systems. 

Modern batteries do not emit as much hydrogen 

as their predecessors. Obviously, the provision of  

a hydrogen combustion system increases the safety and 

tactical capabilities of a submarine – though not critical in 

peace, such equipment may prove essential in combat 

activities. 

What are the hazards diagnosed at the stage 
of conducting the feasibility study for the project? 

Preliminary risk analysis related to the 

implementation of the project was carried out using the 

����6 method [3]. Risk analysis using the ���� method 

focuses on the capacity for the early identification of 

potential risk, and planning of rapid counteraction of the 

effects of its materialisation in the system or the process 

occurring therein on the basis of expert knowledge. Initial 

diagnosis allowed the definition of 8 threats in the 

considered process related to four types of problems, 

which are collectively presented in tab.6 below: 

• lack of facilities dedicated to works with the use
of hydrogen,

• time pressure,

• limited budget,

• lack of market recognition. 

OBJECTIVES AND STRUCTURE OF THE PROJECT 

Main hypothesis: It is possible to conduct 

modernisation of the hydrogen incinerators by the Nav al 

Ac a demy. 

Supporting hypotheses: 
1. It is possible to build a monitoring station for 

the required operational parameters of 

hydrogen incinerators from the equipment 

owned by the Acad emy .
2. The Ac a de my staff have sufficient skills to 

build a monitoring station for the basic

operational parameters of hydrogen 

incinerators.
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wytwarzania mieszanin wodorowo-powietrznych 

potrzebnych do badań katalizatorów i prób 

zdawczo-odbiorczych. 

5. Istnieje na rynku producent katalizatorów do

spalania wodoru, które mogą zastąpić oryginalne.

6. Istnieje możliwość zbudowania stanowiska do prób 

i przeprowadzenie wiarogodnych prób zdawczo-

odbiorczych skuteczności działania spalarek 

wodoru.

7. Istnieje znaczne ryzyko niewykonania projektu 

i konieczności zapłacenia kar umownych.

Cel główny: modernizacja spalarek wodoru. 

Cele szczegółowe SPP7: 

1. Wykonanie stanowiska pomiarowego 

zabezpieczającego pomiary w wymaganym zakresie 

na wymaganym poziomie wiarogodności. 

2. Wykonanie stanowiska do wytwarzania mieszanin 

wodorowo-powietrznych z zapewnieniem 

wymaganego składu na wymaganym poziomie 

wiarogodności. 

3. Wytypowanie potencjalnych katalizatorów.

4. Wykonanie stanowiska i przeprowadzenie badań 

katalizatorów.

5. Wykonanie stanowiska i przeprowadzenie prób 

zakładowych i zdawczo-odbiorczych spalarek 

wodoru.

Zadanie główne: zdanie sprawnych spalarek 

wodoru 

Zadania szczegółowe WBS8: 

1. Budowa stanowiska do monitoringu podstawowych 

parametrów procesu badań katalizatorów i pracy 

spalarek wodoru.Analiza

1.1.1. możliwości zamówienia usługi 

wzorcowania przynajmniej urządzeń 

pomiarowych służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa pracy z mieszaninami 

wodorowo-powietrznymi oraz urządzeń, 

których wskazania będą stanowiły 

podstawę prób zdawczo-odbiorczych 

1.1.2. możliwości zastosowania komputero-

wego monitoringu mierzonych 

parametrów 

1.2. Projekt stanowiska. 

1.3. Zakupy wyposażenia 

1.4. Wykonanie stanowiska 

1.5. Wykonanie wzorcowania i próby stanowiska. 

2. Stanowisko do wytwarzania mieszanin wodorowo-

powietrznych

2.1. Analiza  

2.1.1. granic bezpieczeństwa dla pracy  

z mieszaninami wodorowo-

powietrznymi 

2.1.2. możliwości regulacji strumienia 

wodoru 

2.1.3. możliwości regulacji strumienia 

powietrza 

2.1.4. możliwości efektywnego mieszania 

strumieni wodoru i powietrza 

2.1.5. możliwości wykorzystania stanowiska 

do monitoringu podstawowych 

parametrów procesu badań 

katalizatorów i pracy spalarek wodoru 

3. It is possible to commission the performance of 

checks and calibration of the instruments

monitoring the composition of hydrogen to an 

authorised external company. 

4. It is possible to safely and dynamically mix 

hydrogen with air to produce hydrogen-air 

mixtures needed for catalyst and delivery 

acceptance tests.

5. The open market offers catalysts for hydrogen 

combustion which may replace the original 

ones.

6. It is possible to build test benches to carry out

reliable acceptance tests regarding the efficiency 

of hydrogen incinerators.

7. There is a significant risk of project non-

performance and the requirement to pay 

penalties.

Main objective: modernisation of hydrogen 

incinerators.

Specific objectives (PDS) 7: 
1. Performance of a measurement station ensuring 

measurements within the required range and 

reliability level. 

2. Performance of a station for the production of 

hydrogen-air mixes guaranteeing the required 

composition at the required reliability level. 

3. Selection of potential catalyst types.

4. Setting up of a station and conducting catalyst

tests.

5. Performance of a station and conducting in- 

house and acceptance tests on hydrogen 

incinerators.

Main task: Handing over of operational 

hydrogen incinerators. 

WBS Specific Tasks8: 

1. Construction of a monitoring station for basic 

process parameters of catalytic converters and 

hydrogen incinerator.Analysis possibility to 

commission a calibration service at least 

for the measuring devices to ensure 

safety of working with hydrogen-air 

mixtures and equipment whose 

indications will constitute the basis for 

the acceptance testspossibility to use 

computer monitoring of the measured 

parameters 

1.2 Station design 

1.3 Equipment purchases 

1.4 Station performance 

1.5 Station calibration and tests 

2. Station for the production of hydrogen-air mixtures
2.1 Analysis

2.1.1 safety limits for working with hydrogen-

air mixtures 

2.1.2 possibility of adjusting the hydrogen flow 

2.1.3 possibility of adjusting the air flow 

2.1.4 possibility of effective mixing of hydrogen 

and air flows 

2.1.5 possibility of using a station for 

monitoring the basic process parameters 

of catalysts and hydrogen incinerators in 

order to monitor the composition of the 

obtained hydrogen-air mixture 
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do monitorowania składu 

otrzymywanej mieszaniny wodorowo-

powietrznej 

2.2. Projekty 
2.2.1. dozownika wodoru 

2.2.2. kontroli strumienia powietrza 

2.2.3. podłączenia stanowiska do 

monitoringu podstawowych parame-

trów procesu badań katalizatorów  

i pracy spalarek wodoru do 

monitorowania składu otrzymywanej 

mieszaniny wodorowo-powietrznej 

2.2.4. kompletnego stanowiska 

2.3. Wykonanie stanowiska  

2.4. Próby stanowiska 

3. Stanowisko do badań katalizatorów

3.1. Analiza 
3.1.1. znalezienie katalizatorów do spalania 

wodoru 

3.1.2. rozeznanie możliwości realizacji dostaw 

katalizatorów 

3.1.3. rozeznanie sposobów badań 

katalizatorów 

3.1.4. możliwości budowy stanowiska do badań 

katalizatorów 

3.2. Projekt  

3.2.1. podłączenia stanowiska do systemu 

otrzymywania mieszanin wodorowo-

powietrznych 

3.2.2. podłączenia stanowiska do systemu 

monitoringu podstawowych parame-
trów procesu badań katalizatorów  

i pracy spalarek wodoru do 

monitorowania składu otrzymywanej 

mieszaniny wodorowo-powietrznej 

3.2.3. podłączenia armatury 

3.3. Zakupy katalizatorów 

3.4. Badania katalizatorów 

4. Stanowisko do prób zdawczo-odbiorczych

4.1. Analiza 

4.1.1. możliwości zaadoptowania stanowiska 

do badań katalizatorów na stanowisko 

do prób zdawczo-odbiorczych 

4.1.2. kapitalizacja wiedzy na temat 

możliwości zastosowań systemów 
katalitycznych dopalania materiałów 

utlenialnych w powietrzu 

4.2. Projekt stanowiska do prób zdawczo-

odbiorczych 

4.3. Budowa stanowiska do prób zdawczo-

odbiorczych 

4.4. Wykonanie prób zdawczo-odbiorczych 

WSTĘPNA ANALIZA RYZYKA PROJEKTOWEGO 

Wstępną analizę ryzyka dla procesu remontu 

spalarek wodoru wykonano metodą ���� [3]. Analiza 

ryzyka metodą ���� nakierowana jest na zdolność do 

przewidywania wystąpienia niezgodności w systemie lub 

przebiegającym w nim procesie w oparciu o wiedzę 

ekspercką i zawczasu opracowanie sposobów reakcji na 

zmaterializowane ryzyko bez względu na skalę 

materializacji9 [4]. Dlatego, jest to metoda używana 

chętniej do analizy technicznej niż ekonomicznej. 

A naliza ���� nie tylko przyczynia się do 

minimalizacji skutków materializacji ryzyka, ale ustala  

hierarchię rodzajów zdiagnozowanych, inherentnych jego 

2.2 Designs 

2.2.1 hydrogen dispenser 

2.2.2 air flow control 

2.2.3 connection of the station monitoring the 
basic process parameters of catalysts and 

hydrogen incinerators in order to 

monitor the composition of the obtained 

hydrogen-air mixture 

2.2.4 a complete station 

2.3 Station performance  

2.4 Station tests 

3. Catalyst test station

3.1 Analysis 

3.1.1 finding of hydrogen combustion catalysts 

3.1.2 discerning the possibilities of catalyst 

delivery 

3.1.3 discern the methods for performing 
catalyst tests 

3.1.4 possibility of building  

a catalyst test stand 

3.2 Design  

3.2.1 connection of the station to the 

hydrogen-air mixing system 

3.2.2 connection of the station monitoring the 

basic process parameters of catalysts and 

hydrogen incinerators in order to 

monitor the composition of the obtained 

hydrogen-air mixture 

3.2.3 connection fittings 

3.3 Catalyst purchasing 
3.4 Catalyst tests

4. Delivery acceptance tests station

4.1 Analysis

4.1.1 possibility of adopting a catalyst test 

stand for delivery acceptance tests 

4.1.2 capitalisation of knowledge on the 

applicability of catalytic systems for the 

combustion of materials oxidised in the 

air 

4.2 Design of a station for delivery 

acceptance tests 

4.3 Construction of a station for delivery 

acceptance tests 

4.4 Performance of delivery acceptance tests 

PRELIMINARY PROJECT RISK ANALYSIS 

Preliminary risk analysis for the process of 

renovation of hydrogen incinerators was carried out 

using the ����method [3]. Risk analysis conducted with 

the use of the ����method focuses on the capability to 

anticipate an occurrence of an instability in the system or 

an implemented process based on expert knowledge, as 

well as preparing in advance ways to respond to 

materialised risk regardless of the scale of such 

materialisation9 [4]. Therefore, this is a method more  

often applied in technical than economic analysis.  

The ����	analysis not only contributes to the 

minimisation of effects of risk materialisation, but also 

establishes the hierarchy of types of its diagnosed, 
inherent types, and thus sets the necessary level and 

direction of monitoring of threats and opportunities. 

The lack of possibility to ensure secure zones at the 

Ac a de my is linked to the absence of tradition in 

conducting tests with the use of hydrogen. Initial model 

tests at the A ca d em y  were conducted with the use of 
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rodzajów a przez to pozwala ustalić niezbędny poziom  

i kierunki prowadzonego monitoringu zagrożeń i szans. 

Brak możliwości zapewnienia stref 

bezpieczeństwa na terenie Ak ad em i i  wiąże się  

z brakiem tradycji w prowadzeniu badań z użyciem 

wodoru. Wstępne badania modelowe zrealizowane  

w Akademi i prowadzone były z bezpiecznymi 

mieszaninami wodorowo-powietrznymi10 niestwarzają-

cymi zagrożenia11 wybuchowego.  

Obecnie koniecznym jest wykorzystanie 

strumieni mieszanin, które ze względów technicznych  

i finansowych12 powinny być otrzymywane poprzez 

dynamiczne mieszanie wodoru z powietrzem. 

Intensywność stwarzanego zagrożenia jest wysoka, 

oceniana na poziomie 
 = 9 w dziesięciopunktowej skali. 
Względne prawdopodobieństwo materializacji 

ryzyka jest także relatywnie wysokie i oszacowane na 

poziomie � = 8 w dziesięciopunktowej skali. Natomiast  

w tym zakresie występuje idealna detekcja na poziomie 

�% ≅ 100%, stąd względny poziom prawdopodobieństwa 

detekcji oszacowano na � = 1.  

Poziom względnej liczby ryzyka13 �   nie 

przekracza wartości krytycznej �  � � = 100, choć jest 

wysoki i wynosi �  = 72. Odpowiedzialność za 

przygotowanie terenu do prób zostało powierzone 

zleceniodawcy stąd Aka demi a przeniosła ryzyko 

obniżając poziom względnej liczby ryzyka Ak ad em i i do 

znikomego �= 8 − tab. 6. 

Konieczność zapewnienia stref bezpieczeństwa 

wiąże się z potrzebą wytwarzania znacznych strumieni 

mieszanin wodorowo-powietrznych domieszkując czysty 

wodór do strumienia powietrza. Intensywność 

stwarzanego zagrożenia oceniono na tym samym jak 

poprzednio poziomie względnym 
 = 9.  
Względne prawdopodobieństwo materializacji 

ryzyka jest także relatywnie wysokie i oszacowane na 

poziomie � = 9. Natomiast w tym zakresie występuje 

idealna detekcja stąd jej względny poziom oszacowano na 

� = 1, co odpowiada detekcji na poziomie �% ≅ 100%. 

Poziom względnej liczby ryzyka �� nie przekracza 

wartości krytycznej ���� = 100, choć jest także wysoki  

i wynosi �� = 81.  

Odpowiedzialność za przygotowanie terenu do 

prób zostało już powierzone zleceniodawcy stąd 

Ak ad em i a  przeniosła ryzyko związane z możliwością 

zaistnienia wybuchu na jej terenie. Na Aka de mi i  jednak 

ciążyła odpowiedzialność zaprojektowania instalacji do 

otrzymywania strumieni wodorowo-powietrznych, stąd 

odpowiedzialność jest współdzielona przez Akad em ię . 

Ak ad em i a  posiada doświadczenia  

w projektowaniu systemów stało-dozujących, lecz dla 

małych strumieni. Pozostaje sprawą otwartą umiejętność 

szybkiego zaprojektowania i budowy takiego systemu. 

Można założyć, że względne prawdopodobieństwo 

materializacji ryzyka przy uwzględnieniu doświadczenia 

Ak ad em i i  może być obniżone do poziomu 

umiarkowanego � = 6, co pozwoli na obniżenie 

względnej liczby ryzyka do poziomu �� = 54. 

Brak stanowisk pomiarowych wiąże się także  

z brakiem tradycji w prowadzeniu badań z użyciem 

wodoru. Jak już wspomniano wstępne badania modelowe 

zrealizowane w Aka de mi i  prowadzone były  

z systemami pomiarowymi, które zostały już rozebrane  

i zagospodarowane w inny sposób. Obecnie koniecznym 

jest zbudowanie ich na nowo.  

W zględna intensywność ryzyka braku 

możliwości budowy adekwatnych stanowisk, zwłaszcza  

przy presji czasowej i ograniczonym budżecie jest 

safe hydrogen-air mixtures10 that did not involve the risk 

of an explosion11. It is now necessary to use streams of 

mixtures which, for technical and financial reasons12, 

should be obtained through the dynamic mixing of 

hydrogen and air. The intensity of the created threat is 

high, rated at the level 
 = 9 on a ten-point scale.  
The relative probability of risk materialisation is 

also relatively high and estimated at a level � = 8 on  

a ten-point scale. On the other hand, the ideal detection 

occurs at the level �% ≅ 100%, thus the relative level of 

probability of detection is estimated at � = 1.  

The relative risk level � 13 does not exceed the 

critical value ��� = 100, although it is high and amounts 

to �= 72. The responsibility for the preparation of the 

trial site was entrusted to the project initiator, thus the 

A c ad emy transferred the risk by lowering the level of the 

relative risk priority number for the Ac a demy to 

a negligible �= 8 − tab. 6. 
The necessity to ensure safety zones is linked to 

the need for production of large flows of hydrogen-air 

mixtures by introducing pure hydrogen into the air flow. 

The intensity of the created threat was assessed to be at 

the same level as the relative level before, i.e. 
 = 9.  

The relative probability of risk materialisation is 

also relatively high and estimated to be at the level � = 9. 

On the other hand, within this scope the ideal detection 

occurs, thus its relative level has been estimated at � = 1, 

which corresponds to the detection at the level of 

�% ≅ 100%. The level of the relative risk priority number 

(��) does not exceed the critical value ���� = 100, 

although it is also high and amounts to �� = 81.  

The responsibility for the preparation of the trial 

site has already been entrusted to the project initiator, 

thus the Ac a d em y  has transferred the risk of an 

explosion in its area. Nonetheless, the A ca d em y  was still 

responsible for designing the installation for obtaining 

hydrogen-air flows, hence the liability is shared by the 

Ac a de my . 

The A c ad em y  has experience in designing 

continuous dosing systems, however for small streams. It 

remains an open issue to develop the skills to quickly 

design and build such a system. It can be assumed that the 

relative probability of risk materialisation, taking into 

account the Ac ad em y's  experience, may be reduced to  

a moderate level of � = 6, which will enable reduction of 

the relative risk priority number to the level �� = 54. 

The absence of measurement stations is also 

linked to a lack of tradition in conducting research with 

the use of hydrogen. As already mentioned, initial model 

studies carried out at the Aca d em y  were conducted with 

measurement systems that had previously been 

dismantled and utilised for different purposes. It was now 

necessary to rebuild them.  

The relative intensity of the risk connected to 

the lack of any possibility of building adequate stations, 

particularly under the time constraints and with a limited 

budget, is high and has been estimated at a level 
 = 7 on 

a ten-point scale.  

The relative probability of risk materialisation is 

also relatively high and estimated to be at the level � = 8. 
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duża i została oszacowana na poziomie 
 � 7  

w dziesięciopunktowej skali.  

Względne prawdopodobieństwo materializacji 

ryzyka jest także relatywnie wysokie i oszacowane na 
poziomie  � 8.  
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Tab. 4 

Risk analysis for the initial project feasibility study 

Analiza ryzyka dla wstępnego studium wykonalności projektu. 

I P D RPN=I    ×P×D

hydrogen dosage system 9 damage 3
possible full 

detection
5 135

implementation 

research
9 3 3 81

air flow feeding system 9 choking 7
possible ideal 

detection
1 63

implementation 

research
9 4 1 36

mixing system 9

insufficient 

hydrogen 

expansion

9
possible full 

detection
2 162

implementation 

research
9 3 2 54

catalyst tests station
incinerator 

destruction
6

sudden increase 

of working 

temperature

7
possible full 

detection
3 126

application of 

temperature 

measurements

6 2 3 36

production of an 

explosive mix
9

bad mixing 

conditions
8

possible full 

detection
2 144 measurements 9 8 1 72

lack of 

acceptance of 

works

10
erroneous 

measurements
3

possible full 

detection
3 90 SOP 10 3 2 60

production of an 

explosive mix

Corrected RPN

I P D RPN

delivery acceptance tests station

Intensity of generated threat I Probability of occurrence P Probability of detection D

1:Almost imperceptible 1: Improbable 1: ideal detection D%≅100%

2-3: Insignificant burden on the customer 2-3: Very little probable 2-5: full detection (100%>D%≥99.7%)

4-6: Moderate impact 4-6: Small probability 6-8: possible aver. detection (99.7%>D%≥98%)

RPN  (Risk Priority Number) - Critical value of relative risk priority number RPN >100

Type of problem/   

problem situation

Effect of risk 

materalisation

Impact intensity 

upon risk 

materialisation

Probable cause 

of risk 

materalisation

Probability of 

risk 

materalisation

Possibility of 

detection of risk 

materalisation

Probability of 

detection of risk 

materialisation

RPN   

Applied 

countermeasures 

for risk 

materialisation

7-8: Significant impact 7-8: Moderate probability 9: incomplete detection (98%>D%≥90%)

9-10: Very significant impact 9-10:High probability 10: lack of detection D%≅0%
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Dla tego ryzyka występuje pełna detekcja stąd 

względne prawdopodobieństwo detekcji � oszacowano 

na poziomie � � 2, co odpowiada detekcji na poziomie 

100% � �% � 99,7%. Poziom względnej liczby ryzyka 

�� przekracza nieznacznie wartość krytyczną 

���� � 100 i wynosi �� � 112.  

W celu zmniejszenia zagrożenia materializacją 

ryzyka należy rozpatrzyć możliwość wypożyczenia lub 

adaptacji posiadanego wyposażenia pomiarowego. 

Ponieważ Aka de mi a  jest właścicielem eksplozymetrów, 

których wykorzystanie może zmniejszyć względną 

intensywność stwarzanego ryzyka, obniżając go do 

szacowanego poziomu 
 � 3 a względne 

prawdopodobieństwo detekcji, do poziomu idealnego 

� � 1, powodując jednocześnie obniżenie wartości 
względnej liczby ryzyka �� do akceptowalnego, 

niskiego poziomu �� � 24. 

Zapóźnienia w rozwiązaniu sytuacji 

problemowej związanej z naprawą reaktorów systemu 

dopalania wodoru spowodowały wzrost presji czasowej. 

Modernizacja spalarek musi być zakończona w terminie 

czterech miesięcy. W tym terminie należy wykonać 

projekty, zakupy, zbudować aparaturę i przeprowadzić 

badania wdrożeniowe katalizatora. Negatywny wynik 

tych badań spowoduje przekroczenie czasu wymiany 

złoża i przeprowadzenia prób zdawczych. Taki plan ma 

nikłe szanse terminowego zrealizowania, nawet przy 

osiągnięciu sukcesu w pierwszym podejściu.  

Projekt nie posiada żadnej rezerwy czasowej na 
powtórzenie badań stąd względną intensywność 

stwarzanego ryzyka oceniono na wysokie 
 � 8. 

Względne prawdopodobieństwo materializacji ryzyka jest 

także krytyczne, dlatego oszacowano je na poziomie 

 � 9. Natomiast detekcję oceniono na poziomie pełnym 

100% � �% � 99,7%, co odpowiada � � 2. Poziom 

względnej liczby ryzyka �� przekracza wartości 

krytyczną ���� � 100 i wynosi �� � 144.  
Jednak kapitalizacja wiedzy w budowie 

aparatury zwłaszcza systemu monitoringu atmosfery 

okrętu podwodnego w ramach projektu finansowanego 

przez Departament Polityki Zbrojeniowej MON nr 

48/MW/S-50/99 z dnia 29.12.1999 r. pozwala na 

zmniejszenie oceny względnego prawdopodobieństwa 

materializacji ryzyka do wartości bardzo mało 

prawdopodobnej  � 3 a detekcję należy w tym zakresie 

określić na poziomie idealnym � � 1, stąd względna 

liczba ryzyka �� ulegnie wydatnemu zmniejszeniu do 

poziomu �� � 24. 

Ograniczenie czasu badań ma duże 

oddziaływanie na ryzyko zakończenia porażką projektu, 

stąd względną intensywność stwarzanego zagrożenia 
oszacowano na poziomie 
 � 7 w dziesięciopunktowej 

skali. Względne prawdopodobieństwo realizacji ryzyka 

jest prawie pewne, stąd oszacowano je na poziomie 

  � 9. Detekcja też jest prawie pełna, stąd względne 

prawdopodobieństwo detekcji oszacowano na poziomie 

� � 2. Poziom względnej liczby ryzyka �� przekracza 

wartości krytyczną ���� � 100 i wynosi �� � 126. 

Jedynym sposobem minimalizowania wartości 

względnej liczby ryzyka �� jest zawarcie odpowiednich 

zastrzeżeń w umowie. Skoro jednak wiadomo, że ryzyko 

ulegnie materializacji można stwierdzić, że � � 1, stąd 

względna liczba ryzyka właściwie leży poniżej wartości 

krytycznej i wynosi �� � 63. 

Największym zdiagnozowanym ryzykiem, które 

There is a full detection for this type of a risk, 

hence the relative probability of detection � has been 

estimated at the level � � 2, which corresponds to the 

detection at the level of 100% � �% � 99,7%. The level of 

the relative risk priority number �� is slightly above the 

critical value ���� � 100 and is equal to �� � 112. 

For the purpose of minimisation of the risk 

materialisation threat, it is necessary to consider the 

possibility of renting or adapting the available measuring 

equipment. Since the A c ad em y  is the owner of 

explosimeters whose use may reduce the relative 

intensity of the risk created, lowering it to the estimated 

level 
 � 3 and the relative probability of detection to the 

ideal level � � 1, thus causing a reduction in the relative 

risk priority number �� to the acceptably low level of 
�� � 24. 

Delays in resolving the problem situation related 

to the repair of the hydrogen combustion reactors have 

increased the time pressure. The modernisation of the 

incinerators needs to be completed within a span of four 

months. During this period, it is necessary to carry out 

designs, purchases, build the equipment and conduct 

catalyst tests. The negative result of these tests will result 

in the exceeding of the time of bed replacement and the 

conduction of the delivery acceptance tests. Such a plan 

has little chance of a punctual performance, even if it is 

successful at the first attempt.  

The project has no time reserve for the 

repetition of tests hence the relative intensity of risk has 
been estimated as high 
 � 8. The relative probability of 

risk materialisation is also critical, hence it has been 

estimated to be at the level  � 9. On the other hand, the 

detection was assessed to be at a full level of 100% �

�% � 99,7%, which corresponds to � � 2. The level of 

relative risk priority number �� exceeds the critical 

value ���� � 100 and amounts to �� � 144. 

However, the capitalisation of knowledge 
related to equipment construction, in particular the 

submarine atmosphere monitoring system, within the 

framework of the project financed by the Polish MoD 

Armament Policy Department no. 48 / MW/S-50/99 

dated as of 29.12.1999 allows to reduce the relative 

probability of risk materialisation to a very unlikely level 

amounting to  � 3 and the detection within this range 

should be defined at the ideal level of � � 1, hence the 

relative risk priority number �� will be significantly 

reduced to the level of �� � 24. 

The limited amount of time available for 

conducting the tests has an important effect on the risk of 

project failure, thus the relative intensity of the threat 

generated is estimated at the level of 
 � 7 on a ten-point 
scale. The relative probability of risk realisation is nearly 

certain, hence it has been estimated to be at the level of 

 � 9. The detection equipment is also nearly complete, 

hence the relative probability of detection has been 

estimated at the level of � � 2. The relative risk priority 

level �� does not exceed the critical value ���� � 100, 

although it is high and amounts to �� � 126.  

The only way to minimise the value of relative 

risk priority number �� is to include relevant 

reservations in the contract. However, since it is known 

that the risk will become materialised, it can be concluded 

that � � 1, therefore, the relative risk priority number is 

well below the critical value and amounts to �� � 63. 

The greatest diagnosed risk that can be  
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może się zmaterializować jest związane z ograniczeniami  

w budżecie projektu. Z ogólnego punktu widzenie 

zarządzania projektami istnieje pewien kompromis 

pomiędzy: zakresem, budżetem, czasem i jakością.  

Przy sztywno zdefiniowanym zakresie, 

niedoczasie, zwiększony budżet może zapewnić realizację 

zgodną z krytycznymi wymaganiami jakościowymi ���. 

Jednak w rozpatrywanym projekcie istnieje sztywny 

zakres, niedoczas i ograniczony budżet, zatem nie należy 

oczekiwać spełnienia wymagań jakościowych ��� na 

wysokim poziomie.  

Względna intensywność stwarzanego 

zagrożenia materializacji ryzyka za niskiego budżetu 

projektu przyjęto na poziomie bardzo dużego 

oddziaływania 
 = 9 a jego materializację na poziomie 

granicy umiarkowanego prawdopodobieństwa � = 8 we 

względnej, dziesięciostopniowej skali. Jednak możliwa 

jest jedynie średnia detekcja na szacowanym względnym 

poziomie prawdopodobieństwa � = 5. Poziom względnej 

liczby ryzyka �� przekracza znacznie wartość krytyczną 

liczby ryzyka ���� = 100 i wynosi �� = 360.  

Przy kapitalizacji wiedzy i zaaprobowaniu ceny 

katalizatora przez zleceniodawcę, względne 

prawdopodobieństwo materializacji ryzyka za niskiego 

budżetu projektu może spaść do małego � = 6 a z tego 

samego powodu względna detekcja może zbliżyć się do 

idealnej � = 1, co pozwoli na ograniczenie względnej 

liczby ryzyka do poziomu �� = 54 poniżej granicy 

krytycznej ���� = 100. 

