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THE WATER COOLING SYSTEM IN THE POOL OF THE DGKN-120 HYPERBARIC SIMULATOR

CHAMBER

SYSTEM CHŁODZENIA WODY W BASENIE KOMORY SYMULATORA HIPERBARYCZNEGO DGKN-

120 

Zbigniew Talaśka 

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

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

This article presents a description of the water cooling system in the pool of the "Kobuz" decompression chamber constituting a part of the DGKN-120 
hyperbaric simulator used at the Department of Underwater Works Technologies of the Naval Academy in Gdynia. 
Keywords: hyperbaric chambers, diving simulators, equipment of hyperbaric chambers. 

W artykule przedstawiono opis sytemu chłodzenia wody w basenie treningowym komory dekompresyjnej „Kobuz”, wchodzącej w skład symulatora 
hiperbarycznego DGKN-120, wykorzystywanego w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Słowa kluczowe: komory hiperbaryczne, symulatory nurkowe, wyposażenie komór hiperbarycznych. 

В статье представлено описание системы охлаждения воды в учебном бассейне декомпрессионной камеры „Kobuz”, которая является частью 
гипербарического симулятора DGKN-120, используемого в Отделе Технологии Подводных Работ Военно-морской Академии в Гдыне. 
Ключевые слова: гипербарические камеры, симуляторы погружения, оборудование гипербарических камер. 

Der Artikel präsentiert die Beschreibung des Wasserkühlungssystems im Trainingsbecken der Dekompressionskammer „Kobuz“ als Teil des 
Überdrucksimulators DGKN-120, der im Labor für Unterwassertechnologien der Polnischen Marineakademie in Gdynia verwendet wird. 
Schlüsselwörter: Überdruckkammern, Tauchsimulatoren, Ausrüstung von Überdruckkammern. 

El artículo presenta una descripción del sistema de refrigeración de agua en la piscina de entrenamiento de la cámara de descompresión "Kobuz", que 
forma parte del simulador hiperbárico DGKN-120, utilizado en el Departamento de Tecnología de Obras Submarinas de la Academia Naval de Gdynia. 
Palabras clave: cámaras hiperbáricas, simuladores de buceo, equipos para cámaras hiperbáricas. 
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WSTĘP 

System chłodzenia wody w basenie 
treningowym komory dekompresyjnej „Kobuz”, 
wchodzącej w skład symulatora hiperbarycznego DGKN-
120, umożliwia symulowanie zmian temperatury toni 
wodnej w zależności od potrzeb ekspozycji nurkowej. 
Szczególnie istotne w badaniach eksperymentalnych  
i testach są niskie temperatury wody. Podczas ich 
wykonywania można określić jaki wpływ mają na 
wydolność organizm nurka i sprawność jego działania  
w zimnej wodzie. Badaniom poddawane jest również 
wyposażenie osobiste nurka i sprzęt oddechowy, w tym 
podatność na efekt zamarzania jego elementów 
składowych, mających bezpośredni wpływ na zdrowie  
i życie człowieka. Wyposażenie symulatora w nowy 
system chłodzenia poszerza możliwości badawcze 
symulatora hiperbarycznego, zwiększa zakres 
prowadzenia treningów ciśnieniowych w zróżnicowanych 
warunkach otoczenia wodnego i szereg innych 
przedsięwzięć, w których niezbędnym jest 
zasymulowanie środowiska wodnego o niskich 
temperaturach. 

NISKA TEMPERATURA W ZAGADNIENIACH 

NURKOWYCH 

Temperatura jest jednym z podstawowych  
i ważnych parametrów występujących w zagadnieniach 
nurkowych. Oddziaływanie środowiska wodnego na 
organizm człowieka, w tym szczególnie jego zmiany, mają 
bezpośredni wpływ na przebieg każdej ekspozycji 
nurkowej. Wynika to m.in. z budowy organizmu 
człowieka, jego fizjologii, utrzymania warunków 
homeostazy i szeregu innych mechanizmów życiowych.  
Ogólnie problemy towarzyszące wpływowi temperatury 
na pobyt nurka pod wodą można podzielić na dwa 
obszary: 

a) medyczny,
b) techniczny.

WPŁYW NISKIEJ TEMPERATURY NA 

ORGANIZM NURKA 

W warunkach normobarycznych organizm 
człowieka jest stałocieplny. Ważnym elementem jego 
funkcjonowania, mającym na celu utrzymanie m. in. 
temperatury ciała, są procesy metaboliczne tzn. 
przemiany materii. W wyniku spalania spożywanych 
pokarmów wyzwalana jest energia. Jednym z istotnych 
produktów tego procesu jest ciepło. Sama przemiana 
materii wymaga działania określonych enzymów, których 
aktywność jest funkcją temperatury powstających  
w tkankach [1]. W przypadku zakłócenia ich pracy, 
następuje zakłócenie metabolizmu, a w wyniku tego 
zmienia się stabilność temperatury ciała.  

Wartość temperatury wewnątrz rdzenia ciała, 
przy której w sposób niezakłócony przebiegają procesy 
życio-we wynosi ok. 370C i jest praktycznie stała [2] przy 
założeniu stabilnych warunków zewnętrznych. Na ten 
stan wpływają przede wszystkim termoregulacyjne 
zdolności organizmu. Natomiast temperatura wierzchniej, 
zewnętrznej warstwy, jaką jest skóra człowieka, podlega 
ciągłym zmianom i jest silnie uzależniona od wpływu  

INTRODUCTION 

The water-cooling system in the "Kobuz" 
decompression chamber, a part of the DGKN-120 
hyperbaric simulator, allows for temperature changes 
under water depending on the needs of any given 
simulated diving exposure. Low water temperatures are 
particularly important in experimental research and tests. 
During these simulated dives, it is possible to determine 
the effects of the cold on the diver's organism as well as 
the diver’s efficiency in cold water. The research also 
subjected to analysis the diver's personal and respiratory 
equipment, including the susceptibility to the freezing 
effect of its components that have a direct impact on 
human health and life. The provision of a new cooling 
system in the simulator extends the research capabilities 
of the hyperbaric simulator, increases the range of 
pressure training in different underwater conditions and 
allows for the implementation of a number of other 
projects where it is necessary to simulate low 
temperature water environments. 

LOW TEMPERATURE IN DIVING REALATED 

ISSUES 

Temperature is one of the basic yet important 
parameters occurring within diving-related issues. The 
impact of the aquatic environment on the human body, 
including especially its changes, have a direct impact on 
the course of each diving exposure. This results from, 
amongst other things, the construction of the human 
body, its physiology, maintaining the conditions of 
homeostasis and a range of other mechanisms. In general, 
the problems associated with the impact of temperature 
on the diver's stay under water can be divided into two 
spheres: 

a) medical, and 
b) technical.

THE EFFECT OF A HYPERBARIC 

ENVIRONMENT ON DIVER’S ORGANISM 

In normobaric conditions, the human body is 
homothermal. An important element of its functioning, 
aimed at maintaining, among others, the body 
temperature, are the metabolic processes, i.e. metabolism. 
Energy is released as a result of the burning of consumed 
foods. One of the important products of this process is 
heat. The metabolism itself requires the action of specific 
enzymes whose activity is a function of the temperature 
generated in the tissues [1]. In the event of the work of 
these enzymes being disrupted, a disturbance of the 
metabolic process occurs, and as a result the body 
temperature stability changes. 

The value of the temperature inside the core of 
the body, at which the vital processes are unimpeded is 
equal to about 37°C and is practically constant [2] with 
the assumption of stable external conditions. This 
condition is primarily influenced by the thermoregulatory 
capabilities of the body. However, the temperature of the 
outer layer of the body, i.e. the human skin, is subject to 
constant changes and is strongly dependent on the impact 
of environmental conditions. This means that the physical  
well-being of a person depends primarily on the 
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warunków środowiskowych. Oznacza to, że samopoczucie 

człowieka pod względem cieplnym zależy przede 

wszystkim od temperatury wnętrza ciała.  

W stosunku do otaczającego środowiska 

istotnym jest stan komfortu cieplnego rozumiany jako 

zrównoważony bilans cieplny z otoczeniem, tzn. 

równowagę pomiędzy ilością ciepła wytwarzanego przez 

organizm, a ilością ciepła traconego do otoczenia. Strefa 

komfortu cieplnego, w której człowiek czuje się dobrze  

w warunkach normobarycznych, zawiera się w granicach 

29-31 0C [1]. Dlatego też każde zakłócenie stabilności 

temperatury ciała i odchylenie jej w górę lub dół 

powoduje zachwianie homeostazy, a więc zdolności 

organizmu do utrzymywania oraz zachowania 

parametrów stałego środowiska wewnętrznego, pomimo 

występujących sytuacji zakłócających. Dochodzi 

jednocześnie do uruchomienia mechanizmów obronnych. 

Można powiedzieć, że organizm człowieka, w wyniku 

znacznego zróżnicowania temperatur, zostaje poddawany 

bardzo silnemu stresowi. 

Nurek poruszający się w toni wodnej odczuwa 

przede wszystkim wpływ zimnej wody na swój organizm, 

co jest dla niego silnym i nie bez znaczenia bodźcem 

stresującym. Długotrwałe pobyty pod wodą mogą 

doprowadzać do przechłodzenia organizmu. 

Konsekwencją tego stanu jest hipotermia tzn. obniżenie 

przede wszystkim temperatury rdzenia ciała. Należy to 

rozumieć jako powstanie sytuacji, w której ilość ciepła 

wytwarzana przez ciało nurka jest niewystarczająca na 

pokrycie jego strat poniesionych w wodzie. 

Przechłodzenie podczas nurkowania sprzyja 

powstawaniu choroby dekompresyjnej i innych chorób 

nurkowych. Obniżenie temperatury rdzenia ciała poniżej 

300C powoduje utratę przytomności w wyniku 

niedotlenienia, co w określonych przypadkach może 

doprowadzić do utonięcia [3]. 

Mechanizmami powodującymi wychładzanie 

organizmu nurka głównie są: przewodzenie (kondukcja)  

i przenoszenie (konwekcja). Utrata ciepła do otaczającego 

środowiska odbywa się w większości przez skórę, której 

powierzchnia u dorosłego człowieka wynosi ok. 1,8 m2.  

W warunkach hiperbarii z powodu zwiększonej gęstości 

gazów oddechowych oraz własności fizyko-chemicznych 

mieszanin oddechowych sprawia, że szczególnie 

konwekcja potęguje efekt obniżania temperatury ciała 

nurka [3]. Istotny wpływ ma na to turbulencja wody 

wokół nurka, powstająca w wyniku jego aktywności 

ruchowej, a także wysokie przewodnictwo cieplne wody. 

W mniejszym stopniu utrata ciepła następuje poprzez 

drogi oddechowe, a promieniowanie jest praktycznie bez 

znaczenia.  

Stan termiczny nurka wpływa na szybkość 

wchłaniania i eliminacji gazu obojętnego. W określonych 

warunkach może sprzyjać wystąpieniu choroby 

dekompresyjnej tzw. DCS (ang. decompression sickness). 

Zaobserwowano, że nurkowie przebywający na 

określonej głębokości (na dnie) i utrzymujący ciepło w 

organizmie, pochłaniają więcej gazu obojętnego, niż 

nurkowie odczuwający zimno. Wynika to m.in. z faktu 

obkurczania naczyń krwionośnych pod wpływem zimna, 

co obniża absorbcję gazu obojętnego. Natomiast ci sami 

nurkowie podczas wynurzania i przystanków 

dekompresyjnych uwalniają go szybciej, niż nurkowe 

wyziębieni [4]. Rozpuszczalność gazów w organizmie jest 

odwrotnie proporcjonalna do temperatury [5]. 

temperature of the body's interior. 

With regard to the surrounding environment, 

the thermal comfort understood as a thermal balance 

with the environment is important, i.e. the balance 

between the amount of heat produced by the body and 

the amount of heat lost to the environment. The zone of 

thermal comfort, in which a person feels good in 

normobaric conditions is within the range of 29-31ºC [1]. 

Therefore, any disruption in the stability of temperature 

and its upward or downward deviation causes 

a disturbance of homeostasis, and thus the organism's 

ability to maintain the parameters of a stable internal 

environment is also impacted. At the same time defensive 

mechanisms are activated. It may be concluded that as 

a result of significant temperature variations the human 

body is subjected to a great deal of stress. 

A diver moving in the water is primarily subject 

to the effect of cold water on his organism, which is  

a strong stressful stimulus. Long-term stays under water 

can cause the body to overcool. The consequence of this 

condition is hypothermia, i.e. primarily a reduction of 

body core temperature. This should be understood as an 

occurrence of a situation where the amount of heat 

produced by the diver's body is insufficient to cover its 

losses in water. Overcooling during diving activities leads 

to a higher probability of development of decompression 

sickness and other diving diseases. Lowering of the core 

body temperature below 30°C causes loss of 

consciousness due to hypoxia, which in certain cases can 

lead to drowning [3]. 

The mechanisms that lead to the cooling down of 

the body are mainly conduction and convection. The loss 

of heat to the surrounding environment mainly happens 

through the skin, whose area in an adult human reaches 

1.8 m2. In hyperbaric conditions, due to the increased 

density of respiratory gases and physical and chemical 

properties of breathing mixtures, convection in particular 

intensifies the effect of reduction of the diver's body 

temperature [3]. The turbulence of the water around the 

diver, resulting from his physical activity as well as the 

high thermal conductivity of the water, also have  

a significant influence. To a lesser extent, heat loss occurs 

through the airways, whereas radiation is practically 

irrelevant. 

The thermal condition of the diver affects the 

rate of absorption and elimination of inert gas. Under 

certain conditions, it may be conducive to an occurrence 

of decompression sickness (DCS). It was observed that 

divers staying at a certain depth (on the bottom) and 

maintaining heat in the organism, absorb more inert gas 

than divers feeling cold. This is due to vascoconstriction 

as a result of coldness, which reduces the absorption of 

inert gas. However, the same divers during the ascent and 

decompression stops release it faster than hypthermic 

divers [4]. The solubility of gases in the body is inversely 

proportional to the temperature [5]. 

THE EFFECT OF LOW TEMPERATURES 

ON THE DIVING TECHNIQUE 

Low water temperatures affect the technical 

and essential characteristics of the diving technique. 

From this point of view the elements which are mainly 

susceptible to the effect of cold water include: 

a) diving suits,

b) breathing apparatuses.
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WPŁYW NISKIEJ TEMPERATURY NA 

TECHNIKĘ NURKOWĄ 

Niskie temperatury wody wpływają na 
własności techniczno-użytkowe wykorzystywanej 
techniki nurkowej. Z punktu widzenia jej użytkowania 
szczególnie narażone na działanie zimnej wody są m. in.: 

a) ubiory nurkowe,
b) aparaty oddechowe. 

Ubiory nurkowe stanowią grupę osobistego
wyposażenia każdego nurka, na które składają się : 

a) skafandry mokre,
b) skafandry suche o zmiennej objętości z ochroną 

bierną, którą stanowi bielizna osobista i/lub 
ocieplacz, a także opcjonalnie kamizelki
i ocieplacze grzewcze zasilane prądem 
elektrycznym,

c) skafandry z ochroną czynną w postaci sytemu
grzewczego zasilanego przewodowo gorącą 
wodą,

d) bielizna osobista. 
Każda z tych grup ma swoje wady oraz zalety 

i powinna być precyzyjnie dobierana do określonych 
warunków nurkowania. Właściwie zastosowany ubiór 
będzie miał istotny wpływ na bilans cieplny nurka. 
Wymiana ciepła pomiędzy wodą a nurkiem odbywa się 
przede wszystkim na drodze przenoszenia  
i przewodzenia. Wytworzona izolacja pomiędzy ciałem 
nurka, a zimnym otoczeniem wodnym lub powietrznym, 
zapewniać będzie prawidłowe ukrwienie organizmu. 
Ważną jest dobra ochrona cieplna kończyn, zarówno nóg 
jak i rąk, które narażone są na szybsze obniżenie 
temperatury, niż korpus nurka.  

Stan ten doprowadza do radykalnego spadku 
ukrwienia w tych częściach ciała i następuje wzmożone 
odczuwanie zimna. Szczególnie istotną grupą ubiorów są 
te, które zabezpieczają nurków podczas ekspozycji 
nurkowych na średnich i dużych głębokościach oraz 
nurkowań saturowanych przy stosunkowo długich 
czasach pobytu w zimnej wodzie. Temu zjawisku mają 
zapobiegać skafandry nurkowe o różnych konstrukcjach. 
Ocena ich własności użytkowych dokonywana jest m.in.  
w oparciu o normy PN-EN 14225-1, PN-EN 14225-2 i PN-
EN 14225-3. Jednym z wymaganych badań jest test na 
przechowywanie skafandrów w niskiej temperaturze  
i wykonanie badań w warunkach odwzorowujących 
rzeczywisty pobyt w zimnej toni wodnej z ich oceną 
skuteczności termicznej.  

Wrażliwym na działanie niskich temperatur 
wody i powietrza jest nurkowy sprzęt oddechowy. 
Szczególnie podatne na działanie zimnej wody są aparaty 
zasilane sprężonym powietrzem o otwartym obiegu gazu 
oddechowego. Wynika to z ich stosunkowo prostej 
konstrukcji i sposobu działania. W przeciwieństwie do 
aparatów o półzamkniętym i zamkniętym obiegu gazu 
oddechowego, w których głównie wykorzystywane są 
mieszaniny oddechowe z zawartością helu.  

Ich stosowanie w wodach o niskiej temperaturze 
stwarza warunki do zamarzania. Szczególnie podatne na 
ten efekt są regulatory zapotrzebowania złożone  
z reduktora ciśnienia (I stopień) połączonego jednym 
wężem z automatem oddechowym (II stopień). Mogą one 
ulegać zamrożeniu w wyniku wystąpienia zjawiska 
rozprężania i dławienia izentalpowego, zwanego efektem 
Joule’a-Thompsona lub temperaturowym efektem 
dławienia. Jest on charakterystyczny w przepływach 

Diving suits constitute an element of personal 
equipment of each diver. Among them we find: 

a) wet suits,
b) dry suits of different volumes with passive

thermal protection in the form of personal 
underwear and/or undersuit, optionally also 
vests and electrically heated undersuits,

c) suits with active thermal protection in the form
a hot-water circuit heating system,

d) personal underwear. 
Each of these groups has its advantages and 

disadvantages and should be precisely selected for 
specific diving conditions. Properly used clothing will 
have a significant impact on the heat balance of the diver. 
The heat exchange between the water and the diver takes 
place primarily by way of convection and conduction. The 
insulation created between the diver's body and the cold 
water or air environment will ensure proper blood supply 
to the body. It is important to maintain proper thermal 
protection of the limbs, both legs and arms as they are 
exposed to a faster lowering of the temperature than the 
diver's torso.  

This leads to a radical decrease in blood 
circulation in these parts of the body and an increased 
feeling of coldness. A particularly important group of 
clothing is such that protects divers during diving 
exposures at medium and great depths as well as clothing 
dedicated to saturated dives with relatively long periods 
of stay in cold water. This phenomenon is supposed to be 
prevented by diving suits of various constructions. The 
assessment of their usability is carried out, inter alia, 
based on PN-EN 14225-1, PN-EN 14225-2 and PN-EN 
14225-3 standards. One of the required tests is the test 
for the storage of suits at a low temperature and the 
performance of tests in conditions reflecting an actual 
stay in cold water with the assessment of their thermal 
efficiency. 

The diving respiratory equipment is sensitive to 
the low temperatures of water and air. The open-circuit 
apparatuses supplied with compressed air are 
particularly susceptible to the effects of cold water. This is 
due to their relatively simple construction and mode of 
operation as compared to devices with semi-closed and 
closed circulation of the breathing gas, in which mainly 
breathing mixtures with helium content are used.  

Their use in low temperature waters creates 
conditions for freezing. Particularly susceptible to this 
effect are the regulators consisting of a pressure reducer 
(1st stage) connected with a single hose to the breathing 
apparatus (2nd stage). These components may freeze as  
a result of the expansion and throttling process, known as 
the Joule-Thompson expansion or temperature throttling 
effect. It is characteristic for real gas flows.  

The air exhaled by the diver is characterised, 
among others, by humidity whose temperature quickly 
decreases to negative values and transforms into ice 
crystals depositing on the inner surfaces of the 2nd stage. 
This is facilitated by the relatively high gas velocity in the 
flow system and the cyclically occurring pressure 
differences. It is not without significance that oxygen is  
a gas that increases the effect of the temperature drop. 
Therefore, exposures using nitrox breathing mixtures 
create a greater risk of freezing of the regulator as 
compared to when the diving cylinders are filled with air. 

Open-circuit breathing apparatus with air used 
as the breathing mix are tested for compliance with the 
PN-EN 250 standard. They are tested, inter alia, on  
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gazów rzeczywistych. 

W wydychanym przez nurka powietrzu 

znajduje się m.in. wilgoć, której temperatura szybko 

obniża się do wartości ujemnych i przekształca  

w kryształki lodu osadzające się na powierzchniach 

wewnętrznych szczególnie II stopnia. Sprzyja temu 

stosunkowo duża prędkość ruchu gazu w układzie 

przepływowym i cyklicznie powstająca różnica ciśnień. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że tlen jest gazem 

zwiększającym efekt spadku temperatury. Stąd 

ekspozycje z wykorzystaniem nitroksowych mieszanin 

oddechowych stwarzają większe ryzyko wystąpienia 

zamarznięcia regulatora zapotrzebowania, niż przy 

napełnieniu butli nurkowych powietrzem. 

Powietrzne aparaty oddechowe o otwartym 

obiegu gazu oddechowego poddawane są badaniom na 

zgodność z normą PN-EN 250. Testuje się w nich 

odporność m.in. na niskie temperatury i na zamarzanie.  

W zależności od podatności na to zjawisko, regulatory 

zapotrzebowania kwalifikuje się do stosowania w zimnej 

wodzie, tzn. poniżej 100C lub tylko do użytkowania 

powyżej tej temperatury. 

Na rys. 1 pokazano efekt zamarzania elementów  

w powietrznym, nurkowym aparacie oddechowym  

o obiegu otwartym.

resistance to low temperatures and freezing. Depending 

on the susceptibility to this phenomenon, demand 

valves/regulators are certified for use in cold water, i.e. 

below 10°C or for operation above this temperature. 

Fig. 1 demonstrates the effect of freezing of 

components of an open-cirucit diving apparatus supplied 

with air. 

a) b) c) 

Fig. 1 The effect of freezing of components of an open-circuit diving apparatus supplied with air: a) the inside of the 2nd stage of a diver’s regulator, b) the 
1st stage of a diver’s regulator, c) the cross-flow valve of the cylinder. 

Rys. 1 Efekt zamrożenia elementów nurkowego, powietrznego aparatu oddechowego o obiegu otwartym: a) wnętrze puszki II-go stopnia redukcji ciśnienia, 
b) reduktor ciśnienia - I stopień, c) butlowy zawór odcinający.

Badania wpływu niskich temperatur na 

wymienione obszary można prowadzić w symulatorach 

zarówno z udziałem ludzi jak i bez. Niezależnie od założeń 

i wymagań programów eksperymentów lub procedur 

testowania muszą one zapewnić stabilne parametry 

użytkowe, w tym systemów chłodzenia wody. Ma to na 

celu dobre odwzorowanie środowiska wodnego, co 

powinno umożliwić poznanie wpływu niekorzystnych 

warunków temperaturowych na organizm nurka  

i opracować sposoby ich skutecznego zapobiegania. Taki 

cel postawiono i zrealizowano w symulatorze nurkowym 

DGKN-120 w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych. 

The studies on the impact of low temperatures 

on the said areas can be carried out in simulators both 

with or without the participation of humans. Regardless 

of the assumptions and requirements of experimental 

programmes or testing procedures, they must ensure 

stable performance parameters, including the provision 

of water cooling systems. This is aimed at obtaining 

conditions mimicking the water environment in order to 

make it possible to understand the impact of adverse 

temperature conditions on the diver's body and develop 

methods for their effective prevention. This goal was set 

and implemented in the DGKN-120 diving simulator of 

the Department of Underwater Works Technology. 
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ANALIZA TECHNICZNO-UŻYTKOWA 

STAREGO SYSTEMU CHŁODZENIA 

Analiza techniczno-użytkowa starego systemu 
chłodzenia wody w basenie komory „Kobuz”, 
zastosowanego w latach 90-tych ubiegłego wieku, została 
przeprowadzona w celu wyciągnięcia wniosków pod 
kątem jego budowy, rozwiązań konstrukcyjnych, oceny 
własności techniczno-użytkowych, sprawności działania  
i ekonomiki jego eksploatacji. Działania te miały zapobiec 
popełnieniu błędów i wskazać kierunki prac 
projektowych, aby zbudować system w oparciu  
o stosunkowo nowe rozwiązania techniczne  
i materiałowe. Na podstawie zaistniałych doświadczeń  
w eksploatacji starego systemu zauważono, że: 

a) zdemontowany system był nieefektywną 
technicznie konstrukcją, zbudowaną w oparciu 
o materiały typu miedź oraz stopy mosiądzu
(rurociągi, złącza), których w obecnym czasie 
już się nie stosuje, 

b) układy przepływu wody w wymienniku ciepła 
były „przesztywnione” w wyniku zastosowania
rurociągów i złączek o większych średnicach
i grubszych ściankach oraz połączeń 
wykonanych w technologii lutowania
i spawania, 

c) wymiennik ciepła zainstalowany w basenie 
komory charakteryzował się stosunkowo
dużym ciężarem i małą sprawnością 
chłodzenia, co skutkowało bardzo długim 
czasem obniżania temperatury ok. 5 ton masy
wody zgromadzonej w basenie do wymaganej 
wartości; zbyt mała i słabo rozwinięta 
powierzchnia wymiany ciepła utrudniała 
proces schładzania wody – można było mówić 
o pasywnym charakterze działania systemu,

d) wewnątrz basenu nie było wymuszonej 
cyrkulacji mającej na celu mieszanie 
zróżnicowanych temperaturowo mas wody, 
a jej ruch był wywoływany jedynie zjawiskiem 
konwekcji,

e) mała skuteczność utrzymywania stabilnej 
temperatury schładzanej wody w basenie, 
wynikała m.in. z braku izolacji termicznej 
zarówno części basenowej, jak i rurociągów 
cyrkulacyjnych; powodowało to wymianę 
ciepła z otoczeniem i wykraplanie się pary 
wodnej na zewnętrznej powierzchni komory 
dekompresyjnej w obrębie basenu wodnego, 

f) eksploatowany system charakteryzował się 
dużą energochłonnością w stosunku do źródła 
zasilania, które miało za małą mocą chłodniczą 
i niskie parametry techniczno-użytkowe, aby 
skutecznie obniżyć i utrzymać wymaganą 
temperaturę wody, 

g) brak układu filtrującego wodę w basenie, 
którego celem byłoby filtrowanie 
i zapobieganie rozmnażaniu się szkodliwych
dla zdrowia bakterii, zagrażał bezpośrednio 
przebywającym w wodzie nurkom.

Na rys. 2 pokazano stary system chłodzenia 
wody w basenie komory dekompresyjnej „Kobuz”. 

TECHNICAL AND OPERATIONAL ANALYSIS 

OF THE OLD COOLING SYSTEM 

A technical and operational analysis of the old 
water-cooling system in the basin of the "Kobuz" 
chamber, used in the 1990s was carried out in order to 
draw conclusions regarding its construction, structural 
solutions, assessment of technical and operational 
properties, efficiency of operation and economics of its 
exploitation. These activities were to prevent mistakes 
and indicate the directions of design works to build  
a system based on relatively new technical and material 
solutions. Based on the experience in the operation of the 
old system, it was observed that:  

a) the disassembled system was a technically 
inefficient construction built on the basis of 
copper materials and brass alloys (pipelines, 
joints), which are no longer in use,

b) the water flow systems in the heat exchanger 
"stiffened" as a result of using pipelines and 
connectors with larger diameters and thicker 
and connections performed by use of the 
soldering and welding technology,

c) the heat exchanger installed in the chamber's
basin was characterised by a relatively large 
weight and low cooling efficiency, which
resulted in it taking a very long time to lower the 
temperature of approx. 5 tons of water mass 
stored in the pool to the required value; too 
small and poorly developed surface of the heat 
exchanger impeded the process of water cooling 
– we may speak of a passive nature of the
system's operation, 

d) there was no forced circulation inside the basin 
to mix temperature-varying masses of water, 
and its movement was only caused by the 
phenomenon of convection,

e) the low efficiency of maintaining a stable 
temperature of cooled water in the pool, 
resulted, among others, from the lack of thermal 
insulation of both the swimming pool part and 
the circulation pipelines; causing a heat 
exchange with the environment and 
condensation of water vapour on the outer 
surface of the decompression chamber within 
the water basin, 

f) the operated system was characterised by a high 
energy consumption in relation to the power 
source, which had low cooling power and low 
technical and operational parameters in order to 
effectively lower and maintain the required 
water temperature,

g) the absence of a pool water filtration system for 
the purpose of filtering and preventing the 
reproduction of harmful bacteria, directly 
threatening the divers in the water.
Fig. 2 illustrates the old water-cooling system of

the „Kobuz” decompression chamber. 
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a) b) 

Fig. 2 The basin of the „Kobuz” decompression chamber prior to the installation of a new cooling system: a) filled with water during an experiment, b) 
without water. 

Rys. 2 Basen komory dekompresyjnej „Kobuz” przed zainstalowaniem nowego systemu chłodzenia: a) napełniony wodą podczas eksperymentu, b) bez 
wody. 

NOWY SYSTEM CHŁODZENIA WODY 

W BASENIE KOMORY DEKOMPRESYJNEJ „KOBUZ” 

W ramach realizowanego projektu, a w nim prac 

mających na celu przygotowanie symulatora 

hiperbarycznego DGKN-120 do eksperymentów, 

zaprojektowano oraz wykonano m.in. system chłodzenia 

wody w basenie komory dekompresyjnej „Kobuz”.  

W projekcie opracowano koncepcję pracy systemu, 

sprecyzowano wzajemne położenie elementów 

składowych poszczególnych instalacji, rozlokowanie  

i posadowienie ich w obiektach ZTPP. Dobrano również 

urządzenia wykonawcze, aby zapewnić odpowiednią 

sprawność i stabilność utrzymania temperatury  

w basenie na wymaganym poziomie. Na rys.  

3 przedstawiono schemat funkcjonalny sytemu 

chłodzenia wody w basenie komory „Kobuz”. 

Za podstawę projektu sytemu chłodzenia wody 

w basenie komory dekompresyjnej „Kobuz” przyjęto 

parametry wyjściowe, które zestawiono w tabeli nr 1. 

THE NEW WATER-COOLING SYSTEM IN 

THE BASIN OF THE ‘KOBUZ’ DECOMPRESSION 

CHAMBER 

A part of the ongoing project and works aimed at 

preparing the DGKN-120 hyperbaric simulator for 

experiments involved the designing of a new water-

cooling system in the basin of the "Kobuz" decompression 

chamber. The project developed the concept of the 

system's operation, defined the location of system 

components in relation to particular installations, and 

their placement within the department's facilities. 

Implementation devices have also been selected to ensure 

adequate efficiency and stability in maintaining the pool's 

temperature at the required level. Fig. 3 presents the 

functional scheme of the water-cooling system in the 

„Kobuz” chamber. 

The basis for the design of the water-cooling 

system in the pool of the "Kobuz" decompression 

chamber was constituted by the output parameters 

summarised in Table No. 1. 
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Fig. 3 The conceptual design of the water cooling system for the „Kobuz” decompression chamber (fig. M.Palczewski-Haska) 
1 – „Kobuz” decompression chamber; 2 – water pool; 3 – cooling aggregate TAE evo Tech 081/P3; 4 – heat exchanger JAD XK 5.38; 5 – GPD circulator 
pump; 6 – FSE water filter; 7, 13 – shut-off ball valve; 8, 11 – pneumatically controlled shut-off ball valve; 9, 12, 23 – vent valve; 10 – shut-off ball valve; 14, 
15 – water filter shut-off ball valve; 16, 17, 18, 19 – cooling installation shut-off ball valve; 20 – non-return valve of suction installation; 21 – pipe with holes 
for sucking up water from the pool; 22 – joints of the cooling installation pipes. 

Rys. 3 Schemat ideowy sytemu chłodzenia wody w basenie komory dekompresyjnej „Kobuz” (rys. M.Palczewski-Haska) 
1 – komora dekompresyjna „Kobuz”; 2 – basen wodny; 3 – agregat chłodniczy typu TAE evo Tech 081/P3; 4 – wymiennik ciepła typu JAD XK 5.38; 
5 – wodna pompa cyrkulacyjna typu GPD; 6 – filtr do oczyszczania wody w basenie typu FSE; 7, 13 – zawór kulowy odcinający; 8, 11 – zawór kulowy 
odcinający sterowany pneumatycznie; 9, 12, 23 – zawór odpowietrzający instalację; 10 – zawór odcinający kulowy; 14, 15 – zawór odcinający kulowy filtra 
wodnego; 16, 17, 18, 19 – zawór odcinający kulowy instalacji chłodniczej; 20 – zawór zwrotny instalacji ssącej; 21 – rura z otworami do zasysania wody 
z basenu; 22 – złącza rurowej instalacji chłodniczej. 

Tab. 1 

The assumed operational parameters for the water-cooling system of the „Kobuz” decompression chamber. 

Założone parametry pracy dla systemu chłodzenia wody w basenie komory dekompresyjnej „Kobuz”. 

No. Specification Value 

1. Water mass to be cooled in the pool of the „Kobuz” decompression chamber ~ 5.0 tones 

2. Output temperature of pool water (determined experimentally) ~ + 13.0 OC 

3. Required minimum temperature of water in the pool + 2.0 OC 

4. Required calculated stream of heat to be drained + 20 % loss ~ 74.0 kW 

Nowy system chłodzenia wody w basenie 

komory dekompresyjnej „Kobuz” podzielono na dwie 

części: 

Część wewnętrzną, w skład której weszły niżej 

wymienione elementy: 

• Kolektor dolotowy wody schłodzonej  

z wymiennika ciepła do basenu; 

• Kolektor ssący wody z basenu do wymiennika 

ciepła; 

• Zawory kulowe odcinające; 

• Pokrywa z przejściami przez korpus komory

dekompresyjnej, łączącej obie części układu.

Część zewnętrzną, w skład której weszły następujące 
elementy i urządzenia: 

The new water-cooling system in the pool of the 

„Kobuz” decompression chamber was divided into two 

parts: 

Internal part consisting of the following elements: 

• Intake manifold for cooled water from heat 

exchanger into the pool; 

• Suction manifold for water from the pool into

the heat exchanger; 

• Shut-off ball valves; 

• Cover with passages through the decompression 

chamber body, connecting both parts of the

system.

External part consisting of the following elements and 

devices: 
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• Zawory kulowe odcinające połączone 

z przejściami w pokrywie zainstalowanej 

w korpusie komory dekompresyjnej; 

• Pompa cyrkulacyjna, wirowa, jednostopniowa 

przetłaczająca wodę zasysaną z basenu przez

wymiennik ciepła z trzystopniową regulacją 

wydajności; 

• Wymiennik ciepła; 

• Filtr oczyszczania wody z basenu;

• Elastyczne rurociągi połączone złączkami 

i zaworami kulowymi odcinającymi;

• Agregat chłodniczy przetłaczający czynnik 

chłodniczy do wymiennika ciepła posadowiony 

w przenośnym kontenerze poza głównym 

pomieszczeniem symulatora hiperbarycznego.

BUDOWA INSTALACJI WODNEJ 

WEWNĄTRZ KOMORY DEKOMPRESYJNEJ „KOBUZ” 

Zadaniem wewnętrznej instalacji układu 

chłodzenia jest doprowadzanie i odprowadzanie wody  

z basenu do wymiennika ciepła umieszczonego na 

zewnątrz komory dekompresyjnej. Cyrkulacja wody jest 

wymuszana jednostopniową pompą wirową do wody 

pitnej o trzystopniowej, zmiennej wydajności nie 

przekraczającej 10,5 m3/h. Wodna instalacja wewnętrzna, 

jak i jej część zlokalizowana na zewnątrz komory, pracuje 

pod ciśnieniem o maksymalnej wartości nie 

przekraczającej 1,2 MPa (12 bar), co wynika  

z parametrów pracy symulatora hiperbarycznego DGKN-

120. 