Powiązane z ryzykiem za niskiego budżetu jest 

ściśle ryzyko związane z brakiem decyzji o wyborze 

dostawcy katalizatora i akceptacji jego warunków, jak to 

podano wyżej. Względna intensywność stwarzanego 

zagrożenia przez to ryzyko jest duża i oszacowana na 

poziomie 
 = 8 przy wysokim względnym 

prawdopodobieństwie jego materializacji � = 9. 

Względne prawdopodobieństwo detekcji jest duże pod 

warunkiem wydzielenia z zakresu projektu punktu 

kontrolnego związanego z akceptacją dostawcy i jego 

warunków przez zleceniodawcę.  

Ponieważ ten warunek został spełniony, więc 

względne prawdopodobieństwo detekcji zostało przyjęte 

na poziomie � = 1. Poziom względnej liczby ryzyka �� 

nie przekracza jej wartość krytycznej, choć jest wysoki 

i wynosi �� = 72. Przy akceptacji przez zleceniodawcę 

ustanowienia punktu kontrolnego, przy kapitalizacji 

wiedzy związanej z możliwymi dostawcami katalizatora, 

można spodziewać się obniżenia poziomu względnego 

prawdopodobieństwa materializacji ryzyka związanego  

z brakiem akceptacji dostawcy katalizatora na jego 

warunkach z poziomu wysokiego � = 9 do mało 

prawdopodobnego � = 5, co powoduje dalsze 

zmniejszenie względnej liczby ryzyka do poziomu 

�� = 40. 

Brak dostawcy aparatury, przy doświadczeniu 

Ak ad em i i  w budowie systemów pomiarowych, nie 

stwarza dużych problemów. Względna intensywność 

stwarzanego przez ryzyko zagrożenia oszacowano na 

poziomie umiarkowanego oddziaływania 
 = 6. Względne 

prawdopodobieństwo materializacji ryzyka jest małe, 

gdyż producentem może być także Akad em ia , stąd 

� = 4. Jednak na początku projektu możliwość detekcji 

ryzyka braku dostawców aparatury jest niepełna, stad we 

względnej skali oszacowano jej poziom na � = 3. Poziom 

względnej liczby ryzyka �� nie przekracza jej wartość 

krytycznej, choć jest wysoki i wynosi �� = 72.  

Jednak uznając, że doświadczenie i baza 

warsztatowa Aka d emi i  pozwoli na zbudowanie całej 

materialised is that related to the budget constraints of  

the project.  

From the general point of view of project 

management there is a certain compromise between: 

project scope, budget, time and quality. With rigidly 

defined scope and a significant time limitation an 

increased budget can ensure project fulfilment in 

compliance with critical quality requirements ���. 

However, the considered project is characterised 

by a rigid scope, time limitation and a limited budget, thus 

it should not be expected that the quality requirements 

��� will be met at a high level. The relative intensity of 

the generated threat of risk materialisation due to the low 

project budget was assumed to be at a very high impact 

level 
 = 9, whereas its materialisation at the upper level 

of moderate probability � = 8 on a relative ten-point 

scale. However, only average detection at the estimated 

relative probability level of � = 5 is possible. The level of 

relative risk priority number �� substantially exceeds 

the value of critical risk priority number ���� = 100  
and amounts to �� = 360.  

By knowledge capitalisation and approval of the 

catalyst price by the project initiator, the relative 

probability of risk materialisation with a low project 

budget may drop to a low level of � = 6, and for the same 

reason relative detection may come close to the ideal 

� = 1, thus allowing the limitation of the relative risk 

priority number to the level of �� = 54, i.e. below the 

critical limit of ���� = 100. 

The risk associated with a low budget is closely 

linked to the risk of a lack of decision concerning the 

choice of a catalyst supplier and acceptance of its terms 

and conditions, as it was stated above. The relative 

intensity of the threat posed by this risk is high and 

estimated at the level of 
 = 8 with a high relative 

probability of its materialisation � = 9. The relative 

probability of detection is high provided that those in 

charge of the procurement of the necessary parts remove 

the barriers which are preventing acceptance of  

a supplier and its terms.  

Because this condition was met, the relative 

probability of detection was assumed to be at � = 1. The 

relative risk level �� does not exceed the critical value, 

although it is high and amounts to �� = 72. With the 

contractor's acceptance of an establishment of  

a checkpoint and the capitalization of knowledge 

connected with possible catalyst suppliers, it is expected 

to be possible to reduce the level of relative probability of 

materialisation of the risk associated with the lack of 

acceptance of the catalyst supplier on its terms from high 

� = 9 to unlikely � = 5, which results in a further 

decrease in the relative risk priority number to the level 

of �� = 40. 

With the Ac a de m y's  experience in the 

construction of measuring systems, the lack of equipment 

supplier does not pose major problems. The relative 

intensity of risk posed by the threat was estimated at  

a moderate level of impact of 
 = 6. The relative 

probability of risk materialization is small, since the 

producer may also be the Ac a dem y , hence it amounts to 

� = 4. However, at the project commencement, the 

possibility of detection of the risk of a lack of equipment 

suppliers was incomplete, hence at a relative scale its 

level was estimated at � = 3. The relative risk level �� 

does not exceed the critical value, although it is high and 

amounts to �� = 72.  

However, considering that the experience of the 

Ac a de my  will allow building of the entire required 
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wymaganej aparatury, to względny poziom detekcji 

można uznać za idealny � � 1, co pociąga redukcję 

względnej liczby ryzyka do poziomu �� � 24. 

Wstępna analiza możliwości realizacji 
zdiagnozowanych rodzajów możliwego do wystąpienia 

ryzyka pokazuje, że przy dobrej współpracy ze 

zleceniodawcą projekt ma szansę na zmianę 

realizowanego zakresu przy materializacji niektórych 

rodzajów ryzyka.  

Należy zauważyć, że projekt nadal jest na tyle 

ryzykowny, że właściwie nie powinien być podjęty. 

Jednak względy ekonomiczne związane z utrzymaniem 

prestiżu Ak ad em i i  powinny przyczynić się do decyzji  

o inicjacji tak ryzykownego projektu.

WSPARCIE 

Wsparcie projektu miały stanowić usługi 

zaopatrzeniowe oraz organizacja miejsc posadowienia 

stanowisk badawczych i zdawczo-odbiorczych. 

Odpowiedzialność za realizację wsparcia zgodził się 

ponieść zleceniodawca. 

KLUCZOWI INTERESARIUSZE 

W związku z charakterem projektu stosunkowo 

łatwo zidentyfikować kluczowych interesariuszy, którzy 

zostali określeni podczas prac zespołu projektowego  

w ramach pracy grupowej ��14 przy zastosowaniu

metody delfickiej15. Oprócz zamawiającego, jakim jest 

zleceniodawca, należy również uwzględnić Rejonowe 

Przedstawicielstwo Wojskowe dbające o spełnienie 

wymagań jakościowych ���. 

Należy jednak pamiętać, że głównym 

interesariuszem projektu jest załoga okrętu podwodnego 

i jego gestor. 

GENERALNA MAPA PROCESU 

Wysoko poziomową mapę procesu �
��16 

ustanowiono podczas prac powołanego zespołu  

z przedstawicielami zamawiającego w ramach pracy  

equipment, the relative level of detection can be 

considered ideal � � 1, which leads to a reduction in the 

relative risk number to the level of �� � 24. 

Preliminary analysis of the likelihood of the 
potential risks demonstrates that with the co-operation 

with those responsible for procurement, the project has  

a chance to adapt to accommodate the identified risks. It 

should be noted that the project is risky enough that it 

may be considered wise to not take it up. That said, the 

economic considerations associated with maintaining the 

prestige of the Aca d em y  should contribute to the taking 

of the decision to initiate such a risky project. 

SUPPORT 

Project support was to be ensured by 

procurement services and organisation of sites for 
research and delivery acceptance test stations. The 

responsibility for carrying out support was assumed by 

the project initiator. 

KEY STAKEHOLDERS 

Due to the nature of the project, it was relatively 

easy to identify key stakeholders; these were defined 

during the work of the project team as a result of the 

activities of the �� group14 with the use of the Delhi 

method15. In addition to the project initiator, it is also 

necessary to take into account the District Military Office 

ensuring fulfilment of quality requirements ���. 

However, it should be remembered that the 
main project stakeholder is the crew of the submarine 

and its administrator. 

GENERAL PROCESS MAP 

A high-level process map �
��16 was 

established by members of the procurement team whilst 

carrying out their activities with the FG group using 
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Fig.1 Process map in the form of a diagram �����. 

Rys.1 Mapa procesu w postaci diagramu �����. 

grupowej �� przy zastosowaniu metod y  d el f i c k i e j  

oraz burzy  m ózg ów – rys. 1. Mapa pokazuje proces 

realizacji projektu oraz system, w którym on przebiega 
wraz z wejściami i wyjściami. Nad system stanowią 

użytkownicy z M ary n a rki  Woj e nn ej  RP . 

Racjonalizowany projekt pod proces remontu okrętu 

podwodnego.  

Należy zwrócić uwagę, że plan realizacji 

projektu zakłada budowę stanowiska do prób zdawczo-

odbiorczych przy jego stopniowej rozbudowie. Dwa  

etapy badań, związane są z budową demonstratorów 

technologii17:  

• urządzenie do kontrolowanego dozowania 
wodoru,

• urządzenie do kontrolowanej emisji strumienia 
powietrza.

Następnie, ich badania, budowa systemu

monitoringu podstawowych parametrów procesu i pracy 

spalarek umożliwią budowę stanowiska do badań 

katalizatorów, które zostanie później przebudowane na 
stanowisko do prób zdawczo-odbiorczych. Stąd na mapie 

procesu zaznaczono sekwencyjne pod procesy budowy 

niezbędnej aparatury do przeprowadzenia naprawy  

i prób zdawczo-odbiorczych spalarek wodoru. 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 

Do zdefiniowania krytycznych wymagań 

głównych interesariuszy z punktu widzenia jakości	

��� wykorzystano metodę burzy mózgów. 

the D elh i  me tho d  and bra in stormi ng  sess io ns– fig. 

1. The map shows the project implementation process

and the system it runs in, along with the inlets and 
outlets. The prevailing system is made up by users from 

the Pol ish  N a v y . The project has been rationalised for 

the purposes of the submarine renovation process.  

It should be noted that the project 

implementation plan assumes the construction of  

a station dedicated to carrying out delivery acceptance 

tests along with its gradual development. Two 

research stages are related to the construction of 

technology demonstrators17:  

• device for controlled hydrogen dosage, 

• device for controlled air stream emission.
Subsequently, their tests, the construction of 

a system for monitoring the basic process parameters and 

operation of the incinerators, will enable setting up of  

a station for catalyst tests which will later be rebuilt into  

a delivery acceptance test station. Hence, the process map 

indicates sequential sub processes in the construction of 
the required equipment to carry out repairs and delivery 

acceptance tests on the hydrogen incinerators. 

QUALITY ASSURANCE 

Defining of the critical requirements of the main 

stakeholders from the point of view of quality ��� was 

performed with the use of the brai nstorm i ng m eth od .  

It resulted inthe determination of the following 

nine requirements: probity/ accuracy, relevance, 
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W jej wyniku wytypowano dziewięć 

następujących wymagań: rzetelność/dokładność, 

aktualność, adekwatność, kompatybilność, 

bezobsługowość, wydajność, niezawodność, 

doświadczenie/��18,  redundancja.  

Dla definiowanego projektu istnieje bardzo 

ścisła cezura czasowa, która w normalnych warunkach 

uniemożliwia zrealizowanie zdefiniowanego zakresu bez 

posiadania części zamiennych, w tym świeżego 

katalizatora oraz technologii jego wymiany. Jeśli takie 

okoliczności nie zachodzą, jak w tym przypadku, to 

istnieje konieczność ustanowienia nadmiarowego 

budżetu. Nadmiarowy budżet pozwala na zakupy 

kwalifikowanych usług czy k now-how . Jednak w tym 

projekcie budżet także jest ograniczony. Ograniczenia 

czasu, zakresu i budżetu muszą skutkować obniżeniem 

jakości   rys. 2.  
Jak pokazała analiza ryzyka, w typowych 

warunkach podjęcie tego typu projektu byłoby 

niemożliwe bez zgody zlecającego na znaczne 

zwiększenie budżetu i wysokie ubezpieczenie kontraktu. 

Ze względów prestiżowych zdecydowano się podjąć 

zadania przy zastrzeżeniu zachowania jedynie 

minimalnego poziomu jakości. 

compatibility, being maintenance-free, efficiency, 

reliability, experience/��18, redundancy.  

The defined project is characterised by a very 
strict schedule which under normal conditions makes it 

impossible to implement the defined scope without spare 

parts, including a fresh catalyst and replacement 

technology. If such circumstances do not occur, as

it is in this case, it is necessary to establish a surplus 

budget. The surplus budget allows for the purchasing of 

eligible services orthe  kno w-how . However, in the 

discussed project the budget is also limited. The 

limitations of time, scope, and budget must result in 

quality deterioration   fig. 2.  

As shown by the risk analysis, it would be 

impossible to take up such a project under normal 

circumstances without the project initiator’s agreement 
to significantly increase the budget and guarantee a high 

contractual insurance. For prestige reasons, it was 

decided to take up the task with the reservation of 

maintaining only the minimum level of quality. 

Fig. 2 The relationship between the cost, time, scope and quality in the project. 

Rys. 2 Współzależność kosztu, czasu, zakresu i jakości w projekcie. 

STRUKTURA PRODUKTÓW 

Wstępnego określenia struktury podziału 
produktów dokonano podczas analizy wysoko-

poziomowej projektu. Zidentyfikowano niepodlegające 

zdawaniu zleceniodawcy następujące kluczowe produkty 

pośrednie, jako systemy służące do:  

• monitoringu zawartości wodoru,

• otrzymywania mieszanin wodorowo-
powietrznych,

• badania skuteczności katalizatorów,

• prób zdawczo-odbiorczych. 
Produkty te nie stanowią przedmiotu 

zamówienia, lecz ich brak uniemożliwi zrealizowanie celu 

głównego projektu. Produktem podlegającym próbom 

zdawczo-odbiorczym i odbiorowi są cztery sztuki 

spalarek wodoru. Produkty pośrednie scherarchizowano 

oraz określono ich powiazania ze zdefiniowanymi 

wymaganiami jakościowymi ���. Wyniki tej analizy  

PRODUCT STRUCTURE 

The initial determination of the product division 

structure was made during a high-level project analysis. 

The following necessary key intermediary products were 

identified as having not been delivered for the acceptance 
of the project initiator. Systems used for: 

• monitoring of hydrogen content,

• obtaining hydrogen-air mixtures,

• performance of catalyst efficiency tests,

• delivery acceptance tests.
These products are not included in the current 

project scope, however their absence will not allow 
achievement of the main purpose of the project. The 

product subjected to delivery acceptance tests and 

acceptance consists of four hydrogen incinerators. 

Intermediate products have been hierarchised and their 

relationships with the defined quality requirements ��� 

have been identified. The results of this analysis are  
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przedstawiono graficznie na rys. 3. Projekty poziome 

oparte są o wymagania projektowe, pionowe  

o wymagania jakościowe ���, zaś projekty oparte 

o skonkretyzowane wymagania procesowe dla ustalonych
wymagań jakościowych ��� stanowią komórki 

przedstawionej na rys. 3 macierzy. 

Głównym produktem jest stanowisko do badań 

katalizatorów. Ze względu na to, że badania katalizatora 

będą prowadzone na obiekcie rzeczywistym 

prawdopodobnie będzie możliwe wykorzystanie 

stanowiska do badań katalizatorów jednocześnie jako 

stanowiska do prób zdawczo-odbiorczych. 

shown graphically in Fig. 3. Horizontal designs are based 

on project requirements, vertical on quality requirements 

���, whereas the designs based on specific process 

requirements for the established quality requirements 
��� constitute cells of the matrix presented in fig. 3. 

The main product is the catalyst test station. Due 

to the fact that catalyst tests will be conducted on a real 

vessel, it will probably be possible to use the catalyst tests 

station also as a site for carrying out the delivery 

acceptance tests. 

Fig. 3 Basic products of an improved process and their relationship with the basic quality requirements ���. 

Rys.3 Podstawowe produkty ulepszanego procesu i ich powiązania z podstawowymi wymaganiami jakościowymi ���. 

Oparte o wymagania procesowe projekty 

poziome stanowią hierarchicznie zbudowaną piramidę 

poszczególnych produktów cząstkowych, które są 
niezbędne do wykonania projektu jednak nie stanowią 

elementów podlegających zdaniu zamawiającemu. Także 

!"#$  %#$ zdobyte podczas opracowywania 

produktów cząstkowych stanowi własność realizatora.  

Umiejętność precyzyjnego dozowania wodoru 

stanowi podstawę bezpiecznych badań. Prowadzenie 

badań przy wykorzystaniu zamówionych mieszanin 

wodorowo-powietrznych jest niecelowe nie tylko ze 

względu na znaczny koszt, lecz także konieczność budowy 

wysokowydajnej aparatury do jej kontrolowanego  

Process-based horizontal designs make up  

a hierarchically structured pyramid of particular 

intermediate products that are essential to the project, 
however do not constitute elements that are subject to 

the project initiator’s acceptance procedure. Also the 

!"#$  %#$ acquired during the development of partial 

products constitutes proprietary knowledge belonging to 

the contractor. 

The ability to accurately dose hydrogen is the 

basis of safely conducted tests. The performance of tests 

using the ordered hydrogen / air mixtures is pointless, 

not only due to the significant cost, but also the need for 

building high-performance equipment for their controlled  
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wyzwalania.  

Butle z gazem musiałyby być połączone  

w wiązki a takie nie są standardowo przystosowane do 

mieszanin wodorowo-powietrznych. Dlatego 
najwygodniejszym sposobem jest wytwarzanie mieszanin 

poprzez dynamiczne mieszanie wodoru z powietrzem.  

Do precyzyjnej regulacji strumienia dozowanego 

wodoru przyjęto wstępnie układ reduktora ze 

współpracującą dyszą przy przepływach nadkrytycznych. 

Takie systemy używane są w aparatach nurkowych  

o półzamknietym obiegu czynnika oddechowego. 

Ponieważ Aka dem i a  prowadziła badania w tym zakresie 

posiada biegłość w projektowaniu takich systemów. 

Pomiary strumieni gazów będą realizowane przy pomocy 

rotametrów. Po wyznaczeniu zależności ciśnienia 

zasilania dyszy w funkcji strumienia nadkrytycznego dla 

emitowanego przez dyszę wodoru, kontrola jego 
strumienia będzie realizowana przez pomiar ciśnienia 

zasilania dyszy [5]. 

Dozowanie powietrza będzie realizowane 

wstępnie przy pomocy zbudowanych w Ak ad em i i  

systemów zachowania życia w kompleksach 

hiperbarycznych. Systemy te posiadają wysokowydajne 

pompy wypornościowe sterowane falownikami. 

Umożliwia to dostatecznie precyzyjną regulację 

strumienia powietrza. Kontrola strumienia powietrza 

będzie realizowana rotametrycznie. 

Mieszanie powietrza z wodorem będzie 

realizowane w rurze dolotowej do spalarki. Należy 

doświadczalnie sprawdzić na jakiej długości nastepuje 

pełne wymieszanie wodoru z powietrzem.  
Do podstawowych pomiarów parametrów pracy 

należy zaliczyć oznaczenie zawartości wodoru przed i za 

spalarką. Dodatkowo warto mierzyć temperaturę złoża  

i temperaturę wstępnego nagrzewania. Pomiary 

zawartości wodoru są kluczowe z punktu widzenia 

bezpieczeństwa pracy oraz jako parametry na podstawie 

których będzie przebiegać ocena skuteczności działania 

spalarek podczas prób zdawczo-odbiorczych. 

Próby katalizatora i później próby zdawcze będą 

przebiegać przy wykorzystaniu wentylatora oraz spalarki 

z okrętu podwodnego. Dodatkowo będzie 

wykorzystywane wyposażenie pomiarowe oraz 

mieszalnik do wytwarzania mieszanin wodorowo-

powietrznych. 
Przedstawiony na rys. 3 graf obrazuje 

oszacowanie wpływu głównych wymagań jakościowych 

��� dla pod procesów gwarantujących adekwatny 

przebieg procesu głównego: modernizacji spalarek 

wodoru. Przeprowadzona jakościowa analiza 

wzajemnych relacji przebiegających procesów  

z ustalonymi krytycznymi wymaganiami jakościowymi 

��� dla procesu wiodącego stanowi podstawę 

przedstawionej dalej analizy ilościowej tych powiązań.  

SYTUACJA PROBLEMOWA 

Przy opisie projektu uwzględniono diagnozę 

wstępną, stawiane przed Zespołem cele, związane  
z przeprowadzeniem modernizacji spalarek wodoru oraz 

potencjalne zagrożenia związane z niepowodzeniem 

projektu. 

Jakie są niedomagania procesu spalania 
wodoru w spalarkach? 

Spalarki przekroczyły swój resurs pracy 

pomiędzy obligatoryjnymi remontami, dlatego ich pracę  

release.  

Gas cylinders would have to be connected into 

bundles and these would not normally be utilised for 

hydrogen-air mixtures. Therefore, the most convenient 
way is to produce mixtures by the dynamic mixing of 
hydrogen withair.  

For the precise adjustment of the flow of 

dispensed hydrogen, a regulating system with a co-

operating nozzle was used for supercritical flows. Such 

systems are used in diving apparatuses with semi-closed 

respiratory circuits. Due to the fact that the Ac a dem y  

has conducted research in this area it has proper 

competences todesign such systems. Measurements of gas 

flows will be carried out using rotameters. After 

determining the dependence between the pressure of the 

nozzle feed in the function of a supercritical stream for 

the hydrogen emitted by the nozzle, the flow control will 
be performed by the measurement of the nozzle feed 

pressure [5]. 

Air dosage will be initially implemented with the 

help of life preservation systems available at the 

Ac a de my's  hyperbaric complexes. These systems are 

equipped with high capacity displacement pumps 

controlled by inverters. This allows for a sufficiently 

precise regulation of the airflow. The air flow control will 

be rotametric. 

Mixing of the air with hydrogen will be carried 

out in the inlet pipe of the incinerator. It is necessary to 

experimentally check the distance until the mixing of 

hydrogen and air is complete. 

The basic measurements of working parameters 
include the determination of hydrogen content before and 

after the incinerator. In addition, it is useful to measure 

the temperature of the bed and preheating. 

Measurements of hydrogen content are crucial from the 

point of view of work safety and as parameters used to 

assess the efficiency of incinerator operation in the course 

of delivery acceptance tests. 

Catalyst tests and subsequent delivery 

acceptance tests will be conducted using the fan and 

incinerator from the submarine’s existing equipment. In 

addition, measurement equipment and a mixer for the 

production of hydrogen-air mixtures will be used. 

The graph presented in fig. 3 illustrates an 

estimation of the impact of major quality requirements 
��� on sub-processes  which guarantee an adequate 

direction for the main process: the modernisation of 

hydrogen incinerators. The conducted qualitative analysis 

of mutual relationships of the processes  

with the established critical quality requirements ���, 

for the leading process constitutes the basis of 

quantitative analysis of such relationships. 

PROBLEM SITUATION 

The description of the project included an initial 

diagnosis, the objectives set for the Team in connection 

with conducting the modernisation of the hydrogen 

incinerators as well as potential hazards of the project's 
failure. 

What are the disadvantages of hydrogen 
combustion in incinerators? 

The incinerators have exceeded their service life 

between mandatory renovation works, hence their work 

may be characterised by low hydrogen combustion 

efficiency. Most likely, the catalyst has partially lost its  
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może charakteryzować za mała wydajność spalania 

wodoru.  

Najprawdopodobniej katalizator stracił 

częściowo swą skuteczność na skutek oddziaływania  

z zanieczyszczeniami atmosfery, np. został „zatruty” 

związkami siarki. 

Kiedy i gdzie powstaje sytuacja problemowa? 
Sytuacja problemowa została zgłoszona przez 

załogę i przyjęta do rozwiązania podczas remontu okrętu 

podwodnego. Działanie spalarek powinno być 

zweryfikowane i na tej podstawie podjęta decyzja  

o remoncie bądź złomowaniu.

Weryfikacja nie była przeprowadzona przez 

Ak ad em i ę . A k ad em i a  uzyskała zlecenie jedynie na 

naprawę bez weryfikacji ze wskazaniem wymiany złoża 

katalizatora na odpowiednik krajowy, pochodzący z �	 

lub Ameryki Północnej. 

Jak rozległa jest pojawiająca się sytuacja 
problemowa? 

Sytuacja problemowa jest dotkliwa, gdyż 

Ak ad em i a  nie dysponuje bazą i doświadczeniem  

w badaniach katalizatorów. Umiejętności w tym zakresie 

zostały wyniesione przed 30 laty przez kierownika 

projektu podczas pracy w Instytucie Niskich Temperatur  

i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk oraz 

badań modelowych w ramach projektu zamawianego 

przez Departament Polityki Zbrojeniowej MON umowa 

nr 20/DPZ/3/OTM/S/WR/MON/2002/706 p.t.: „Systemy 

podtrzymania życia na okręcie podwodnym”, 

zrealizowanego w latach 2002−2004 w Akademii. 

Podstawowym problemem jest wybór rodzaju 

katalizatora, który będzie prawidłowo pracował  

w konfiguracji spalarki. Jeśli granulacja/kształt wytłoczek 

katalizatora będzie inny niż oryginalny, to nie może on 

stwarzać znacznie większych oporów przepływu 

zapewniając odpowiednią wentylację jam 

akumulatorowych. 

Skuteczność zastosowanego katalizatora musi 

być potwierdzona podczas prób w warunkach zbliżonych 

do rzeczywistych z wykorzystaniem mieszanin 

wodorowo-powietrznych przy zachowaniu parametrów 

zbliżonych do parametrów zawartych w dokumentacji 

technicznej spalarek wodoru. 

Do przeprowadzenia prób powinny być 

opracowane metody pomiarowe oraz system do 

otrzymywania i podawania odpowiednich strumieni 

mieszaniny wodorowo-powietrznej. 

Jaki jest wpływ sytuacji problemowej na 
działania Sił Zbrojnych? 

Załoga okrętu podwodnego stawia problem 

priorytetowo, choć większość okrętów podwodnych nie 

posiada takiego systemu. 

KLUCZOWA PROBLEMATYKA I ZAGROŻENIA DLA 

REALIZACJI PROJEKTU 

Zdiagnozowano podstawową problematykę 

projektu i potencjalne zagrożenia jego realizacji. 

Czy diagnoza sytuacji problemowej opiera 
się na obserwowanych faktach czy założeniach? 
Diagnoza opiera się na założeniu, że złoże katalizatora nie 

posiada odpowiedniej aktywności katalitycznej. Takie 

stwierdzenie zostało przekazane Aka dem i i . 

effectiveness as a result of an exposure to atmospheric 

pollution, e.g. it has been "contaminated" with sulphur 

compounds. 

When and where did the problem situation 
arise? 

The problem situation was reported by the crew 

and accepted for resolution during the submarine’s 

overhaul. As part of the investigation, the effectiveness of 

the incinerators was put to the test and it was the 

outcome of this investigation that served as the basis for 

the decision to either modernise or scrap them. 

The verification was not carried out by the 

Ac a de my . The A c a dem y  only received an order for  

a repair without a verification, indicating the replacement 

of the catalyst bed with a local equivalent, originating 

from the EU or North America. 

How extensive is the problem situation? 
The problem situation is serious as the 

Ac a de my  lacks a database andexperience in catalyst 

research. The skills in this area were gained by the project 

manager 30 years ago while working at th e  Inst i t ut e  

o f  Low T emper at ures  a n d Stru ct ura l  R ese ar ch  

of  th e  Pol i sh  A c a dem y o f  Sc i en c es  and a model 

research within the framework of the project convened 

by the Polish MoD's Armament Policy Department, 

agreement no. 20/DPZ/3/OTM/S/WR/MON/2002/706 

entitled: "Life support system on a submarine" 

implemented in the years 2002−2004 at the Aca d em y . 

The primary problem is the choice of the catalyst 

type that will work correctly in the incinerator 

configuration. Should the granulation / shape of catalyst 

tray be different from the original, it needs to be ensured 

that it does not cause a much larger flow resistance, thus 

guaranteeing proper ventilation of the battery 

compartments. 

The effectiveness of the catalyst used must be 

confirmed during tests conducted in conditions 

approximated to the actual use of hydrogen-air mixtures, 

while maintaining parameters similar to those specified 

in the technical documentation of hydrogen incinerators. 

For the purpose of testing, it is necessary to 

develop measurement methods as well as a system for the 

preparation and administration of appropriate hydrogen-

air mixture flows. 

What is the impact of the problem situation 
on the activities of the Armed Forces? 