Całą instalację przepływową wykonano  

z zaworów, rur i złączek ze stali nierdzewnej o średnicy 

nominalnej 2”. Fragmenty rur dopasowano do 

wewnętrznego obła komory dekompresyjnej, a ich 

zakończenia umieszczono w pobliżu dna zbiornika po 

przeciwnych końcach basenu wodnego. To rozwiązanie 

ma charakter aktywny, ponieważ zapewniło wymuszony 

ruch wody w basenie. Poprzez ciągłe mieszanie osiągnięto 

praktycznie jednorodny rozkład temperatury w całej 

masie wody. Możliwość zmian natężenia przepływu wody 

dzięki jednej z trzech nastaw pompy przetłaczającej, 

zapewnia stosunkowo szybkie obniżanie temperatury 

wody w instalacji schładzania i utrzymanie jej na 

wymaganym poziomie. 

Na rys. 4 pokazano zewnętrzną część instalacji 

przetłaczającej wodę z basenu do wymiennika ciepła oraz 

jej część wewnętrzną. 

• Cut-off ball valves connected to passages in the 

cover installed in the body of the decompression 

chamber;

• Centrifugal one-stage circulation pump forcing 

water sucked from the pool through a heat

exchanger with three-stage efficiency control;

• Heat exchanger; 

• Water filter; 

• Flexible pipelines connected by connectors and 

shut-off ball valves; 

• Refrigerating unit circulating the refrigerant to 

the heat exchanger set in a portable container 

outside the main room of the hyperbaric 

simulator.

WATER INSTALLATION CONSTRUCTION

INSIDE THE ‘KOBUZ’ DECOMPRESSION CHAMBER 

The purpose of the internal installation of the 

cooling system is to supply and drain water from the pool 

to the heat exchanger located outside the decompression 

chamber. Water circulation is forced by a single-stage 

rotodynamic water pump for potable water with a three-

stage variable capacity not exceeding 10.5 m3/h. The 

internal water installation, as well as its part located 

outside the chamber, operates under pressure with  

a maximum value not exceeding 1.2 MPa (12 bar), which 

results from the working parameters of the hyperbaric 

simulator DGKN-120. 

The entire installation was performed from 

stainless steel valves, pipes and fittings with a nominal 

diameter of 2". Pipe fragments were fitted to the inner 

bilge of the decompression chamber, and their endings 

were placed near the bottom of the tank at the opposite 

ends of the water pool. This is an active solution as it 

ensures forced water movement in the pool. Continuous 

mixing allowed to achieve a practically homogeneous 

temperature distribution across the entire water mass. 

The possibility to change the water flow rate due to three 

available settings of the force pump, ensures a relatively 

quick reduction of the water temperature in the cooling 

system and maintains it at the required level. 

Fig. 4 illustrates the external and internal parts 

of the water circulation system between the pool and the 

heat exchanger. 

a) b) 

Fig. 4 Installation ensuring water circulation from the pool into the heat exchanger: a) external part, b) internal part. 

Rys. 4 Instalacja przetłaczająca wodę z basenu do wymiennika ciepła: a) część zewnętrzna, b) część wewnętrzna. 
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BUDOWA INSTALACJI WODNEJ 

ZEWNĘTRZNEJ KOMORY DEKOMPRESYJNEJ 

„KORBUZ” 

Schłodzenie wody pobieranej z basenu 
odbywa się w ciśnieniowym wymienniku ciepła, 
zamontowanym na zewnątrz komory dekompresyjnej. 
Jest on umieszczony blisko jej płaszcza w taki sposób, aby 
rurociągi wytwarzające cyrkulację były jak najkrótsze. 
Zapewnia to zmniejszenie strat ciepła pomiędzy 
otoczeniem a instalacją. Układ rur wewnątrz komory  
i część zewnętrzna instalacji przepływowej, 
przystosowana jest do pracy pod ciśnieniem sprężonego 
w komorze gazu. Rurociągi pokryto typową, piankową 
izolacją termiczną. 

W oparciu o przeprowadzone obliczenia  
i rozpoznanie rynku wybrano wymiennik ciepła 
charakteryzujący się zwartą i kompaktową konstrukcją. 
Zapewnia on burzliwość przepływu, co gwarantuje dobre 
parametry pracy układu, w tym szybkość schładzania 
wody do wymaganych wartości temperatury.  

W tabeli nr 2 zestawiono podstawowe 
parametry techniczno-użytkowe wymiennika ciepła 
zastosowanego w systemie chłodzenia komory 
dekompresyjnej „Kobuz”. Na rys. 5 pokazano podstawowe 
wymiary zastosowanego wymiennika ciepła. 

Do współpracy z wytypowanym 
wymiennikiem ciepła dobrano agregat chłodniczy, 
którego podstawowe parametry pracy zestawiono  
w tabeli nr 3. Posadowiono go na zewnątrz budynku 
symulatora hiperbarycznego DGKN-120 w przenośnym 
kontenerze transportowym. Wykonano w nim instalację 
zasysania powietrza do układu wentylacji agregatu oraz 
podłączono do niego elastyczne rurociągi, które 
zapewniają cyrkulację czynnika chłodniczego do 
wymiennika ciepła i jego powrót. Obieg ten jest układem 
pośrednim i nie ma bezpośredniej styczności z obiegiem 
wody wypełniającej basen. Przed utratą ciepła rurociągi 
zabezpieczono poprzez nałożenie na nie piankowej 
izolacji termicznej. 

W tabeli nr 3 zestawiono podstawowe 
parametry pracy zastosowanego agregatu chłodniczego. 

WATER INSTALLATION CONSTRUCTION 

OUTSIDE THE ‘KOBUZ” DECOMPRESSION 

CHAMBER 

The cooling of water taken from the pool is 
performed in a pressurised heat exchanger mounted 
outside the decompression chamber. It is placed close to 
its jacket in such a way as to ensure that the pipelines 
producing the circulation are as short as possible. This 
ensures a reduction in the heat loss between the outside 
environment and the installation. The arrangement of the 
pipes inside the chamber and the external part of the flow 
installation is adapted to the operation under compressed 
pressure in the gas chamber. The pipelines were covered 
with normal foam thermal insulation. 

Based on the calculations carried out and  
a market survey, a heat exchanger with a compact design 
was selected. It ensures turbulent flow, which guarantees 
good system performance, including the rate of cooling 
the water to the required temperature values. 

Table No. 2 summarises the basic technical 
and operational parameters of the heat exchanger used in 
the cooling system of the "Kobuz" decompression 
chamber. Fig. 5 presents basic measurements of the heat 
exchanger. 

A refrigerating unit was selected to operate in 
conjunction with the heat exchanger, whose basic 
operating parameters are summarised in Table 3. It was 
placed outside the DGKN-120 hyperbaric simulator in 
a portable transport container. An air intake system for 
the unit's ventilation system was installed with flexible 
pipelines connected to it, which ensure the circulation of 
the refrigerant to the heat exchanger and its return. This 
circuit is an intermediate system and does not have direct 
contact with the water filling the pool. The pipelines were 
protected against heat loss by applying foam thermal 
insulation.  

Table No. 3 summarises the basic operating 
parameters of the refrigerating unit. 

Tab. 2 

Basic technical and operating parameters of the heat exchanger. 

Podstawowe parametry techniczno-użytkowe wymiennika ciepła. 

No. Specification Characteristics 

1. Manufacturer SECESPOL 

2. Type of exchanger shell-and-tube 

3. Type of operation / heat exchange flow / counter-flow 

4. Model JAD XK 5.38 (JAD XK FF.STA.SS) 

5. Material: shell / tubes steel 304L / steel 321 

6. Operational pressure 16 bar 

7. Heat exchange surface 4 m2 

8. Capacity : shell / tubes 11.2 / 6.6 dm3 

9. Max. water flow : shell / tubes 19.0 / 7.0 m3/h 

10. Max. operating temperature 203OC 

13. Shell diameter –	Ø Dz Ø 139.7 

14. External thermal insulation polyurethane foam 
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Fig. 5 Basic dimensions of the JAD XK 5.38 heat exchanger used in the water cooling system of the „Kobuz” decompression chamber” (advertising 
material). 

Rys. 5 Podstawowe wymiary wymiennika ciepła JAD XK 5.38 zastosowanego w systemie chłodzenia komory dekompresyjnej „Kobuz” (materiał 
reklamowy). 

Tab. 3 

Basic technical and operating parameters of the refrigerating unit. 

Podstawowe parametry techniczno-użytkowe agregatu chłodniczego. 

L.p. Specification Characteristics 

1. Manufacturer M.T.A. S.p.A. Italy 

2. Model / Version TAEevo TECH 081 / STD 

3. Heat exchanger finned submersible coil 

4. Refrigerant R410A 

5. Glycol type EthyleneGlycol 

6. Percentage glycol content ≥ 19 % 

7. Cooling capacity 18 kW 

8. Quantity of water flowing through the 

evaporator 

3.26 m3/h 

9. Electric power 8.03 kW 

10. Available pressure range 2.78 bar 

Na rys. 6 przedstawiono posadowienie agregatu 

chłodniczego w kontenerze transportowym. 

IZOLACJA TERMICZNA CZĘŚCI BASENOWEJ 

KOMORY DEKOMPRESYJNEJ „KOBUZ” 

W celu zapewnienia i utrzymania podczas 

eksploatacji jak najlepszych parametrów technicznych 

systemu chłodzenia wody w basenie, wykonano izolację 

termiczną na części zewnętrznej komory dekompresyjnej 

„Kobuz” oraz wewnętrznej ścianki pionowej. 

Odpowiednio dobrana grubość pianki poliuretanowej 

wraz z zabezpieczeniem w postaci blachy nierdzewnej ma 

zapobiegać istotnym w trakcie użytkowania ubyt kom 

ciepła.  

Fig. 6 presents the placement of the refrigerating 

unit in the transport container. 

THERMAL INSULATION OF THE POOL 

PART IN THE ‘KOBUZ” DECOMPRESSION 

CHAMBER 

In order to ensure and maintain the best 

technical parameters of the pool water cooling system 

during operation, thermal insulation was applied to the 

outer part of the "Kobuz" decompression chamber and 

the internal vertical wall. Properly selected thickness of 

polyurethane foam along with protection in the form of  

a stainless-steel sheet is used to prevent significant losses 

of heat during its use. 
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a) b) 

Rys. 6 The placement of the refrigerating unit in the transport container: a) transport container, b) refrigerating unit. 

Rys. 6 Posadowienie agregatu chłodniczego w kontenerze transportowym: a) kontener transportowy, b) agregat chłodniczy. 

Tym samym znacznie wzrosła stabilność 

utrzymania wymaganej temperatury chłodzonej wody  

w basenie i zmniejszyła się energochłonność całego 

systemu chłodniczego. 

Na rys. 7 pokazano komorę hiperbaryczną 

„Kobuz” przed i po montażu izolacji termicznej części 

basenowej. 

This resulted in a significant increase in the 

stability of maintaining the required temperature of 

water in the pool and power consumption of the entire 

cooling system. 

Fig. 7 shows the „Kobuz” decompression 

chamber before and after the installation of thermal 

insulation of the pool area. 

a) b) 

Fig. 7 The effect of installation works on the thermal insulation in the pool part of the „Kobuz” decompression chamber: a) chamber before the provision of 
insulation, b) chamber after the provision of insulation. 

Rys. 7 Efekt prac montażowych izolacji termicznej w części basenowej komory dekompresyjnej „Kobuz”, a) komora przed montażem izolacji, b) komora po 
montażu izolacji. 

INSTALACJA FILTRUJĄCA WODĘ Z BASENU 

KOMORY DEKOMPRESYJNEJ „KOBUZ” 

W systemie chłodzenia wody w basenie komory 

dekompresyjnej „Kobuz” zainstalowano filtr 

umożliwiający oczyszczanie jej z zanieczyszczeń 

mechanicznych oraz biologicznych.  

Prowadzony okresowo proces oczyszczania 

umożliwia utrzymanie wody w czystości przez dłuższy 

okres czasu. Stanowi to istotny element oszczędności 

zużycia wody, wynikający z faktu zmniejszenia krotności 

jej zmian. Brak tego urządzenia w starej instalacji 

wymuszał częste wymiany wody w celu utrzymania 

wymagań sanitarno-epidemiologicznych. Najbardziej 

narażeni na oddziaływanie zanieczyszczeń, szczególnie 

biologicznych, byli nurkowie biorący bezpośredni udział 

w eksperymentach oraz treningach wymagających pobytu 

w symulowanym środowisku wodnym. 

Podstawowym medium oczyszczającym jest 

określona warstwa piasku o odpowiedniej ziarnistości 

wsypana do zbiornika urządzenia. Filtr zainstalowano 

równolegle do zewnętrznej instalacji zapewniającej 

schładzanie i cyrkulację wody w basenie. Urządzenie nie  

WATER FILTER INSTALLATION IN THE 

POOL OF THE “KOBUZ” DECOMPRESSION 

CHAMBER 

In the water-cooling system in the pool of the 

"Kobuz" decompression chamber, a filter was installed 

that allows cleaning of mechanical and biological 

impurities. The periodic purification process allows the 

water to be kept clean for a longer period of time. This is 

an important element of decreasing the water 

consumption, resulting from the reduction in the number 

of times it is changed. The lack of this device in the old 

installation forced frequent water changes in order to 

maintain sanitary and epidemiological requirements. 

Divers taking part in experiments and trainings requiring 

a stay in the simulated water environment were most 

exposed to the effects of biological contamination. 

The basic cleaning medium is a sand layer of 

proper granulation poured into the tank of the device. The 

filter is installed in parallel to an external installation 

ensuring cooling and circulation of the pool water. The 

device is not adapted to work under pressure, so it can  
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jest przystosowane do pracy pod ciśnieniem, dlatego też 

może być użytkowane po zakończonych ekspozycjach 

nurkowych. Przepływ wody przez wkład filtrujący 

umieszczony w zbiorniku wymusza zainstalowana  

w układzie pompa cyrkulacyjna. Połączenie  

z wewnętrznym układem przepływowym wykonane jest 

za pomocą typowych, karbowanych węży elastycznych. 

PODSUMOWANIE 

W wyniku przeprowadzonych prac wykonano 

nowy system chłodzenia charakteryzujący się m.in.: 

• Stosunkowo dobrą sprawnością schładzania ok. 

5 ton wody w basenie komory dekompresyjnej, 

zapewniającą osiągnięcie temperatur w zakresie

2 – 4 OC w czasie 4 – 5 godzin; 

• Zastosowaniem wymuszonej, aktywnej 

cyrkulacji wody, za pomocą odpowiednio 

dobranej pompy, przez co istotnie skrócono czas 

osiągania wymaganej temperatury w wyniku

ciągłego jej mieszania; 

• Zmniejszonymi gabarytami systemu chłodzenia 

w wyniku wykorzystania kompaktowego 

i wydajnego chłodniczo wymiennika ciepła; 

• Zastosowaniu nowoczesnej konstrukcji agregatu

chłodniczego, który zapewnia określony zakres 

regulacji jego pracy, a dzięki temu dobór

odpowiednich parametrów do konkretnych 

potrzeb. Dopasowanie mocy chłodniczej 

agregatu i wymiennika ciepła umożliwiło

w pełni wykorzystanie ich właściwości

techniczno-użytkowych;

• Powiększeniem objętości użytecznej basenu 

w wyniku usunięcia starej konstrukcji

wymiennika ciepła, a zainstalowaniu nowej 

w większości na zewnątrz komory

dekompresyjnej; 

• Utrzymywaniem stabilnej temperatury

w basenie na wymaganym poziomie dzięki 

wykonaniu zewnętrznej, częściowej izolacji 

termicznej, która w znaczący sposób ograniczyła 

straty ciepła do otoczenia, jak również

zaizolowaniu wszystkich rurociągów systemu

chłodzenia; 

• Zwiększonym bezpieczeństwem sanitarno-

epidemiologicznym podczas ekspozycji 

nurkowych w wyniku zastosowania filtra 

oczyszczania wody w basenie z zanieczyszczeń 

mechanicznych oraz biologicznych;

• Znacznie większą oszczędnością energii 

elektrycznej w porównaniu ze starym układem

chłodzenia, a także obniżeniem krotności

wymian wody w basenie.

Na rys. 8 pokazano basen wodny komory

dekompresyjnej po zakończeniu prac oraz podczas 

nurkowej ekspozycji eksperymentalnej. 

also be used after completion of the diving exposures. The 

flow of water through the filter cartridge placed in the 

tank is forced by the circulating pump installed in the 

system. The connection to the internal flow system is 

performed by means of ordinary, crimped flexible hoses. 

CONCLUSIONS 

The implementation of works resulted in a new 

cooling system characterised by: 

• A relatively good cooling efficiency of approx. 5 

tons of water in the pool of the decompression 

chamber, ensuring the achievement of 

temperatures in the range of 2 - 4 ºC in 4 - 5 

hours;

• The use of forced, active water circulation, by 

means of a properly selected pump, which

significantly shortens the time required for 

reaching the required temperature due to 

continuous mixing;

• Reduced dimensions of the cooling system as

a result of the use of a compact and efficient heat 

exchanger; 

• The use of a modern refrigerating unit that

provides for a specific range of adjustment of its 

operation, and thus the selection of appropriate 

parameters for specific needs. Adaptation of the 

cooling capacity of the unit and heat exchanger 

enables full utilisation of their technical and 

operational properties; 

• Increasing the usable volume of the pool as 

a result of removing the old heat exchanger 

construction, and installing a new one mostly

located outside the decompression chamber; 

• Maintaining a stable temperature in the pool at 

the required level due to the performance of 

partial thermal insulation of the external area of 

the chamber, which significantly reduced the 

heat loss, as well as insulating of all pipelines of 

the cooling system;

1. Increased sanitary-epidemiological safety 

during diving exposures as a result of the use of

a pool water purification filter for mechanical 

and biological impurities; 

2. A significantly higher energy saving as 

compared to the old cooling system, as well as

a reduction in the pool water exchange rates. 

Fig. 8 presents the water pool of the

decompression chamber following the completion of 

works as well as during an experimental exposure. 
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a) b) 

Fig. 8 The water pool of the „Kobuz” decompression chamber following the completion of works: a) filled with water, b) during an experimental diving 
exposure. 

Rys. 8 Basen wodny komory dekompresyjnej „Kobuz” po zakończeniu prac: a) napełniony wodą, b) podczas nurkowej ekspozycji eksperymentalnej. 
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GENERAL CONSTRUCTION AND CLASSIFICATION OF MANIPULATORS FOR UNDERWATER 

VEHICLES 

OGÓLNA BUDOWA I KLASYFIKACJA MANIPULATORÓW POJAZDÓW PODWODNYCH 

Marek Dawidziuk, Adam Olejnik 

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

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The article presents the general construction of an underwater vehicle manipulator along with a discussion of the materials used in their construction. The 
types of drive systems used by the manipulator have been characterised, distinguishing their advantages and disadvantages. The functions of the 
manipulator are specified in relation to the activities performed by it. Moreover, the paper discusses the manipulator's degrees of freedom with the 
specification of the formula for their calculation. The basic types of end effectors are presented as well as an outline of the classification of manipulators in 
relation to the tasks carried out. 
Keywords: marine engineering, submarines, underwater works technology, underwater vehicles manipulators. 

W materiale przedstawiono ogólną budowę manipulatora pojazdu podwodnego, z omówieniem stosowanych w ich konstrukcjach materiałów. 
Scharakteryzowano rodzaje układów napędowych manipulatora, z wyróżnieniem ich wad i zalet. Przedstawiono funkcje jakie spełnia manipulator 
w odniesieniu do wykonywanych czynności. Omówiono pojęcie stopni swobody manipulatora z podaniem wzoru na ich obliczenie. Przedstawiono 
podstawowe typy efektorów końcowych. Podano też zarys klasyfikacji manipulatorów w funkcji realizowanych przez nie zadania. 
Słowa kluczowe: inżynieria morska, pojazdy podwodne, technologia prac podwodnych, manipulatory pojazdów podwodnych. 

В материале представлена общая конструкция манипулятора подводного транспортного средства с описанием материалов, используемых в его 
конструкции. Охарактеризованы типы систем привода манипулятора, с указанием отличающих их преимуществ и недостатков. Представлены 
функции манипулятора в отношении выполняемых действий. Разъяснена концепция степеней свободы манипулятора и приведен образец для их 
расчета. Представлены основные типы концевых эффекторов. Также представлена схема классификации манипуляторов в зависимости от 
выполняемых ими задач. 
Ключевые слова: морская инженерия, подводные транспортные средства, технология подводных работ, манипуляторы подводных 
транспортных средств. 

Das Material präsentiert den allgemeinen Aufbau eines Unterwasserfahrzeugmanipulators mit der Besprechung der Materialien, die bei der Konstruktion 
verwendet werden. Die Arten von Antriebssystemen des Manipulators wurden mit Unterscheidung ihrer Vor- und Nachteile charakterisiert. Die Funktionen 
des Manipulators in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten werden vorgestellt. Diskutiert wird das Konzept der Freiheitsgrade des Manipulators anhand 
der Berechnungsformel. Die grundlegenden Arten von Endeffektoren werden vorgestellt. Ein Überblick über die Klassifizierung von Manipulatoren in 
Abhängigkeit von ihren Aufgaben wurde ebenfalls gegeben. 
Schlüsselwörter: Schiffstechnik, Unterwasserfahrzeuge, Unterwassertechnik, U-Boot-Manipulatoren. 

El material presenta la estructura general de un manipulador para vehículo sumergible, con una descripción de los materiales utilizados en su 
construcción. Se caracterizan los distintos tipos de sistemas de accionamiento de los manipuladores, enumerando sus ventajas e inconvenientes. Se 
presentan las funciones que cumple el manipulador en relación con las actividades realizadas. Se discute el concepto de grados de libertad del 
manipulador, proporcionando la fórmula para su cálculo. Se presentan los tipos básicos de efectores finales. También se proporciona una clasificación 
general de los manipuladores en función de las tareas que realizan. 
Palabras clave: ingeniería marina, vehículos subacuáticos, tecnología de trabajados subacuáticos, manipuladores para vehículos subacuáticos. 
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WSTĘP

Historia zdalnie sterowanych pojazdów 

głębinowych tzw. ROV (z ang. - remotely operated 

vehicle) rozpoczyna się w drugiej połowie XX wieku. 

Jedną z pierwszych konstrukcji był pojazd francuskiego 

inżyniera Dimitra Rebikoffa, specjalizującego się  

w fotografii podwodnej. W 1952 r. zbudował on pierwszy 

podwodny skuter „Torpille” (z fr. torpeda), który 

następnie posłużył do zbudowania pierwszego pojazdu 

ROV o nazwie „Poodle” (z fr. pudel). Pojazd ten powstał  

w celu realizacji badań podwodnych zatopionych wraków 

zalegających na głębokościach niedostępnych dla nurków 

[1].  Nie posiadał on żadnej zdolności manipulacyjnej, 

umożliwiał tylko zdalną obserwację sytuacji podwodnej 

za pomocą zamontowanej na nim kamery TV. 

Już rok później w 1953 r. amerykański 

wynalazca William E. Denny zademonstrował 

prototypowy zdalnie sterowany pojazd podwodny – 

Archie (Rys. 1.a) i jego bliźniaczą konstrukcję - Buster 

[12.a]. Pojazdy te zostały wyposażone w pierwsze 

manipulatory, które rozszerzały możliwości pojazdów 

podwodnych o funkcje manipulacyjne. Celem projektu 

było stworzenie zdalnie sterowanych pojazdów 

podwodnych do celów eksploracji ładunku wraków 

statków znajdujących na większych głębokościach, 

niedostępnych dla nurków. 

Przełom lat 50 i 60-tych był początkiem 

dynamicznego rozwoju pojazdów podwodnych. Powstało 

wiele prototypów i patentów. Już wtedy dostrzeżono, iż 

wyposażenie pojazdów podwodnych w manipulatory 

nadaje im cechy użytkowe, które w głównej mierze mogły 

decydować o opłacalności projektów, ich wdrażaniu  

w życie, oraz ich przyszłego rozwijania. 

Jednym z motorów napędowym rozwoju 

pojazdów podwodnych wyposażonych w manipulator  

w latach 60-tych był eksperymentalny projekt 

odzyskiwania torped dla US Navy. Przedstawiony na 

rysunku 1.b. prototyp pojazdu Solaris służył do 

odławiania ćwiczebnych torped. Ponadto, dedykowany 

był do podejmowania z dna pocisków rakietowych, 

elementów instalacji podwodnych jak również do 

zakładania ładunków wybuchowych w celu niszczenia 

obiektów podwodnych [12.b].  

Pierwszymi użytecznymi pojazdami 

podwodnymi stosowanymi w US Navy zaopatrzonymi  

w kleszcze były pojazdy CURV-I i Monster (TONGS). 

Występowały one pod wspólnym kryptonimem XN-3 [1]. 

Wykorzystywane były do zabezpieczenia realizacji 

rozwojowych programów torpedowych i rakietowych  

w celu odzyskiwania testowego sprzętu. Posiadały one 

odrzucany chwytak, który po uchwyceniu obiektu za 

pomocą boi z liną lub samej liny odzyskowej umożliwiał 

wydobycie obiektu z dna. 

Przemysł związany z poszukiwaniem  

i wydobyciem nowych złóż ropy naftowej i gazu stał się 

kolejnym środowiskiem inwestującym w rozwój 

technologii pojazdów podwodnych wyposażonych  

w manipulatory podwodne. Shell Oil Company dostrzegło 

potrzebę inwestowania w nową technologię wraz  

z koniecznością realizacji prac na głębokościach 

niedostępnych dla nurków. Na ich zlecenie Huges Aircraft 

Company skonstruowało podwodny pojazd wyposażony 

w 4 manipulatory MOBOT (z ang. mobile robot), który 

został zaprezentowany w 1963 r. [2] (Rys. 2.a).  

INTRODUCTION

The history of remotely operated vehicles (ROV) 

begins in the second half of the twentieth century. One of 

the first constructions was a vehicle from the French 

engineer Dimitri Rebikoff, specialising in underwater 

photography. In 1952 he built the first submersible 

scooter "Torpille" (French "torpedo"), which then served 

as a model for the construction of the first ROV called 

"Caniche" (French for "poodle"). This vehicle was created 

to carry out underwater research of sunken wrecks lying 

at depths that were inaccessible to divers [1]. It did not 

have any manipulative capacity and only enabled remote 

observation of the underwater situation by means of a TV 

camera mounted on it. 

Already a year later, in 1953 an American 

inventor William E. Denny demonstrated the prototype of 

a remotely operated underwater vehicle - Archie (Fig. 1.a) 

and its twin structure - Buster [12.a]. These vehicles were 

equipped with the first manipulators that extended the 

possibilities of submersible vehicles with manipulative 

functions. The aim of the project was to create remotely 

controlled underwater vehicles for the exploration of 

cargo shipwrecks at greater depths than were 

inaccessible to divers. 

The turn of the 1950s and 1960s saw the 

beginning of the dynamic development of underwater 

vehicles, and numerous prototypes and patents were 

registered. Already at that time it was noticed that 

supplying submersible vehicles with manipulators gave 

them operational features that had a major impact on the 

profitability of projects, their implementation and future 

development. 

One of the driving forces behind the 

development of underwater vehicles equipped with 

manipulators in the 1960s was an experimental torpedo 

recovery project for the US Navy. Figure 1.b. presents the 

prototype of the Solaris vehicle used in recovering 

training torpedoes. Solaris was also used to recover 

rocket-propelled missiles from the seabed following test 

firing and various underwater installations, as well as 

deploying explosives to destroy underwater objects 

[12.b]. 

The first underwater vehicles used in the US 

Navy equipped with extractors were the CURV-I and 

Monster (TONGS) vehicles. They appeared under the 

common code name XN-3 [1] and were used to secure the 

implementation of development torpedo and rocket 

programmes in order to recover test equipment. They 

were equipped with gripping devices which after 

grasping the object with a rope buoy or a recovery rope, 

enabled the extraction of the object from the bottom. 

The industry associated with the exploration 

and extraction of new oil and gas deposits became 

another interested party in the design and development 

of this technology investing heavily in the development of 

underwater vehicles equipped with manipulators. The 

Shell Oil Company became aware of the need to invest in 

this new technology out of a necessity to carry out work 

at depths inaccessible to divers. At its request, the Hughes 

Aircraft Company constructed an underwater vehicle 

equipped with 4 MOBOT (mobile robot) manipulators, 

which were presented in 1963 [2] (Fig. 2.a). 

The second half of the 1970s was a period of 

dynamic development of underwater vehicle  
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Druga połowa lat 70-tych XX wieku była 

okresem dynamicznego rozwoju manipulatorów 

pojazdów głębinowych. Pojawiły się manipulatory 

wyspecjalizowane do wykonania określonych zadań.  

W zależności od stopnia skomplikowania konstrukcji  

i udźwigu przeznaczone były do prostych zadań 

chwytania i przytrzymania, jak i bardziej 

skomplikowanych operacji manipulowania obiektami.  

W komercyjnym pojeździe głębinowym Saab Scania’s 

ORCA 1 (Rys. 2.b) z 1977 r.  zastosowano aż  

3 manipulatory [3]. Główny najbardziej zaawansowany 

przeznaczony był do manipulacji obiektami i operowania 

narzędziami. Dwa pozostałe pełniły funkcję chwytaków 

jako asysta pracy głównego manipulatora, oraz 

odpowiadały za unieruchomienie pojazdu podczas pracy 

względem obiektów hydrotechnicznych. Należy zwrócić 

uwagę na fakt, że już wtedy proponowano użycie 

zaawansowanych manipulatorów do prac podwodnych, 

które swoją konstrukcją zbliżone były do dzisiejszych 

rozwiązań technicznych. 

W początkowej fazie rozwoju pojazdów 

głębinowych manipulatory często stanowiły ich 

podstawowe wyposażenie. Według amerykańskiej agencji 

rządowej NOAA (z ang. Narodowa Służba Oceaniczna  

i Meteorologiczna) z przebadanej grupy 104 

wynalezionych do końca lat 70-tych XX wieku pojazdów 

głębinowych, aż 33 % z nich było wyposażonych w co 

najmniej jeden manipulator [3]. Obecnie istnieje wiele 

rozwiązań manipulatorów montowanych na pojazdach 

głębinowych, które w zależności od realizowanych funkcji 

celu cechują się większym lub mniejszym stopniem 

skomplikowania konstrukcji. 

manipulators in which  specialised manipulators for 

specific tasks were developed – depending on the 

complexity of their design and their lifting capacity, these 

specialised manipulators were used for simple gripping 

and holding tasks as well as for more complex 

manipulation of objects. In one commercial underwater 

vehicle, Saab Scania's ORCA 1 (Fig. 2.b) from 1977, as 

many as three manipulators were used [3]. The main and 

most advanced manipulator on ORCA 1 was designed for 

manipulating objects and tools. The other two served as 

grippers, functioning as an aid to the main manipulator, 

and were responsible for immobilising the vehicle while 

working with hydrotechnical objects. It should be noted 

that already at that time it was proposed to use advanced 

manipulators for underwater works, which in their 

construction were similar to today's technical solutions. 

In the initial stage of development of deep-sea 

vehicles, the manipulators often constituted their basic 

equipment. According to the US government agency 

NOAA (the National Oceanic and Atmospheric 

Administration) from the examined group of 104 deep 

water vehicles invented up to the end of the 1970s, as 

many as 33% were equipped with at least one 

manipulator [3]. Currently, there are many solutions of 

manipulators mounted on underwater vehicles, which, 

depending on the target functions performed, are 

characterised by a greater or lesser degree of 

constructional complexity. 

A B 
Fig. 1 Prototypes of manipuled remotely operated underwater vehicles. A -  Archie [4],  B - Solaris [12.b]. 

Rys. 1 Prototypy manipulacyjnych zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych. A -  Archie [4],  B - Solaris [12.b]. 



2018 Vol. 63 Issue 2 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society  
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Polish Naval Academy 

24

A B 
Fig. 2 Remotely operated underwater vehicles. A – prototype vehicle MOBOT [12.c],  B – commercial vehicle ORCA 1 [3]. 

Rys. 2 Zdalnie sterowane pojazdy podwodne. A – pojazd prototypowy MOBOT [12.c],  B –  pojazd komercyjny ORCA 1 [3]. 

OGÓLNA BUDOWA MANIPULATORA 

POJAZDU PODWODNEGO 

Manipulator pojazdu podwodnego jest zdalnym 

mechanicznym ramieniem roboczym pojazdu. Zgodnie 

z  terminologią podaną przez Zdanowicza [5] można 

zakwalifikować go do grupy robotów przemysłowych 

klasy teleoperator. Morawiecki i Knapczyk [6] pojęcia 

manipulator używają w odniesieniu do wyposażenia 

robota podwodnego, którym jest pojazd podwodny 

wyposażony w tego typu urządzenie. W odniesieniu do 

realizowanej czynności można wyróżnić następujące 

funkcje manipulatora pojazdu ROV: 

• wysięgnikowa – realizowana przez ramię 

manipulatora celem umiejscowienia 

w przestrzeni roboczej urządzenia jego 

elementu wykonawczego; 

• manipulacyjna – wykonywana przez człon

roboczy – efektor; 

• sensoryczna – realizowana przez urządzenia 

pomiarowe. Najczęściej są to pomiary  oporów 

ruchu członów ramienia manipulatora lub 

pomiar siły nacisku szczęk chwytaka. Pomiary 

oporów członów ramienia najczęściej 

wykorzystywane są do symulowania oporów 

w urządzeniu sterującym, przekazując

operatorowi informację o warunkach pracy za 

pomocą odziaływania siłowego elementów 

urządzenia kontrolnego na dłoń operatora. 

Proste konstrukcje manipulatorów 

wykorzystywane głównie do chwytania obiektów 

zbudowane są z chwytaka zamontowanego na wysięgniku 

(Rys. 3.a). Zaawansowane konstrukcje składają się ze 

sztywnych członów połączonych szeregowo ze sobą 

przegubami umożliwiającymi ich względny ruch (Rys. 

3.b). Pierwszy człon trwale połączony z pojazdem ROV 

jest jednocześnie podstawą manipulatora. Ostatni pełni 

rolę elementu wykonawczego – efektora końcowego 

zwanego dalej efektorem. Konstrukcja takiego 

manipulatora opowiada konstrukcji robota 

przemysłowego o otwartym łańcuchu kinematycznym, 

GENERAL STRUCTURE OF 

A MANIPULATOR FROM AN UNDERWATER 

VEHICLE 

An underwater vehicle manipulator is  

a remotely operated mechanical working arm mounted 

on the vehicle. According to the terminology provided by 

Zdanowicz [5], it can be classified as a group of industrial 

robot in the teleoperator class. Morawiecki and Knapczyk 

[6] use the term manipulator in reference to the 

equipment of an underwater robot, i.e. an underwater 

vehicle equipped with this type of device. The following 

functions of the ROV vehicle keypad can be distinguished 

in relation to the activity being performed: 

• extension – performed  by manipulator’s arm in

order to place the actuator in the working space 

of the device; 

• manipulative – performed by the effector; 

• sensory – realised by measurement devices. 

Most often these are measurements of 

resistance of movement of the manipulator arm

members or measurement of gripper jaw 

pressure force. Measurements of the resistance 

of the arm members are most commonly used to

simulate resistances in the control device, 

providing the operator with information on the 

operating conditions by means of force action of 

the control device elements in the operator's 

hand.

Basic manipulator constructions for gripping 

objects can be built from a gripper mounted on a simple 

extension arm (Figure 3.a). More advanced constructions 

consist of rigid members connected in series with joints 

enabling their relative movement (Fig. 3.b). In these 

advanced constructions, the first component part 

permanently connected to the ROV vehicle is at the same 

time the basis of the manipulator. The latter plays the role 

of an executive element - the end effector, later referred 

to as the effector. The construction of such a manipulator 

corresponds with the construction of an industrial robot 

with an open kinematic chain in which the effector is free  
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w którym efektor jest swobodny a poszczególne człony 

połączone są tylko z jednym członem poprzedzającym.  

STOPNIE SWOBODY 

Zespół połączonych ze sobą dwóch członów 

tworzy parę kinematyczną manipulatora o określonej 

liczbie stopni swobody DOF (z ang. degrees of freedom). 