The submarine crew sees the problem as  

a priority, although most submarines are not equipped 

with such a system. 

KEY ISSUES AND THREATS TO PROJECT 

IMPLEMENTATION 

The basic issues of the project and potential 

threats to its implementation were identified. 

Is the diagnosis of the problem situation 
based on the observed facts or assumptions? 

The diagnosis is based on the assumption that 

the catalyst bed does not reveal proper catalytic activity. 

Such a statement was reported to the Ac ad em y . 

Is the problem situation trivial and requires 
merely a correction? 

The problem situation is not trivial as it requires  
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Czy sytuacja problemowa jest trywialna 
i wymaga jedynie korekcji? 

Sytuacja problemowa nie jest trywialna, gdyż 

wymaga wytypowania i sprawdzenia skuteczności 
katalizatora, który ma zastąpić stare złoże. Czyli projekt 

składa się z faz:  

• Badań przemysłowych, wchodzących w skład 
badań naukowych, mających na celu zdobycie 

nowej wiedzy oraz umiejętności w celu 

opracowywania nowych produktów, procesów,

usług oraz wprowadzenie ulepszeń do 

istniejących procesów i usług. Badania te 

obejmują tworzenie elementów składowych 

systemów złożonych, szczególnie do oceny 

przydatności technologii rodzajowych,

z wyjątkiem prototypów objętych zakresem

prac rozwojowych.

• Prac rozwojowych stanowiących nabywanie, 
łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie 

dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności

z dziedziny nauki, technologii i działalności 
gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności 

do tworzenia i projektowania nowych,

zmienionych lub ulepszonych produktów.

• Przeprowadzeniem usług badawczo-
rozwojowych w dziedzinie techniki i technologii. 

W odróżnieniu od prowadzonych badań 

naukowych i prac rozwojowych usługi

naukowo-badawcze obciążone są podatkiem 

VAT.

Wszystkie te fazy należy przeprowadzić w ekstremalnie 

krótkim czasie. 

Czy zostały zebrane przez powołany zespół 
dane do analizy sytuacji problemowej i weryfikacji 
proponowanych rozwiązań? 

Dane do analizy sytuacji problemowej muszą 
być zebrane w ramach projektu. 

Czy sytuacja problemowa nie dotyczy zbyt 
rozległego procesu, który należy podzielić na 
mniejsze pod procesy? 

Do sprawdzenia skuteczności wytypowanego 

katalizatora potrzebne jest specjalistyczne stanowisko, 

którego Akademia nie posiada, stąd musi być ono 

zbudowane w ramach projektu. Pośrednie etapy prac nie 

interesują zleceniodawcy, stąd wypracowane  

w ramach projektu know  how będzie jedynie 

własnością Akademii, lecz też nie będzie oddzielnie 

sponsorowane w ramach projektu. Inwestowanie  

w badania stanowi w dużej części wkład własny zespołu 
realizującego projekt a ich wysiłek nie będzie 

wynagradzany proporcjonalnie do niezbędnego ich 

zaangażowania. 

Czy w definicji sytuacji problemowej nie jest 
już zawarte jej rozwiązanie? 

Definicja sytuacji problemowej nie zawiera 

rozwiązania. Proponowany przebieg projektu wraz  

z produktami pośrednimi został opracowany dopiero  

w wyniku przeprowadzonej analizy wstępnej sytuacji 

problemowej w ramach realizacji projektu. 

Czy uzyskano akceptację głównych 
interesariuszy do przeprowadzenia projektu? 

Poczynione założenia dotyczące etapów, 

własności intelektualnej, sposobu odbioru pracy 

selectionand checking of the effectiveness of the catalyst 

which is to replace the old bed. Therefore, the project 

consists of the following phases:  

• Industrial research being part of scientific 
research, aimed at acquiring new knowledge 
and skills to develop new products, processes,

services, and improve the existing processes and 

services. The said research encompasses the 

development of components of complex

systems, in particular for the assessment of the

suitability of generic technologies, with the

exception of prototypes included within the

scope of the development works.

• Development works consisting in the
acquisition, integration, shaping and use of the

currently available knowledge in the area of 

science, technology and business activity, as well

as other types of knowledge and skills to create

and design new, modified or upgraded products

• Provision of research and development services 
in the area of techniqueand technology. Unlike

the conducted research and development works,

scientific and research services are liable to VAT 
taxation.

All of the above phases should be carried out in an 

extremely short time span. 

Has the data for the analysis of the problem 
situation and verification of the proposed solutions 
been collected by an appointed team? 

The data for the analysis of the problem 

situation must be collected as part of the project. 

Does the problem situation not involve too 
extensive a process which should be divided into 
smaller sub processes? 

In order to check the efficiency of the selected 
catalyst it is necessary to set up a specialised station 

which the A c a dem y  currently lacks, thus it must be built 

within the scope of the project. Intermediate stages of 

work are not of interest to the project initiator, hence the 

project-developed !"#$  %#$ will remain the sole 

property of the Ac a dem y , however it will also not be 

allocated a separate funding in the framework of the 

project. The investment in research is to a large extent 

comprised of an own contribution of the project team and 

their effort will not be rewarded proportionally to their 

involvement. 

Is the solution to the problem situation no 
longer included in its definition? 

The definition of the problem situation does not 

contain a solution. The proposed project course along 

with intermediate products was developed only as  

a result of a preliminary analysis of the problem situation 

within the framework of the project. 

Has the project implementation been 
accepted by the main stakeholders? 

The assumptions concerning the phases, 

intellectual property, method of work acceptance and 

support in the implementation of the project have been 

approved by the project initiator. The scope of the project 

provides for the following arrangements: 

• the modernisation of hydrogen incinerators will

be carried out separately and the Ac a dem y  will
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oraz wsparcia przy realizacji projektu zostały 

zaaprobowane przez zleceniodawcę. Zakres 

projektu zawiera następujące uzgodnienia: 

• modernizacja spalarek wodoru przeprowadzona 

będzie przez oddzielnie a Akademia wykona 

jedynie ich modernizację polegającą na 

wymianie złoża katalizatora, 

• zakupy wybranych typów katalizatora

u wskazanego dostawcy będą realizowane na 

koszt zleceniodawcy, 

• zakupy materiałów do budowy stanowisk, prób

katalizatora oraz zdawczo-odbiorczych będą 

realizowane na kosztach projektu,

• wybór miejsca i posadowienie stacji prób na 

terenie zleceniodawcy i na jego ryzyko,

• wypracowane know − how zostaje przy 

Akademii, która udziela licencji na zastosowane 

rozwiązania dla czterech sztuk

modernizowanych przez nią spalarek.

WNIOSKI 

Faza definiowania procesu zakończyła się: 

• zdefiniowaniem poprawianego produktu 

i procesu, za który przyjęto proces modernizacji 

spalarek wodoru ustalając jednocześnie 

pod−procesy, w których powstaną produkty 

pośrednie, 

• przetłumaczeniem na wymagania jakościowe 

��� zidentyfikowanych dziewięciu wymagań 

klienta: rzetelność/dokładność, aktualność,

adekwatność, kompatybilność, bezobsługowość,

wydajność, niezawodność, doświadczenie/��P,

redundancja,

• opracowaniem i zatwierdzeniem karty zespołu

projektowego, dla którego określono 

kompetencje oraz zapewnieniem finasowania 

wypracowanych rozwiązań do ich wdrożenia, 

• zdefiniowaniem wysokopoziomowej mapy 

procesu, w której określono kontekst oraz

powiązany z ulepszanym procesem system

i inne procesy działające w tym systemie, które

przedstawiono na rys. 1, 

• zidentyfikowaniem podstawowych produktów

procesu, za które przyjęto zmodernizowane 

spalarki wodoru, 

• hierarchizowaniem produktów pośrednich i ich 

powiązań z wymaganiami jakościowymi ���,

których strukturę uporzadkowano 

i przedstawiono w formie graficznej na rys. 3. 

Dodatkowym elementem przedstawionej tutaj 

fazy definiowania było wykonanie wstępnej analizy 

ryzyka projektu, która posłużyła do podjęcia decyzji  

o akceptacji uzasadnienia biznesowego projektu,

eliminacji niektórych rodzajów ryzyka poprzez 

poczynienie zastrzeżeń w umowie oraz akceptacji ryzyka 

rezydualnego dla projektu. 

FAZA POMIARU PROCESU

W fazie pomiaru zhierarchizowano metodą 

��19, zdiagnozowane20 wymagania jakościowe � �� dla 

rozpatrywanego procesu moderniozacji spalarek wodoru. 

Wykonano wstępną analizę ryzyka dla procesu realizacji 

projektu metodą ��	�. Ustalono główną odpowiedź przy 

prowadzeniu prób zdawczo-odbiorczych. 

Zaproponowano i przeprowadzono analizę 

perform only their upgrade consisting in 

catalyst bed replacement, 

• the cost for the purchase of selected catalyst 

types at the indicated supplier will be picked up

by the project initiator, 

• the purchases of materials for the construction

of the stations for both catalyst and delivery 

acceptance tests will be paid for out of project

costs,

• a choice of location and installation of test 

stations at the project initiator’s premises and 

risk,

• the developed ���� − ℎ�� will remain with the

Ac a de my , which will grant its licence for the

application of the solution for four modernised 

incinerators.

CONCLUSIONS 

The process definition phase ended with the 

following results: 

• definition of the product and system under

improvement, namely the process of hydrogen 

incinerator modernisation with simultaneous

determination of sub−processes from which

intermediate products emerge,

• translation of the identified customer 

requirements into the following quality

requirements ���: probity/ accuracy,

punctuality, adequacy, compatibility, being 

maintenance-free, efficiency, reliability, 

experience/SOP, redundancy, 

• development and approval of the design team 

card for which the competences have been 

defined and in which the financing for 

development solutions is assured - until their

implementation,

• definition of a high-level process map that 

identifies the context and system associated 

with the modernised process as well as other

processes running on that system, as shown in

fig. 1, 

• identification of basic process products, i.e.

modernised hydrogen incinerators,

• hierarchisation of intermediate products and 

their reference to quality requirements ���,

whose structure was ordered and presented 

graphically in fig. 3. 

An additional element of the presented

definition phase consisted in the performance of an initial 

project risk analysis, which was used to both support the 

business case for the project, and eliminate certain risks 

by making reservations in the contract for the acceptance 

of residual risk for the project. 

PROCESS MEASUREMENT PHASE

During the measurement phase, hierarchisation 

was performed with the use of the �� method19 on the 

diagnosed20 quality requirements ��� for the considered 

modernisation process of the hydrogen incinerators. 

Preliminary risk analysis for the project implementation 

process was performed using the ��	� method.  

The major response was determined during the 

delivery acceptance tests. The analysis of the 

measurement system was proposed and conducted for 

the planned tests and trials. A data collection plan was  
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systemu pomiarowego do badań i prób. Ustanowiono 

plan zbierania danych oraz zdefiniowano standardy 

wydajności procesu pomiarowego. 

established and measurement process efficiency 

standards were defined. 

Fig. 4 Customer requirements and critical quality requirements ��� for the modernisation process on hydrogen incinerators. 

Rys. 4 Wymagania klienta i krytyczne wymagania jakościowe ��� procesu wykonania modernizacji spalarek wodoru. 
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WYMAGANIA KLIENTA 

Do zdefiniowania krytycznych wymagań 

głównych interesariuszy oraz określenia wymagań 

jakościowych ��� wykorzystano diagram ��� – rys. 4.  

W dalszym ciągu analizy diagram ten będzie 

rozwijany z wersji od planowania jakości i ustalenia 

wymagań jakościowych ��� poprzez planowanie 

produktów i procesów do fazy realizacji. 

Metodą pracy grupowej uzgodniono trzy 

obszary realizacji procesu wykonania modernizacji 

spalarek wodoru: 

• konieczne produkty i procesy pośrednie do 

realizacji projektu, 

• zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji 

prac, 

• zakres wsparcia i współpracy zleceniodawcy. 

Uzgodniono pośrednie procesy potrzebne do 

realizacji projektu: 

• doboru katalizatora, 

• budowy systemu pomiarowego stężenia wodoru 

i parametrów spalarki, 

• budowy systemu dozowania wodoru,

• budowy systemu wytwarzania i pomiaru 

strumienia powietrza. 

Zleceniodawca uznał produkty i procesy

pośrednie za wewnętrzne problemy Ak ad em ii . Kontrola 

końcowa efektu modernizacji spalarek wodoru polegać 

będzie na bezspornym stwierdzeniu przynajmniej 

dziesięciokrotnego obniżenia zawartości wodoru  

w mieszaninie powietrzno-wodorowej podawanej na 

spalarkę przy stężeniu wodoru w pobliżu �(��) ≅ 3%�. 

Uzyskano zgodę od zleceniodawcy na 

finasowanie i realizację wszystkich trzech procesów 

poprzedzających wykonanie remontu spalarek wodoru 

oraz zakres koniecznych produktów i procesów 

pośrednich potrzebnych do realizacji projektu – rys. 3. 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 

Zdiagnozowane wcześniej wymagania 

krytyczne21 zapewnienia jakości � �� poddano analizie 

przy wykorzystaniu metody � � ustalając ich ranking. 

Trzy najważniejsze, to: 

• rzetelność/dokładność, 

• adekwatność,

• niezawodność.

Analiza wymagań jakościowych ��� procesu

wykonania modernizacji spalarek wodoru pozwoliła na 

ustalenie ich rankingu także po uwzględnieniu trudności 

realizacji ich minimalnego poziomu – rys. 4. Ranking 

ustalono na podstawie maksymalnej liczby względnej 

oceny punktowej hierarchii wymagań klienta, powiązań  

z wymaganiami jakościowymi ��� i możliwością 

realizacji wymagań dla wartości progowych wymagań 

jakościowych ���.  

Po uwzględnieniu nałożonych poziomów 

wymagań ilościowych ��� dla produktów nie doszło do 

przewartościowania rankingu podstawowych wymagań 

krytycznych dla zapewnienia jakości ��� ustalając te 

same, trzy najważniejsze: rzetelność/dokładność, 

adekwatność, niezawodność. 

DEFINICJE OPERACYJNE DLA WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH 

Na rys. 4 zebrano 9 ustalonych, kluczowych 

CUSTOMER REQUIREMENTS 

The �� diagram presented in fig. 4 was used to 

define the critical requirements � �� of the main 

stakeholders, as well as quality requirements.  

During further analysis, this diagram will be 

developed from the version of quality planning and 

determination of quality requirements ��� through 

product and process planning up to the implementation 

phase. 

By means of group work, three areas of 

implementation of the modernisation process on 

hydrogen incinerators were determined: 

• necessary products and intermediate processes 

for project implementation, 

• ensuring safety during work implementation,

• scope of support and co-operation of the project

initiator,

The following intermediate processes needed to 

implement the project were defined: 

• catalyst selection,

• construction of a measurement system for

hydrogen concentration and incinerator 

parameters,

• construction of a hydrogen dosage system,

• construction of a system for the production and 

measurement of air flow.

The project initiator has acknowledged 

intermediate products and processes as internal 

problems of the Ac a de my . Final inspection of the effect 

of the modernisation of the hydrogen incinerators will 

consist in an unquestionable detection of at least a tenfold 

decrease in the hydrogen content in the air-hydrogen 

mixture fed to the incinerator with the hydrogen 

concentration of approximately �(��) ≅ 3%�. 

The project initiator has consented to the 

financing and implementation of all three processes 

preceding the overhaul of the hydrogen incinerators as 

well as the scope of necessary intermediate products and 

processes needed in the project implementation – fig. 3. 

QUALITY ASSURANCE 

The earlier diagnosed critical requirements21 for 

the assurance of quality ��� were analysed using the 

��� method to determine their ranking. The three most 

important ones are: 

• probity/accuracy, 

• adequacy, 

• reliability.

The analysis of the quality requirements ���

conducted in relation to the process of modernisation of 

the hydrogen incinerators enabled the determination of 

their ranking with regard to the difficulty in the 

obtainment of the minimum level – fig. 4. The ranking was 

determined on the basis of the maximum number of 

points in the hierarchy of customer requirements, links to 

the quality requirements ��� and the likelihood of 

fulfilment of the threshold values of those quality 

requirements ���.  

Taking into account the imposed quantitative 

requirements ��� for the products, there was no 

overestimation of the ranking of the basic critical 

requirements for quality assurance ��� by identifying 

the same three most important ones: probity/accuracy, 

adequacy, reliability. 
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wymagań jakościowych ��� dla procesu remontu 

spalarek wodoru: rzetelność/dokładność, aktualność, 

adekwatność, kompatybilność, bezobsługowość, 

wydajność, niezawodność, mobilność, doświadczenie, 
�� oraz redundancja, które poniżej zdefiniowano 

charakteryzując typy danych, cele, granice tolerancji itp. 

• rzetelność/dokładność rozumiana, jako rzetelne 
i dokładne pomiary zawartości wodoru

w powietrzu oraz dokładne i bezpieczne metody 

otrzymywania znacznych ilości mieszanin 

wodorowo-powietrznych zapewniających, 

stabilny strumień podawanej mieszaniny 

wodorowo-powietrznej, 

• aktualność rozumiana, jako możliwie 
nowoczesne rozwiązania, 

• adekwatność rozumiana, jako efektywne 
rozpoznanie rynku i zastosowanie najlepszych 

rozwiązań do budowy stanowisk oraz dobór 

najodpowiedniejszego katalizatora,

• kompatybilność rozumiana, jako zgodność 
rozpoznania rynku z wymaganiami stawianymi 

katalizatorowi

i wykonanym zakupom zarówno katalizatora jak 

i elementów wchodzących w skład stanowisk

badawczych,

• bezobsługowość rozumiana, jako brak 

konieczności zatrudnienia kwalifikowanego 
personelu do rozpoznania rynku katalizatorów

oraz brak konieczności angażowania 

kwalifikowanej obsługi zabezpieczającej przed 

wybuchem podczas pracy systemu do

otrzymywania mieszaniny wodorowo-

powietrznej oraz spalarek wodoru,

• wydajność rozumiana, jako kwalifikowane 
wsparcie ze strony zleceniodawcy przy realizacji 

projektu oraz zapewnienie odpowiednich 

wydatków wodoru i powietrza przy 

wytwarzaniu odpowiednich ilości, dobrej

jakościowo mieszaniny wodorowo-powietrznej, 

• niezawodność rozumiana, jako optymalne 
rozpoznanie rynku, realizacji zakupów 

i wsparcia przez zleceniodawcę oraz optymalny 

wybór katalizatora, wszystkich podsystemów,

stanowiska do badań katalizatorów i prób 
zdawczo-odbiorczych,

• doświadczenie i �� rozumiane, jako 
dostateczna kapitalizacja wiedzy,

• redundancja rozumiana, jako nadmiarowość 
zapewniająca bezpieczeństwo pracy.

Rzetelność i dokładność powinna gwarantować: 

• Pomiary zawartości wodoru w powietrzu dla 
zakresu zawartości wodoru ���

 w granicach 

���
� +0; 4-%� z dokładnością gwarantującą 

błąd bezwzględny na poziomie ∆���
/ 0,2	%�.

• Dokładne i bezpieczne metody otrzymywania 
znacznych ilości mieszanin wodorowo-

powietrznych zapewniających, stabilny 

strumień podawanej mieszaniny wodorowo-

powietrznej w granicach przepływu powietrza 

na poziomie do 01� ∈ +0; 	150-4
� ∙ %�	 ≜

+0; 	2500-74� ∙ 48"�	 i przepływu wodoru 

w granicach 01��
∈ +0; 	4,5-4� ∙ %�	 ≜

+0; 	75-74� ∙ 48"�	. Dokładność sporządzania 
tych mieszanin nie musi być bezwzględnie 

wymagana, gdyż ich skład będzie mierzony 

OPERATIONAL DEFINITIONS FOR QUALITY 

REQUIREMENTS 

Fig. 4 lists 9 key quality requirements ��� for 

the modernisation process on the hydrogen incinerators: 

probity/accuracy, relevance, compatibility, being 

maintenance-free, efficiency, mobility, experience, �� 

and redundancy which are defined below with the 

characterisation of the types of data, goals, tolerance 

limits, etc. 

• probity/accuracy is understood as the reliable 
and accurate measurements of hydrogen 

content in the air, and the accurate and safe 

methods for obtaining significant amounts of

hydrogen-air mixtures ensuring a stable flow of 

the supplied hydrogen-air mix,

• currency is understood as meaning the most
modern solutions,

• adequacy is understood as effective market 
identification and application of the best

solutions in the construction of the stations and 

the selection of the most appropriate catalyst,

• compatibility is understood as the compatibility
of the market survey with the requirements set 

for the catalyst and the purchases of the catalyst
and components of test benches,

• maintenance freeness is understood as lack of 
a need to hire qualified personnel to identify the 

catalyst market, and lack of a need to engage 

qualified personnel to ensure explosion 

protection during the operation of the system

for the production of hydrogen-air mixture and 

hydrogen incinerators,

• efficiency is understood as the qualified support 
from the project initiator in the implementation 

of the project, and the assurance of the 

production of appropriate quantities of a high-

quality hydrogen-air mixture,

• reliability is understood as an optimal market
survey, with purchasing and support provided 

by the project initiator and optimal selection of 

catalyst, all subsystems, the station for the 

performance of catalyst and delivery acceptance 

tests,

• experience and �� are understood as 

a sufficient capitalisation of knowledge,

• redundancy is understood as equipment surplus

ensuring operational safety. 

Reliability and accuracy should guarantee: 

• Measurement of hydrogen content in the air for
the range of hydrogen content C_(H_2 ) within 

the limits of C_(H_2 )=[0;4]%_v with accuracy

guaranteeing the absolute error at the level of

∆C_(H_2 )≤0,2 %_v.

• Accurate and safe methods for obtaining large 
quantities of hydrogen-air mixtures ensuring

a stable flow of hydrogen-air	 mixture	 to	 be	

supplied	within	 the	 limits	of	 the	air	 flow	at	 the	

level	up	to	V	̇_0∈[0;	150]	m^3∙h^(-1)≜[0;	2500]	

〖dm〗^3∙〖min〗^(-1)	 and	 hydrogen	 flow	 within	

the	 limits	 of	 V	̇_(H_2	 )∈[0;	 4,5]	m^3∙h^(-1)≜[0; 

75] 〖dm〗^3∙〖min〗^(-1). The accuracy of the 

preparation of the said mixtures does not need 

to be strictly specified as their composition will 
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przez system pomiaru zawartości  

w przepływającej mieszaninie wodorowo-

powietrznej. Jednak zakres regulacji zawartości 

poprzez zmianę przepływu strumieni powietrza 

i wodoru powinien zapewniać wytwarzanie 

mieszanin wodorowo-powietrznych  

z dokładnością dostosowaną do zdolności 

pomiarowej. 

Aktualność powinna gwarantować możliwie 

nowoczesne rozwiązania dotyczące typu proponowanego 

katalizatora, rozwiązań stanowisk do jego badania 

zawierających bezpieczne i nowoczesne systemy 

pomiarowe, oraz bezpieczny i efektywny układ do 

otrzymywania mieszanin wodorowo-powietrznych  

o wymaganym składzie. Ogólnie rozwiązania powinny 

stanowić stan techniki nie starszy niż 10 lat, szczególnie 

w zakresie dostępnych typów katalizatora tak, aby 

zapewnić możliwość jego dostaw w najbliższej 

perspektywie czasowej. 

Oczywiście do zaaprobowania są rozwiązania 

starsze, jeśli są one nadal uważane za obowiązujący stan 

techniki22i. Aktualność będzie oceniana na podstawie 
wiedzy eksperckiej pozyskanej z publikacji naukowych 

dotyczących poszczególnych problemów. 

Adekwatność powinna gwarantować efektywne 

rozpoznanie rynku i zastosowanie najlepszych rozwiązań 

do budowy stanowisk badawczych oraz dobór 

najodpowiedniejszego katalizatora stanowiących przyjęty 

ogólnie stan techniki, nie starszy niż 10 lat. Adekwatność 

będzie szacowana, jako dopasowanie do konstrukcji 

spalarek wodoru w stopniu powyżej ≥ 90%  

z uwzględnieniem możliwości zastosowania najbardziej 

zaawansowanej technologii. Adekwatność będzie 

oceniana na podstawie wiedzy eksperckiej i późniejszych 

pomiarów podczas oceny parametrów budowanych 

stanowisk oraz skuteczności spalania wodoru przez 

zmodernizowane spalarek.  

Kompatybilność powinna gwarantować 

zgodność rozpoznania rynku z wymaganiami stawianymi 

katalizatorowi, zgodność z oczekiwaniami zakupów 

zarówno katalizatora jak i elementów wchodzących  

w skład stanowisk badawczych, gwarantując ich 

wymaganą jakość, wydajność systemu otrzymywania 

strumienia mieszaniny wodorowo-powietrznej, 

odpowiedni dobór katalizatora do remontowanej spalarki 

wodoru oraz odpowiedniego zakresu pomiarowego do 

monitoringu zawartości wodoru. Zgodność ta będzie 

jedynie szacowana na podstawie wiedzy eksperckiej  

i powinna być na poziomie zbliżonym do całkowitej 

zgodności ≅ 100%. 

Bezobsługowość powinna zapewnić brak 

konieczności zatrudnienia kwalifikowanego personelu do 

rozpoznania rynku katalizatorów. W systemach 

technicznych, powinna zapewnić pracę systemów bez 

konieczności angażowania kwalifikowanej obsługi 

zabezpieczającej przed wybuchem podczas eksploatacji 

systemu do otrzymywania mieszanin wodorowo-

powietrznych oraz spalarek w okresie nie krótszym niż  

1 rok. 

Wydajność powinna wiązać się z zapewnieniem 

kwalifikowanego wsparcia ze strony zleceniodawcy przy 

realizacji projektu polegającego na udostępnieniu miejsca 

do prowadzenia prób oraz wykonanie zakupów na rzecz 

projektu. Ze strony technicznej wiąże się z zapewnieniem 

odpowiednich wydatków wodoru i powietrza przy 

wytwarzaniu odpowiednich ilości i jakości mieszanin 

wodorowo-powietrznych na szacowanym poziomie 

odniesienia do maksymalnych przepływów wymaganych  

be measured by the measurement system 

dedicated for the supplied hydrogen-air mixture. 

However, the scope of content regulation by the 

adjustment of air and hydrogen flow should 

ensure the production of hydrogen-air mixtures 

with an accuracy suited to measurement 

capacity. 

Currency should guarantee possibly the most 

up-to-date solutions for the proposed catalyst type, its 

testing stations containing safe and modern measurement 

systems and a safe and efficient system for the production 

of hydrogen-air mixtures of the required composition. 

Generally, the proposed solutions should represent 

technology not older than 10 years, especially with regard 

to the available catalyst types to ensure its delivery in the 

nearest time perspective.  

Of course, older solutions are acceptable if they 

are still considered to be the current state of the art22. 

Currency will be evaluated on the basis of expertise 

acquired fromscientific publications on specific issues. 

Adequacy should ensure effective market 

identification and application of the best solutions in the 

construction of test stations and the selection of the most 

suitable catalyst, constituting generally applicable state of 

the art technology, not older than 10 years. Adequacy will 

be estimated in terms of suitability for the hydrogen 

incinerator construction in the extent above ≥ 90%, with 

consideration of the possibility of applying the most 

advanced technology. Adequacy will be assessed on the 

basis of expert knowledge and subsequent measurements 

when assessing the parameters of the constructed 

stations, and on the efficiency of hydrogen combustion by 

the modernised incinerators.  

Compatibility should guarantee the compliance 

of replacement components identified via the market 

survey with the requirements specified for the catalyst. It 

should also establish purchasing expectations for both the 

catalyst and components of test stations, guaranteeing 

their required quality, the efficiency of the system of 

obtaining hydrogen-air mixture, proper catalyst selection 

for the renovated hydrogen incinerator and a suitable 

measuring range for hydrogen content monitoring. Such 

compatibility will only be estimated on the basis of 

expertise and should be at a level close to full compliance 

≅ 100%. 

The fact that the system is maintenance-free 

should ensure the lack of a necessity to employ qualified 

personnel to identify the catalyst market. In technical 

systems, this quality should ensure the operation of 

systems without the need for servicing by personnel 

qualified in explosion protection devices during the 

operation of the hydrogen-air mixture systems and 

incinerators for a period of not less than 1 year. 

Efficiency should be linked to the provision of 

qualified support by the project initiator in the 

implementation of the project consisting in the provision 

of a trial site and realisation of purchases for the project. 

Technically, it involves the provision of adequate 

hydrogen and air yield in the production of adequate 

quantities and qualities of hydrogen-air mixtures at the 

estimated reference level to the maximum flows required 

in delivery acceptance tests to an extent greater than 

> 90%. 

Reliability should ensure the optimum survey of 

markets, purchases and support provided by the project 

initiator in the course of project implementation, and  

ensuring availability of a trial site. From the technical 

side, it should ensure optimum catalyst choice, all stations 
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podczas prób zdawczo-odbiorczych w stopniu większym 

niż � 90%. 

Niezawodność powinna zapewnić optymalne  

rozpoznanie rynku, realizację zakupów i wsparcia przez 

zleceniodawcę podczas realizacji projektu, w zakupach na 

rzecz projektu oraz udostępnienia miejsca prób. Ze strony 

technicznej powinna zapewnić optymalny wybór 

katalizatora, wszystkich podsystemów stanowisk do 

badań katalizatorów i prób zdawczo-odbiorczych na 

szacowanym poziomie odniesienia około ≅ 100%. 
Doświadczenie i �� powinny zapewnić 

dostateczną kapitalizację wiedzy do bezbłędnego wyboru 

adekwatnego katalizatora na szacowanym, względnym 

poziomie odniesienia ocenianym na około ≅ 100%. 

Redundancja powinna zapewniać taki poziom 

nadmiarowości, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy  

z mieszaninami wodorowo-powietrznymi. 
Bezpieczeństwo to opiera się na odpowiedniej zdolności 

pomiarowej zawartości wodoru. Ocena redundancji 

opiera się na szacowaniu poziomu doniesienia ocenianym 

dla spalarek. Pożądany poziom redundancji wynosi około 

~0%. 

POWIĄZANIA POMIĘDZY WYMAGANIAMI 

Wzrost rzetelności/dokładności działań 

zazwyczaj powoduje mniejszą ich wydajność. Tak jest  

i w tym przypadku w stosunku do realizacji zakupów  

i budowy systemów. Nie ma raczej większego wpływu na 

realizowane pomiary zawartości wodoru. Rzetelność 

pomiarów jest natomiast związana z doświadczeniem  
i prawidłowym ��, podobnie jak w stosunku do 

realizacji zakupów i budowy systemów – rys. 4. 

Aktualność systemów pomiarowych jest 

zazwyczaj powiązana z większą bezobsługowością, 

wydajnością i niezawodnością dla nowo 

zaprojektowanych systemów. Zazwyczaj nowo 

projektowane systemy posiadają także zapewnioną 

wewnętrzną redundancję polegająca na samokontroli 

systemu pomiarowego generującego komunikaty o stanie 

urządzenia a w nielicznych przypadkach także możliwość 

awaryjnego przejścia na zapasowy system pomiarowy.  

W tym przypadku taka sytuacja nie ma miejsca. 

Redundancję systemu zapewniono poprzez 

zabezpieczenie dodatkowych eksplozymetrów oraz 
systemów do pomiaru temperatury, które w każdej chwili 

mogą być wymienione na zapasowe. Dla eksplozymetrów 

zapewniono także szybką ścieżkę realizacji zamówień 

części zamiennych oraz możliwość wypożyczenia 

eksplozymetru spoza Ak ad em i i . Taki sposób 

postępowania wynikał z bardzo krótkiego czasu 

przeznaczonego na realizację projektu.  

Dla eksplozymetrów zapewniono także szybką 

ścieżkę realizacji kwalifikowanych usług metrologicznych 

związanych z ich eksploatacyjnym sprawdzeniem  

i wzorcowaniem. Zapewnienie oceny aktualności wiąże 

się ściśle z posiadanym doświadczeniem i ��, które bądź 

istnieją w organizacji albo muszą być zapewnione  
w postaci usług zewnętrznych. Doświadczenie i �� 

dotyczące pracy z systemami pomiarowymi wydaje się 

być zabezpieczone na wystarczającym poziomie 

wewnętrznie. Należy powtórnie rozpatrzeć potrzebę 

zdobycia dodatkowych kompetencji w zakresie pracy  

z wybuchowymi mieszaninami powietrzno-wodorowymi, 

gdyż takich doświadczeń Aka d em ia  nie posiada. 

Adekwatność w odniesieniu do efektywnego 

rozpoznania rynku powiązana jest ściśle 

for catalyst testing and carrying out delivery acceptance 

tests at an estimated reference level of approximately 

≅ 100%. 

Experience and �� should guarantee sufficient 
capitalisation of knowledge for the correct selection of an 

adequate catalyst at an estimated relative reference level 

of approximately ≅ 100%. 

Redundancy should be ensured at such a level as 

to guarantee the safety of work with hydrogen-air 

mixtures. The said safety is based on suitable 

measurement capacity of hydrogen content. Redundancy 

assessment is based on an estimation of the reference 

level for incinerators. The required redundancy level 

approximately amounts to ~0%. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN REQUIREMENTS 

Improved probity/accuracy of operations 

usually causes their decreased efficiency. This is also the 

case in relation to purchasing and system construction. It 

does not have a greater impact on hydrogen 

measurements. Measurement accuracy, on the other 

hand, is linked toexperience and correct ��, as well as 

being proportional to purchases and system 

construction– fig. 4. 

The currency of measuring systems is usually 

related to greater freedom from maintenance, efficiency 

and reliability for newly designed systems. Typically, 

newly designed systems are also characterised by internal 

redundancy consisting in self-monitoring of the 

measuring system that generates device status messages 
and, in rare cases, allows the possibility of an emergency 

transition to a backup measurement system.  

This is not the case in the discussed situation. 

System redundancy has been ensured by the provision of 

additional explosimeters and temperature measurement 

systems that can be replaced at any time. Moreover, an 

expedited order implementation path has been ensured 

for explosimeters and spare parts, as was the possibility 

of renting an explosimeter outside the A c a dem y . Such  

a procedure resulted from a very short project 

implementation time.  

Additionally, a fast way of implementation was 

ensured with regard to eligible metrological services in 

relation to their operational checks and calibration. The 
assurance of currency evaluation is strictly related 

to the possessed experience and �� which are either 

present in the organisation or must be provided in the 

form of external services. Experience and �� related to 

the working with measurement systems seems to be 

sufficiently internally secured. It is necessary to 

reconsider the need to acquire additional competences in 

relation to working with explosive hydrogen-air mixtures, 

as such experience is lacked by the Ac a dem y .  

Adequacy in terms of effective market 

identification is closely related to the compatibility of the 

new catalyst with the hydrogen incinerator construction 

ensuring sufficient levels of efficiency and reliability. The 
adequacy of the selected catalyst can be determined on 

the basis of our own experience and ��, or based on 

experience and �� of external experts. The knowledge 

gap in this area has been diagnosed, hence it is 

undoubtedly advisable to obtain experts' support.  

A similar issue concerned with adequacy should 

be considered when it comes to the application of the best  

solutions for the construction of test stations. It seems 

that the Ac a de m y  has sufficient competences to build 
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z kompatybilnością nowego katalizatora z konstrukcją  

spalarki wodoru, gwarantując jednocześnie dostateczny 

poziom wydajności i niezawodności. Adekwatność 

wybranego katalizatora można określić na bazie 

własnego doświadczenia i ���, lub w oparciu  

o doświadczenie i ��� ekspertów zewnętrznych.

W tym zakresie zdiagnozowano lukę wiedzy, 

dlatego niewątpliwie należy wspomóc się w tym zakresie 

ekspertami. Podobnie ma się sprawa z adekwatnością  

w stosunku do zastosowania najlepszych rozwiązań do 

budowy stanowisk badawczych.  

Wydaje się, że w Aka dem i i  istnieją 

wystarczające kompetencje do budowy stanowisk 

pomiarowych, które zapewnią ich kompatybilność, 

wydajność, niezawodność czy redundancję w oparciu  

o doświadczenie i ���. Jednak należy poprzez 

przeprowadzanie badań uzupełnić doświadczenie 

pozwalające na ustanowienie odpowiedniej 

kompatybilności wydajności i niezawodności przy 

produkcji mieszanin powietrzno-wodorowych 

zapewniających bezproblemowy przebieg procesu badań 

katalizatorów oraz próby zdawczo-odbiorcze spalarek 

wodoru. 

Ogólnie, dla dojrzałych systemów czy 

technologii, istnieje tendencja zanikania redundancji, jako 

kosztownego zabezpieczenia realizowanego dla jeszcze 

niedopracowanych, zawodnych technologii23.  

Kompatybilność oceniana jest na podstawie 

doświadczenia i ���. Największy problem w projekcie 

stwarza ocena kompatybilności katalizatora z konstrukcją 

spalarki wodoru typu �� − 3�, która może skutkować 

koniecznością zatrudnienia ekspertów zewnętrznych. 

Powiązania bezobsługowości z aktualnością 

opisano wcześniej. Bezobsługowość rozumiana, jako brak 

konieczności zatrudnienia kwalifikowanego personelu do 

rozpoznania rynku katalizatorów oraz brak konieczności 

zatrudnienia kwalifikowanej obsługi zabezpieczającej 

przed wybuchem podczas pracy systemu do 

otrzymywania mieszanin wodorowo-powietrznych oraz 

spalarek wodoru, posiada nierozłączne powiązanie  

z niezawodnością.  

Tylko wysoko niezawodne technologie 

pozwalają na minimalizowanie konieczności nadzoru oraz 

na zmniejszenie redundancji. Poziom możliwej 

bezobsługowości oszacowany może być na podstawie 

doświadczenia oraz ���. Wydaje się, że będzie on mógł 

być oszacowany na podstawie prowadzonych w ramach 

projektu prób bez konieczności angażowania ekspertów 

zewnętrznych. 

Wydajność odnosząca się do realizacji zakupów 

będzie zapewniona przez wsparcie ze strony 

zleceniodawcy, gdyż posiada on duże doświadczenie 

swych służb logistycznych.  

Zapewnienie odpowiednich wydatków 

strumienia wodoru i powietrza przy wytwarzaniu 

odpowiednich ilości mieszanin wodorowo-powietrznych 

jest silnie powiązane z doświadczeniem i ��� Akad em i i . 

Inne powiązania wydajności z aktualnością, 

adekwatnością i kompatybilnością zostały omówione 

powyżej. 

Niezawodne rozpoznanie rynku, realizacji 

zakupów i wsparcia w realizacji projektu jest silnie 

powiązane przez opisane wcześniej doświadczenie 

zleceniodawcy i posiadane procedury ���. Jak podano 

wcześniej ujemne powiązanie niezawodności  

z redundancją wydaje się oczywiste.  

Wcześniej też opisano powiązania 

niezawodności z aktualnością, adekwatnością,  

measurement stations that will ensure their 

compatibility, performance, reliability, or redundancy 

based on experience and ���.  

However, through carrying out tests it is 

necessary to fill in the gaps in experience in order to make 

it possible to establish appropriate compatibility, 

efficiency and reliability in the production of air-hydrogen 

mixtures guaranteeing safety of the tests conducted on 

catalysts as well as delivery acceptance tests on the 

hydrogen incinerators. 

In general, for mature systems or technologies, 

there is a tendency of decreasing redundancy – 

redundancy being an expensive security for still 

underdeveloped, unreliable technologies23.  

Compatibility is assessed on the basis of 

experience and ���. The greatest problem in the project 

lies in the assessment of catalyst compatibility with the 

construction of hydrogen incinerator �� − 3� which may 

result in the need for hiring external experts. 

The relationship between the maintenance-free 

aspect and currency has been described earlier. The 

prerequisite that the system is maintenance-free, is 

understood as meaning that there is a lack of need to hire 

qualified personnel to identify the catalyst market, and  

a lack of need to engage qualified personnel to ensure 

explosion safety during the operation of the system for 

the production of hydrogen-air mixtures, and hydrogen 

incinerators, is inherent with reliability.  

Only highly reliable technologies allow 

minimisation of the need for supervision and a reduction 

in redundancy. The level of possible maintenance-

freeness can be estimated on the basis of experience and 

���. It seems likely that it will be possible to estimate it 

on the basis of tests and trials conducted within the scope 

of the project without the need to involve external 

experts. 

Performance related to purchasing will be 

ensured through the support of the project initiator as 

their own logistic services possess extensive experience 

in this area. 

Ensuring adequate yield of hydrogen and air 

flow in the production of adequate volumes of hydrogen-

air mixtures is strongly linked to the experience and ��� 

of the Ac ad em y . Other links to currency, adequacy and 

compatibility have been discussed above. 

Reliable market identification, purchasing 

execution and support in project implementation are 

strongly linked to the previously described experience of 

the project initiator and the possessed ��� procedures. 

As previously pointed out, the negative correlation 

between reliability and redundancy seems obvious.  

The relationship between reliability, currency, 

adequacy, compatibility and maintenance freeness has 

also been described before. Like other quality 

requirements ���, reliability level is pre-evaluated on the 

basis of experience and ���, and later on the basis of 

tests. However, the optimum choice of a catalyst, all its 

subsystems and the delivery acceptance testing station 

must be based on the Ac a dem y's  knowledge and 

experience with the possibility to consult external 

experts. 

Redundancy understood as equipment surplus 

guaranteeing safety of work can be assessed through 

experience and ���. However, in this respect the 

Ac a de my's  experience must be preceded by studies of 

relevant literature and, where appropriate, by knowledge  

of external experts. Other connections to requirements 

(��� for experience, ��� and redundancy) are described 
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kompatybilnością i bezobsługowością. Jak i inne 

wymagania jakościowe ��� poziom niezawodności 

wstępnie oceniany jest na podstawie doświadczenia  

i ��, a później na podstawie badań.  
Optymalny wybór katalizatora, wszystkich 

podsystemów stanowiska do badań katalizatorów i prób 

zdawczo-odbiorczych musi jednak opierać się o wiedzę  

i doświadczenie Akad em ii  z możliwością zasięgnięcia  

opinii ekspertów zewnętrznych. 

Wstępnie redundancja rozumiana, jako 

nadmiarowość zapewniająca bezpieczeństwo pracy może 

być oceniona przez doświadczenie i ��. Jednak  

w tym względzie doświadczenie Aka d em ii  musi być 

poprzedzone studiami stosownego piśmiennictwa oraz  

w miarę potrzeby wiedzą ekspertów zewnętrznych. Inne 

powiązania z wymaganiami ��� dla doświadczenia, �� 

oraz redundancji opisano wyżej. 

HIERARCHIZACJA WPŁYWU WYMAGAŃ 

Krytyczne wymagania jakościowe ��� dla 

produktów usystematyzowano pod względem ich 

wpływu oraz możliwości ich kontrolowania. Wyniki tej 

analizy zebrano w tabeli – tab. 5. 

Z przeprowadzonego w tab. 5 grupowania 

wynika, że nie wszystkie ��� mogą podlegać 

bezpośredniej kontroli ich wpływu. Część kluczowych 

efektów podlega jedynie ograniczonej24 kontroli, 

wywierając jednocześnie wpływ na jakość procesu 

remontu i późniejszej eksploatacji spalarek wodoru.  

ANALIZA RYZYKA DLA WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH 

Analizę ryzyka dla procesu remontu spalarek 

wodoru wykonano metodą ���� [3].  

above. 

HIERARCHISATION OF THE IMPACT OF REQUIREMENTS 

Critical quality requirements ��� for products 

have been systematised in terms of their impact and 
controllability. The results of this analysis are 

summarised in tab.5. 

From the results collected in tab.5 it stems that 

not all of the ��� can be directly controlled in terms of 

their influence. Some of the key effects are only subject to 

limited24 inspection, having an influence both on the 

quality of the overhaul process as well as subsequent 

operation of the hydrogen incinerators. 

RISK ANALYSIS IN RELATION TO QUALITY 

REQUIREMENTS 

Risk analysis for the process of renovation of the 

hydrogen incinerators was carried out using the ���� 
method [3].  

Tab. 5 

Tabular summary of impact for the analysed qualitative requirements ��� for the process of renovation of hydrogen incinerators �	 
 3�. 

Tabelaryczne zestawienie wpływu dla analizowanych wymagań jakościowych ��� procesu wykonania remontu spalarek wodoru typu �	 
 3�. 
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Tab. 6

Risk analysis for the requirements set in relation to the modernisation of hydrogen incinerators. 

Analiza ryzyka dla wymagań remontu spalarek wodoru. 

I P D RPN=I    ×P×D

9

improper 

measurement 

process

3
possible average 

detection
6 162

metrological 

tests
9 1 6 54

9
significant 

hydrogen release
6

possible full 

detection
5 270

reliable 

measurement + 

nozzle system

9 3 2 54

9
air flow 

obstruction
4

possible full 

detection
2 72 SOP 9 3 2 54

9
bad mixing 

conditions
8

incomplete 

detection
9 648

research & SOP + 

measurement 

system

9 3 3 81

10
unpunctual 

delivery
9

incomplete 

detection
9 810

use of remaining 

catalyst parts
8 9 2 144 RPN too high

10
upunctual 

delivery
9

incomplete 

detection
9 810

activation of the 

old catalyst
6 9 2 108 RPN too high

Accuracy/probity assurance
production of an 

explosive mix

Currency assurance
catalyst 

unavailability

Probability of occurrence P Probability of detection D

1: Almost imperceptible 1: Improbable 1: ideal detection D%≅100%

RPN  (Risk Priority Number) - Critical value of relative risk priority number RPN>100

Type of problem/  

problem situation

Effect of risk 

materialisation

Impact intensity 

upon risk 

materalisation

Probable cause 

of impact 

materialisation

Probability of 

risk 

materialisation

Possibility of 

detection of risk 

materalisation

Probability of 

detection of risk 

materialisation

RPN   

Applied 

countermeasures 

for risk 

materialisation

Corrected RPN

I P D RPN

Intensity of generated threat I

7-8: Significant impact 7-8: Moderate probability 9: incomplete detection (98%>D%≥90%)

9-10: Very significant impact 9-10: High probability 10: lack of detection D%≅0%

2-3: Insignificant burdent on the customer 2-3: Very little probable 2-5: full detection (100%>D%≥99.7%)

4-6: Moderate impact 4-6: Small probability 6-8: possible aver. detection (99.7%>D%≥98%)
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Tab. 6 cont. 

Risk analysis for the requirements set in relation to the modernisation of hydrogen incinerators. 

Analiza ryzyka dla wymagań remontu spalarek wodoru. 

I P D RPN=I    ×P×D

Currency assurance
lack of a mix 

production system
9

too complicated 

construction
4

possible full 

detection
3 108

implementation 

research
9 2 2 36

insufficient 

market 

identification

7

outdated 

manufacturer 

data-bases

3
incomplete 

detection
9 189 joint search 7 2 7 98

catalyst 

unsuitable for 

the incinerator

9
different catalyst 

granulation
8

possible full 

detection
2 144

implementation 

research/constructi

on modification

3 8 2 48

Assurance of required level of 

maintenance freeness

production of an 

explosive mix
9

malfunctioning 

measurement 

system

4
possible average 

detection
7 252 research 9 3 3 81

delayed 

deliveries
9

delayed 

deliveries
7

possible average 

detection
6 378 Shipyard support 9 3 6 162 RPN too high

low efficiency of 

mix production 

system

7
technical 

problems
7

possible full 

detection
3 147 research 7 3 3 63

7-8: Significant impact 7-8: Moderate probability 9: incomplete detection (98%>D%≥90%)

9-10: Very significant impact 9-10: High probability 10: lack of detection D%≅0%

2-3: Small burden on the customer 2-3: Very little probable 2-5: full detection (100%>D%≥99.7%)

4-6: Moderate impact 4-6: Small probability 6-8: possible aver. detection (99.7%>D%≥98%)

Intensity of generated threat I

Type of problem/  

problem situation

Effect of risk 

materialisation

Impact intensity 

upon risk 

materialisation

Probable cause 

of risk 

materialisation

Probability of 

risk 

materialisation

Possibility of 

detection of risk 

materialisation

Probability of 

risk 

materialisation

Adequacy/compatibility assurance

Assurance of proper efficiency level

1: Almost imperceptible 1: Improbable

RPN   

Applied 

countermeasures 

for risk 

materialisation

Corrected RPN

I P D RPN

Probability of occurrence P Probability of detection D

1: ideal detection D%≅100%

RPN  (Risk Priority Number) - Critical value of relative risk priority number RPN>100
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Tab. 6 cont. 

Risk analysis for the requirements set in relation to the modernisation of hydrogen incinerators. 

Analiza ryzyka dla wymagań remontu spalarek wodoru. 

I P D RPN=I    ×P×D

Assurance of proper efficiency level
low efficiency of 

catalysis
9 wrong catalyst 4

possible full 

detection
2 72 research 9 2 2 36

lack of a suitable 

mix
9

problems with 

equipment 

construction

4
possible full 

detection
2 72 research 9 2 2 36

bad market 

identification
9 knowledge gap 3

possible 

incomplete 

detection

9 243 Shipyard support 9 2 9 162 RPN too high

unpunctual 

purchases
6 oversights 3

possible 

incomplete 

detection

7 126 Shipyard support 6 2 7 84

hydrogen threat 9
poor component 

operation
4

possible average 

detection
6 216 research 9 2 6 108 RPN too high

excessive 

purchases
4

poor 

identification of 

needs

4
possible average 

detection
6 96 acceptance 4 4 6 96

Type of problem/  

problem situation

Effect of risk 

materialisation

Impact intensity 

upon risk 

materialisation

Applied 

countermeasures 

for risk 

materialisation

Corrected RPN

I P D RPN

Probable cause 

of risk 

materialisation

Probability of 

risk 

materialisation

Possibility of 

detection of risk 

materialisation

Probability of 

risk 

materialisation

RPN   

RPN  (Risk Priority Number) - Critical value of relative risk priority number RPN>100

Assurance of proper reliability level

7-8: Significant impact 7-8: Moderate probability 9: incomplete detection (98%>D%≥90%)

9-10: Very significant impact 9-10: High probability 10: lack of detection D%≅0%

2-3: Insignificant burden on the customer 2-3: Very little probable 2-5: full detection (100%>D%≥99.7%)

4-6: Moderate impact 4-6: Small probability 6-8: possible aver. detection (99.7%>D%≥98%)

Probability of occurrence P Probability of detection D

1:Almost imperceptible 1: Nieprawdopodobne 1: idealna detekcja D%≅100%

Redundancy minimisation

Intensity of generated threat I
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Pojęć ryzyka i zagrożenia nie używa się tutaj 

zamiennie. Całka funkcji ryzyka od momentu ; � 0 do 

; określa tutaj zagrożenie możliwością materializacji 

ryzyka. 

W rozpatrywanym procesie remontu spalarek 

wodoru zdiagnozowano wstępnie 8 grup zagrożeń – tab. 

6: 

• powstanie mieszaniny wybuchowej,

• złe rozpoznanie rynku,

• opóźnienie dostaw,

• nadmierne dostawy,

• brak możliwości pozyskania katalizatora,

• mała wydajność procesu katalizy,

• niedostosowanie katalizatora do spalarki, 

• brak systemu otrzymywania mieszanin lub jego 
niedostateczna wydajność. 

Wybuchowy skład mieszaniny powietrzno-

wodorowej może powstać wskutek wielu 

prawdopodobnych przyczyn: 

• niezdatności procesu pomiarowego,

• zakłóceń strumienia wodoru i powietrza,

• złych warunków mieszania wodoru  
z powietrzem,

• złego działania podzespołów stanowisk
badawczych czy spalarki wodoru,

Dokładne rozpisanie analizy zostało tutaj

pominięte, gdyż sposób jej przeprowadzenia jest podobny 

do opisanej wyżej wstępnej analizy ryzyka. Dokładny jej 

opis można znaleźć w wydawnictwie zwartym 
poświęconym tej problematyce [2].  

Z przeprowadzonej analizy wynikło, że istnieją 

dwa kluczowe rodzaje ryzyka, których zmaterializowanie 

będzie szczególnie dotkliwe w procesie realizacji projektu 

tab. 6. Należą do nich: 

• zagrożenie wybuchem wodoru,

• brak dobrego rozpoznania rynku i terminowej
dostawy katalizatora i innych materiałów, 

Przy czym to drugie jest krytyczne dla realizacji projektu. 

DEFINICJE OPERACYJNE DLA PRODUKTÓW 

Ustalono 8 kluczowych produktów pośrednich 

dla procesu remontu spalarek wodoru– rys. 5. Hierarchia 

funkcjonalności produktów została zaczerpnięta z ich 

rankingu ustalonego przy planowaniu jakości   rys. 4: 
1:								0 / �="!8"> ? 360

2:			360 / �="!8"> ? 720

3:			720 / �="!8"> ? 1080

4:	1080 / �="!8"> ? 1440

5:	1440 / �="!8"> / 1800

 

The risk and threat concepts are not used 

interchangeably here. The integral of the function of risk 

from the moment ; � 0 until ; defines here the hazard of 

risk materialisation. 

In the considered process of modernisation of 

the hydrogen incinerators, 8 threats have been initially 

identified – tab. 6: 

• obtaining an explosive mixture,

• incorrect market identification,

• delay of deliveries, 

• excessive deliveries,

• lack of possibility of obtaining a catalyst,

• low efficiency of the catalytic process,

• failure to adapt the catalyst to the incinerator,

• failure to obtain air-hydrogen mix generating 
system  or its inadequate efficiency,

The explosive composition of the air-hydrogen 

mixture may be due to many probable causes: 

• inaptness of the measurement system,

• disturbances in the hydrogen and air flow, 

• bad conditions for mixing hydrogen with air, 

• poor operation of the components of the test
stations or hydrogen incinerator.

The exact description of the analysis is omitted 

here due to the fact that the way it is carried out is similar 

to preliminary risk analysis described above. Its precise 

description can be found in the compact publication 

devoted to this issue [2]. 

The analysis revealed two key types of risk 
whose materialisation will be particularly severe in the 

process of project implementation – tab. 6. These include: 

• danger of hydrogen explosion,

• lack of good market identification and timely 
delivery of catalyst and other materials.

The latter is critical for project implementation. 

OPERATIONAL DEFINITIONS FOR PRODUCTS 

There are 8 key intermediary products for the 

process of modernisation of the hydrogen incinerators– 

fig. 5. The hierarchy of product functionality was derived 

from their ranking, determined in the course of quality 

planning   fig. 4: 
1:								0 / �="!8"> ? 360

2:			360 / �="!8"> ? 720

3:			720 / �="!8"> ? 1080

4:	1080 / �="!8"> ? 1440

5:	1440 / �="!8"> / 1800
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Fig. 5 The selection of working principles of basic products enabling the fulfilment of quality requirements ��� for the process of modernisation of hydrogen 
incinerators. 

Rys.5 Wybór zasad działania podstawowych produktów umożliwiających zaspokojenie wymagań jakościowych ��� dla procesu remontu spalarek wodoru. 
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Definicje systemów będących produktami  

w procesie remontu spalarek wodoru podano już 

częściowo wcześniej przy analizie krytycznych wymagań 

jakościowych ���. Będą one ostatecznie ustalone  

w odniesieniu do metod postępowania czy zasad 

działania produktów pośrednich służących do: 

• pomiarów zawartości wodoru zdecydowano się 
zastosować eksplozymetry pellistorowe25,

• pomiaru temperatury za każdym z czterech złóż

katalizatora,

• rotametrycznego pomiaru strumieni przepływu 

powietrza i wodoru,

• dozowania strumienia wodoru,

• dozowania powietrza, 

• mieszania wodoru z powietrzem,

• badań katalizatorów, które powinno być 
w maksymalnym stopniu tożsame ze 

stanowiskiem do prób zdawczo-odbiorczych.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA PRODUKTÓW 

Uściślono wymagania jakościowe ��� dla 

produktów częściowych zapewniających wykonanie 

remontu spalarek wodoru: 

• Pel l i s tor owy  system pomiaru zawartości 
wodoru w powietrzu powinien gwarantować 

pokrycie zakresu pomiarów zawartości wodoru 

���
 maksymalnie do dolnej granicy 

wybuchowości ���
� +0; 4-%� z dokładnością 

gwarantującą błąd bezwzględny na poziomie 

∆���
≲ 0,2	%�. System pomiaru zawartości

wodoru ze względów bezpieczeństwa powinien 

wykazywać krótki czas reakcji ; na wymuszenia 

progowe ; ? 1	A. Czas odpowiedzi B nie 

powinien być dłuższy niż B / 2	A.

• System wielopunktowego monitoringu 

temperatury w zakresie ; ∈ +0; 300-C 
realizowanego z dokładnością wyrażoną błędem 

bezwzględnym na poziomie ∆; / 5C. Służyć on 

będzie do pomiarów temperatury za każdym 

z czterech złóż katalizatora. System ten jest

niezależny od integralnego systemu 

zabezpieczeń termostatami: włączjącymi 

nagrzewnicę w ok. 40C i zieloną lampkę 

kontrolną sygnalizującą proces nagrzewania, 

oraz odcinający dopływ prądu do spalarki 

w temperaturze ok. 70C.