Manipulatory podwodne wykorzystują pary 

kinematyczne o 1 DOF, które umożliwiają zmianę tylko 

jednego z sześciu parametrów opisujących położenie  

w trójwymiarowej przestrzeni opisanej układem 

kartezjańskim (3 opisują położenie, a 3 – orientację 

względem osi układu). W zdecydowanej większości 

konstrukcji spotykamy układy kinematyczne zbudowane 

wyłącznie w oparciu o pary obrotowe, umożliwiające 

wzajemną zmianę orientacji sąsiednich członów. Na 

rysunku 4 przedstawiono manipulator o siedmiu 

punktach swobody zbudowany w oparciu o obrotowe 

pary kinematyczne z wyjątkiem efektora. Występują 

manipulatory wyposażone w pojedynczą parę przesuwną. 

Są to manipulatory: G500 firmy TitanRob [12.i], oraz M2R 

oferowany przez Profound Technology [12.j]. 

Pojedynczy stopień swobody w odniesieniu do 

manipulatorów podwodnych określany jest jako 

pojedyncza funkcja manipulatora [7,8]. Terminy te są 

często używane zamiennie, czego przykładem jest rynek 

komercyjny.  

Możliwości manipulacyjne mechanizmu 

manipulatora określają dwa parametry: ruchliwość  

i manewrowość. Wg. Wojnarowskiego [9] ruchliwość 

manipulatora jest to liczba stopni swobody jego łańcucha 

kinematycznego względem podstawy, natomiast 

manewrowość jest liczbą stopni swobody mechanizmu 

manipulatora – robota z unieruchomioną podstawą oraz 

jego ostatnim ogniwem - efektorem. Zdanowicz [5] 

określa ją także jako liczbę niezależnych napędów, które 

zapewniają określony ruch mechanizmu.  

and particular members are connected to a single 

preceding element. 

DEGREES OF FREEDOM 

A set of two interconnected members creates  

a “kinematic pair” of a manipulator, these having  

a defined number of degrees of freedom (DOF). 

Underwater manipulators use kinematic pairs of 1 DOF, 

which allow changing only one of the six parameters 

describing the position in the three-dimensional space 

described by the Cartesian system (3 describe the 

position and 3 - orientation in relation to the system axis). 

In the vast majority of structures, we encounter kinematic 

systems designed exclusively on the basis of rotational 

pairs, enabling mutual change of the orientation of 

neighbouring members. Figure 4 shows a manipulator 

with seven degrees of freedom based on rotational 

kinematic pairs with the exception of the effector. There 

are also manipulators equipped with a single sliding pair. 

These are the manipulators: G500 by TitanRob [12i], and 

M2R offered by Profound Technology [12.j]. 

A single degree of freedom with respect to 

underwater manipulators is referred to as a single 

manipulator function [7,8]. These terms are often used 

interchangeably, as exemplified by the commercial 

market.  

The manipulation possibilities of the 

manipulator mechanism are determined by two 

parameters: mobility and manoeuvrability. Acc. to 

Wojnarowski [9], a manipulator's mobility comes from 

the number of degrees of freedom of its kinematic chain 

in relation to the base, while manoeuvrability depends on 

the number of degrees of freedom of the manipulator 

mechanism - the robot with an immobilized base and its 

last link - the effector. Zdanowicz [5] also describes it as  

a number of independent drives that provide specific 

mechanism movement. 

A B 
Fig. 3 Manipulators in underwater vehicles. A – GripStick manufactured by Saab SeaEye with a single function [12.e],  B – 7-function M700 manufactured 
by TitanRob [12.f]. 

Rys. 3 Manipulatory pojazdów podwodnych. A – GripStick produkcji Saab SeaEye o jednej funkcji  [12.e],  B – 7-mio funkcyjny M700 produkcji TitanRob 
[12.f]. 
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Fig. 4 Manipulator with 7 degrees of freedom. Based on [12.d]. 

Rys. 4 Manipulator o siedmiu stopniach swobody. Na podstawie [12.d]. 

Liczbę stopni swobody manipulatora można 

obliczyć za pomocą zależności [5]: 

� � 6� � 5�� � 4�� � 3�� � 2�� � �� � 6� �����
�

���
(1) 

gdzie: 
n – liczba członów ruchomych manipulatora, 
p5, p4, … , p1 – liczba par kinematycznych, z których każda 
odbiera odpowiednio pięć do jednego stopnia swobody 
(ograniczeń ruchu). 

Przyjmując, że w manipulatorach pojazdów 

podwodnych występują tylko pary kinematyczne o 1 DOF, 

powyższy wzór możemy sprowadzić do postaci: 

� � � (2) 

Wynika stąd, że ilość stopni swobody 

manipulatorów ROV jest równa liczbie członów 

kinematycznych. Jednakże, w literaturze specjalistycznej 

zajmującej się zagadnieniami robotyki [5, 6] liczbę stopni 

swobody manipulatora określa się jako sumę członów 

ramienia manipulatora bez uwzględnienia ruchliwości 

efektora. Natomiast większość producentów 

manipulatorów pojazdów ROV w swoich broszurach 

informacyjnych przedstawiają ją jako sumę ilości stopni 

swobody ramienia manipulatora z ilością stopni swobody 

efektora włącznie, co potwierdzają Christ i Wernli [7]. 

Moore [8] przyznaje, że producenci różnie podają liczbę 

stopni swobody: z uwzględnieniem ruchliwości efektora 

lub bez. 

MATERIAŁY DO BUDOWY MANIPULATORÓW 

Do budowy manipulatorów pojazdów 

głębinowych wykorzystuje się tworzywa, które zostały 

zdominowane głównie przez klika rodzajów materiałów 

konstrukcyjnych. Są to materiały odporne na korozję ze 

strony czynników atmosferycznych i środowiska 

wodnego. Do podstawowych materiałów należą: 

• stal nierdzewna – zazwyczaj mieszanina stopów 

żelaza z domieszką chromu i niklu. Jest to

materiał o dużej wytrzymałości mechanicznej 

i wysokim ciężarze właściwym; 

• anodyzowane aluminium – stop aluminium

poddany specjalnemu procesowi

The number of a particular manipulator’s 

degrees of freedom can be calculated with the use of the 

following equation [5]: 

� � 6� � 5�� � 4�� � 3�� � 2�� � �� � 6� �����
�

���
(1) 

where: 
n – number of movable members in the manipulator, 
p5, p4, … , p1 – number of kinematic pairs, each with 1 to 5 
degrees of freedom (movement limitations). 

Assuming that the manipulators of underwater 

vehicles are only provided with kinematic pairs of 1 DOF, 

the above formula can be reduced to: 

� � � (2) 

Hence, the number of degrees of freedom of ROV 

manipulators is equal to the number of kinematic 

members. However, in the specialist literature dealing 

with issues of robotics [5, 6], the number of  

a manipulator's degrees of freedom is defined as the sum 

of the manipulator arm members without taking into 

account the effector's mobility. However, most 

manufacturers of ROV vehicle manipulators present it in 

their information brochures as the sum of the number of 

degrees of freedom of the manipulator arm with the 

number of degrees of freedom of the effector, which is 

confirmed by Christ and Wernli [7]. Moore [8] admits that 

manufacturers give varying degrees of freedom: with or 

without the consideration of the effector's mobility. 

MATERIALS USED IN MANIPULATOR CONSTRUCTION 

The manipulators of underwater vehicles are 

constructed using several main types of construction 

materials. These materials are resistant to corrosion 

resulting from atmospheric conditions and the aquatic 

environment. The basic materials include: 

• stainless steel – usually a mixture of iron alloys 

with an admixture of chromium and nickel. It is

a material of high mechanical strength and high

specific gravity; 

• anodised aluminium – aluminium alloy

subjected to a special electrochemical process



Polish Hyperbaric Research 

27

• elektrochemicznemu polegającym 

na wytworzeniu na powierzchni aluminium

warstwy tlenku aluminium o większej twardości 

i odporności na korozję. Charakteryzuje się 

niższym ciężarem właściwym od stali 

nierdzewnej, oraz mniejszą wytrzymałością

mechaniczną; 

• tytan – materiały wykonane ze stopów tytanu 

charakteryzują się wysoką wytrzymałością 

mechaniczną. Wagowo zajmują pozycję 

pomiędzy stopami z aluminium a stalą

nierdzewną. Posiadają najlepszy współczynnik 

wytrzymałości do masy w klasie manipulatorów 

roboczych. Wadą stopów tytanu jest ich cena; 

• polimery – mają głownie zastosowanie 

w manipulatorach do lekkiej pracy, 

dedykowanych do mini i kompaktowej klasy

pojazdów głębinowych. Najczęściej używane są: 

� polietylen wysokiej gęstości jest

materiałem odpornym na działanie wody, 

roztworów soli, niektórych kwasów,

alkoholi i benzyny. Jest materiałem łatwo 

obrabialnym, podatnym na zgrzewanie 

o ciężarze mniejszym od wody, 
� polioksymatylen z grupy

termoplastycznych polimerów odznacza się 

dobrą sztywnością i wytrzymałością przy 

niskiej masie własnej. Charakteryzuje się 

naturalną smarownością.

ŹRÓDŁA NAPĘDU 

We współczesnych manipulatorach pojazdów 

podwodnych wykorzystuje się dwa rodzaje źródeł 

napędu: hydrauliczny i elektryczny. Zastosowanie 

odpowiedniego napędu manipulatora wynika z jego 

przeznaczenia i fizycznej konstrukcji. Brane są pod uwagę 

takie właściwości jak obciążalność napędu, parametry 

kinetyczne manipulatora, liczba punktów swobody oraz 

dokładność pozycjonowania.  

Napęd hydrauliczny ma zastosowanie  

w manipulatorach przeznaczonych do najcięższych prac. 

Cechuje go duża obciążalność i sztywność, jednocześnie 

jest mało wrażliwy na zmiany obciążenia. Sztywność 

konstrukcji wykonawczych zespołów napędowych 

umożliwia ich wykorzystanie w roli elementów nośnych 

konstrukcji urządzenia. Eksploatacja napędu 

hydraulicznego wymaga dużej dbałości o stan elementów 

napędowych, czystość czynnika roboczego oraz stan 

połączeń przewodów hydraulicznych. Manipulatory  

z napędem hydraulicznym oprócz elementów 

wykonawczych przetwarzających energię czynnika 

roboczego na energię mechaniczną, wymagają 

zastosowania urządzeń pomocniczych do wytworzenia 

ciśnienia czynnika roboczego, dystrybucji, oraz 

kierowania natężeniem i ciśnieniem jego przepływu. 

Dodatkowe wyposażenie zwiększa rozmiar i masę całego 

urządzenia. Jak wykazuje badanie rynku, obecnie prawie 

70% oferowanych w sprzedaży manipulatorów posiada 

napęd hydrauliczny. 

Napęd elektryczny ma zastosowanie przede 

wszystkim w małych manipulatorach o niewielkiej liczbie 

stopni swobody. Charakteryzuje się niezmiennymi 

parametrami pracy w szczególności zależnymi od 

temperatury. 

Napęd ten umożliwia osiągnięcie wysokiej  

which forms an aluminium oxide layer on the 

aluminium surface, resulting in an increased 

hardness and corrosion resistance. It is 

characterised by a lower specific weight than 

stainless steel, and lower mechanical strength; 

• titanium – materials made of titanium alloys are

characterised by high mechanical strength. As

regards their weight they take the position 

between materials made from aluminium alloys

and stainless steel. They have the best strength

to weight ratio in the class of working 

manipulators. The disadvantage of titanium

alloys is their price; 

• polymers – they are mainly used in 

manipulators for light work, dedicated to mini 

and compact classes of underwater vehicles. The

most common polymers include: 

� high density polyethylene is a material 

resistant to water, salt solutions, certain 

acids, alcohols and gasoline. It is an easily 

workable and weldable material, with 
a weight lower than water, 

� polyoxymatylene from the group of 

thermoplastic polymers is characterised by 

good stiffness and strength at low own 

weight. It is characterised by natural

lubricity.

DRIVE SOURCES 

Two types of drive sources are used in modern 

manipulators of underwater vehicles: hydraulic and 

electric. The decision as to which manipulator drive is 

appropriate for any given situation results from its 

intended use and physical construction. Properties such 

as the load-carrying capacity of the drive, kinetic 

parameters of the manipulator, the number points of 

freedom and the accuracy of positioning are taking in to 

account when determining which drive to use. 

The hydraulic drive is used in manipulators 

designed for the toughest jobs. This drive is characterised 

by high load-carrying capacity and rigidity, while at the 

same time not being sensitive to load changes. The 

rigidity of the drive units of the actuator structures allows 

their use as load-bearing elements of the device's 

construction. The operation of a hydraulic drive requires 

a lot of attention to the condition of the drive elements, 

the cleanliness of the working medium and proper 

condition of the hydraulic hose connections. Manipulators 

with hydraulic drives, in addition to actuators converting 

energy from the working medium into mechanical energy, 

require the use of auxiliary equipment to create pressure 

of the working medium, distribution, and to manage the 

intensity and pressure of its flow – all additional 

equipment increases the size and weight of the entire 

device. As shown by the market research, currently 

almost 70% of the manipulators offered for sale have  

a hydraulic drive. 

The electric drive is mainly used in small 

manipulators with a small number of degrees of freedom. 

It is characterised by unchangeable work parameters, in 

particular the temperature-dependent parameters. This 

drive makes it possible to achieve high accuracy in the 

handling of manipulation elements, as well as the use of 

simple and cheap control systems.  

Lack of a working medium and possible leaks 

means that there is no threat of environmental pollution, 
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dokładności przemieszczania członów manipulacyjnych 

oraz zastosowanie prostych i tanich układów sterujących.  

Brak czynnika roboczego i ewentualnych 

wycieków nie powoduje zagrożenia zanieczyszczenia 

środowiska, jednakże w manipulatorach elektrycznych 

przystosowanych do pracy na większych głębokościach 

stosuje się wypełniania olejami pustych przestrzeni, 

celem zwiększenia ich odporności na ciśnienie 

zewnętrzne. Małe wymiary elementów sterujących oraz 

zwarta konstrukcja elementów napędowych umożliwia 

ich umiejscowienie w ramie manipulatora zmniejszając 

tym samym kubaturę całego urządzenia. Niekorzystnie na 

zastosowanie manipulatorów z napędem elektrycznym 

wpływa konieczność zachowania wysokiego stopnia 

izolowania elementów elektrycznych oraz ich wrażliwość 

na długotrwałe przeciążenia mogące doprowadzić do 

uszkodzenia przekładni i silników elektrycznych. 
Oddzielną grupę manipulatorów stanowią 

manipulatory serwo-hydrauliczne. Głównym napędem 

członów kinematycznych jest w tym przypadku napęd 

hydrauliczny, natomiast elementy elektryczne służą do 

pomiarów wzajemnego położenia członów manipulatora  

i oddziałujących na nie sił zewnętrznych. 

EFEKTORY KOŃCOWE MANIPULATORÓW 

PODWODNYCH

Efektor końcowy jest urządzeniem 

umieszczonym na ostatnim członie ramienia. Jest on 

główną częścią manipulatora, która odpowiada za 

interakcję ze środowiskiem pracy. Ramię manipulatora 

odpowiada za umieszczenie efektora w przestrzeni 

roboczej urządzenia, zadaniem efektora jest 

oddziaływanie na otoczenie. Możliwości i funkcje efektora 

zależą od przeznaczenia manipulatora i rodzaju 

wykonywanej pracy. Czasami muszą to być specjalnie 

zaprojektowane urządzenia, lecz większość prac można 

wykonać przy pomocy standardowych konstrukcji, wśród 

których można wyróżnić następujące typy efektorów: 

• chwytaki: najbardziej pospolite i użyteczne 

efektory przeznaczone do manipulowania 

obiektami. Ich zadaniem jest uchwycenie 

obiektu i wykonanie na nim zadanych operacji, 

takich jak: zmiana położenia, orientacji czy 

stanu fizycznego. Ponadto, chwytaki służą do

operowania narzędziami specjalnie 

skonstruowanymi na potrzeby pojazdów 

podwodnych. Zasady budowy uchwytów takich

narzędzi przedstawiono w dokumencie 

standaryzującym EN ISO 13628-8:2006 [10]. 

Chwytaki składają się z zespołu napędowego, 

przeniesienia napędu i końcówek chwytnych.

W konstrukcjach przeznaczonych do cięższych 

prac stosuje się chwytaki równoległe oraz 

szczękowe. W prostych konstrukcjach stosuje

się także chwytaki trójszczękowe (trójząb). Na 

rysunku 5  przedstawiono różne wersje 

chwytaków. W niektórych źródłach [8] można 

znaleźć podział chwytaków na precyzyjne 

i siłowe.  Klasyfikacja ta wynika z przeznaczenia 

manipulatora. Manipulatory robocze o udźwigu 

dochodzącym do 5 kN dysponujące chwytakami

o sile ścisku rzędu 4 ÷ 6,4 kN idealnie nadają się 

do podejmowania ciężkich obiektów. Nie nadają 

się one do delikatnych i precyzyjnych zadań.  

Z praktyki wynika, że pod wodą manipulator nie  

however, in electric manipulators adapted to work at 

greater depths, the empty spaces are filled with oils to 

increase their resistance to external pressure. The small 

physical dimensions of the control elements and the 

compact design of the drive elements enable their 

positioning in the manipulator frame, thus reducing the 

volume of the entire device. What has an unfavourable 

impact on the use of manipulators with an electric drive is 

the need to maintain a high degree of isolation of 

electrical components and their sensitivity to long-lasting 

overloads that may damage gearboxes and electric 

motors. 

A separate group of manipulators are servo-

hydraulic manipulators. The main drive of the kinematic 

members is in this case a hydraulic drive, while the 

electrical components are used to measure the mutual 

position of the manipulator members and the external 

forces acting on them. 