• System pomiaru strumienia przepływu 
powietrza i wodoru składający się z zestawu 

rotametrów. Dla mieszaniny wodorowo-

powietrznej przepływ będzie mierzony 

rotametrem powietrznym bez uwzględnienia 

zawartego w nim wodoru. Powinien on 

gwarantować pomiar strumienia powietrza na 

poziomie do 01� ∈ +0; 	150-4
� ∙ %�	 ≜

+0; 	2500-74� ∙ 48"�	 z wynikową dla niego 

dokładnością. Podobnie pomiar strumienia 

czystego powietrza będzie zabezpieczany tymi 

samymi rotametrami. Pomiar strumienia 

czystego wodoru będzie realizowany przy 

pomocy rotametru wyskalowanego na 
powietrzny czynnik roboczy z przeliczeniem 

jego wskazań na strumień wodoru. Rotametr lub

zestaw rotametrów powinien zapewnić pomiar 

The definitions of systems, that constitute 

products in the process of the modernisation of the 

hydrogen incinerators, have been partially provided 

during the analysis of critical quality requirements CTQ. 

They will be conclusively established with respect to the 

methods of handling or principles of operation of 

intermediate products used for: 

• the measurement of hydrogen content – it was
decided to use pellistor explosives25,

• temperature measurement after each of the four 

catalyst beds,

• rotametric measurement of air and hydrogen 

flow,

• dosage of hydrogen flow, 

• air dosage, 

• mixing hydrogen with air,

• catalyst tests which at the maximum level
should be equivalent with those performed at 

the delivery acceptance station.

QUALITY REQUIREMENTS FOR PRODUCTS 

The quality requirements CTQ for intermediate 

products ensuring performance of the modernisation of 

the hydrogen incinerators have been specified: 

• The pellistor system for measuring hydrogen
content in air should ensure the coverage of 

hydrogen content C_(H_2 )up to the lower 

explosion limit C_(H_2 )=[0;4]%_v with an 

accuracy guaranteeing an occurrence of absolute

error at the level of ∆C_(H_2 )≲0,2 %_v. Due to 

safety reasons, the measurement system of 

hydrogen content should exhibit a short

response time t to threshold triggers t<1 s. The

response time τ should not exceed τ≤2 s.

• The multipoint temperature monitoring system
within the range t∈[0;300]℃ is performed with 

an accuracy expressed with an absolute error at 
the level ∆t≤5℃. It will be used in temperature 

measurements after each of the four catalyst

beds. This system is independent of the integral 

protection system with thermostats: it turns on

the heater at approx. 40℃, a green control light

signalling the heating process is in operation, 

and shuts off the current flow to the incinerator 

at a temperature of approx. 70℃.

• The air and hydrogen flow measurement system
consisting of a rotameter set. In the case of the

air-hydrogen mixture the flow will be measured 

with an air rotameter without taking into

account the contained hydrogen. It should

guarantee measurement	 of	 the	 air	 flow	 to	 the	

level	 of	 V	̇_0∈[0;	 150]	 m^3∙h^(-1)≜[0; 2500] 
〖dm〗^3∙〖min〗^(-1) in accordance with the 

specified accuracy. Similarly, the measurement 

of the flow of pure air will be protected with the

same rotameters. The measurement of pure 

hydrogen flow will be carried out with

a rotameter calibrated to air, this reading then 

being converted to indicate hydrogen flow.

A rotameter, or a rotameter set, should ensure

measurement of the hydrogen flow within the

range of the measured volumetric hydrogen	flux	

V	̇_(H_2	 )∈[0;	 4,5]	 m^3∙h^(-1)≜[0; 75] 〖dm〗

^3∙〖min〗^(-1) with the resulting accuracy
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strumienia wodoru w zakresie mierzonego 

strumienia objętościowego wodoru 

����
∈ �0;  4,5��� ∙ ℎ�� ≜ �0;  75���� ∙ �����

z wynikową dokładnością realizowanych 

pomiarów.  

• System dozowania strumienia wodoru, 

składający się z reduktora i współpracującej 

z nim dyszy, operującej w przepływach 

nadkrytycznych, będzie zapewniał regulację 

strumienia wodoru po ustaleniu funkcji tego 

strumienia w zależności od ciśnienia zasilania 

dyszy. Dysza dodatkowo ograniczać będzie 

przepływ wodoru w przypadku awarii 

reduktora.

• System podawania powietrza będzie 

realizowany przy pomocy wentylatora. Podczas 

prób wstępnych wykorzystany będzie 

wentylator będący w posiadaniu Aka d em ii

w układzie tłoczenia powietrza systemów

zachowania życia. Podczas pozostałych prób

wykorzystany zostanie wentylator okrętowy

w układzie ssania mieszaniny powietrzno-

wodorowej. 

• Mieszanie strumieni wodoru i powietrza 

realizowane będzie w reaktorze rurowym.

W toku prac doświadczalnych należy określić 

długość reaktora oraz rozpatrzyć ewentualną 

konieczność zastosowania do niego wypełnień.

• Jeśli to tylko możliwe to stanowisko do badań 

katalizatorów powinno być tożsame ze 

stanowiskiem do prób zdawczo-odbiorczych. 

Powinno się ono składać z systemy zasilania 

wodorem, armatury zasysania powietrza 

zbudowanych z elementów systemu

okrętowego, spalarki wodoru wraz z jej

automatyką, systemu monitoringu zawartości 

wodoru przed spalarką i za nią oraz 

monitoringu temperatury w spalarce za każdym 

złożem katalizatora.

HIERARCHIA PRODUKTÓW POŚREDNICH 

Wstępnie określono, że prawie wszystkie 

produkty częściowe posiadają kluczowy wpływ na 

funkcjonalność produktu końcowego, którym jest 

wyremontowany zestaw spalarek wodoru: 

• system pomiarów stężenia wodoru,

• system pomiaru strumienia przepływu,

• system dozowania wodoru,

• system mieszania gazów,

• stanowisko do badania katalizatorów,

• stanowisko do prób zdawczo-odbiorczych.

Umiarkowany wpływ na funkcjonalność 

produktu końcowego mają: 

• system pomiaru temperatury za złożami 

spalarki,

• system podawania strumienia powietrza.

System składający się z wielopunktowego

pomiaru temperatury za złożami spalarki stanowi 

dodatkowy produkt. Jak wynika z zebranych doświadczeń 

brak systemu chłodzenia spalarek może spowodować ich 

temperaturowe zniszczenie.  

Prawdopodobnie konstruktorzy wyszli  

z założenia, że duży strumień wodoru powstaje jedynie na 

początku wentylacji komór akumulatorowych. 

Powodować to może chwilowy wzrost temperatury, lecz 

później unos ciepła wraz z powietrzem wentylacyjnym  

of the performed measurements. 

• Hydrogen flow metering system, consisting of

a reducer and the associated nozzle, operating in 

supercritical flows, will ensure the regulation of 

hydrogen flow after the determination of its 

function depending on the nozzle supply

pressure. The nozzle will further limit the flow

of hydrogen in the case of reducer failure.

• The air supply system will be carried out with

the use of a fan. Initial tests will be performed 

with the use of a fan belonging to the

Ac a de my ;  this prototype would normally be 

utilised in the air supply system of life 

preservation systems. The remaining trials will

be performed with the use of a marine fan in the 

suction system for the air-hydrogen mixture.

• Mixing of hydrogen and air flows will be carried 

out in a tubular reactor. In the course of these 

experimental works, it will be necessary to 

determine the length of the reactor as well as

which material should be used for its content.

• If possible, the catalyst testing station should be

identical to the station for conducting delivery 

acceptance tests. It should consist of hydrogen 

supply systems, air suction fittings composed of 

shipboard system components, the hydrogen 

incinerator with its automatics, hydrogen 

content monitoring system before and after the 

incinerator and temperature monitoring in the 

incinerator at each catalyst bed.

INTERMEDIATE PRODUCT HIERARCHY 

It has been previously determined that nearly all 

of the intermediate products have a key impact on the 

functionality of the final product, i.e. the modernised set 

of hydrogen incinerators: 

• hydrogen concentration measurement system,

• flow rate measurement system,

• hydrogen dosage system,

• gas mixing system,

• catalyst test station,

• delivery acceptance tests station.

The components which have a moderate impact 

on the functionality of the final product include: 

• temperature measurement system after the 

incinerator beds, 

• air flow supply system.

A system consisting of a multi-point 

temperature measurement device situated after the 

incinerator beds forms an additional product. It appears 

from the experience already gained, a lack of a cooling 

system for the incinerators can cause their thermal 

destruction.  

Presumably the designers assumed that  

a large flow of hydrogen is generated only at the 

beginning of the ventilation process in the battery 

compartments. This may cause a temporary rise in 

temperature, however the subsequent ascent of heat 

along with the ventilation air is so considerable that there 

might even be a need to heat the bed. 

The airflow system is less relevant for the 

modernisation of hydrogen incinerators as long as it does 

not interfere with the established compositions of the 

hydrogen-air mixtures being fed. 
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jest na tyle duży, że wręcz może zaistnieć potrzeba 

podgrzewania złoża. 

System podawania strumienia powietrza jest 

mniej istotny dla remontu spalarek wodoru, byleby tylko 
nie zakłócał ustalonych składów podawanych mieszanin 

wodorowo-powietrznych. 

POWIĄZANIA POMIĘDZY PRODUKTAMI POŚREDNIMI 

Wiele z produktów pośrednich wykazuje bliskie 

powiązania, gdyż większość z nich będzie wchodzić  

w skład stanowisk: do badania katalizatorów  

i zdawczo-odbiorczego. 

System pomiaru wodoru jest blisko powiązany  

z systemem pomiaru temperatury spalarki, gdyż będą 

razem powiązane jednym programem komputerowym do 

zbierania danych i zobrazowania wyników on- l i ne .  
Z tego samego powodu jest on powiązany związkiem 

współzmienności ze stanowiskami do mieszania gazów, 

badań katalizatorów i prób zdawczo-odbiorczych. Dla 

tych systemów stanowi zabezpieczenie na wypadek 

powstania mieszaniny wybuchowej, stąd pomiary 

zawartości wodoru w przepływie stanowią podstawę 

bezpieczeństwa eksperymentów. 

System pomiaru temperatury spalarki wodoru 

jest tylko powiązany ze stanowiskami do badań 

katalizatorów i prób zdawczo-odbiorczych. 
System pomiaru strumienia przepływu jest 

istotny nie tylko dla stanowisk do badań katalizatorów  

i prób zdawczo-odbiorczych, lecz także dla systemu 

dozowania wodoru, systemu podawania powietrza oraz 

systemu mieszania. Jest to spowodowane koniecznymi do 

przeprowadzenia próbami funkcjonalności tych 

systemów realizowanymi pod kontrolą rotametryczną. 

System dozowania wodoru oprócz wcześniejszych 

powiązań wraz z systemem podawania strumienia 

powietrza i mieszania stanowi silne powiązania ze 

stanowiskami: prób katalizatorów i zdawczo-odbiorczych 

spalarek wodoru.  

Wszystkie aktywne powiązania stanowią 

współzmienności, czyli ich zmiany przebiegają w tych 

samych kierunkach. 

Nie zamieszczono rankingów produktów 

konkurencji, gdyż A ka d em ia  nie specjalizuje się  

w problematyce reakcji katalizy i takie dane nie są 
gromadzone, zaś poszukiwania tych danych ze względu 

na ograniczony czas realizacji projektu i praktyczny brak 

konkurencji nie było celowe. 

TRUDNOŚCI ZAPEWNIENIA JAKOŚCI PRODUKTÓW 

POŚREDNICH 

We wstępnej analizie ustalono ranking ważności 

produktów pośrednich, wyłaniając trzy najważniejsze 

(rys. 5): 

• system dozowania wodoru,

• system mieszania,

• system podawania strumienia powietrza.
Wydawałoby się dziwnym, że kluczowy dla 

bezpieczeństwa system monitorowania zawartości 

wodoru nie znalazł się na kluczowym miejscu w tym 

rankingu. Jednak z punktu widzenia Aka de mi i , 

posiadane kompetencje w technice pomiarowej i budowie 

komputerowych systemów ich monitorowania pozwoliły 
na obniżenie pozycji rankingowej tej problematyki, nie 

tracąc z oczu kluczowej roli systemów monitorowania 

zawartości wodoru i temperatur pracy złoża. 

RELATIONSHIPS BETWEEN INTERMEDIATE PRODUCTS 

Many of intermediate products reveal close links 

as most of them will be part of the catalyst and 
delivery acceptance tests stations. 

The hydrogen measurement system is closely 

linked to the temperature measurement system of the 

incinerator as both of them will be connected to a single 

computer programme for data collection and on- l i ne  

result visualisation. For the same reason, the hydrogen 

measurement system is linked by the interchangeable 

relationship between gas mixing, catalyst and delivery 

acceptance tests. It constitutes a protection for these 

systems against the formation of an explosive mixture, 

thus the measurements of hydrogen content in the flow is 

the basis for experiment safety. 

The temperature measurement system of the 
hydrogen incinerator is only associated with stations for 

the catalyst and delivery acceptance tests. 

The flow rate measurement system is not only 

important for the stations for catalyst and delivery 

acceptance tests, but also for the hydrogen dosage 

system, air supply and mixing systems. This is due to the 

necessity of conducting tests of the functionality of these 

systems implemented under rotametric control. 

The hydrogen dosage system, in addition to the 

previously discussed links, along with the air supply and 

mixing systems, is strongly linked to the stations of 

catalyst and delivery acceptance tests of the hydrogen 

incinerators.  

All active links are interchangeabilities, i.e. their 
changes occur in the same direction. 

The ranking of products offered by the 

competition is not included as the A c ad em y  does not 

specialise in the area of catalysis reactions and such data 

are not collected, whereas the search for such data due to 

limited project implementation time and practical lack of 

competition would not be purposeful. 

DIFFICULTIES IN ENSURING THE QUALITY OF 

INTERMEDIATE PRODUCTS 

The preliminary analysis determined the 

ranking of importance of the intermediate products, 

highlighting the three most important ones (fig. 5): 

• hydrogen dosage system,

• mixing system,

• air flow supply system.
It may seem strange that the safety-critical 

system of monitoring hydrogen content is at the top of 

this ranking. However, from the point of view of the 
Ac a de my , the possessed competences

within the measuring technique and construction of 

computer monitoring systems have allowed us to lower 

the ranking position of this issue, without losing sight of 

the key role of systems monitoring the hydrogen content 

and working temperatures of the bed. 

After consideration of the relative index of 

difficulty in obtaining intermediate products, their 

ranking changed: 

• hydrogen dosage system,

• mixing system,

• catalyst tests station.
In fact, the final ranking of importance of

intermediate products is concentrated in a single 

consolidated testing station. This result is consistent with  
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Po wzięciu pod uwagę względnego wskaźnika 

trudności otrzymania produktów pośrednich ich ranking 

uległ zmianie: 

• system dozowania wodoru,

• system mieszania,

• stanowisko badania katalizatorów.

Tak naprawdę ostateczny ranking ważności 

produktów pośrednich skupia się w jednym 

skonsolidowanym stanowisku badawczym. Wynik ten jest 

zgodny z odczuciem, że najważniejszym produktem 

pośrednim będzie stanowisko do badań, gdyż zawiera 

ono wszystkie kluczowe produkty pośrednie a w swej 

zmodyfikowanej wersji stanowi stację prób zdawczo-

odbiorczych. Modyfikacja stanowiska polegać będzie 

jedynie na zamianie systemu tłoczenia na zasysanie przez 

dedykowany do tego wentylator okrętowy oraz 

rezygnacji z dodatkowych pomiarów temperatury. 

Zmiana instalacji na okrętową doprowadzi do 

możliwości rezygnacji z prób zdawczo-odbiorczych na 

okręcie, gdzie przeprowadzenie ich wiązałoby się  

z eskalacją ryzyka katastrofy technicznej. 

the impression that the most important intermediate 

product will be the test station as it contains all key 

intermediate products and in its modified version it forms 

a delivery acceptance tests station. The modification of 

the station will consist solely in the replacement of the 

pumping system by the dedicated shipboard fan and the 

cessation of additional temperature measurements.  

The replacement of the installation with 

a typically marine one will potentially remove the need to 

carry out delivery acceptance tests on board the ship, 

where their performance involves an escalation of the 

risk of a technical disaster. 
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Tab. 7

Risk analysis in relation to intermediate products in the modernisation of �� � 3� hydrogen incinerators. 

Analiza ryzyka dla produktów pośrednich przy remoncie spalarek wodoru typu �� � 3�. 

I P D RPN=I    ×P×D

9

malfunctioning 

measurement 

system

4
incomplete 

detection
9 324

long-term 

implementation 

research

9 2 9 162 RPN too high

9

lack of flow 

through 

analysers

7
incomplete 

detection
9 567

application of 

rotametric 

control

9 7 1 63

9
incorrect signal 

connection
6

possible average 

detection
6 324 research & SOP 9 2 5 90

9
lack of sufficient 

precision
3

possible average 

detection
7 189

metrological 

control
9 2 2 36

incinerator parameters measurement 

system
overheating 4

long-term 

combustion of large 

hydrogen quantities 

6
possible full 

detection
4 96

temperature 

measurements & 

SOP

4 4 4 64

flow measurement system
wrong 

measurements
7

miscalculations 

or leakages
8

possible full 

detection
5 280 SOP 7 2 5 70

Applied 

countermeasures 

for risk 

materialisation

Probable cause 

of risk 

materalisation

Probability of 

risk 

materalisation

Possibility of 

detection of risk 

materalisation

Probability of 

detection of risk 

materialisation

RPN   

hydrogen concentration measurement 

system

production of an 

explosive mix

Type of problem/  

problem situation

Effect of risk 

materialisation

Impact intensity 

upon risk 

materialisation

Corrected RPN

I P D RPN

Intensity of generated threat I Probability of occurrence P Probability of detection D

1:Almost imperceptible 1: Improbable 1: ideal detection D%≅100%

2-3: Insignificant burder on the customer 2-3: Very little probable 2-5: full detection (100%>D%≥99.7%)

4-6: Moderate impact 4-6: Small probability 6-8: possible aver. detection (99.7%>D%≥98%)

7-8: Significant impact 7-8: Moderate probability 9: incomplete detection (98%>D%≥90%)

9-10: Very significant impact 9-10: High probability 10: lack of detection D%≅0%



2017 Vol. 59 Issue 2 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

46

Tab. 7

Risk analysis in relation to intermediate products in the modernisation of �� − 3� hydrogen incinerators. 

Analiza ryzyka dla produktów pośrednich przy remoncie spalarek wodoru typu �� − 3�. 

I P D RPN=I    ×P×D

hydrogen dosage system 9 damage 3
possible full 

detection
5 135

implementation 

research
9 3 3 81

air flow feeding system 9 choking 7
possible ideal 

detection
1 63

implementation 

research
9 4 1 36

mixing system 9

insufficient 

hydrogen 

expansion

9
possible full 

detection
2 162

implementation 

research
9 3 2 54

catalyst tests station
incinerator 

destruction
6

sudden increase 

of working 

temperature

7
possible full 

detection
3 126

application of 

temperature 

measurements

6 2 3 36

production of an 

explosive mix
9

bad mixing 

conditions
8

possible full 

detection
2 144 measurements 9 8 1 72

lack of 

acceptance of 

works

10
erroneous 

measurements
3

possible full 

detection
3 90 SOP 10 3 2 60

production of an 

explosive mix

Corrected RPN

I P D RPN

delivery acceptance tests station

Intensity of generated threat I Probability of occurrence P Probability of detection D

1:Almost imperceptible 1: Improbable 1: ideal detection D%≅100%

2-3: Insignificant burden on the customer 2-3: Very little probable 2-5: full detection (100%>D%≥99.7%)

4-6: Moderate impact 4-6: Small probability 6-8: possible aver. detection (99.7%>D%≥98%)

RPN  (Risk Priority Number) - Critical value of relative risk priority number RPN >100

Type of problem/   

problem situation

Effect of risk 

materalisation

Impact intensity 

upon risk 

materialisation

Probable cause 

of risk 

materalisation

Probability of 

risk 

materalisation

Possibility of 

detection of risk 

materalisation

Probability of 

detection of risk 

materialisation

RPN    

Applied 

countermeasures 

for risk 

materialisation

7-8: Significant impact 7-8: Moderate probability 9: incomplete detection (98%>D%≥90%)

9-10: Very significant impact 9-10:High probability 10: lack of detection D%≅0%
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ANALIZA RYZYKA DLA PRODUKTÓW 

Po przeanalizowaniu wymagań jakościowych dla 

produktów cząstkowych rozsądnym jest wykonanie dla 

nich pogłębionej analizy zagrożeń metodą ����.  

W rozpatrywanym procesie zdiagnozowano wstępnie  

5 zagrożeń – tab. 7: 

• wytworzenie mieszaniny wybuchowej,

• przegrzanie, 

• błędne pomiary, 

• zniszczenie spalarki,

• nieodebranie prac.
Dokładne rozpisanie analizy zostało tutaj

pominięte, gdyż sposób jej przeprowadzenia jest podobny 

do opisanej wyżej wstępnej analizy ryzyka. Dokładny jej 

opis można znaleźć w wydawnictwie zwartym 
poświęconym tej problematyce [2].  

DEFINICJE OPERACYJNE I WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA 

PROCESÓW 

Ustalono 6 kluczowych procesów 

zapewniających produkty pośrednie i końcowe 

spełniające wymagania jakościowe ��� procesu remontu 

spalarek wodoru typu �  3� – rys. 6. Poniżej podano 

ich definicje: 

•

0

strumień dozowanego wodoru powinien 

zawierać się w zakresie 1��
∈ +0;	4,5-4� ∙ %�	 ≜ +0;	

75-74� ∙ 48"�	 z dokładnością wynikającą 
z możliwych do szybkiego zakupu rotametrów,

• strumień dozowanego powietrza powinien 

zawierać się w granicach 01� ∈ +0; 	150-4
� ∙

%�	 ≜ +0; 	2500-74� ∙ 48"�	 z dokładnością 
wynikającą z dostępności na rynku rotametrów,

• mieszanie powinno być ilościowe bez 
obserwowanych rozwarstwień gazu,

• badania katalizatorów powinny zapewnić 
znacznie ponad dziesięciokrotną redukcję 

stężenia wodoru dla maksymalnych jego 

zawartości w podawanej mieszaninie 

powietrzno-wodorowej, 

• modernizacja spalarek powinna zapewnić 
przynajmniej dziesięciokrotną redukcję stężenia 

wodoru dla maksymalnych jego zawartości 

w mieszaninie powietrzno-wodorowej,

• podczas prób zdawczych spalarki wodoru 
powinny zapewnić przynajmniej 

dziesięciokrotną redukcję stężenia wodoru przy 

maksymalnej jego zawartości w mieszaninie 

powietrzno-wodorowej. 

W celach operacyjnych powinno się 

monitorować wartości efektów realizowanych procesów 

poprzez pomiary: 

• zawartości wodoru przed spalarką,

• zawartości wodoru za spalarką.

RISK ANALYSIS FOR PRODUCTS 

After analysing the quality requirements for 

partial products, it is sensible to perform an in-depth 

hazard analysis using the ���� method. The discussed 

process allowed initial diagnosis of 5 threats presented in 

tab. 7: 

• production of an explosive mixture,

• overheating, 

• erroneous measurements,

• destruction of the incinerator,

• non-acceptance of works.
The exact description of the analysis is omitted 

here due to the fact that the way it is carried out is similar 

to preliminary risk analysis described above. Its precise 

description can be found in the compact publication 

devoted to this issue [2].  

OPERATIONAL DEFINITIONS AND QUALITY 

REQUIREMENTS FOR PROCESSES 

For the defined 6 key processes leading to the 

obtainment of both intermediate and final products 

compliant with the quality requirements ��� for the 

process of modernisation of the hydrogen incinerators 

�  3� – see fig. 6. Their definitions are provided below: 

• the flow of supplied hydrogen should be 

contained within the range 01��
∈

∈ +0; 	4,5-4� ∙ %�	 ≜ +0; 	75-74� ∙ 48"�	 with an 
accuracy resulting from rotameters available on 

the open market, 

• the flow of supplied air should be within the 

limits 01� ∈ +0; 	150-4
� ∙ %�	 ≜ +0; 	2500-74� ∙

48"�	 with an accuracy resulting
from rotameters available on the open market, 

• mixing should be quantitative without
observable gas stratification, 

• catalyst tests should ensure a minimum tenfold
reduction of hydrogen concentration with 

regard to its maximum concentrations in the air-

hydrogen mixture being fed, 

• modernisation of the hydrogen incinerators 
should ensure a minimum tenfold reduction of 

hydrogen concentration with regard to its 

maximum concentrations in the air-hydrogen 
mixture,

• during delivery acceptance tests on hydrogen 
incinerators a minimum tenfold reduction of 

hydrogen concentration should be ensured with 

regard to its maximum content in the air-

hydrogen mixture.

For operational purposes, the values of the effects of the 

implemented processes should be monitored by 

measuring: 

• hydrogen content before the incinerator,

• hydrogen content after the incinerator.
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Fig. 6 Basic sub-processes for the production of intermediate products meeting the quality requirements ��� of the modernisation process on hydrogen 
incinerators �	 
 3�. 

Rys. 6 Podstawowe pod-procesy wytwarzania produktów pośrednich spełniających wymagania jakościowe ��� procesu realizacji remontu spalarek 
wodoru typu �	 
 3�. 
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Kluczowe znaczenie dla procesu remontu 

spalarek wodoru mają procesy: 

• badania katalizatorów, 

• przeprowadzenia modernizacji spalarek.
Ponieważ modernizacja polega jedynie na 

wymianie katalizatora to można przyjąć, że powyższe 

procesy można uznać za jeden, związany z prawidłowym 

doborem katalizatora. 

Umiarkowany wpływ na funkcjonalność spalarki 

wodoru po modernizacji mają procesy: 

• dozowania wodoru,

• dozowania powietrza, 

• mieszania. 
Są to procesy prowadzące do produktów 

pośrednich umożliwiających przeprowadzenie badań  

i w rezultacie prawidłowy dobór katalizatora. 
Neutralny wpływ na funkcjonalność spalarki 

wodoru ma proces przeprowadzenia prób zdawczo-

odbiorczych. Wpływa on jednak na stwierdzenie 

funkcjonalności spalarek po remoncie i ma podstawowe 

znaczenie dla odbioru zakresu realizowanego projektu. 

Dlatego, proces przeprowadzenia prób zdawczo-

odbiorczych nie może być zbagatelizowany na 

przedstawionej tutaj podstawie. 

POWIĄZANIA POMIĘDZY PROCESAMI 

Analiza ��� dla niezbędnych procesów 

przebiegających w projekcie pokazała, że wiele z nich 

zależy od siebie wzajemnie26. Jest to zrozumiałe gdyż 
większość procesów prowadzi się w celu 

zaprojektowania, zbudowania i przebadania 

komponentów stanowiska do badań katalizatora i prób 

zdawczo-odbiorczych.  

Przy zapewnieniu doskonałego mieszania, 

zwiększenie strumienia dozowanego wodoru przy 

ustabilizowanym strumieniu dozowanego powietrza 

powoduje zwiększanie zawartości wodoru w mieszaninie 

a zwiększenie strumienia dozowanego powietrza przy 

ustabilizowanym strumieniu dozowanego wodoru 

powoduje zmniejszenie jego zawartości. Wynika stąd, że 

dla ustabilizowanej zawartości wodoru w mieszaninie 

powietrzno-wodorowej, zwiększenie strumienia 

dozowanego wodoru powoduje ten sam efekt co 
zmniejszenie strumienia dozowanego powietrza  

i odwrotnie. Dlatego na rys. 6 ustalono, że wielkości 

strumieni wodoru i powietrza są przeciw zmienne.  

Wpływ dozowania wodoru na proces mieszania 

w zakresie małych stężeń wodoru jest trudny do 

teoretycznego ustalenia przed rozpoczęciem badań. Ze 

względu na znaczną lotność wodoru można przyjąć, że  

w zakresie małych stężeń występuje idealna mieszalność 

wodoru z powietrzem. 

Regulacyjność dozowania wodoru może mieć 

znaczny wpływ na proces badania katalizatorów i próby 

zdawcze, natomiast nie można ustalić wpływu 

regulacyjności na proces modernizacji spalarek wodoru. 

Podobne interakcje jak dla dozowania wodoru obserwuje 

się dla dozowania powietrza. 

Proces mieszania oprócz wcześniej omówionych 

interakcji z procesami dozowania wodoru i powietrza ma 

znaczący wpływ na bezpieczeństwo, efektywność badania 

katalizatorów i próby zdawcze. Nie można jednak  

w prosty sposób zdiagnozować jego wpływu na proces 

modernizacji spalarek, który jest tylko pośredni poprzez  

The following processes are of key importance 

for the modernisation process on hydrogen incinerators: 

• catalyst tests,

• performance of incinerator modernisation. 
Since the modernisation involves solely the

replacement of the catalyst, it can be assumed that the 

above processes can be regarded as one, being related to 

the right choice of catalyst. 