THE END EFFECTORS OF UNDERWATER 

MANIPULATORS

The end effector is a device placed on the last 

member of the arm. It is the main part of the manipulator, 

which is responsible for interaction with the working 

environment. The manipulator arm is responsible for 

placing the effector in the working space of the device, the 

task of the effector is to affect the environment. The 

effector's capabilities and functions depend on the 

purpose of the manipulator and the type of work 

performed. Sometimes they need to be specially designed 

devices, but most of the work can be done using standard 

constructions, among which the following types of 

effectors can be distinguished: 

• grippers: the most common and useful effectors 

designed to manipulate objects. Their task is to 
capture objects and perform specific activities 

on them, such as changing their position, 

orientation or physical condition. In addition, 

grippers are used to operate tools specially 

designed for underwater vehicles. The 
principles of constructing the handles of such 
tools are presented in the standardisation 

document EN ISO 13628-8: 2006 [10]. Grippers 

consist of a drive unit, drive transmission and 

gripping ends. In constructions intended for 

heavier work, parallel and jaw grippers are 

used. In simple constructions, three-jaw 

grippers (tridents) are also used. Figure 5 shows 

different types of grippers. In some sources [8] 

one may find grippers divided into two 

categories, those of precision and forceful 

grippers. This classification results from the 
purpose of the manipulator. Work manipulators 
with a lifting capacity of up to 5 kN equipped 

with grippers with a clamping force of 4 ÷ 6.4 kN 

are ideal for heavy objects. They are not suitable 
for delicate and precise tasks. Practice shows 

that under water, the manipulator is not suitable 
for handling objects weighing less than 10% of 

its nominal lifting capacity [6]. Hence, in large 

ROVs sets of 2 manipulators with different 

grippers are used: precise (manipulative) and 

forceful for heavy work, 
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nadaje się do operowania przedmiotami  

o ciężarze mniejszym niż 10% jego nominalnego 

udźwigu [6]. Stąd w dużych pojazdach 

podwodnych ROV stosuje się zespół 2-óch 

manipulatorów o różnych chwytakach: 

precyzyjnym (manipulacyjnym) i siłowym do 

ciężkich prac, 

A B C 

Fig. 5 Gripping effectors [12.g]: A – parallel, B – jaw gripper, C – trident. 

Rys. 5 Efektory chwytające [12.g]: A – równoległy, B – szczękowy, C – trójząb. 

A 
B 

Fig. 6 Cutting effectors [12.h]: A – piston effector using a cutting blade, B – rotational (disc). 

Rys. 6 Efektory przecinające [12.h]: A – tłokowy wykorzystujący ostrze tnące, B – obrotowy (dyskowy). 

• przecinaki mechaniczne: efektory zaopatrzone 

w hartowane ostrza przeznaczone do 

przecinania kabli, lin i rur 

(Rys. 6.a). Są to urządzenia o napędzie 

hydraulicznym, w którym element tnący jest 
wprawiany w ruch posuwisty. Innym rodzajem 

przecinaka jest przecinak obrotowy (Rys. 6.b), 

w którym elementem przecinającym jest 

obrotowa tarcza szlifierska, 
• przystawki obrotowe: efektory które 

umożliwiają wykonanie operacji wymagających 

zastosowania momentu obrotowego. Efektor

zazwyczaj wykorzystuje moment obrotowy 

generowany przez „nadgarstek” manipulatora.

Urządzenia te wykorzystywane są do skręcania 

śrub, wykonywania nawierceń, czyszczenia 

elementów z wykorzystaniem szczotek

obrotowych oraz regulacji zaworami. Norma EN

ISO 13628-8:2006 [10] przedstawia klasyfikację 

zakończeń oraz wymagania projektowe takich

• mechanical cutters: effectors provided with 

hardened blades for cutting cables, ropes and 

pipes (Fig. 6.a). These are devices with hydraulic 

drives in which the cutting element is set in 
plane motion. Another type of cutter is a rotary 
cutter (Fig. 6.b), in which the cutting element is 
a rotational grinding disc,

• rotational attachments: effectors that allow the

performance of operations requiring the use of 

torque. The effector usually uses the torque

generated by the "wrist" of the manipulator.

These devices are used for screwing, drilling, 

cleaning elements using rotating brushes and 

valve adjustments. The EN ISO 13628-8: 2006 

standard [10] presents the classification of 

endings and design requirements of such

effectors depending on the torque transferred.
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efektorów w zależności od przenoszonego 

momentu obrotowego. 

KLASYFIKACJA MANIPULATORÓW 

PODWODNYCH

1) Porównanie manipulatorów pojazdów 

podwodnych i ich jednoznaczne przypisanie do 

identyfikującej ich grupy jest problematyczne.

Podziału manipulatorów można dokonać 

poprzez sklasyfikowanie ich pod względem 

rodzaju wykonywanej pracy, stopnia złożoności 

wyznaczonej przez ilość stopni swobody czy 

zastosowanego rodzaju napędu. Podziału 

takiego można dokonać także rozpatrując 

klasyfikację docelowego nosiciela, czyli samego

pojazdu podwodnego, którego klasyfikacja także 

nie jest prostą czynnością [11].

2) Klasyfikacja manipulatorów pod względem 

wykonywanej pracy może polegać na określeniu 

ich zadania. Czynników decydujących 

o przeznaczeniu danego manipulatora jest

bardzo wiele. Zaliczyć do nich można: rodzaj 

zastosowanego efektora, ilość stopni swobody, 

długości ramienia, udźwig, przestrzeń roboczą 

czy głębokość operacyjną. Rozpatrując 

wykonywane zadania można wyróżnić 

następujący grupy manipulatorów: 

• manipulacyjne – wykonujące wszelkiego rodzaju 

prace wymagające oddziaływania na obiekt 

głównie z zastosowaniem efektorów 

chwytających równoległych oraz szczękowych 

(Rys. 5). Zazwyczaj są to manipulatory 

najbardziej skomplikowane o dużej liczbie 

stopni swobody z zaawansowanym 

sterowaniem, 
• utrzymujące – przeznaczone do przytrzymania 

obiektu celem względnego unieruchomienia 

pojazdu i wykonania operacji przy 

wykorzystaniu dodatkowego manipulatora. 
Efektory takich manipulatorów mogą mieć 

postać chwytaków lub przyssawek 

podciśnieniowych, 
• chwytaki – manipulatory podejmujące duże 

i ciężkie przedmioty. Zadania te realizowane 

przez manipulatory o niewielkiej liczbie stopni 

swobody o dużej sile chwytającej efektora, 

Często pełnią one także zadania utrzymania 

pojazdu w stabilnej pozycji, 
• pomocnicze – manipulatory do operowania 

dodatkowym osprzętem takim jak dodatkowa 

kamera czy oświetlenie. Są to zazwyczaj 

konstrukcje lekkie o niewielkiej liczbie stopni 
swobody, 

• specjalne – manipulatory o specjalnych

efektorach wyspecjalizowane w ściśle

określonych zadaniach. Do grupy tej można 

zaliczyć manipulatory wyposażone w efektory 

czyszczące czy płuczące.

Klasyfikacja manipulatorów pod względem ilości

stopni swobody jest najprostszym do zrealizowania 

podziałem, wynikającym ściśle z konstrukcji 

manipulatora. Wyróżniamy grupy o następującej liczbie 

ilości stopni swobody: 

• od 1 do 2: proste manipulatory występujące 

w małych i średnich pojazdach ROV. Pojedyncza 

THE CLASSIFICATION OF UNDERWATER 

MANIPULATORS

1) The comparison of manipulators used in

underwater vehicles and their unambiguous

assignment to the group identifying them is 

problematic. The division of manipulators can 

be done by classifying them in terms of the type 

of work performed, the degree of complexity 

determined by the number of degrees of 

freedom or the type of drive used. Such

a division can also be performed by considering 

the classification of the target carrier, i.e. the 

underwater vehicle itself, whose classification is 

also not a simple task [11].

2) The classification of manipulators in terms of

their work may involve defining their task. 

There are numerous factors determining the 

purpose of a given manipulator. These include:

the type of effector used, the number of degrees 

of freedom, arm length, capacity, working space 

and operating depth. When considering the 

tasks performed, the following groups of 

manipulators can be distinguished: 

• manipulative - performing all kinds of work that 
require impact on the object mainly with the use 

of parallel and jaw gripping effectors (Figure 5). 

Usually, these are the most complicated 
manipulators with a large number of degrees of 

freedom with advanced controls,
• holding - intended to hold the object in order to 

immobilise it and perform operations using an 

additional manipulator. The effectors of such 
manipulators may take the form of vacuum 
grippers or suction cups, 

• grippers - manipulators that handle large and 

heavy objects. These tasks are carried out by 

manipulators with a small number of degrees of 

freedom and a high gripping force of the 

effector. They often fulfil the task of keeping the 

vehicle in a stable position, 
• auxiliary - manipulators dedicated to operating 

additional equipment such as additional camera 

or lighting. They are usually light constructions 
with a small number degrees of freedom,

• special - manipulators with special effectors 

specialised in strictly defined tasks. This group

includes manipulators equipped with cleaning 

or rinsing effectors.

The classification of manipulators in terms of the 

number of degrees of freedom is the simplest division to 

be carried out, resulting directly from the manipulator's 

construction. We differentiate groups with the following 

number of degrees of freedom: 

• from 1 to 2: simple manipulators used in small 

and medium ROVs. A single mobility is 

responsible for opening and closing the effector 

jaws. The second is usually responsible for the 

rotation of the effector around the longitudinal 
axis. These manipulators are most often found in 

low-cost vehicles and are built on the basis of 

electric drives. The low percentage of 

availability of these manipulators is explained 

by the fact that some ROV manufacturers offer 

simple manipulators of their own production 
without specifying their essential parameters, 
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ruchliwość odpowiada za otwieranie  

i zamykanie szczęk efektora. Druga najczęściej 

odpowiada za obrót efektora wokół osi 

wzdłużnej. Manipulatory te występują 

najczęściej w tanich pojazdach, zbudowane  

w oparciu o napędy elektryczne. Niski udział 

procentowy w dostępności tych manipulatorów 

tłumaczy fakt, iż część producentów pojazdów 

ROV jako wyposażenie oferuje proste 

manipulatory własnej produkcji, bez podawania 

ich istotnych parametrów, 
• od 3 do 5 – manipulatory przeznaczone do 

wykonywania lekkich i średnich prac 

podwodnych, stosowane jako wyposażenie 

średnich i dużych pojazdów ROV. 

Charakteryzują się one najkorzystniejszym 
stosunkiem możliwości manipulacyjnych 

względem ich ceny,
• od 6 – manipulatory o najbardziej 

zaawansowanych technicznie konstrukcjach.

Operatywność takich urządzeń pozwala na 

manipulację obiektami w przestrzeni w pełnych 

6-ciu punktach swobody obiektu, a także na

omijanie przeszkód. Praktycznie w pojazdach 

podwodnych nie stosuje się manipulatorów 

o większej ilości punktów swobody niż 7, ze 

względu na znaczne skomplikowanie 

konstrukcji, oraz problemy ze sterowaniem nie 

przynoszące wymiernej korzyści. 

PODSUMOWANIE 

W materiale przedstawiono ogólną budowę 

manipulatora pojazdu podwodnego ROV. Zwrócono 

uwagę na funkcje jakie spełnia manipulator w odniesieniu 

do wykonywanych czynności. Omówiono pojęcie stopni 

swobody manipulatora. Wykorzystując wzór 

wyznaczający ilość stopni swobody łańcucha 

kinematycznego, określono wzór na ilość stopni swobody 

manipulatorów pojazdów podwodnych, gdzie istotnym 

założeniem jest użycie w ich konstrukcji członów 

kinematycznych o 1 DOF.  

Przedstawiono najpopularniejsze materiały 

konstrukcyjne stosowane w budowie manipulatorów. 

Opisano stosowane rodzaje źródeł napędu  

z wyszczególnieniem ich zalet i wad.  

Ponadto, omówiono pojęcie efektora końcowego 

manipulatora pojazdu ROV. Wyróżniono  

i scharakteryzowano jego 3 podstawowe typy o różnym 

przeznaczeniu. Podano też zarys klasyfikacji 

manipulatorów w funkcji realizowanych przez nie 

zadania, oraz ruchliwości tj. w zależności od liczby stopni 

swobody ramienia manipulatora. Z przeprowadzonych 

analiz wynika że nie spotyka się manipulatorów 

podwodnych z zastosowaniem więcej niż 7 stopni 

swobody. Liczba ta jest wystarczająca do zapewnienia 

optymalnej ruchliwości ramienia manipulatora. 

Ograniczeniem stosowania większej ilości stopni 

swobody, jest problem sterowania takim manipulatorem, 

co będzie kolejny etapem analizy przedstawionym 

w oddzielnym materiale. 

• from 3 to 5 - manipulators designed for light and 

medium-duty underwater works, used as 
equipment on medium and large ROVs. They are 

characterised by the most favourable ratio of 

manipulation possibilities to their price,
• from 6 - manipulators with the most technically

advanced constructions. The operability of such

devices allows to manipulate objects in space in 

all the 6 points of freedom, as well as to bypass 

obstacles. In practice there are no manipulators 

with a greater number of points of freedom than 

7 used in underwater vehicles, due to the 

significant complexity of the structure, and 

control problems that do not bring measurable 

benefits.

CONCLUSIONS 

This article presented the general structure of 

ROV underwater vehicle manipulators. Attention was 

paid to the functions that the manipulator fulfils in 

relation to the performed activities. The concept of  

a manipulator's degrees of freedom (DOF) was discussed. 

Using the formula determining the number of degrees of 

freedom of the kinematic chain, a formula was developed 

for the number of degrees of freedom of manipulators 

used on underwater vehicles, where the important 

assumption is the use of 1-DOF kinematic elements in 

their construction.  

The most popular construction materials used in 

the construction of manipulators were presented. The 

types of drive sources used were described, detailing 

their advantages and disadvantages.  

Moreover, the concept of the end effector of the 

ROV vehicle manipulator was discussed. Three basic 

types of manipulator used for various purposes were 

distinguished and characterised. An outline of the 

classification of the manipulators in the function of tasks 

implemented by them and mobility was also 

demonstrated depending on the number of degrees of 

freedom of the manipulator's arm. Analyses highlighted 

that underwater manipulators offering more than  

7 degrees of freedom are not in use. However, this 

number is sufficient to ensure optimal mobility of the 

manipulator arm. The limitation to applying more 

degrees of freedom is the problem of controlling such  

a manipulator, which will constitute the next stage of the 

analysis presented in a separate article. 
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VASCULAR COMPLICATION IN AESTHETIC MEDICINE TREATED WITH HYPERBARIC OXYGENATION 

POWIKŁANIE NACZYNIOWE W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ LECZONE HIPERBARIĄ TLENOWĄ
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The most hazardous adverse reactions following hyaluronic acid injections in aesthetic medicine involve vascular complications, known as the Nicolau 
Syndrome. This article presents a vascular complication in the area of the upper part of the nasolabial fold following subcutaneous administration of 0.5 ml 
of hyaluronic acid. At the time of the injection, paling occurred, which was followed by livedo racemosa appearing an hour later. Upon the lapse of a week, 
an ulceration appeared. It was not until the tenth day after the hyaluronic acid injection that hyaluronidase was administered. After 15 hyperbaric oxygen 
exposures, the ulcer was completely healed. 
Keywords: hyaluronic acid, Nicolau Syndrome, cardiovascular complication, hyperbaric oxygenation. 

Najbardziej niebezpieczne reakcje niepożądane po iniekcjach kwasu hialuronowego w medycynie estetycznej, to powikłania naczyniowe czyli Zespół 
Nicolau. W artykule przedstawiono powikłanie naczyniowe w okolicy górnej części fałdu nosowo-wargowego lewego po podaniu podskórnie kwasu 
hialuronowego w ilości 0, 5 ml. W czasie iniekcji wystąpiło zblednięcie, a już po godzinie sinica siateczkowata (livedo racemosa). Po tygodniu pojawiło się 
owrzodzenie. Dopiero dziesiątego dnia od iniekcji kwasu hialuronowego podano hialuronidazę. Po zastosowaniu 15 ekspozycji hiperbarii tlenowej nastąpiło 
całkowite wyleczenie owrzodzenia.  
Słowa kluczowe: kwas hialuronowy, Zespół Nicolau, powikłanie naczyniowe, hiperbaria tlenowa. 

Наиболее опасными и не желательными реакциями после инъекций гиалуроновой кислоты в эстетической медицине являются сосудистые 
осложнения, то есть Синдром Николау. В статье представлено сосудистое осложнение в области верхней части левой носогубной складки, 
появившееся после подкожного введения гиалуроновой кислоты в количестве 0,5 мл. Во время инъекций наблюдалось побледнение, а через час 
сетчатый цианоз (livedo racemosa). Через неделю появились язвы. Только на десятый день после введения гиалуроновой кислоты ввели 
гиалуронидазу. После применения 15 процедур гипербарической оксигенации язвы полностью зажили.  
Ключевые слова: гиалуроновая кислота, Синдром Николау, сосудистые осложнения, гипербарическая оксигенация. 

Die gefährlichsten Nebenwirkungen nach Injektionen von Hyaluronsäure in der ästhetischen Medizin sind vaskuläre Komplikationen, das heißt das Nicolau-
Syndrom. Der Artikel zeigt eine vaskuläre Komplikation im Bereich des oberen Teils der Nasolabialfalte nach subkutaner Verabreichung von Hyaluronsäure 
in einer Menge von 0,5 ml. Zum Zeitpunkt der Injektionen kam es zu einem Verblassen und nach einer Stunde zu Retinoblastis (Livedo racemosa). Nach 
einer Woche erschien ein Geschwür. Erst am zehnten Tag nach der Hyaluronsäureinjektion wurde Hyaluronidase verabreicht. Nach Anwendung der 
aeroben hyperbaren Exposition ist das Geschwür vollständig ausgeheilt. 
Schlüsselwörter: hyaluronsäure, Nicolau-Syndrom, vaskuläre Komplikationen, hyperbarer Sauerstoff. 

Las reacciones adversas más peligrosas tras el tratamiento con inyecciones de ácido hialurónico en medicina estética son las complicaciones vasculares, 
es decir, el síndrome de Nicolau. El artículo presenta las distintas complicaciones vasculares en la parte superior de los pliegues naso labiales que 
aparecieron tras la administración subcutánea de ácido hialurónico en una cantidad de 0,5 ml. Durante la inyección se produjo palidez y, tras tan sólo una 
hora, cianosis retiniana (livedo racemosa). Después de una semana, apareció ulceración. No fue hasta el décimo día tras la inyección de ácido hialurónico 
cuando se administró hialuronidasa. Tras la aplicación de 15 exposiciones de hiperbaria de oxígeno la ulceración se curó completamente.  
Palabras clave: ácido hialurónico, síndrome de Nicolau, complicación vascular, hiperbaria de oxígeno. 
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WSTĘP 

Do korekty zmarszczek i bruzd stosuje się 160 
wypełniaczy produkowanych przez 50 producentów. 
Najbardziej popularnym wypełniaczem jest kwas 
hialuronowy, który po raz pierwszy został zastosowany 
we wrześniu 1996 roku. Była to usieciowana pochodna 
kwasu hialuronowego uzyskana z bakterii Streptococcus 
[1].  

Reakcje niepożądane po zastosowaniu kwasu 
hialuronowego są problemem w medycynie estetycznej. 
Błędne rozpoznanie, to długotrwała nieskuteczna terapia, 
zaś postawienie właściwej diagnozy to szybkie 
wyleczenie. Reakcje niepożądane po iniekcji kwasu 
hialuronowego dzielimy na natychmiastowe i opóźnione. 

Reakcje niepożądane wczesne (rumień, obrzęk, 
stwardnienie) ustępują zwykle w ciągu kilku dni od 
wstrzyknięcia kwasu hialuronowego i zależą głównie od 
poziomu protein i endotoksyn bakteryjnych [2]. 

Reakcje opóźnione występują ok. 1% 
przypadków w postaci grudek, ziarniniaków, owrzodzeń 
oraz biofilmów. Mogą wystąpić w kilka dni, tygodni lub 
miesięcy, a nawet w kilka lat od podania kwasu 
hialuronowego [3,4]. 

Jednak najbardziej niebezpieczne reakcje 
niepożądane po iniekcjach kwasu hialuronowego, to 
powikłania naczyniowe znane jako Zespół Nicolau, które 
powstają już w czasie iniekcji lub w kilka godzin po jego 
podaniu [2].  

Poniżej przedstawiamy przypadek powikłania 
naczyniowego po podaniu kwasu hialuronowego.  

OPIS PRZYPADKU 

45 letniej pacjentce kosmetyczka podała  
w górną część fałdu nosowo-wargowego podskórnie kwas 
hialuronowy w ilości 0, 5 ml. Już w czasie podawania 
wypełniacza w miejscu iniekcji wystąpiło zblędnięcie 
okolicy miejsca wstrzyknięcia i ból. Po godzinie od iniekcji 
wystąpiła sinica siateczkowata (livedo racemosa), ból 
promieniujący do lewego oka, wydzielina wodnista  
z lewego otworu nosowego i łzawienie oka lewego. 
Bolesność w miejscu podania kwasu hialuronowego 
nasilała się z upływem czasu (rys. 1). Następnego dnia 
kosmetyczka rozpoznała opryszczkę i zleciła leczenie 
miejscowe (rys. 2).  

INTRODUCTION 

Currently, aesthetic medicine uses 160 fillers 
produced by 50 producers to correct wrinkles and 
furrows. The most popular filler is hyaluronic acid, which 
was first used in September 1996. It was a cross-linked 
derivative of hyaluronic acid obtained from Streptococcus 
bacteria [1]. 

Adverse reactions following the use of 
hyaluronic acid constitute an important problem in 
aesthetic medicine. A misdiagnosis may involve a long-
lasting ineffective therapy, whereas proper diagnosis 
results in a quick healing process. Adverse reactions after 
the injection of hyaluronic acid may be divided into early 
and delayed reactions. 

Early adverse reactions (erythema, oedema, 
callosity) usually disappear within a few days following 
an injection of hyaluronic acid and depend mainly on the 
level of proteins and bacterial endotoxins [2]. 

Delayed reactions occur in about 1% of cases in 
the form of papules, granulomas, ulcers and biofilms. 
They may occur several days, weeks or months, or even 
years following administration of hyaluronic acid [3,4]. 

However, the most dangerous adverse reactions 
following the injections with hyaluronic acid are vascular 
complications, i.e. the Nicolau Syndrome, which typically 
occurs during the injection or a few hours after its 
administration [2]. 

Below we present a case of an occurrence of 
vascular complications following the administration of 
hyaluronic acid.  

CASE DESCRIPTION 

A beautician administered to a 45-year-old 
woman a subcutaneous dose of 0.5 ml of hyaluronic acid 
under the upper part of the nasolabial fold. Immediately 
after the administration of the filler, paling and pain 
occurred at the injection site. One hour after the injection, 
retinoblastoma (livedo racemosa) occurred as well as 
pain radiating to the left eye and a watery secretion from 
the left nasal passage and tearing of the left eye. Also,  
a sore which had developed in the locality of the 
application of the hyaluronic acid intensified (fig. 1). The 
next day, the beautician diagnosed herpes and 
recommended local treatment (fig. 2). 
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Fig. 1/ Rys. 1 Fig. 2/ Rys. 2 

Po trzech dniach konsultacja w szpitalnym 
oddziale ratunkowym. Zlecono tylko maść antybiotykową 
(rys. 3). Obrzęk i ból w miejscu podania wypełniacza 
narastały i po tygodniu od podania pojawiło się 
owrzodzenie (rys. 4).  

Three days later, the woman appeared for 
consultation at the Emergency Ward in a hospital. An 
antibiotic ointment was prescribed (fig. 3). Oedema and 
pain in the locality in which the filler was administered 
had increased, and an ulcer appeared within a week of the 
treatment (fig. 4).  

Fig. 3/ Rys. 3 Fig. 4/ Rys. 4 

Dopiero dziesiątego dnia od iniekcji kwasu 
hialuronowego w górną część fałdu nosowo-wargowego 
podano 100 U hialuronidazy w celu rozpuszczenia 
wypełniacza. Dodatkowo zastosowano terapię 
antybiotykową (cyprofloksacynę i klarytromycynę) oraz 
prednizon (rys. 5).  

Już następnego dnia po wstrzyknięciu 
hialuronidazy ból ustąpił i zmniejszył się obrzęk. W celu 
przyśpieszenia leczenia owrzodzenia zalecono 
zastosowanie hiperbarii tlenowej (HBO). Każda sesja HBO 
pod ciśnieniem 2,5 ATA trwała 90 minut, podczas której 
pacjentka oddychała tlenem z przerwami 5-cio 
minutowymi w czasie których oddychała powietrzem.  
W trakcie leczenia HBO następowało stopniowe 
zmniejszenie owrzodzenia i po 15 ekspozycjach nastąpiło 
całkowite jego wyleczenie. Obecnie w miejscu 
owrzodzenia występuje mało widoczna blizna zanikowa  
(rys. 6, 7).  

It was not until the tenth day following the 
injection of hyaluronic acid in the upper part of the 
nasolabial fold that 100 U of hyaluronidase was 
administered to the patient for the purpose of dissolving 
the filler. In addition, an antibiotic therapy (ciprofloxacin 
and clarithromycin) and prednisone (fig. 5) were used. 

As a result of this, by the next day, the pain 
subsided and the swelling decreased. To accelerate the 
treatment of the ulcer, the use of hyperbaric oxygen 
(HBO) was recommended. Each HBO session at 2.5 ATA 
pressure lasted 90 minutes during which the patient 
breathed oxygen with 5-minute breaks during which she 
breathed air. During HBO treatment, the ulcer was 
gradually reduced and after 15 exposures the ulcer was 
completely healed. At present, there is mild scarring at 
the place of ulceration (fig. 6, 7). 
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Fig. 5/ Rys. 5 Fig. 6/ Rys. 6 

Fig. 7/ Rys. 7 

DYSKUSJA 

W ostatnich latach zabiegi z zakresu medycyny 
estetycznej wykonują osoby nieuprawnione  
np. kosmetyczki. Pacjentka nie została poinformowana 
przez kosmetyczkę o możliwości wystąpienia reakcji 
niepożądanych. Już w trakcie podawania wypełniacza, 
wystąpiło zblednięcie skóry i ból w miejscu iniekcji. 
Kosmetyczka zlekceważyła ten objaw, ponieważ nie znała 
reakcji niepożądanych po iniekcji kwasu hialuronowego. 
Po kilku godzinach wystąpiła sinica siateczkowata  
w okolicy koniuszka nosa i górnej lewej okolicy bruzdy 
nosowo-wargowej. Kosmetyczka rozpoznała opryszczkę  
i zleciła leczenie miejscowe. Pacjentka trzeciego dnia 
zgłosiła się do oddziału ratunkowego, gdzie rozpoznano 
tylko infekcje bakteryjną i zlecono tylko maść 
antybiotykową. Siódmego dnia po iniekcji wystąpiło 
owrzodzenie w okolicy górnej lewej bruzdy nosowo-
wargowej. Dopiero dziesiątego dnia po podaniu kwasu 
hialuronowego zastosowano właściwe leczenie. Po 
wykonaniu testu śródskórnego, podano hialuronidazę. 

Przed podaniem hialuronidazy należy wykonać 
test alergiczny. W rzadkich przypadkach po podaniu 
hialuronidazy (u 0,1% pacjentów) może wystąpić 
pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy. Hialuronidaza 
jest pochodzenia zwierzęcego (wołowa lub owcza)  
i alergia może być typu I (natychmiastowa) i IV 
(opóźniona).  

W opisanym przypadku nastąpiło tylko 
uciśnięcie tętnicy twarzowej przez kwas hialuronowy. 
Objawy to zblędnięcie i ból w miejscu iniekcji. Wtedy 
należy przerwać zabieg, wykonać aspirację i natychmiast 
w celu rozpuszczenia kwasu hialuronowego podać 
hialuronidazę [1,2,3,4,5].  

W razie wystąpienia owrzodzenia należy 
zastosować hiperbarię tlenową [6]. 

DISCUSSION 

In recent years, aesthetic medicine procedures 
are frequently performed by unqualified persons, e.g. 
beauticians. The patient was not informed by the 
beautician about the possibility of an occurrence of 
adverse reactions. Already during the administration of 
the filler, skin paling and pain appeared at the injection 
site. The beautician disregarded the symptom as she was 
not familiar with the possible adverse reactions following 
an injection of hyaluronic acid. Upon the lapse of just  
a few hours, livedo racemosa occurred around the apex of 
the nose and the upper left side of the nasolabial furrow. 
The beautician diagnosed herpes and recommended local 
treatment. On the third day the patient arrived at the 
emergency ward at a hospital where only a bacterial 
infection was diagnosed and an antibiotic ointment 
prescribed. On the seventh day following the injection, an 
ulcer occurred around the upper left nasolabial furrow. It 
was not until the tenth day after the application of the 
hyaluronic acid that the right treatment was applied. 
Following an intradermal test, 100 U of hyaluronidase 
was administered to the upper nasolabial furrow region. 
Already a few minutes after the injection of 
hyaluronidase, the pain subsided and the swelling 
decreased. In order to accelerate the treatment of ulcers, 
the use of hyperbaric oxygenation was recommended. 

Before administering hyaluronidase an allergic 
test should be performed – in rare cases, urticaria or 
angioedema may occur (in 0.1% of patients) following the 
administration of hyaluronidase. Hyaluronidase is of an 
animal origin (bovine or ovine) and the occurring allergy 
may be of type I (immediate) and IV (delayed). 

In the described case, only a compression of the 
facial artery by hyaluronic acid occurred. The symptoms 
included paling and pain at the injection site. In such an  
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O wiele poważniejsze są iniekcje donaczyniowe, 
ponieważ podanie tylko 0,05 ml kwasu hialuronowego, 
może prowadzić do ślepoty [1,2,3,4,5]. Anatomiczna 
zmienność przebiegu naczyń na twarzy, powoduje 
nieprzewidywalność zabiegu. Szczególnie niebezpieczne 
są zabiegi iniekcji kwasu hialuronowego w okolicę nosa. 
Tętnica grzbietowa nosa, która jest końcowym 
odgałęzieniem tętnicy ocznej może być pojedyncza lub 
podwójna. Średnica pojedynczej tętnicy grzbietowej nosa 
może wynosić aż 1 mm [4].  

Inną niebezpieczną okolicą jest bruzda nosowo-
wargowa w której przebiega tętnica twarzowa, 
przechodząca nastepnie w tętnicę kątową, która łączy się 
z tętnicą oczną [3]. W opisanym przypadku objawy 
naczyniowe powstały na skutek uciśnięcia kwasem 
hialuronowym tętnicy twarzowej.  

WNIOSKI 

• Augmentację bruzd i zmarszczek mogą 
wykonywać się tylko lekarze, znający anatomię 
i zasady postępowania w przypadku wystąpienia 
reakcji niepożądanych.

• Powikłania naczyniowe zaliczamy do 
najpoważniejszych w medycynie estetycznej. 

• Jeśli w czasie podawania kwasu hialuronowego,
występuje zblednęcie skóry i ból, należy 
przerwać zabieg i natychmiast podać 
hialuronidazę, celem rozpuszczenia 
wypełniacza.

• Hiperbaria tlenowa może odgrywać istotną rolę 
w leczeniu powikłań naczyniowych medycyny 
estetycznej.

event it is required to interrupt the procedure and 
immediately administer hyaluronidase for the purpose of 
dissolving the hyaluronic acid [1,2,3,4,5]. If ulceration 
occurs, it is necessary to apply hyperbaric oxygenation 
[6]. 

Intravascular injections are much more serious 
as the administration of as little as 0.05 ml of hyaluronic 
acid may result in blindness [1,2,3,4,5]. Anatomic changes 
in the facial vessels make the procedure unpredictable. 
Injections with hyaluronic acid in the nasal region are 
particularly hazardous. The dorsal nasal artery, which 
constitutes the terminal branch of the ophthalmic artery, 
may be single or double. The size of a single nasal dorsal 
artery may reach as much as 1 mm [4]. 

Another hazardous area is the nasolabial fold 
through which the facial artery passes and then transfers 
into the angular artery that connects with the ophthalmic 
artery [3]. In the described case, vascular symptoms 
occurred as a result of compression on the facial artery 
with hyaluronic acid. 

CONCLUSIONS 

• The augmentation of wrinkles and furrows 
should only be performed by physicians who 
know the anatomy and rules of conduct in the 
case of an occurrence of adverse reactions.

• Vascular complications are among the most
serious complications in aesthetic medicine. 

• In the event of an occurrence of skin paling and 
pain while administering hyaluronic acid, it is 
required to immediately stop the treatment and 
administer hyaluronidase to dissolve the filler. 

• Hyperbaric oxygenation may play an important 
role in the treatment of vascular complications 
of aesthetic medicine.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

This paper presents a case report of a patient with a diagnosed complication of a sternum wound which was treated using hyperbaric oxygen, emphasizing 
the truism of the benefits of combined surgical therapy, antibiotic therapy and oxybarotherapy. 
Keywords: oksybaroterapia, trudnogojąca się rana, mostek. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono opis przypadku pacjenta z rozpoznanym powikłaniem rany mostka, leczonego hiperbarycznie, podkreślając 
trualizm korzyści zespolonej terapii chirurgicznej, antybiotykoterapii i oksybaroterapii.   
Słowa kluczowe: oxybarotherapy, slow-healing wound, sternum. 

В этом исследовании представлен отчет о пациенте с диагностированным осложнением раны грудины, который проходил гипербарическое 
лечение, и подчеркивается тройная польза от комбинации хирургической терапии, антибиотикотерапии и оксибаротерапии.  
Ключевые слова: оксибаротерапия, трудно заживающая рана, грудина. 

Die vorliegende Ausarbeitung präsentiert den Fallbericht eines Patienten mit einer diagnostizierten Komplikation einer Sternumwunde, hypebarisch 
behandelt, wobei die Gemeinsamkeit der Vorteile einer kombinierten chirurgischen Therapie, einer antibiotischen Therapie und einer Oxybarotherapie 
hervorgehoben wird. 
Schlüsselwörter: oxybarotherapie, schwer verheilende wunde, sternum. 

El presente artículo describe el caso de un paciente diagnosticado de complicaciones en una herida del esternón, sometido a tratamiento hiperbárico, 
acentuando la verdad de los beneficios de la terapia quirúrgica combinada, la terapia antibiótica y la oxibaroterapia.  
Palabras clave: oxibaroterapia, herida difícil de curar, esternón. 
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WSTĘP 

Przyśpieszenie gojenia przewlekłych, trudno 

gojących się ran zmniejsza ryzyko powikłań, zwiększa 

możliwości stosowania leczenia i rehabilitacji oraz 

poprawia jakość życia pacjentów. Pomimo 

wykorzystywania różnych metod terapeutycznych 

efektywne leczenie ran przewlekłych wciąż stanowi 

wyzwanie. Jedną z metod terapeutycznych w tym 

obszarze, wymagającą dalszych badań, jest tlenoterapia 

hiperbaryczna. Podkreśleniu zasługuje fakt, iż poważny 

problem kliniczny, jakim jest leczenie ran przewlekłych, 

stanowi obecnie istotny problem diagnostyczny, naukowy 

i ekonomiczny [1].   

Trualizm korzyści stosowania oksybaroterapii 

dotyczy zarówno aspektów stricte medycznych, ale także: 

ekonomicznych i społecznych. Podejmując próbę analizy 

skuteczności tej metody leczenia należy skupić się także 

na dodatkowych korzyściach takich jak: obniżenia 

kosztów społecznych wynikających z inwalidztwa  

i przede wszystkim, poprawy jakości życia chorego.  

Niniejsza praca przedstawia proces 

terapeutyczny pacjenta z rozpoznanym powikłaniem rany 

mostka, leczonego hiperbarycznie. Podkreślono trualizm 

korzyści zespolonej terapii: chirurgicznej, 

antybiotykoterapii i oksybaroterapii.   

RANA PRZEWLEKŁA 

Rany przewlekłe stanowią ważny problem 

zdrowotny, dotyczący wielu osób na świecie. W krajach 

rozwijających się występuje u 1-2% populacji [2,7]. 

Przybliżona liczba chorych w Polsce cierpiących  

z powodu ran przewlekłych to ok. 500tys. osób [8].  

Rany przewlekłe są to rany, które nie podlegają 

procesowi fizjologicznego leczenia. Pozostają one 

,,uwięzione” nieskoordynowanej i samopodtrzymującej 

się fazie zapalenia, która upośledza prawidłowe 

odnawianie się anatomicznej i funkcjonalnej integralności 

[2]. Rana przewlekła bywa definiowana także, jako 

uszkodzenie skóry utrzymujące się dłużej niż 6 tyg. lub 

uszkodzenie często się odnawiające [3]. Trudno podać 

uniwersalną jedną definicję rany przewlekłej.  