The following processes have a moderate impact 

on the functionality of the hydrogen incinerators after the 

modernisation: 

• hydrogen dosage, 

• air dosage, 

• mixing.
These are processes that lead to intermediate 

products enabling the tests to be carried out and, 
consequently, selection of the right catalyst. 

The process of carrying out delivery acceptance 

tests has a neutral impact on the functionality of 

hydrogen incinerators. However, it has an influence on 

the confirmation of the incinerators' functionality after 

the modernisation and is essential for the acceptance of 

the scope of the implemented project. Therefore, the 

process of carrying out delivery acceptance tests cannot 

be discounted on the basis presented here. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PROCESSES 

The ��� analysis for the processes required in 

the project has shown that many of them are 

interdependent26. This is understandable as the majority 

of processes are conducted in order to design, build and 

test the components of the station meant for carrying out 

catalyst and delivery acceptance tests. 

By ensuring perfect mixing, increasing the flow 

of supplied hydrogen with a stabilised flow of supplied air 

we can observe an increase in hydrogen content in the 

mixture. Conversely, by raising the flow of supplied air 

with a stabilised flow of supplied hydrogen we can 

observe a reduction of hydrogen content. Therefore, it 

follows that in the case of a stabilised hydrogen content in 

the air-hydrogen mixture, an increase in the flow of 

supplied hydrogen produces the same effect as  

a reduction of the supplied flow of air, and vice versa. 
Therefore, in fig.6 it was determined that the sizes of the 

hydrogen and air flows are counter variable. 

The effect of hydrogen dosing on the mixing 

process in the range of low hydrogen concentrations is 

difficult to theoretically determine prior to the tests 

commencement. Due to the high volatility of hydrogen, it 

can be assumed that ideal hydrogen / air miscibility exists 

within the range of small concentrations. 

The ability to regulate hydrogen dosage can 

have a significant impact on catalyst and delivery 

acceptance tests, whereas the impact of such rangeability 

on the process of modernisation of the hydrogen 

incinerators cannot be determined. 

Similar interactions to those observed with 
regard to hydrogen dosage are observed for air 

dispensing. In addition to the previously discussed 

interactions with hydrogen and air dispensing processes, 

the mixing process has a significant impact on the safety 

and effectiveness of the catalyst and delivery acceptance 

tests. However, it is not easy to diagnose its impact on the 

modernisation process on the incinerators which is only  
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wpływ na proces badania katalizatorów. 

Proces badania katalizatorów oprócz 

zdiagnozowanych wcześniej interakcji wywiera swój 

bezpośredni wpływ na proces modernizacji spalarek. 

Podobnie, jak próby końcowe mając przemożny wpływ na 

bezsporne stwierdzenie zrealizowania zakresu projektu  

i na tej podstawie zatwierdzenie wykonania modernizacji 

spalarek wodoru. 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA PROCESÓW 

Zebrane na rys. 5 wyniki przeprowadzonej 

analizy podstawowych produktów umożliwiających 

zaspokojenie wymagań ��� dla procesu remontu 

spalarek wodoru wraz z zebranymi w tab. 6 wynikami 

przeprowadzonej analizy ryzyka metodą ��	� dla 

głównych rodzajów ryzyka odnoszących się do 

produktów pośrednich do zapewnienia przeprowadzenia 

procesu remontu, stanowią podstawę dalszej analizy 

metodą ��� istotnych procesów służących do 

otrzymania tych niezbędnych produktów i zapewnienia 

wymagań jakościowych ��� przy realizacji projektu. 

Wagi wpływu poszczególnych wymagań 

jakościowych dla produktów zapewniających wymagania 

jakościowe ��� zostały przeniesione z analizy 

przedstawionej na rys. 6, proporcjonalnie do uzyskanej 

punktacji w rankingu kończącym analizę ���, według 

klucza: 
1:      0 ≤ ������� < 216

2: 216 ≤ ������� < 432

3: 432 ≤ ������� < 648

4: 648 ≤ ������� < 864

5: 864 ≤ ������� ≤ 1080
Ustalenie siły powiązań pomiędzy wymaganiami 

dla procesów i produktów pośrednich według skali:  
9: �� ���!

3: "�ś#!���!

1: �� ��!

0: $#�� %��ą%�&
przedstawiono na rys. 6. Jako trzy najważniejsze procesy 

otrzymywania produktów pośrednich zapewniających 

spełnienie wymagań jakościowych ��� mające wpływ na 

proces realizacji projektu, uznano procesy:  

• dozowania wodoru,

• modernizacji spalarek,

• przeprowadzenia prób zdawczych.

Jednak po uwzględnieniu wskaźników trudności

przeprowadzenia procesów, ranking procesów uległ 

nieznacznemu przewartościowaniu: 

• badania katalizatorów,

• modernizacji spalarek,

• przeprowadzenia prób zdawczych.

Wynik jest zrozumiały, gdyż dozowanie wodoru 

zawiera się niewątpliwie w procesie badania 

katalizatorów wywierając na niego przemożny wpływ. 

Modernizacja spalarek i realizacja prób zdawczych 

warunkuje pozytywne zakończenie projektu. 

ZAPISY 

Powrót do punktu wyjścia po przeprowadzeniu 

analizy ��� dla procesów jest oznaką dobrze 

przeprowadzonego procesu analizy i późniejszej syntezy 

wykonalności technicznej projektu. Uprawnionym jest 

założenie, że poprzez analizę wszystkich faz procesu 

remontu spalarek udało się w toku rozmyślań nie 

pominąć żadnego istotnego ryzyka związanego z jego  

indirect when it comes to its impact on the catalyst testing  

process. 

In addition to previously diagnosed interactions, 

the catalyst testing process exerts a direct impact on the 

process of modernisation of the incinerators. As with the 

final tests, it has an overwhelming impact on an 

unquestionable acceptance of performance of the project 

scope and, on this basis, the final approval of the 

modernisation of the hydrogen incinerators. 

QUALITY REQUIREMENTS FOR PROCESSES 

The results presented in fig. 5, in relation to the 

conducted analysis of the basic products that will allow 

achievement of the ��� requirements for the 

modernisation process on the hydrogen incinerators, 

together with the results presented in tab. 6 of a risk 

analysis carried out with the use of the ��	� method for 

the main risks related to the intermediate products, 

ensures the implementation of the modernisation 

process, and constitute the basis for further analysis by 

means of the ��� method of significant processes aimed 

at obtaining such necessary products and ensuring 

quality requirements ��� during the implementation of 

the project. 

The scale of impact of particular quality 

requirements on products assuring the fulfilment of those 

quality requirements ��� were transferred from the 

analysis shown in fig. 6, in proportion to the score 

obtained in the ranking concluding the ��� analysis, 

according to the following system: 
1:      0 ≤ ������� < 216

2: 216 ≤ ������� < 432

3: 432 ≤ ������� < 648

4: 648 ≤ ������� < 864

5: 864 ≤ ������� ≤ 1080

The determination of the strength of 

interdependencies between the requirements for 

intermediate processes and products according to the 

scale:  

9: high 

3: moderate 

1: low 

0: no interdependency 

presented in fig. 6. The following have been identified as 

the three most important processes for obtaining 

intermediate products that ensure meeting the quality 

requirements ��� that affect the process of project 

implementation:  

• hydrogen dosage, 

• incinerator modernisation,

• carrying out delivery acceptance tests.

However, after taking into account the indicators 

of difficulty in implementing particular processes, the 

process ranking was re-evaluated: 

• catalyst tests,

• incinerator modernisation,

• carrying out delivery acceptance tests.

The result is understandable as hydrogen

dosage is undoubtedly a part of the catalyst testing 

process, having a powerful impact on it. The 

modernisation of incinerators and performance of 

delivery acceptance tests is a condition for the positive 

completion of the project. 
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przeprowadzeniem. Po ich rekapitalizacji będzie można 

spróbować minimalizować ich wpływ, przede wszystkim 

czyniąc zastrzeżenia przy podpisywaniu umowy na 

realizację projektu.  
Tak szeroka znajomość wszystkich rodzajów 

ryzyka daje dobry punkt wyjścia do negocjowania 

zapisów umownych. Daje także możliwość zastanowienia 

się nad przeniesieniem niektórych rodzajów ryzyka na 

stronę zleceniodawcy czy ubezpieczyciela. Jawne 

prowadzenie negocjacji ze zleceniodawcą w oparciu  

o przeprowadzoną analizę buduje profesjonalne więzi, 

oparte na zaufaniu do partnera biznesowego. 

SYSTEM POMIAROWY 

System pomiarowy składał się z dwóch 

czujników p el l i s torow y ch  typu �DE����	2	F. 
Czujniki połączono poprzez przetworniki analogowo-

cyfrowe do komputera z dedykowanym 

oprogramowaniem. Przepływ przez czujniki 

analizowanego gazu regulowany był poprzez 

elektroniczne przepływomierze połączone szeregowo  

z rotametrem, jako wskaźnikiem przepływu.  

Badania wiarogodności systemu pomiarowego 

wykorzystywanego w projekcie przedstawiono  

w opracowaniu zwartym [2]. 

DEFEKTY 

Defektami podczas badań wstępnych będzie 

każde przekroczenie wymagań dla produktów i pod-
procesów składowych, które należy przeprowadzić celem 

realizacji procesu remontu spalarek wodoru. 

Najważniejszy defekt związany jest  

z przeprowadzeniem badań zdawczych, podczas których 

spalarki wodoru powinny zapewnić przynajmniej 

dziesięciokrotną redukcję stężenia wodoru dla 

maksymalnych jego zawartości w mieszaninie 

powietrzno-wodorowej. 

WNIOSKI 

W rozdziale zdefiniowano krytyczne wymagania 

jakościowe ��� dla produktów i procesów 

wspomagających proces remontu spalarek wodoru.  
Jako krytyczne przyjęto dziewięć wymagań 

jakościowych ���: rzetelność/dokładność, aktualność, 

adekwatność, kompatybilność, bezobsługowość, 

wydajność, niezawodność, doświadczenie i ��, oraz 

redundancję. Na drodze analizy ��� ustalono ranking 

trzech najważniejszych wymagań jakościowych ���: 

rzetelność/dokładność, adekwatność, niezawodność. 

Ustalono 8 kluczowych produktów pośrednich 

dla procesu remontu spalarek wodoru w postaci 

systemów: pomiaru zawartości wodoru w powietrzu, 

pomiaru parametrów spalarki, pomiaru strumienia 

przepływu powietrza i wodoru, dozowania strumienia 

wodoru, podawania powietrza, mieszania wodoru  

z powietrzem, budowy stanowisk do badań i prób 
zdawczo-odbiorczych.  

Określono, że następujące produkty częściowe 

posiadają kluczowy wpływ na funkcjonalność produktu 

końcowego: system pomiarów stężenia wodoru, system 

pomiaru strumienia przepływu, system dozowania 

wodoru, system mieszania gazów, stanowisko do badania 

katalizatorów, stanowisko do prób zdawczo-odbiorczych. 

Umiarkowany wpływ na funkcjonalność produktu  

RECORDS 

The return to the starting point after carrying 

out the ��� analysis for the processes is a sign of a well-
conducted analysis process and subsequent synthesis of 

the technical feasibility study of the project. It is 

reasonable to assume, that by analysing all the phases of 

the process of incinerator modernisation, it has been 

possible to avoid omitting any significant risk connected 

with its implementation. After risk recapitalisation, it will 

be possible to try to minimise its impact, mainly by 

raising certain reservations while signing the contract for 

project implementation.  

Such wide knowledge of all types of risk 

constitutes a good starting point for negotiating 

contractual terms. It also gives one the opportunity to 

consider the transfer of certain types of risk onto the 
project initiator or insurer. Transparent negotiations with 

the project initiator on the basis of the conducted 

analysis, builds professional ties based on trust to the 

business partner. 

MEASURING SYSTEM 

The measurement system consisted of two 

p el l i s tor  sensors: �DE����	2	F. Sensors were 

connected with the use of analog-to-digital converters 

with dedicated software. The flow of analysed gas 

through the sensors was regulated with electronic 

flowmeters connected in series with a rotameter as a flow 

indicator. 
The plausibility check of the measurement 

system used in the project is presented in the compact 

study [2]. 

DEFECTS 

The defects during the initial testing will be 

understood as any violation of the requirements for the 

products and sub-processes that must be carried out to 

complete the process of modernisation of the hydrogen 

incinerators. 

The most important defect is related to the 

carrying out of acceptance tests for which the hydrogen 

incinerators should ensure at least a tenfold reduction in 
hydrogen concentration in relation to maximum values of 

its content in the hydrogen-air mixture. 

CONCLUSIONS 

The chapter defined critical quality 

requirements ��� for the products and processes that 

support the process of modernisation of the hydrogen 

incinerators.  

The following 9 quality requirements were 

defined as critical ���: probity/accuracy, timeliness, 

adequacy, compatibility, low maintenance, efficiency, 

reliability, experience and ��, and redundancy. By way 

of analysis, ��� ranking of the three most important 
quality requirements was performed ���: 

probity/accuracy, adequacy, reliability. 

8 key intermediate products in the form of 

systems were determined: measurement of hydrogen 

content in the air, measurement of incinerator 

parameters, air and hydrogen flow measurement, 

hydrogen flow dosage, air supply, hydrogen and air 

mixing, performance of stations for acceptance tests and  
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końcowego mają systemy: pomiaru temperatury spalarki,  

podawania strumienia powietrza. 

Ustalono 6 kluczowych procesów 

zapewniających produkty pośrednie i końcowe 

spełniające krytyczne wymagania jakościowe ��� 

procesu remontu spalarek wodoru: pomiar strumienia 

dozowanego wodoru, pomiar strumienia dozowanego 

powietrza, proces mieszania, badanie katalizatorów, 

modernizacja spalarek, próby zdawcze. 

Ustalono, że w celach operacyjnych powinno się 

monitorować dokładne wartości efektów realizowanych 

procesów poprzez pomiar zawartości wodoru przed i za 

spalarką. Kluczowe znaczenie dla procesu remontu 

spalarek wodoru mają procesy: badania katalizatorów  

i przeprowadzenia modernizacji spalarek. Ponieważ 

modernizacja polega jedynie na wymianie katalizatora to 

można traktować je jako jeden proces, związany  

z prawidłowym doborem katalizatora.  

Umiarkowany wpływ na funkcjonalność 

spalarek wodoru po modernizacji mają procesy: 

dozowania wodoru, dozowania powietrza i mieszania 

wodoru z powietrzem. Są to procesy prowadzące do 

produktów pośrednich umożliwiających 

przeprowadzenie badań i w rezultacie prawidłowy dobór 

katalizatora. Neutralny wpływ na funkcjonalność spalarek 

wodoru ma proces przeprowadzenia prób zdawczo-

odbiorczych. Wpływa on jednak na stwierdzenie ich 

funkcjonalności po remoncie i ma podstawowe znaczenie 

w procesie odbioru efektów końcowych projektu, dlatego 

proces przeprowadzenia prób zdawczo-odbiorczych nie 

może być zbagatelizowany. 

Dla krytycznych wymagań jakościowych ��� 

dla produktów i procesów wykonano analizę ryzyka 

metodą ��	�.  

Ustalono i zdefiniowano możliwe do pomiaru 

kluczowe, krytyczne wymagania jakościowe ��� dla 

podstawowych i pomocniczych procesów i produktów. 

Dla kluczowych wymagań jakościowych ��� dotyczących 

oznaczania zawartości wodoru wykonano badania 

wiarogodności procesu pomiarowego dla wybranego typu 

analizatorów.  

Nie wykonano ich dla pomiarów temperatury  

i ciśnienia uznając, że rola tych pomiarów w projekcie jest 

jedynie orientacyjna i nie ma kluczowego wpływu na 

krytyczne wymagania jakościowe ���. Na podstawie 

kapitalizacji wiedzy w budowie i użytkowaniu systemów 

pomiarowych, które wykorzystywane były w innych 

badaniach uznano, że ich wiarogodność jest 

wystarczająca do realizacji celów projektu oraz 

zapewnienia spełnienia krytycznych wymagań 

jakościowych ���.  

Ustalono, że pel l i s t orowe  analizatory typu 

POLYT RO N 2  XP Ex  wraz ze zbudowaną siecią 

pomiarową i dedykowanym oprogramowaniem 

zapewniającym spełnienie krytycznych wymagań 

jakościowych ���. Ustalono główną odpowiedź systemu 

pomiarowego przy prowadzeniu prób zdawczo-

odbiorczych w postaci opisu defektów. Ustanowiono plan 

zbierania danych oraz zdefiniowano standardy 

wydajności procesu pomiarowego, jako przynajmniej 

dziesięciokrotną redukcję stężenia wodoru dla 

maksymalnych jego zawartości w mieszaninie 

powietrzno-wodorowej. 

Przeanalizowano powtórnie mapę procesu, do 

której nie wprowadzono zmian. Nie przeprowadzono 

dogłębnej analizy opartej na mapie procesu, gdyż 

działania podejmowane w projekcie nie będą powtarzane, 

stanowiąc jednie jednokrotny przebieg całego procesu  

trials. It was determined that the following partial 

products are crucial for the functionality of the final 

product: hydrogen concentration measurement system, 

flow measurement system, hydrogen dosage system, gas 

mixing system, catalyst testing station, acceptance testing 

station. The following systems have a moderate effect on 

the functionality of the final product: incinerator 

temperature measurement, air stream supply. 

Six key processes have been identified in 

ensuring intermediate and final products which meet the 

critical quality requirements ��� of the process of 

modernisation of the hydrogen incinerators: 

measurement of hydrogen dosage, measurement of air 

dosage, the mixing process, catalyst tests, modernisation 

of the incinerators, delivery acceptance tests. It was 

determined that operational objectives should encompass 

careful monitoring of values of implemented processes 

through measurement of hydrogen content before and 

after the incinerator. The following processes are of key 

importance for the modernisation process on hydrogen 

incinerators: catalyst tests and carrying out of incinerator 

modernisation. Since the modernisation involves only the 

replacement of the catalyst the above processes can be 

regarded as one, related to the right choice of the catalyst. 

The following processes have a moderate impact 

on the functionality of hydrogen incinerators after the 

modernisation: hydrogen dosing, air dosing and mixing of 

hydrogen with air. These are processes that lead to 

intermediate products enabling the tests to be carried out 

and, consequently, to select the right catalyst. The process 

of carrying out delivery acceptance tests has a neutral 

impact on the functionality of the hydrogen incinerators. 

However, it has an impact on determining their 

functionality following the modernisation and is essential 

in the process of acceptance of the final results of the 

project, hence the process of carrying out delivery 

acceptance tests can not be underestimated. 

For critical quality requirements ��� for 

products and processes, a risk analysis was performed 

using the ��	� method.  

Critical measurable quality requirements ��� 

have been defined for basic and auxiliary processes and 

products. A plausibility study of the measurement process 

for the selected type of analysers was performed in 

relation to key quality requirements ��� for the 

determination of hydrogen content. Such a study was not 

performed in relation to temperature and pressure 

measurements as the role of these measurements in the 

project is only demonstrative and has no key impact on 

critical quality requirements ���. Based on the 

capitalisation of knowledge in the construction and use of 

measurement systems in different research, it was found 

that their reliability was sufficient to meet project 

objectives and ensure critical quality requirements ���. 

It has been found that the pe l l i s tor  analyser 

POLYT RO N 2  XP Ex ,  with the provided measurement 

network and dedicated software, meets critical quality 

requirements ���. The main response of the metering 

system was determined in the performance of delivery 

acceptance tests in the form of defect descriptions. A data 

collection plan was established, and the efficiency 

standards defined for the measurement process as being 

at least a tenfold reduction in the hydrogen concentration 

in relation to its maximum content in the air-hydrogen 

mixture. 

The process map was re-analysed, without any 

modifications being introduced. There was no in-depth 

analysis based on the process map, as the activities  
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remontu spalarek27.  

Nie należy także spodziewać się zlecenia na 

systematyczne prowadzenie badań nad katalizatorami, 

stąd stanowiska badawcze będą rozebrane a powiązany  

z nimi �� wykorzystany do innych prac badawczych. Dla 

głównej i wytypowanych pomocniczych odpowiedzi 

systemu28 wyspecyfikowano granice wartości mierzonych 

wielkości. Przeprowadzono badania metrologiczne jak  

i analizę �&� zdolności procesu pomiarowego do 

monitoringu głównej odpowiedzi systemu. Zebrane dane 

będą także wykorzystywane w następnych fazach 

projektu. 

WNIOSKI KOŃCOWE 

Przedstawiony cykl artykułów stanowi studium 

przypadku dla projektu wysokiego ryzyka, związanego  

z ograniczeniem budżetu i czasu realizacji mało 

rozpoznanego zakresu ze zdiagnozowaną luką wiedzy.  

Z konieczności taki projekt realizowany jest przy ciągłym 

kompromisie pomiędzy zapewnieniem minimalnego 

poziomu jakości i balansowaniu na granicy wykonania 
pełnego zakresu. 

Podejmowanie wysoko ryzykownych projektów 

powinno opierać się na spodziewanej dużej nagrodzie za 

podjęte ryzyko lub uzyskaniu godziwych warunków do 

przeniesienia znacznej części ponoszonego ryzyka. 

Czasami podejmowanie takich przedsięwzięć wiąże się  

z koniecznością, jak w przypadku akcji ratowniczej, 

niezależnie czy dotyczy ona ratowania życia czy mienia.  

Przedstawiony tutaj projekt został podjęty  

z pobudek prestiżowych. Choć takie postępowanie 

uważane jest za mało rozsądne z punktu widzenia teorii 

zarządzania projektami, to jest ono zakorzenione  

w tradycji cechującej rody słowiańskie. Ostateczna 
decyzja o inicjacji projektu została podjęta ze względu na 

mediacyjne nastawienie zleceniodawcy.  

W zleceniu odstąpił on od określenia kar 

umownych oraz konieczności zwrotu wydatkowanych na 

projekt kwot. Jednak w przypadku braku spodziewanych 

efektów nie można było liczyć na wynagrodzenie za 

pracę. Jest to przykład współdzielenia ryzyka 

praktykowanego przy przedsięwzięciach H#8";  IJ";KLJ 

lub według modelu negocjacji $8"  $8". Takie osłabienie 

odziaływania ryzyka w chwili jego materializacji czyni 

projekt możliwy do podjęcia ze względów prestiżowych 

nie zaś gospodarczych, gdyż w zamian za osłabienie 

oddziaływania zmaterializowanego ryzyka osłabiono 

także premię za podejmowane ryzyko.  
Przeprowadzony w tym artykule karkołomny 

opis realizacji części wstepnej projektu miał w zamyśle 

łączyć kilka zadań: 

• pokazać postęp organizacji we wdrażaniu
podejścia ���
�29 przy realizacji części 
merytorycznej projektu,

• upowszechnić podejście naukowe nie tylko do
modelowania technicznego, lecz także 

organizacyjnego w celu racjonalnego 

zwiększenia apetytu na ryzyko.
W poprzednich artykułach cyklu zamieszczono

możliwie pełny opis techniczny osiągniętego postępu 

organizacji w zdobywaniu kompetencji technicznych  

w dziedzinie dopalania wodoru na okręcie podwodnym. 

Dokumentowanie !"#$  %#$ zdobywanego 

przy realizacji projektów stanowi punkt wyjścia do 

kapitalizacji wiedzy dla organizacji. Może być ona nie  

undertaken in the project will not be repeated, being only 

a one-time process in the entire incinerator 

modernisation process27.  

It is also not anticipated that systematic 

catalysts tests will be commissioned, hence the test 

stations will be dismantled and the related �� will be 

used in different research works. The main and selected 

auxiliary system response28 limits for the measured 

values were specified. Metrological tests and �&� 

analysis of the efficiency of the measurement system for 

monitoring the main system responses were conducted. 

The collected data will also be used in the next phases of 

the project. 

FINAL CONCLUSIONS 

The presented series of articles constitutes  

a case study for a high-risk project involving a budget 

limitation and a constrained implementation time for  

a little recognised scope and a diagnosed knowledge gap. 

By necessity, such a project is carried out with  

a continuous compromise between the provision of  
a minimum quality level and balancing on the edge of 

performance of its full scope. 

Undertaking high-risk projects should be based 

on the expected high reward for taking the risk or decent 

conditions for transferring a substantial part of the risk. 

At times such ventures result from a necessity, as in the 

case of a rescue operation, whether it involves saving 

lives or property. 

The discussed project was undertaken for 

prestige reasons. Although such a decision is considered 

unreasonable from the point of view of project 

management theories, it is deeply rooted in the Slavic 

tradition. The final decision on project initiation was 
made due to the mediatory attitude of the project 

initiator.  

In the order, the project initiator withdrew from 

the determination of contractual penalties and the need 

to reimburse the amounts spent on the project. However, 

in the absence of the expected effects, no remuneration 

for work was to be provided. This is an example of co-

sharing of risks practised in H#8";  IJ";KLJ 

undertakings or according to the $8"  $8" model of 

negotiations. Such a weakening of the risk impact 

at the time of its materialisation causes that the project is 

possible to implement for prestige rather than economic 

reasons as in return for the reduction of the effects of 

materialised risk the bonus for the risk undertaken was 
also reduced. 

The description of the implementation of the 

preliminary part of the project attempted in this article 

was intended to combine several tasks: 

• demonstrate the progress of organisation in 

implementing the ���
� 29 aapproach in the
implementation of the substantive part of the
project,

• popularise the scientific approach not only with
regard to technical but also organisational
modelling in order to rationally increase the
appetite for risk.
The previous articles of the series contain

possibly the fullest technical description of the progress 

of the organisation in acquiring technical competences in 

the area of hydrogen combustion on a submarine. 

Documentation of the !"#$  %#$ acquired  
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tylko wykorzystana przez następców, lecz stanowi 

przypomnienie podejścia przy powrocie do rzadko 

eksploatowanych obszarów wiedzy i kompetencji, jak to 

ma miejsce przy realizacji prac dotyczących problematyki 

katalizy przez Akad em ię  M aryn ar ki  Woj en ne j . 

Zgodnie z zaleceniami odgórnymi Ak a dem i a  

ma obowiązek budować system zarządzania projektami 

na osnowie ��
�	 2™. Metoda ta jednak dotyczy 

organizacji projektu, odwołując się do pętli ���
� 

jedynie przy doskonaleniu systemu zarządzania. 

Podejście ���
� do realizacji i doskonalenia produktów  

i procesów w części merytorycznej projektu przykładowo 

jest domeną podejścia ��' − �����, które jest tutaj 

preferowane. Powiązanie metod zarzadzania i naukowych 

metod realizacji projektu w jedno podejście, daje 

możliwość rozwoju organizacji poprzez podniesienie 

jakości prac naukowych.  

Uzyskanie finansowania pracy naukowej  

w Polsce dotychczas opierało się przede wszystkim na 

formule konkursowej. Przy ograniczonych środkach na 

finansowanie nauki z jednej strony oraz zwiększaną 

wymagalnością jej uprawiania przez środowiska 

akademickie30 istnieje konieczność podejmowania coraz 

bardziej ryzykownych projektów. Uczelnie zmuszane są 

do takiego działania przez przemysł, który w obecnej 

dobie ma głos decydujący na finansowanie badań 

aplikacyjnych. Z reguły przemysł stawia twarde warunki 

zgadzając się jedynie na finansowanie części 

wdrożeniowej, rzadziej rozwojowej a najczęściej 

odmawia finansowania badań przemysłowych, bez 

których najczęściej nie ma mowy o podjęciu się realizacji 

projektu przez uczelnię wyższą. 

W celu uatrakcyjnienia oferty aspirujący do prac 

naukowcy podejmują się ryzyka zwiększania zakresu 

projektu przy zaniżonym budżecie. Lecz takie 

postępowanie poważnie zwiększa ryzyko nieterminowej 

realizacji zakresu projektu przy dodatkowo minimalnej 

jakości realizacji procesów i zdawanych produktów. Może 

także prowadzić do niezrealizowania zakresu projektu  

i konieczności zwrócenia dofinansowania. 

Oczywiście zespoły naukowe powinny 

racjonalnie zwiększać apetyt na ryzyko, z czym akurat nie 

mają większego problemu, gdyż jest ono najczęściej 

transferowane na uczelnię. Jednak niefrasobliwe 

eskalowanie ryzyka przy wysokobudżetowym projekcie 

może zrujnować całkowicie finanse uczelni  

i spowodować bezrobocie także innych zespołów 

badawczych, które działały rozsądnie.  

Bilansowanie ryzyka powinno odbywać się na 

poziomie uczelni lub jej podstawowej jednostki 

organizacyjnej, najlepiej z poziomu powołanego Biura 

Proje któw . Ocena i zezwolenie na aspirowanie do 

realizacji projektu powinno opierać się o studium 

wykonalności, którego podstawową częścią jest 

określenie wzajemnych relacji w projekcie: budżetu, 

zakresu, czasu i jakości. Umiejętność szybkiej oceny tych 

relacji pozwoli na przekonanie interesariuszy 

zewnętrznych i wewnętrznych o celowości powierzenia 

realizacji danego projektu właśnie zespołowi, który 

legitymizuje swe aspiracje przy pomocy naukowych 

metod oceny projektu.  

Niniejsza publikacja może stanowić 

zaprzeczenie powszechnej opinii, że wykonanie oceny 

zakresu jest mało racjonalne czy wręcz niewykonalne  

w krótkim okresie czasu potrzebnego na wypracowanie 

decyzji o podjęciu się realizacji projektu. Stanowić może 

też dydaktyczną ilustrację wzajemnych powiązań oraz 

konieczności ciągłego budowania równowagi pomiędzy:  

during project implementation constitutes a starting 

point for the capitalisation of knowledge in the 

organisation. It may not only be used by our successors, 

but is a reminder of the possibility of returning to seldom-

exploited areas of knowledge and competences, as is the 

case related to the implementation of works concerned 

with the problem of catalysis by the Na va l  A c ad em y . 

In concord with the imposed recommendations, 

the Ac a de m y  is obligated to build a project management 

system based on ��
�	 2™. This method, however, 

refers to the organisation of the project on the basis of the 

���
� loop only with regard to the improvement of the 

project management system. The ���
� approach to the 

implementation and improvement of products and 

processes in the substantive part of the project is 

characteristic of the ��' − ����� approach which is 

preferred here. The combination of management and 

scientific methods of project implementation into a single 

approach gives the possibility of developing the 

organisation by improving the quality of scientific works.  

Obtaining of funding for scientific works in 

Poland has thus far been primarily based on the 

competition formula. With limited funds to finance 

science on the one hand and the increased demand to 

practice it in academic environments30 on the other, there 

is a need to undertake more and more risky projects. 

Universities are forced to pursue such an activity by the 

industry, which in the present day has a decisive voice 

when it comes to financing application research. As a rule, 

the industry imposes strict conditions agreeing only to 

finance the implementation and rarely the developmental 

part, and most often refuses to finance industrial 

research, without which it is impossible for a school of 

higher education to become involved in project 

implementation. 

In order to make the offer more attractive, 

aspiring researchers undertake the risk of increasing the 

scope of projects with a reduced budget. However, such 

a conduct seriously increases the risk of an unpunctual 

implementation of the scope of the project with an 

additional minimum quality of execution of processes and 

products. It may also lead to non-completion of the scope 

of the project and the need for reimbursement. 

Of course, scientific groups should rationally 

increase their appetite for risk, which is not a problem as 

it is most often transferred onto the university. However, 

the unconcerned risk escalation in a high-budget project 

may completely ruin the university's finances  

and cause unemployment also among those research 

teams which had acted reasonably.  

Risk balancing should be performed at the level 

of the university or its primary organisational unit, 

preferably at the level of the designated Project  Of f ic e . 

The evaluation and approval for an aspiration to 

implement a particular project should be based on  

a feasibility study, whose basic part entangles the 

determination of mutual relations in the project: budget, 

scope, time and quality. The ability to quickly assess these 

relations will allow to convince external and internal 

stakeholders of the purposefulness of entrusting a given 

project to the team that legitimises its aspirations with 

the use of scientific methods of project assessment.  

This publication may constitute a contradiction 

to the general opinion that performance of an evaluation 

of a project scope is unreasonable or even infeasible in 

the short period of time needed to reach a decision on 

project implementation. It may also constitute a didactic 

illustration of the interdependencies and the need to  
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zakresem, budżetem, czasem i jakością w projekcie. constantly build a balance between the following parts: 

scope, budget, time and quality in the project. 
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THE RISK OF DEVELOPING A CONTACT ALLERGY TO MATERIALS PRESENT IN DIVING SUITS AND 

DIVING EQUIPMENT 

NARAŻENIE NA ALERGIĘ KONTAKTOWĄ NA  MATERIAŁY SKAFANDRA I WYPOSAŻENIA NURKA 

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ КОНТАКТНОЙ АЛЛЕРГИИ НА МАТЕРИАЛЫ СКАФАНДРА 

И ОБМУНДИРОВАНИЯ НЫРЯЛЬЩИКА 

RISIKO FÜR KONTAKTALLERGIE GEGEN MATERIALIEN DES TAUCHERANZUGS UND DER 

AUSSTATTUNG DES TAUCHERS 

EXPOSICIÓN A ALERGIA POR CONTACTO CAUSADA POR MATERIALES DE ESCAFANDRA 

Y EQUIPOS DE BUCEO 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Allergic contact eczema is the most common occupational skin disease caused by allergens. Thus far, no research has been conducted in Poland in 
relation to the development of contact allergies amongst divers resulting from particular diving suit components. A group of 86 divers were examined using 
allergy patch tests. Standard products of contact allergy diagnostics were used containing 40 allergens.  
Keywords: Allergic contact dermatitis, allergens, diving suit, diving, patch tests. 

Alergiczny wyprysk kontaktowy jest najczęściej występującą chorobą zawodową skóry wywołaną przez alergeny. W Polsce dotychczas nie 
przeprowadzono badań dotyczących narażenia na alergię kontaktową na składniki skafandra nurkowego. Przebadano alergicznymi testami płatkowymi 
grupę 86 nurków. Zastosowano standardowe produkty do diagnostyki alergii kontaktowej z 40 alergenami.  
Słowa kluczowe: Alergiczny wyprysk kontaktowy skóry, alergeny, skafander nurkowy, nurkowanie, testy płatkowe. 

Аллергическая контактная сыпь - наиболее частое профессиональное заболевание кожи, вызываемое аллергенами. В Польше по настоящее 
время не проведены исследования, касающиеся подверженности контактной аллергии на составляющие скафандра ныряльщиков. 
Аллергологические аппликационные тесты проведены на группе из 86 ныряльщиков. Использованы стандартные продукты для диагностики 
контактной аллергии с 40 аллергенами. 
Ключевые слова: Аллергическая контактная кожная сыпь, аллергены, скафандр ныряльщика, аппликационные тесты.  

Allergischer Ausschlag durch Hautkontakt ist die häufigste Berufskrankheit, die durch Allergene hervorgerufen wird. In Polen wurden bisher keine 
Untersuchungen zum Risiko einer Kontaktallergie gegen Bestandteile eines Taucheranzugs durchgeführt. Eine Gruppe von 86 Tauchern wurde mit 
Pipetten-Allergie-Tests untersucht. Es wurden Standardprodukte zur Diagnostik von Kontaktallergien mit 40 Allergenen durchgeführt. 
Schlüsselwörter: Allergischer Ausschlag durch Hautkontakt, Allergene, Taucheranzug, Tauchen, Pipetten-Tests. 

La dermatitis alérgica por contacto es la enfermedad cutánea profesional más frecuente causada por alérgenos. En Polonia, no existen hasta el momento 
estudios relativos a la exposición a alergia por contacto causada por los componentes de las escafandras de buceo. Se ha sometido a ensayos alérgicos 
con parche a un grupo de 86 buzos. Se han utilizado productos estándar para el diagnóstico de la alergia por contacto con 40 alérgenos. 
Palabras clave: dermatitis alérgica por contacto, alérgenos, escafandra de buceo, submarinismo, ensayos con parche. 
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WSTĘP

Choroby skórne stanowią aż 40% wszystkich 
zgłoszonych chorób zawodowych w większości krajów 
europejskich. Alergiczny wyprysk kontaktowy jest 
najczęściej występującą chorobą zawodową skóry [1]. 
Inne określenia to wyprysk kontaktowy alergiczny lub 
alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. Należy odróżniać 
je od niealergicznego kontaktowego zapalenia skóry  
(z podrażnienia).  

Alergiczny wyprysk kontaktowy skóry jest to IV 
typ reakcji alergicznej tzw. odpowiedź opóźniona. Do 
najczęstszych alergenów kontaktowych należą: nikiel, 
chrom, kobalt, składniki gumy (lateks, przyspieszacze 
wulkanizacji, antyutleniacze), barwniki, związki 
paragrupy, żywice epoksydowe, leki zewnętrzne, 
formalina, kosmetyki.   

Dla prawidłowego zapobiegania i leczenia 
alergicznego kontaktowego zapalenia skóry niezbędna 
jest identyfikacja alergenów. Testy płatkowe powinny być 
wykonywane standardowo w celu potwierdzenia 
rozpoznania [1,2].  

Obserwuje się wzrost zachorowalności na 
choroby alergiczne, w tym na alergiczne kontaktowe 
zapalenie skóry [1,2]. W Polsce dotychczas nie 
przeprowadzono badań dotyczących narażenia na alergię 
kontaktową na składniki skafandra nurka.  
W piśmiennictwie światowym opisane są tylko 
pojedyncze przypadki alergicznego wyprysku 
kontaktowego u nurków [3,4,5]. 

CEL BADAŃ

• Wykrycie alergii na składniki skafandra nurka, 
stosując testy płatkowe wśród nurków
zawodowych.

• Działania prewencyjne – testy płatkowe jako 
badanie dodatkowe podczas badań 
kwalifikacyjnych na nurka w Wojskowej Komisji
Morsko-Lekarskiej.

MATERIAŁ I METODA 

Badania za pomocą testów płatkowych 
wykonano u 86 nurków w wieku 18 do 50 roku życia. 
Zakwalifikowano nurków, którzy nurkowali w skafandrze 
minimum 50 godzin. 

Po badaniu lekarskim i podpisaniu zgody na 
badanie, na plecach nurków zostały założone testy 
płatkowe z 40 alergenami. Wykaz substancji testowych 
(alergenów) przedstawia tabela 1. 

INTRODUCTION

Skin diseases account for as much as 40% of all 
reported occupational diseases in most European 
countries. Allergic contact eczema is the most common 
occupational skin disease [1]. Other descriptions are 
contact eczema allergy or allergic contact dermatitis. They 
should be distinguished from non-allergic contact 
dermatitis (resulting from skin irritation). 

Allergic skin contact eczema constitutes the 
fourth type of allergic reaction i.e. the so-called delayed 
response. The most common contact allergens include: 
nickel, chromium, cobalt, rubber components (latex, 
vulcanisation accelerators, antioxidants), dyes, paragroup 
compounds, epoxy resins, external drugs, formalin, 
cosmetics. 

For proper prevention and treatment of allergic 
contact dermatitis allergen identification is essential. 
Patch tests should be performed as a standard procedure 
in order to confirm the diagnosis [1,2]. 

There is an observable increase in the incidence 
of allergic diseases, including allergic contact dermatitis 
[1,2]. Thus far no research has been conducted in Poland 
on the frequency of contact allergies resulting from diving 
suit components. World literature describes only isolated 
cases of allergic contact eczema in divers [3,4,5]. 

RESEARCH OBJECTIVE

• Detection of allergies to diving suit components
among professional divers using patch tests.

• Preventive actions - patch tests used as an 
additional test during diver qualification tests at 
the Military Maritime Medical Commission.

MATERIAL AND METHOD 

Patch tests were performed on 86 divers aged 
between 18 and 50 years of age. The divers who qualified 
for testing were those who had worn their suits for at 
least 50 hours whilst performing dives. 

Following the medical examination and signing 
of the consent for testing, patch tests containing 40 
allergens were placed on the divers' backs. The list of test 
substances (allergens) is shown in Table 1. 
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Tab.1 

The list of test substances (allergens). 

Wykaz substancji testowych (alergenów). 

Test substance Test substance 
Tiuram, TMTD Accelerator 1% w/w 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline 1% w/w 
Tetramethylthiuram monosulfide 1% w/w Diethylthiourea, DETU 1% w/w 
Tetramethylthiuram disulfide 1% w/w Dibutylthiourea, DBTU 1% w/w 
Dipentamethylenethiuram disulphide 1% w/w Dodecylmercaptan 1% w/w 
N-cyclohexyl-N-phenyl-4-phenylenediamine 1% 
w/w 

N-cyclohexylthio phthalimide, 1% w/w 

N, N-Diphenyl-4-phenylenediamine 1% w/w 4-tert-butyl formaldehyde resin 1% w/w 
N-isopropyl-N-phenyl-4-phenylenediamine 0.1% 
w/w 

epoxyde resin 25% w/w 

2-Mercaptobenzothiazole, MBT, 2% w/w Thiourea 0.1% w/w 
N-cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide; CBS 1% 
w/w 

Paraben mix 16% w/w 

2.5-diaminotoluene sulfate 1% w/w 2-hydroxyethyl-methacrylate, HEMA 2% w/w 
2-(4-Morpholinylmercapto) benzothiazole MOR 1% 
w/w 

Nickel sulfate 5% w/w 

N, N-diphenylguanidine, DPG 1% w/w Copper sulfate 2% w/w 
Zinc diethyldithiocarbamate 1% w/w Potassium dichromate 0.5% w/w 
Zinc dibutyldithiocarbamate, ZDBC 1% w/w Cobalt chloride 1% w/w 
N,N-dibetanaphthyl-4-phenylenediamine, 1% w/w Fragrance blend I  8% w/w 
N-phenyl-2-naphthylamine 1% w/w Fragrance blend II 14% w/w 
Hexamethylenetetramine; Urotropin; 2% w/w Propolis 10% w/w 
4,4'-Diaminodiphenylmethane, 0.5% w/w Balsam of Peru 25% w/w 
N,N'-diphenylthiourea 1% w/w Neomycin sulfate 20% w/w 
Zinc dimethyldithiocarbamate 1% w/w 4-phenylenediamine, 1% w/w 

Zastosowane zostały standardowe produkty do 
diagnostyki alergii kontaktowej: komory IQ Ultra oraz 
składniki do testów płatkowych (Seria „Gumy” oraz 
substancje dodatkowe) firmy Chemotechnique 
Diagnostics (Szwecja). Składniki do testów płatkowych 
były nakładane na skórę za pomocą komór na plastrze  
w ilości 20 µl maści 1-5% i pozostawiane na 48 godzin.  

WYNIKI 

Testy płatkowe są metodą stosowaną od ponad 
100 lat i aktualnie stanowią „złoty standard”  
w wykrywaniu alergii kontaktowej [6,7]. Jest to metoda  
o bardzo dobrym profilu bezpieczeństwa, stosowana 
rutynowo nawet u dzieci. W przypadku osób uczulonych 
na jeden lub więcej alergenów, obserwuje się niekiedy 
nasilenie objawów wyprysku skórnego. Narażenie na 
alergizację występuje także u nurków. Związane to jest ze 
stosowaniem skafandrów wodoszczelnych typu suchego 
czy mokrego, masek, ustników wykonanych z gumy lub 
tworzyw sztucznych [3,4,5].  

Przebadano łącznie 86 osób nurkujących. 
Alergię kontaktową wykryto u 2 nurków (w jednym 
stwierdzono uczulenie kontaktowe na nikiel, u drugim 
uczulenie na chrom). 

DYSKUSJA

W patogenezie alergicznego kontaktowego 
zapalenia skóry biorą udział czynniki ogólne i miejscowe 
[1,2].  Do ogólnych zaliczamy predyspozycje genetyczne. 
Czynnikami miejscowymi jest najczęściej uszkodzenie 
skóry, które ułatwia przełamanie „bariery naskórkowej”  
i wniknięcie alergenu do skóry. Powodują to takie 

Standard contact allergy diagnostic products 
were used: IQ Ultra chambers and patch test components 
("Rubber" series and additives) from Chemotechnique 
Diagnostics (Sweden). Patch tests components were 
applied on the divers’ skin in quantities of 20 μl of 1-5% 
ointment and left for 48 hours. 

RESULTS 

Patch tests have been used for over 100 years 
and are currently the "gold standard" in the detection of  
a contact allergies [6,7]. This method is characterised by  
a very good safety profile and is routinely used even on 
children. In the case of individuals allergic to one or more 
allergens, an intensification of eczema symptoms is 
sometimes observed. The exposure to allergens also 
occurs in divers. This is related to the use of wet or dry 
waterproof suits, masks andmouthpieces made of rubber 
or plastics [3,4,5]. 

A total of 86 divers were tested, contact allergies 
being detected in 2 divers (one revealed a contact allergy 
to nickel, the other to chromium). 

DISCUSSION

The pathogenesis of allergic contact dermatitis 
involves general and local factors [1,2]. General factors 
include genetic predispositions. Local factors mainly 
include skin lesions that facilitate disturbance of the 
"epidermal barrier" and the allergen penetration into the 
skin. These include mechanical abrasion of the epidermis, 
maceration under the influence of water /sweat. Also, 
damage to the epidermis occurs in the course of various  
skin infections, which is predisposed by a prolonged stay 
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czynniki jak mechaniczne otarcia naskórka, maceracja 
pod wpływem wody, potu. Także do uszkodzenia 
naskórka dochodzi w przebiegu różnych infekcji skóry, do 
których predysponuje długotrwałe przebywanie  
w skafandrze pod wodą [3,4,5].  

Zachorowalność  na alergię kontaktową szacuje 
się w różnych badaniach od 1 do 10 % [1,2]. Uzyskane 
dane nie potwierdziły zwiększonego występowania 
alergii kontaktowej u nurkujących (tylko 2%).  

Świadczy to między innymi o dobrym doborze 
materiałów i substancji chemicznych używanych do 
produkcji sprzętu nurkowego, a także o właściwej ocenie 
kwalifikacyjnej do zawodu nurka przez Wojskową 
Komisję Morsko-Lekarską. 

Badania wykazały alergię tylko w 2% na 
składniki skafandra u nurków. Wskazane jest jednak 
rozszerzenie badań dodatkowych o alergiczne testy 
płatkowe w kwalifikacji zdrowotnej kandydatów na 
nurków zawodowych. Wykrycie u kandydata na nurka 
skłonności do alergii kontaktowej na którykolwiek  
z składników skafandra nurkowego, powinno skutkować 
dyskwalifikacją jako kandydata do tego zawodu. U osoby 
u której stwierdzono alergię nawet na jeden alergen, 
istnieje zagrożenie na uczulenie na kolejne alergeny. 

Dzięki badaniom unikniemy czasochłonnego  
i bardzo drogiego szkolenia nurka, którego po niedługim 
czasie trzeba odsunąć od nurkowania, z możliwymi 
dalszymi konsekwencjami, jeśli dojdzie do przewlekłej 
choroby skóry. 

WNIOSKI

• Przeprowadzone badania wykazały u dwóch
nurków testy dodatnie na alergeny występujące 
w elementach metalowych wyposażenia nurka 
i niektórych skafandrach.

• Uczulenie kontaktowe na pojedynczy alergen 
wiąże się z bardzo wysokim
prawdopodobieństwem alergizacji na kolejne 
substancje w kolejnych latach.

• Zastosowanie testów płatkowych podczas 
kwalifikacji zdrowotnej w Wojskowej Komisji 
Morsko-Lekarskiej, pozwoliłoby wykluczyć
kandydatów na nurków wykazujących uczulenie 
na składniki skafandrów oraz inne częste 
alergeny świadczące o możliwości dalszego 
rozwoju wyprysku kontaktowego alergicznego.

in a diving suit [3,4,5].  
The incidence of contact allergies is estimated in 

various studies to range from 1 to 10% [1,2]. The 
obtained data did not confirm an increased incidence of 
contact allergies in divers (only 2%). 

This proves, inter alia, the proper selection of 
materials and chemicals used in the production of diving 
equipment as well as the use of an appropriate 
qualification procedure for the profession of a diver by 
the Military Maritime-Medical Commission. 

The research identified allergies to diving suits 
components in only 2 cases. However, it is advisable to 
extend supplementary tests with allergy patch tests in the 
medical qualification of professional diver candidates. 
Detection of a tendency to develop contact dermatitis to 
any of the components of a diving suit should result in 
disqualification as a candidate for this profession. In 
a person who is allergic even to a single allergen, there is 
a risk of developing allergic reactions to other allergens. 

Thanks to the study we will avoid the time-
consuming and costly training of a diver who will soon 
have to resign from the diving practice, with possible 
further consequences once a chronic skin disease occurs. 

CONCLUSIONS

• The conducted tests identified two positive 
results to allergens present in metal components 
of diver equipment and some suits.

• Contact allergy to a single allergen is associated 
with a very high likelihood of an occurrence of 
allergic reactions to other substances in the
years to come.

• The use of patch tests during the health
qualification at the Military Maritime-Medical 
Commission would allow the exclusion from 
diving of candidates revealing an allergy to
diving suit components, as well as other
common allergens indicating the risk of further
development of allergic contact eczema.
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THE SUGAR LEVEL IN DIVERS’ BLOOD IN HYPERBARIC CONDITIONS 

POZIOM CUKRU WE KRWI NURKÓW POD WPŁYWEM HIPERBARII 

УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ НЫРЯЛЬЩИКОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГИПЕРБАРИИ 

BLUTZUCKERSPIEGEL VON TAUCHERN UNTER EINFLUSS VON ÜBERDRUCK 

NIVEL DE AZÚCARES EN SANGRE EN BUZOS BAJO LOS EFECTOS DE LA HIPERBARIA 

Augustyn Dolatkowski, Janina Szczeblewska, Lucjan Łaba, Bogdan Łokucijewski 

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

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The authors examined 104 divers performing dives in water, 14 exposed to simulated conditions in decompression chambers and 11 control subjects. The 
average blood sugar  reading before diving amounted to 100 mg% with readings of 101 mg% after diving, whereas in the control group these readings were 
107 and 100 mg% respectively and in the group of simulated dives, 102 before and 106 mg% after the exposure. It was found that the diet applied ensured 
a sufficiently high level blood sugar level in the subjects to protect them against hypoglycaemia. Further research in decompression chambers is required. 
Keywords: diving, sugar level. 

Autorzy zbadali 104 nurków nurkujących w wodzie, 14 wykonujących nurkowania pozorowane w komorach dekompresyjnych i 11 osób grupy kontrolnej. 
Stwierdzono średni poziom cukru we krwi przed nurkowaniem 100mg%, po nurkowaniu 101 mg%, w grupie kontrolnej odpowiednio: 107 i 100 mg%, 
w grupie nurkowań pozorowanych: przed 102 i po 106 mg%. Stwierdzono iż stosowana dieta zapewnia badanym dostatecznie wysoki poziom cukru we 
krwi i chroni ich przed hipoglikemią. Konieczne są dalsze badania w komorach dekompresyjnych. 
Słowa kluczowe: nurkowanie, poziom cukru 

Авторы обследовали 104 ныряльщика, которые ныряли в воду, 14 - имитировавших ныряние в декомпенсационных камерах и 11 человек 
контрольной группы. Было выявлено, что средний уровень сахара в крови до ныряния 100мг%, после ныряния 101 мг%, в группе контрольной 
соответственно: 107 и 100 мг%, в группе имитации ныряния: до 102 и после 106 мг%. Выявлено, что диета обеспечивает обследуемым 
достаточно высокий уровень сахара в крови и защищает их от гипогликемии. Необходимы дальнейшие исследования в декомпенсационных 
камерах. 
Ключевые слова: ныряние, уровень сахара. 

Die Autoren haben 104 Taucher, die unter Wasser tauchten, 14 Taucher, die Tauchen in einer Dekompressionskammer simulierten, und 11 Personen aus 
einer Kontrollgruppe untersucht. Es wurde ein durchschnittlicher Blutzuckerspiegel von 100 mg% vor dem Tauchen, von 101 mg% nach dem Tauchen 
festgestellt, in der Kontrollgruppe entsprechend: 107 und 100 mg%, in der Gruppe der Simulierenden: vorher 102 und nachher 106 mg%. Es wurde 
festgestellt, dass die angewandte Diät den untersuchten Personen einen ausreichend hohen Blutzuckerspiegel gewährleistet und sie vor Hypoglikämie 
schützt. Es sind weitere Untersuchungen in Dekompressionskammern notwendig. 
Schlüsselwörter: Tauchen, Blutzuckerspiegel. 

Los autores examinaros un total de 104 buzos mediante inmersiones en agua, 14 realizando inmersiones ficticias en cámaras de descompresión y 11 
personas como grupo de control. Se han constatado unos niveles medios de azúcar en sangre antes de la inmersión de 100 mg%, tras la inmersión de 
101 mg%, mientras que en el grupo control, respectivamente: 107 y 100 mg%, en el grupo de inmersión ficticia: antes 102 y después 106 mg%. Se ha 
constatado que la dieta utilizada proporciona a las personas objeto del estudio un nivel suficientemente alto de azúcar en sangre y los protege de la 
hipoglucemia. Se hacen necesarios estudios complementarios en cámaras de descompresión. 
Palabras clave: submarinismo, nivel de azúcar. 
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WSTĘP 

Działanie podwyższonego ciśnienia na ustrój 
ludzki jest wielostronne i często przejawia się 
uchwytnymi zmianami w układzie krążenia, 
oddechowym, krwi obwodowej [5,8,12,17]  
i przypuszczalnie w szeregu innych zmian. 

W zależności od elastyczności procesów 
adaptacyjnych ustroju zakłócenia te mogą występować  
w czasie przebywania w atmosferze zwiększonego 
ciśnienia, ale mogą także utrzymywać się po zakończeniu 
jego działania. Niektóre z tych zjawisk nie są jeszcze 
dostatecznie poznane, czego dowodem są stale 
ponawiane badania nad fizjopatologią wysokich ciśnień. 

Zachowanie się poziomu cukru we krwi podczas 
przebywania w atmosferze wzmożonego ciśnienia należy 
do zagadnień kilkakrotnie już badanych ze względu na 
duże znaczenie teoretyczne i praktyczne. Odnosi się to 
szczególnie do możliwości obniżenia poziomu cukru we 
krwi. Mimo bowiem wyrównawczych mechanizmów 
ustrojowych działanie hiperbarii może powodować 
groźne dla nurka zaburzenia w postaci hipoglikemii, 
której kliniczne objawy w postaci uczucia osłabienia  
i zawrotów głowy niekiedy podawali badani nurkowie. 
Fakt ten skłonił nas do podjęcia badań w tym kierunku. 

Założeniem naszej pracy było zbadanie czy pod 
wpływem przebywania i pracy nurków w atmosferze 
hiperbarii występują uchwytne wahania poziomu cukru 
we krwi. 

MATERIAŁ I METODA 

Badania przeprowadzono u nurków 
wojskowych w wieku 21 do 23 lat, wykonujących 
nurkowania treningowe w powietrznych aparatach 
nurkowych. Poziom cukru we krwi badano u 104 nurków, 
w sumie wykonano 208 oznaczeń. Nurkowania, podczas 
których wykonywano badania podzieliliśmy na 3 grupy  
w zależności od głębokości nurkowania. Były to 
nurkowania: do 40 metrów, do 60 metrów i powyżej 60 
metrów [4]. Czas pobytu pod wodą wynosił średnio dla 
grupy nurkującej do 40 metrów 20 minut, dla grupy 
nurkującej do 60 metrów 35-50 minut, dla nurkujących 
na głębokości większe niż 60 metrów do 90 minut. 

Równocześnie przeprowadziliśmy badanie 
poziomu cukru we krwi u 14 nurków, którzy nie 
nurkowali w wodzie, lecz wykonywali nurkowania 
pozorowane komorach ciśnieniowych, gdzie poddawani 
byli ciśnieniu od 1 do 6 atm. Badano ich także przed 
wejściem i po wyjściu z komory, w których przebywali 
różnie długo, zależnie od ściśle określonego czasu 
rozprężenia wg tablic Haldane’a.  

Równolegle do badań z nurkami 
przeprowadziliśmy poziomu cukru we krwi w grupie 11 
osób, którą określiliśmy jako kontrolną. Grupę kontrolną 
stanowili ci sami nurkowie, pozostający w takich samych 
warunkach bytowych co grupa zasadnicza, w danym dniu 
nie nurkujący. W grupie tej określono poziom cukru 
trzykrotnie: o godz. 9.00 w dwie godziny po śniadaniu 
kiedy to grupa nurków zaczynała schodzenie do wody,  
o godz. 10.00 kiedy nurkowie znajdowali się na dnie oraz 
o godzinie 11.00, kiedy nurkowie wychodzili na 
powierzchnię, co odpowiadało badaniu „po nurkowaniu” 
w grupie doświadczalnej. 

Grupa badana obejmowała zdrowych mężczyzn 
przebywających pod stałym nadzorem lekarskim,   

INTRODUCTION 

The effect of elevated pressure on the human 
system is multifaceted and often manifests itself in 
detectable changes in the cardiovascular and respiratory 
system, peripheral blood [5,8,12,17], and presumably in  
a number of other changes. 

Depending on the flexibility of the adaptive 
processes of an organism, such disturbances may not only 
occur whilst exposed to an atmosphere of increased 
pressure, but may also persist once the exposure ceases. 
Some of these phenomena are not yet sufficiently known, 
as evidenced by repeated research on the 
physiopathology of high pressure. 

The behaviour of blood sugar levels in an 
atmosphere of an increased pressure is one of the issues 
that has already been investigated due to its great 
theoretical and practical importance. This particularly 
applies to the possibility of lowering blood sugar levels. 
Indeed, despite the existing compensatory systemic 
mechanisms, hyperbaric conditions may lead to an 
occurrence of dangerous disorders in the diver in the 
form of hypoglycaemia, whose clinical symptoms such as 
a feeling of weakness and dizziness have been 
occasionally reported by examined dives. This fact 
prompted us to undertake research in this direction.  

The assumption of our work was to investigate 
whether there are significant fluctuations in blood sugar 
levels due to the divers’ staying and working in 
hyperbaric environments. 

MATERIAL AND METHOD 

The study was conducted among military divers 
aged between 21 and 23 performing training dives with 
the use of air-fed diving apparatuses. The blood sugar 
level was studied in 104 divers, with a total of 208 assays. 
Dives during which the study was carried out were 
divided into 3 groups depending on the diving depth. 
These were dives: up to 40 meters, up to 60 meters and 
over 60 meters [4]. The average duration of stay under 
water for the group diving up to the depth of 40 meters 
was 20 minutes, up to 60 meters 35-50 minutes, for those 
diving at depths exceeding 60 meters up to 90 minutes. 

At the same time, a blood sugar test was run on 
14 divers who did not dive in water but instead 
performed simulated dives in pressure chambers, where 
they were exposed to a pressure of 1 to 6 atm. They were 
also examined before entering and after leaving the 
chamber in which they stayed for a varied amount of time 
depending on the decompression time strictly defined in 
Haldane's tables. 

In parallel to the research with divers, blood 
sugar levels tests were conducted in a group of 11 people, 
i.e. the control group. The control group consisted of the 
same divers, remaining in the same conditions as the 
main group, who did not perform dives on the defined 
day. In this group the sugar level was tested three times: 
at 9.00 am, two hours after breakfast when a group of 
divers began to descend into  the water, at 10.00 am, 
when the divers were at the bottom, and at 11.00 am, 
when the divers ascended to the surface, which 
corresponded to the "post-diving" test in the 
experimental group.  

The examined group encompassed healthy men 
under constant medical supervision, ensured of the same  
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w jednakowych warunkach bytowych i jednakowo 
żywionych. Wartość kaloryczna dzienna pożywienia 
wynosiła 5700 kcal, z czego na śniadanie przypadało 
1580 kal. (44g białka, 50 g tłuszcze, 241 g węglowodany). 

Śniadanie badani spożywali o godz. 7.00, 
nurkowanie rozpoczynano o 9.00. 

Krew do badania pobierano z żyły łokciowej 
dwukrotnie, bezpośrednio przed nurkowaniem (przed 
nałożeniem skafandra) i po nurkowaniu (5 minut po 
wyjściu nurka z wody). Poziom cukru we krwi 
oznaczaliśmy metodą Hagedorna i Jensena wg 
Charłampowicz-Laszczkowej. [2] Krew pobierano z żyły 
łokciowej ze względu na wykonywaną równocześnie 
pracę nad frakcjami białkowymi w surowicy. 

Pierwszą fazę badania, a mianowicie 
odbiałczenie krwi wykonywaliśmy natychmiast w miejscu 
pobierania próby. Dalsze czynności wykonywano  
w pracowni po upływie 3 do 5 godzin od chwili 
odbiałczenia, co wobec powyższego toku postępowania 
mogło powodować spadek poziomu glukozy o 10 mg% 
[3].  

Błąd metody ustalono na podstawie 
przeprowadzonych badań wzorcowych roztworu glukozy 
oraz krwi jednego osobnika. 

1. Błąd metody na podstawie 10 prób 
wzorcowego roztworu (200 mg w 100 ml.): 
poziom glukozy 198 ± 6,3 mg%, średni błąd 
(S):1,9, 

2. Błąd metody na podstawie 10 prób z krwi 
jednego osobnika: poziom glikozy 100 ± 6,6 
mg%, średni błąd (S):2,1. 

WYNIKI 

Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 1. 

living conditions and uniformly fed. The daily caloric 
value of food was 5700 kcal, of which breakfast 
encompassed 1580 calories (44g protein, 50g fats, 241g 
carbohydrates). 

Breakfast was consumed at 6 am, with the dives 
commenced at 9.00. 

Blood was drawn from the ulnar vein twice 
immediately before the dive (prior to putting on the suit) 
and afterwards (5 minutes after the diver left the water). 
Blood sugar levels were determined by the Hagedorn and 
Jensen method according to Charłampowicz-Laszczkowa. 
[2] Blood was drawn from the ulnar vein due to the 
simultaneously performed work on protein fractions in 
the serum. 

The first phase of the study, namely blood 
deproteinisation, was performed immediately at the 
sampling site. Further activities were carried out at the 
laboratory upon the lapse of 3 to 5 hours after the 
deproteinisation, which in relation to the above described 
course of action could lead to a 10mg% decrease in 
glucose [3]. The error of the method was established on 
the basis of standard tests on the glucose solution and 
blood samples from one specimen. 

1. Method error based on 10 samples of 
standard solution (200 mg in 100 ml.): 
glucose level 198 ± 6.3 mg%, mean error 
(S): 1.9, 

2. Method error based on 10 blood samples 
from one specimen: glucose level 100 ± 6.6 
mg%, mean error (S): 2.1. 

RESULTS 

The obtained results are presented in table 1. 

Tab. 1 

Blood sugar levels in particular groups. 

Poziom cukru we krwi w poszczególnych grupach. 

Up to 40 m (44 persons)) Mean A stand. deviation stand. Error S max min 
Before diving 101 ±13,7 2,0 134 77 
After diving 95 ±13,2 2,0 123 70 
3S1 + 3S2<A2 – A1    2>6 
Up to 60 m (27 persons) Mean A stand. deviation stand. Error S max min 
Before diving 97 ±15,2 2,9 128 74 
After diving 103 ±15,9 3,1 134 64 

3S1 + 3S2<A2 – A1          18>6 
Above 60 m (33 persons) Mean A stand. deviation stand. Error S max min 
Before diving 102 ±13,5 2,3 132 75 
After diving 108 ±16,6 2,9 143 77 
3S1 + 3S2<A2 – A1 15>6 

Z tabeli wynika, że obserwowane różnice 
„przed” i „po” są niewielkie i są one statystycznie 
nieistotne; obliczeń dokonano wg wzoru : 3S1 + 3S2<A2 – 
A1, tzn. różnica jest wówczas istotna gdy suma 
potrojonych standardowych błędów (S) jest mniejsza od 
różnicy średnich arytmetycznych (A) obu 
porównywanych grup. Jak widać, suma potrojonych 
błędów jest większa od różnicy średnich, co świadczy  
o nieistotności statystycznej tych różnic [17,22].

U badanych wykonujących nurkowania 
pozorowane w komorach otrzymaliśmy następujące 
wyniki: przed ekspozycją: 120 ± 10,8 mg %; po 
ekspozycji: 106 ± 10,7 mg%. Wyniki badania nurków  

The table shows that the observed "before" and 
"after" differences are small and are statistically 
insignificant; calculations were made according to the 
formula: 3S1 + 3S2<A2 – A1, i.e. the difference is significant 
when the sum of the tripled standard error (S) is smaller 
than the remainder of the arithmetical means (A) of the 
two groups being compared. As it can be seen, the sum of 
the tripled error is greater than the remainder of mean 
values, which proves the statistical insignificance of these 
differences [17,22]. 

The following results were obtained for the 
dives simulated in the chambers: before exposure: 120 ± 
10.8 mg %; after exposure: 106 ± 10.7 mg%. The results  
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i grupy kontrolnej przedstawia tabela 2. of the examination of divers and the control group are 
presented in Table 2. 

Tab. 2 

Comparison of blood sugar levels in divers from the control group. 

Porównanie wartości poziomu cukru we krwi u nurków i w grupie kontrolnej. 

Groups Time 9.00 10.00 11.00 
Diving (104 people) Average A 100 - 101 

Stand. deviation ±14,3 - ±16,1 
Stand. error S 1,4 - 1,5 
Max 134 - 143 
Min 74 - 64 

Control (11 people) Average A 107 93 100 
Stand. deviation ±10,6 ±10,3 ±14,8 
Stand. error S 3,2 3,2 4,8 
Max 126 114 136 
Min 90 79 87 

Z tabeli wynika, że poziom cukru we krwi  
u nurków przed i po nurkowaniu jest w zasadzie taki sam 
(różnica 1mg%); w grupie kontrolnej badania o godzinie 
9-tej i 11-ej wykazują też małą różnicę 7mg%. 

Porównanie obu grup względem siebie  
w analogicznym czasie (godzina 9.00 i 11.00) też daje 
małe różnice (godzina 9.00 – 7 mg%, godzina 11.00 – 
1mg%).  

Porównanie statystycznej istotności tych różnic 
przedstawiono w tabelach 3 i 4. 

The table shows that the blood sugar level in 
divers before and after diving is basically the same  
(a difference of 1mg%); in the control group, the 9.00 and 
11.00 o'clock examinations also showed a small 
difference of 7mg%. 

The comparison of the two groups at the same 
time (9.00 and 11.00 am) also reveals small differences 
(at 9.00 am – 7mg%, at 11.00 am – 1mg%).  

The juxtaposition of the statistical significance of 
these differences is presented in Tables 3 and 4. 

Tab. 3 

Groups 9.00 am 11.00 am 
Diving 100 ± 14,3 101 ± 16,1 
Control 107 ± 10,6 100 ± 14,8 
3S1 + 3S2<A2 – A1 13,8>7 18,9>1 

Tab. 4 

Groups 9.00 am 10.00 am 3S1 + 3S2<A2 – A1 
Control 107 ± 14,3 93 ± 10,3 19,2>14 

Podobnie jak poprzednio, wszystkie różnice 
okazują się być statystycznie nieistotne. Jedyny 
interesujący wynik znajdziemy w grupie kontrolnej  
w badaniach o godzinie 9-ej i 10-tej, gdzie różnica jest 
bliższa statystycznej znamienności i wynosi 14 mg%. 

Badanie o godzinie 10-tej, gdzie poziom cukru 
wyniósł 93 mg% odpowiada okresowi, kiedy nurek 
znajduje się na największej głębokości. W porównaniu  
z pozostałymi średnimi wyników, ta wartość jest 
najniższa. 

As before, all differences appear to be 
statistically insignificant. Only one interesting result is 
found in the control group in the examinations performed 
at 9.00 and 10.00 am, where the difference is closer to 
statistical significance and is equal to 14 mg%. 

The 10 o'clock test, where the sugar level 
amounted to 93 mg%, corresponds to the time when the 
diver is at the greatest depth. Compared to the other 
average results, this value is the lowest. 

Tab. 5 
The comparison of results of total standard deviation values A ± before the exposure; A=100, stand. dev. = ± 14.3. 

Porównanie wyników wartości A ± odchyl. stand. całości przed ekspozycją; A=100, odchyl. stand. = ± 14,3. 

Group A+stand. dev.=114 A-stand. dev.=86 
up to 40 m 7 7 
up to 60 m. 3 8 
above 60 m 4 4 

14/13%/ 19/18%/ 
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Tab. 6 

The comparison of results of total standard deviation values A ± after the exposure; A=101, stand. dev. = ±16.1. 

Porównanie wyników wartości A ± odchyl. stand. całości po ekspozycji ; A = 101, odchyl. stand. = ±16,1. 

Group A+stand. dev.=117 A-stand. dev.=85 
up to 40 m 2 11 
up to 60 m. 4 2 
above 60 m 10 3 

16/15%/ 16/15%/ 

W tabelach 5 i 6 przedstawiono przypadki  
z wartościami wykraczającymi poza A ± odchyl. stand. 
Wyszliśmy bowiem z założenia, że ten zakres obejmuje 
większość przypadków średnich i wartości poza tym 
zakresem zasługują na uwagę. Przed nurkowaniem mamy 
13% powyżej i 18% poniżej wartości A ± odchyl. stand. 

Po nurkowaniu stosunek jest podobny; 15% 
powyżej i 15% poniżej wspomnianej wartości. Warto 
podkreślić, że w grupie nurkowań najgłębszych mamy 10 
wyników ponad A + odchyl. stand. (po nurkowaniu), 
podczas gdy przed nurkowaniem w tej samej grupie 
mamy tylko 4 takie wyniki. Podobnie zwraca uwagę 11 
wyników A – odchyl. stand. w grupie najpłytsze, po 
nurkowaniu. 

DYSKUSJA 

W pracy naszej chcemy podkreślić dwa aspekty 
omawianego zagadnienia. Pierwszy to wpływ 
wzmożonego ciśnienia atmosferycznego na ustrój i drugi 
to właściwy dobór diety u ludzi nurkujących. 

Wpływ hiperbarii na ustrój ludzki jest 
różnorodny i przejawia się między innymi zmianami  
w układzie krążenia i oddychania [5]. Wpływ ciśnienia na 
poziom cukru we krwi badano już wielokrotnie.  

W cytowanej pracy [23] autorzy podają, że  
w badaniach nad wpływem hipobarii na poziom cukru we 
krwi otrzymano wyniki rozbieżne; od hipo- do 
hiperglikemii. Podobnie dzieje się w przypadku 
hiperbarii. Na podstawie naszych badań nie możemy 
wypowiedzieć się co do istotnego wpływu wzmożonego 
ciśnienia na poziom cukru, który przed i po nurkowaniu 
był na tym samym poziomie. Minusem naszej pracy jest 
niemożność wykonania krzywej glikemicznej, która  
w sposób daleko ściślejszy wskazuje na ewentualne 
zaburzenia przemiany węglowodanowej niż jedno czy 
dwukrotne badanie poziomu cukru.  

W wypadku nurkowań głębokich jest to trudne 
do wykonania, a w wielu przypadkach niewykonalne. 
Poziom cukru we krwi w naszych badaniach wynosił 
przed i po nurkowaniu średnio 100 mg% przy czym  
w grupie nurkującej stosunkowo płytko najwięcej było 
niższych poziomów po nurkowaniu, natomiast w grupie 
nurkowań najgłębszych najwięcej było po nurkowaniu 
odchyleń najwyższych. 

Z licznych wpływów, które poza hiperbarią 
działają na poziom cukru w krwi możemy wykluczyć 
moment pracy, gdyż w naszych badaniach były to 
nurkowania treningowe, w których nurek na dnie nie 
wykonywał żadnej pracy. Nieznacznej hiperglikemii 
obserwowanej w grupie nurkującej najgłębiej nie należy 
wiązać z czynnikami emocjonalnymi.  

Są one częste u nurków młodych, 
niewyszkolonych i niedoświadczonych, nieprzystoso-
wanych do warunków pracy. 

Tables 5 and 6 present the cases with values 
exceeding stand. dev. A ±. We have assumed that this 
range covers most of the average cases with values 
beyond that range deserving further attention. Before 
diving 13% of results are above and 18% below the stand. 
dev. value A±.  

After diving, the proportion is similar; 15% 
above and 15% below the mentioned value. It is worth 
emphasising that in the group of the deepest dives 10 
results are over the deviate. Stand value A+. (after diving), 
whereas before diving in the same group there are only 4 
such results. Similarly, attention is drawn to 11 results of 
stand. dev. value A in the group performing the 
shallowest dives, obtained after their completion. 

DISCUSSION 

In our work we wish to emphasise two aspects 
of the discussed issue. The first is the effect of an 
increased atmospheric pressure on an organism and  the 
second is about having the right choice of diet for diving 
personnel. 

The effect of hyperbaric conditions on the 
human organism is diverse and, inter alia, manifests itself 
in changes in the circulatory and respiratory system [5]. 
The effect of blood pressure on blood sugar has been 
studied on numerous occasions.  

In the cited work [23], the authors report that 
divergent results were obtained in studies of the effects of 
hypobaria on blood sugar levels; from hypo- to 
hyperglycaemia. The same is true of hyperbaria. Based on 
our research, we cannot comment on the significant 
impact of an increased pressure on sugar levels which 
before and after diving was the same. The downside of 
our work is the inability to perform a glycemic curve that, 
in a far more specific way, indicates any possible 
carbohydrate metabolism disturbances as compared with 
one or two sugar level tests.  

In the case of deep dives it is difficult to perform, 
and in many cases practically infeasible. The average 
blood sugar level in our study reached 100 mg% before 
and after dives, with the lowest levels noted upon dive 
completion in the group diving at relatively shallow 
depths, whereas in the group performing dives at the 
greatest depths the results contained the majority of the 
highest deviations observed upon dive completion. 

From the numerous influences that have an 
effect on blood sugar levels, apart from hyperbaria, we 
can exclude the time of work, as our research focused on 
training dives where the divers did not perform any work 
at the bottom. The slight hyperglycaemia observed in the 
group executing the deepest dives should not be 
associated with emotional factors.  

They are common in young, under-trained and 
inexperienced divers, unaccustomed to such working 
conditions. 
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Zarówno wpływ hiperbarii jak i bodźców 
emocjonalnych może odbywać się drogą hormonalną 
wskutek wzmożonego działania układu sympatycznego  
i wydzielania adrenaliny [12, 25] lub też innymi drogami. 

W celu porównania wartości poziomów cukru 
u ludzi wybranych z tej samej grupy lecz nie nurkujących, 
badaliśmy grupę kontrolną, której wykonano normalną 
krzywą glikemiczną. 

Przytaczamy z niej tylko trzy wartości – 
analogicznie do okresu badanego u nurków. O ile wartości 
skrajne są podobne, to poziom cukru o godzinie 10-tej jest 
nieco obniżony, zgodnie z fizjologiczną krzywą cukrową. 
Możemy założyć, że podobnie dzieje się u nurków, lecz 
obserwowany w grupie kontrolnej nieznaczny spadek 
poziomu cukru nie grozi nurkowi żadnymi powikłaniami 
w odróżnieniu od groźnych dla nurków rzeczywistych 
stanów hipoglikemicznych. 

Grupy nurków badanej w komorach nie 
braliśmy pod uwagę w naszych obliczeniach ze względu 
na małą ilość przypadków, a ponadto, dlatego, że badanie 
nurków w komorach zasługuje na bycie tematem 
oddzielnej pracy. Mechanizm hiperbarii działa tu na 
ustrój w inny sposób niż dzieje się to w nurkowaniu 
rzeczywistym, gdyż nie mamy tu dodatkowych czynników 
takich jak stres, praca, gęste środowisko, obniżona 
temperatura, czy nieważkość, które w widoczny sposób 
wpływają na ustrój nurka i moment działania samej 
hiperbarii trudno tu ocenić.  

Porównanie wyników badania poziomu cukru 
we krwi w obu omawianych grupach zakłada zbliżony ich 
poziom w warunkach jednakowej diety. Wpływ jakości  
i ilości posiłków na poziom cukru we krwi jest znany  
i wszechstronnie przebadany [14,19].  

Z danych z piśmiennictwa wynika, że  
w warunkach prawidłowych poziom cukru około godziny 
10.00 jest niższy i wynosi 90-100mg%, a więc jest 
podobny do wyników naszych badań. Bardzo istotny jest 
wpływ rodzaju diety na poziom cukru we krwi.  
Z cytowanych prac wynika, że wyższy poziom cukru 
obserwujemy przy pokarmach mieszanych 
węglowodanowo-tłuszczowych [19].  

Przy takiej też diecie poziom cukru w 2-3 
godziny po śniadaniu jest dostatecznie wysoki, aby 
nurkowi nie groził stan hipoglikemii, a uczucie głodu 
występuje znacznie później niż przy posiłkach 
wysokowęglowodanowych. W świetle powyższego skład 
jakościowy śniadania otrzymywanego przez badanych 
nurków wydaje się właściwy. 

Trudno jest odpowiedzieć na pytanie czy poziom 
cukru we krwi w okresie dłuższego pobytu pod wodą na 
większych głębokościach nie ulega znaczniejszej obniżce. 
Wymaga to dodatkowych badań nad wyizolowanym 
wpływem hiperbarii, które można przeprowadzić  
w komorach dekompresyjnych. 

WNIOSKI 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań 
poziomu cukru we krwi u nurków przed 
nurkowaniem i po nurkowaniu nie stwierdzono 
odchyleń statystycznie znamiennych.

2. W badanej grupie kontrolnej przy badaniu 
w 2 godziny po śniadaniu stwierdzono 
fizjologicznie niższe wartości cukru we krwi.

3. Konieczne są dalsze badania nad wpływem 
hiperbarii w warunkach komór 
hiperbarycznych.

The effects of both hyperbaria and emotional 
stimuli can occur via the hormonal path due to an 
increased activity of the sympathetic nervous system, and 
secretion of adrenaline [12, 25] or via other routes. 

In order to compare the levels of sugar in 
humans selected from the same group, but whom 
however were not executing the dives, we have examined 
the control group and performed a regular glyceamic 
curve. 

We will quote only three values from the curve – 
analogously to the researched period. While extreme 
values are similar, the sugar level at 10 am is slightly 
lower according to the physiological sugar curve. We can 
assume that the situation is similar in relation to divers, 
however the observed slight drop in sugar level in the 
control group does not entail any complications unlike 
actual hypoglyceamic states which are dangerous for 
divers. 

The group of divers examined in chambers were 
not considered in our calculations due to the small 
number of cases, and moreover because such a study 
deserves to be the subject of a separate work. The 
mechanism of hyperbaria used here has a different effect 
on the organism from an actual dive, as such additional 
factors as stress, work, dense environment, reduced 
temperature, or weightlessness which visibly affect the 
diver's body do not occur, thus it is difficult to evaluate 
the time when the effect of hyperbaria occurs.  

The comparison of blood sugar levels in both 
discussed groups assumes their similar levels when the 
same diet is used. The effect of the quality and quantity of 
food on blood sugar is well known and extensively 
studied [14,19]. According to the available literature, 
under normal conditions the blood sugar level at around 
10.00 am is lower and reaches 90-100mg%, thus it is 
similar to the results obtained in our research. The type of 
diet has a very important effect on blood sugar level. The 
quoted works show that higher levels of sugar are 
observed in the case of mixed carbohydrate-fat meals 
[19].  

With such a diet, the sugar level 2-3 hours after 
breakfast is high enough for the diver to not be in danger 
of hypoglyceamia, and hunger occurs much later as 
compared with meals rich in carbohydrates. In light of the 
above, the qualitative composition of breakfasts received 
by the surveyed divers seems appropriate. 

It is difficult to answer the question of whether 
blood sugar levels are significantly reduced during 
extended underwater stays at greater depths. This 
requires additional research into the isolated hyperbaric 
effects that can be conducted in decompression chambers. 

CONCLUSIONS 

1. Based on the blood sugar tests conducted in the 
divers before and after dives, no statistically
significant deviations were found.

2. In the researched control group the examination 
conducted 2 hours after breakfast showed 
physiologically lower blood sugar values.

3. Further studies on the effect of hyperbaria in 
hyperbaric chambers are needed.
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ZASŁUŻONY CZŁOWIEK MORZA 
KMDR P

 

ROF. ZW. DR MED. AUGUSTYN DOLATKOWSKI (1903 – 1977)

W dniu kwietniu 2017 roku decyzją Kapituły w skład której wchodzą przedstawiciele instytucji morskich  

i akademickich Wybrzeża, kmdr prof. dr med. Augustyn Kajetan Dolatkowski został uhonorowany tytułem „Zasłużony 

człowiek morza”. Równocześnie w Rewie, w Alei Zasłużonych Ludzi Morza odsłonięto okolicznościową gwiazdę 

poświęconą tej postaci.  

Profesor Dolatkowski był absolwentem Szkoły Podchorążych Sanitarnych Uniwersytetu Warszawskiego  

z 1928 roku. Po kilku latach służby w początkowo w Szpitalu Ujazdowskim a następnie w ósmym pułku strzelców 

konnych w Chełmnie  zostaje przeniesiony do Marynarki Wojennej, gdzie pełnił obowiązki lekarza Szkoły 

Podchorążych i Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych w Szpitalu Morskim na Oksywiu. 

Wielokrotnie brał udział w rejsach na żaglowcu szkolnym „ISKRA” i okrętach bojowych. W 1937 opublikował po raz 

pierwszy podręcznik higieny okrętowej.  

W czasie kampanii wrześniowej 1939 kpt. Dolatkowski został komendantem Szpitala Polowego na Babich 

Dołach, gdzie niósł pomoc rannym żołnierzom oddziałów walczących na Kępie Oksywskiej [Szpital na 120 łóżek, 

przyjął jednorazowo 1200 rannych]. Jedynie dzięki zdolnościom Komendanta i nieludzkiemu wysiłkowi lekarzy, 

szpital do końca pełnił swoje funkcje. Po zajęciu Szpitala, niemieckie władze sanitarne ewakuują rannych,  

a Komendanta stawiają przed sądem wojennym w Gdańsku, za rzekome złe traktowanie rannych jeńców niemieckich. 

Zostaje oczyszczony z zarzutów dzięki zeznaniom leczonych w szpitalu tychże jeńców. Dostaje nakaz dalszego 

prowadzenia szpitala; dla jeńców polskich, chorych zakaźnie, a następnie chorych cywilnych, głównie z gruźlicą. Musi 

codziennie meldować się u niemieckich władz okupacyjnych. Jako radiolog i ftyzjatra z narażeniem życia, 

„rozpoznawał” u chorych gruźlicę, która ich zwalniała z wywozu do Niemiec. Deportowany w 1944 roku, po powrocie 

do Gdyni ukrywa się, dowiadując że odebrano mu prawo praktyki lekarskiej i umieszczono na liście zakładników.  

Po wyzwoleniu Augustyn Dolatkowski organizuje Służbę Zdrowia miasta Gdyni. W 1946 jako były oficer 

Marynarki Wojennej zostaje ponownie powołany do służby w Ludowym Wojsku Polskim. Pełni różne funkcje 

lekarskie, a w 1948 roku obejmuje stanowisko Szefa Służby Zdrowia Marynarki Wojennej. Doskonali organizację 

morskiej służby w jednostkach i na okrętach. Opracowuje pierwsze polskie nurkowe tabele dekompresyjne, 

wykorzystywane podczas rozminowywania akwenów portowych Gdyni. W 1949 roku przejmuje na potrzeby Służby 

Zdrowia MW kompleks budynków w Gdańsku Oliwie. W międzyczasie wychodzi drukiem Jego przedwojenna książka 

„Higiena okrętowa”.  

W 1952 roku w wyniku czystek kadrowych kmdr Dolatkowski jako oficer „sanacyjny”, zostaje zdjęty ze 

stanowiska, a obowiązki Szefa Służby Zdrowia MW przejmuje oficer radziecki. Jako wybitny specjalista w zakresie 

medycyny morskiej, pozostaje jako doradca w służbie i zostaje wyznaczony na stanowisko Szefa Sekcji Naukowo-

Badawczej Szefostwa Służby Zdrowia MW. Równocześnie kieruje „Zakładem Medycyny Pracy” w cywilnym Instytucie 

Medycyny Morskiej w Gdyni.  

Kmdr prof. dr med. Augustyn Dolatkowski służbę w Marynarce Wojennej traktował jako los szczęścia, 

szczególne wyróżnienie i zawsze z największym szacunkiem i podziwem odnosił się do ludzi morza, i ich codziennych 

zmagań z żywiołem. Nie ustaje również w działalności klinicznej i naukowej. Był twórcą medycyny morskiej w Polsce. 

Przez wiele lat kierował Katedrą Medycyny Morskiej Wojskowej Akademii Medycznej, Uczelni, której został doktorem 

honoris causa. Był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi. Złotą odznaką zasłużony pracownik morza. 

Na wieczną wachtę odszedł w 1977 roku. 

W 2003 roku z inicjatywy lekarzy MW ufundowano w kościele garnizonowym na Oksywiu tablicę 

pamiątkową poświęconą tej wspaniałej postaci. Odbywają się również Sesje Naukowe, które przypominają kolejnemu 

pokoleniu, sylwetkę tego wspaniałego oficera, lekarza, nauczyciela, naukowca, zasłużonego Gdynianina, prawdziwego 

człowieka morza. W Gdyni istnieje już ulica prof. Augustyna Dolatkowskiego. Jego uczniowie i przyjaciele jak  

i wszyscy ci, którzy mieli szczęście spotkać Go na swojej drodze życia, uważają, iż powinien na zawsze znaleźć swoje 

miejsce się w panteonie pamięci, wśród Zasłużonych Ludzi Morza.  
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Gdynia 15.06. 2017  

Kazimierz Dęga 
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