W literaturze przedmiotu podawane różne okresy braku 

procesu gojenia się rany (od 4 tygodni do kilku miesięcy), 

zazwyczaj wydłużenie okresu gojenia się rany powyżej  

6-8 tygodni,  uznaje się jako podstawę do rozpoznania 

rany przewlekłej [4,5].  

Jak wynika z analizy piśmiennictwa, problemy 

kliniczne związane z powikłaniami w postaci rozejścia się 

mostka po zabiegach kardiochirurgicznych w których 

wykonywano sternotomie pośrodkową,  stanowią od 0,5 

do 5 % zabiegów [6].  

Poniżej przedstawiono przypadek pacjenta 

leczonego w Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran 

w Bydgoszczy. 

OPIS PRZYPADKU 

Pacjent 67 skierowany do Centrum Hiperbarii 

Tlenowej i Leczenia Ran z powodu trudno gojącej się rany 

mostka po sternotomii. W wywiadzie: niewydolność 

serca, napadowe migotanie przedsionków, SM. Dnia 

14.12.2015 pacjent poddał się zabiegowi 

kardiochirurgicznemu. 

INTRODUCTION 

Accelerating the healing of chronic, difficult to 

heal wounds reduces the risk of complications, increases 

the possibility of treatment and rehabilitation, and 

improves the quality of life of patients. Despite the use of 

various therapeutic methods, effective treatment of 

chronic wounds is still a challenge. One of the therapeutic 

methods in this area, requiring further research, is 

hyperbaric oxygen therapy. It should be emphasized that 

the treatment of chronic wounds is a significant 

diagnostic, scientific and economic problem [1]. 

The truism of the benefits of the use of 

oxybarotherapy concerns not just strictly medical aspects, 

but also economic and social aspects. In attempting to 

analyse the effectiveness of this method of treatment one 

should also focus on additional benefits such as: reduction 

of social costs resulting from disability and, above all, 

improvement of the patient's quality of life. 

This paper presents the therapeutic process of  

a patient with a diagnosed complication of a sternum 

wound treated with the aid of hyperbaric oxygen. The 

truism of the benefits of combined therapy: surgical 

treatment, antibiotic therapy and oxybarotherapy. 

CHRONIC WOUND 

Chronic wounds are an important health 

problem affecting many people around the world. In 

developing countries, it affects 1-2% of the population 

[2,7]. The approximate number of patients suffering from 

chronic wounds in Poland is about 500,000. people [8]. 

Chronic wounds are wounds that are not subject 

to physiological treatment. They remain "trapped" by an 

uncoordinated and self-sustaining phase of inflammation 

that impairs the correct renewal of anatomical and 

functional integrity [2]. A chronic wound can also be 

defined as skin damage lasting longer than 6 weeks or  

a frequently renewing lesion [3]. It is difficult to give one 

universal definition of a chronic wound, in the literature 

on the subject, different periods of wound healing (from 4 

weeks to several months), usually an extension of the 

wound healing period above 6-8 weeks, are considered as 

a basis for diagnosis of a chronic wound [4,5]. 

As results from the analysis of the literature, 

clinical problems related to complications in the form of  

a sternal divergence after cardiac surgery in which  

a middle sternotomy was performed constitute from 0.5 

to 5% of procedures [6]. 

The following is a case of a patient being treated 

at The Centre for Hyperbaric Oxygen and Treatment of 

Wounds in Bydgoszcz. 

CASE DESCRIPTION 

Patient, aged 67, directed to The Centre for 

Hyperbaric Oxygen and Treatment of Wounds due to  

a reluctant wound of the sternotomy bridge. The patient 

presented with the following conditions: heart failure, 

paroxysmal atrial fibrillation, MS. On December 14, 2015, 

the patient underwent cardiac surgery. Procedure 

performed: aortic valve implantation and supra-coronary 

prosthesis.  

During surgery due to profuse bleeding, the 

decision was made to postpone closure of the chest.  
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Wykonano: implantację zastawki aortalnej oraz protezy 

nadwieńcowej. 

W trakcie operacji ze względu na obfite 

krwawienie, podjęto decyzje o odroczeniu zamknięcia 

klatki piersiowej. W dniu 15.12.2016 po stabilizacji stanu 

ogólnego pacjenta, podjęto decyzję o zamknięciu klatki 

piersiowej. Przebieg zabiegu był bez powikłań. W okresie 

pooperacyjnym, chory był pobudzony psychoruchowo. 

Doszło do pęknięcia drutów mocujących i niestabilności 

mostka. Zauważono znaczny wyciek treści surowiczej  

z rany. Włączono antybiotykoterapię wg posiewu. Ranę 

otwarto w dolnej części oraz założono opatrunek VAC. 
Dnia 30.12.2016 ponownie zamknięto ranę klatki 

piersiowej. Po kilku dniach doszło do niestabilności 

mostka i jego rozejścia. Ponownie otwarto ranę klatki 

piersiowej, usunięto odłamy kostne i martwaki. Założono 

opatrunek VAC oraz włączono antybiotykoterapię.  

W wykonanym posiewie z wymazu z rany: 

Corynebacterium species, Staphylococus species, 

Staphylococus epidermidis. Dnia 07.04.2016r, z powodu 

trudno gojącej się rany mostka, pacjent został skierowany 

do Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran w 

Bydgoszczy celem włączenia w proces terapeutyczny 

tlenoterapii hiperbarycznej. Przy przyjęciu w obrazie 

stanu miejscowego stwierdzono: rana  

o wymiarach 22 cm/5cm, głębokość 6 cm. Miejscowo 

włóknik i ogniska martwicy, stan zapalny. Duża ilość 

ropnego wysięku z rany. W wywiadzie ponadto 

nadciśnienie tętnicze. Z powodu silnych dolegliwości 

bólowych – (NRS 6-8 punktów), pacjent przewlekle od 

kilku lat przyjmował leki przeciwbólowy: Tramal, 

Pyralgina, Paracetamol.  

On December 15, 2016, after stabilization of the general 

condition of the patient, a decision was made to close the 

chest. The course of the procedure was without 

complications. In the postoperative period, the patient 

was agitated in terms of the psychomotor behaviour. 

Subsequently the fastening wires responsible for securing 

the sternum broke and a significant leak of serous content 

from the wound was noted. Antibiotic therapy was 

initiated and the lower part of the wound was opened in 

order to apply a VAC dressing. On December 30, 2016, the 

chest wound was again closed. After a few days, the 

sternum became unstable and dispersed. The chest 

wound was reopened and necrotic bone fragments 

removed.  

The VAC dressing was re-applied and again 

antibiotic therapy was included. In the performed swab 

the following bacterial cultures were noted: 

Corynebacterium species, Staphylococcus species, 

Staphylococus epidermidis. On April 7, 2016, due to 

difficulties in healing the sternum wound, the patient was 

referred to The Center for Hyperbaric Oxygen and 

Treatment of Wounds in Bydgoszcz in order to include 

hyperbaric oxygen therapy in the therapeutic process. 

Upon arrival at the center it was found that the patient 

had a wound measuring 22 cm/5 cm, depth 6 cm. Topical 

fibrin and necrosis occurred along with inflammation 

with a large amount of purulent exudate coming from the 

wound. In the past, moreover, the patient had suffered 

from hypertension and due to severe pain  (NRS 6-8 

points), the patient has been taking painkillers: Tramal, 

Pyralgina, Paracetamol.  

Fig. 1 Image of the local condition at the admission to The Centre for Hyperbaric Oxygen and Wound Treatment. Source: own materials. 

Rys. 1 Obraz stanu miejscowego przy przyjęciu do Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran. Źródło: materiały własne. 

Pacjent zakwalifikowany został do 30 sesji 

tlenoterapii hiperbarycznej. Pomiar prężności tlenu  

w skórze (TcPO2) w pierwszym tygodniu terapii przed 

sesją w komorze hiperbarycznej wynosił 28 mmHg, po 

terapii 52 mm słupa rtęci.  

Nie obserwowano wystąpienia jakichkolwiek 

powikłań tlenoterapii hiperbarycznej. Z powodu znacznej 

ilości wysięku z okolic rany, włączono ciprofloxacynę  a w 

dalszej kolejności kloksacylinę. Pacjent przez cały okres 

pobytu pozostawał pod stałą kontrolą lekarza 

prowadzącego oraz triagujacego do leczenia 

oksybaroterapią.  

W trakcie pobytu w Centrum Hiperbarii 

Tlenowej i Leczenia Ran pacjent oprócz tlenoterapii  

The patient was qualified for 30 hyperbaric 

oxygen therapy sessions. Measurement of oxygen tension 

in the skin (TcPO2) in the first week of therapy before the 

session in the hyperbaric chamber was 28 mmHg, after 

therapy 52 mm mercury. 

No hyperbaric oxygen therapy complications 

were observed. Due to a significant amount of exudate 

from the wound area, ciprofloxacin was included, 

followed by cloxacillin. During the entire stay, the patient 

remained under the constant supervision of the attending 

and triage doctor for treatment with oxybarotherapy. 

During his stay at The Center for Hyperbaric 

Oxygen and Wound Treatment, the patient was supplied 

with hyperbaric oxygen therapy with the use of highly 
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hiperbarycznej zaopatrywano ranę z wykorzystaniem 

wysokospecjalistycznych opatrunków. Po 29 z 30 sesji 

tlenoterapii hiperbarycznej w dniu 20.05.2016 

zakończono oksybaroterapię. Oczywiście pacjent nadal 

przebywał pod stałą kontrolą lekarza prowadzącego. 

Uzyskano efekt przeciwbólowy (3 punktów w skali NSR), 

a także poprawę stanu miejscowego rany przewlekłej. 

Uzyskano także brak oznak stanu zapalnego.  

specialised dressings. After 29 out of 30 sessions of 

hyperbaric oxygen therapy, on May 20, 2016, 

oxybarotherapies were completed. Of course, the patient 

was still under the constant supervision of the attending 

physician. An analgesic effect was obtained (3 points on 

the NSR scale) as well as an improvement of the local 

condition of the chronic wound. There were also no signs 

of inflammation.  

Fig. 2 Image of the local state after the end of hyperbarotherapy. Source: own materials.   

Fot. 2 Obraz stanu miejscowego po zakończeniu hiperbaroterapii. Źródło: materiały własne. 

Ostatecznie uzyskano: 

• brak oznak stanu zapalnego skóry,

• wygojenie rany przewlekłej okolicy mostka,

• znaczną poprawę stanu miejscowego bez oznak 

zakażenia, 

• zmniejszenie dolegliwości bólowych (na koniec 

terapii 3 pkt. w skali NRS). 

WNIOSKI 

Konkludując należy stwierdzić, że tlenoterapia 

hiperbaryczna jest efektywna w leczeniu ran 

przewlekłych w grupie pacjentów dorosłych Tlenoterapia 

hiperbaryczna poprzez bezpośrednie hamowanie wzrostu 

bakterii beztlenowych a także pobudzanie właściwości 

bakteriobójczych krwinek białych w walce z bakteriami 

tlenowymi stanowi ważny element wspomagający  

w leczeniu zakażenia. Włączenie w proces terapeutyczny 

tlenoterapii hiperbarycznej z pewnością skraca czas 

terapii a w wielu przypadkach pozwala uchronić pacjenta 

przed powikłaniami w postaci inwalidztwa. Terapia 

hiperbaryczna jest kosztowna, skraca jednak czas 

hospitalizacji oraz użycie drogich antybiotyków, co  

w ostatecznej analizie może okazać się korzystne [9]. 

Należy podkreślić, że tlenoterapia hiperbaryczna 

stanowi terapię wspomagającą i nie może stanowić 

alternatywy dla leczenia chirurgicznego czy 

antybiotykoterapii. Doświadczenia terapeutyczne 

autorów pozwalają zwrócić uwagę na korzystne zmiany 

mierzonych parametrów: maksymalnego nasilenia bólu, 

maksymalnych rozmiarów rany. 

Autorzy podejmują prace nad oceną wpływu 

leczenia tlenem hiperbarycznym ran przewlekłych 

dostrzegli jeszcze jeden aspekt. Mianowicie istotną 

sprawą, jest także poprawa jakości życia pacjentów  

z ranami przewlekłymi.  

Final results: 

• no signs of skin inflammation,

• healing wounds in the chronic area of the

sternum,

• significant improvement of the local condition 

without signs of infection, 

• reduction of pain (at the end of 3-point therapy 

on the NRS scale). 

CONCLUSIONS 

In conclusion, hyperbaric oxygen therapy is 

effective in the treatment of chronic wounds in adult 

patients. Hyperbaric oxygenotherapy by directly 

inhibiting the growth of anaerobic bacteria and 

stimulating the bactericidal properties of white blood 

cells in the fight against aerobic bacteria is an important 

supportive element in the treatment of infection. The 

inclusion of hyperbaric oxygen therapy in the therapeutic 

process certainly reduces the time of therapy and in many 

cases allows to protect the patient against complications 

in the form of disability. Hyperbaric therapy is expensive, 

however, it shortens the time of hospitalization and the 

use of expensive antibiotics, which in the final analysis 

may turn out to be beneficial [9]. 

It should be emphasized that hyperbaric oxygen 

therapy is a supportive therapy and cannot be an 

alternative to surgical treatment or antibiotic therapy. 

The therapeutic experience of the authors allows to pay 

attention to favorable changes in measured parameters: 

maximum pain intensity, maximum wound size. 

The authors are undertaking work on the 

evaluation of the impact of hyperbaric oxygen treatment 

on chronic wounds, but they have noticed one more 

aspect. Namely, it is also important to compare the quality 

of life of patients with chronic wounds. 
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STUDIES ON THE EFFECTS OF HYPERBARIC OXYGENATION ON THE OPSONIC INDEX AND 

HAEMATOLOGICAL BLOOD IMAGE IN RABBITS 

BADANIA NAD WPŁYWEM HIPERBARII TLENOWEJ NA INDEKS OPSONINOWY ORAZ OBRAZ

HEMATOLOGICZNY KRWI U KRÓLIKÓW

Tadeusz Doboszyński, Kazimierz Ulewicz, Bogdan Łokucijewski, Przemysław Michniewski 

Department of Maritime Medicine of the Military Medical Academy in Gdynia, Poland 
Katedra Medycyny Morskiej Wojskowej Akademii Medycznej w Gdyni 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Hyperbaric oxygen toxicity studies were conducted on rabbits using the opsonic index determination.The study was conducted on 15 animals that had 
opsonin index examined prior to hyperbaric oxygen exposure. They were then subjected to an hourly exposure to hyperbaric oxygen with overpressure 
values of 1.8, 2.4 and 3.1 atm in groups of 5 animals. After the exposure, the opsonium index was re-examined upon the lapse of 1, 2 and 10 days. 
Parallelly, the morphological image of the blood was examined.There was a statistically significant increase in the index in the first two days after exposure, 
independent of the value of oxygen overpressure. On the 10th day, the index value approached the initial one. 
Keywords: hiperbaric, oxygen, toxicity, opsonins. 

Badania toksyczności tlenu hiperbarycznego prowadzono na królikach za pomocą określania indeksu opsoninowego. Badanie przeprowadzono na 
15-u zwierzętach, u których przed poddaniem hiperbarii tlenowej zbadano indeks opsoninowy. Następnie poddano je godzinnej ekspozycji na tlen 
hiperbaryczny o nadciśnieniach 1,8 , 2,4 i 3,1 atm w grupach po 5 zwierząt. Po ekspozycji indeks opsoninowy badano ponownie po 1, 2 i 10 dobach. 
Równolegle badano obraz morfologiczny krwi. 
Stwierdzono istotne statystycznie podwyższenie indeksu w pierwszych dwóch dobach po ekspozycji, niezależne od wartości nadciśnienia tlenu. W 10 dobie 
wartość indeksu zbliżała się do wyjściowej. 
Słowa kluczowe: hiprbaria, tlen, toksyczność, opsoniny. 

Исследования по влиянию гипербарической оксигенации на опсонический индекс и гематологическую картину крови у кроликов Гипербарические 
тесты на токсичность кислорода проводились у кроликов путем определения опсонического индекса. Исследование проводилось на 15 животных, 
у которых опсонический индекс был исследован до гипербарической оксигенации. Затем их подвергали часовому воздействию гипербарического 
кислорода с избыточным давлением 1,8, 2,4 и 3,1 атм. в группах по 5 животных. После воздействия опсонический индекс повторно исследовался 
через 1, 2 и 10 суток. Морфологический образ крови исследовали параллельно. Установлено статистически значимое увеличение индекса 
в первые двое суток после воздействия, независимо от величины избыточного давления кислорода. На 10 сутки значение индекса приблизилось 
к исходному значению. 
Ключевые слова: гипербария, кислород, токсичность, опсонины. 

Untersuchungen zu den Auswirkungen der Sauerstoffhyperbarie auf den opsonischen Index und das hämatologische Blutbild bei Kaninchen. Die hyperbare 
Sauerstofftoxizität wurde an Kaninchen mittels Bestimmung des opsonischen Index an 15 Tieren durchgeführt, bei denen der Opsoniumindex vor der 
Sauerstoffhyperbarisierung untersucht wurde. Man hat sie dann in Gruppen von 5 Tieren einer stündlichen Exposition von hyperbarem Sauerstoff mit 1,8, 
2,4 und 3,1 atm Überdruck ausgesetzt. Nach der Exposition wurde der Opsonium-Index nach 1, 2 und 10 Tagen erneut untersucht, parallel wurde das 
morphologische Bild des Blutes untersucht, wobei der Index in den ersten beiden Tagen nach Exposition unabhängig vom Wert des Sauerstoffüberdrucks 
statistisch signifikant anstieg. Am 10. Tag näherte sich der Indexwert dem Anfangswert. 
Schlüsselwörter: Hyperbarie, Sauerstoff, Toxizität, Opsonine. 

Estudios sobre los efectos de la hiperbaria de oxígeno en el índice de opsonina y el cuadro hematológico en conejos. Se realizaron estudios de toxicidad 
por oxígeno hiperbárico en conejos mediante la determinación del índice de opsonina. El estudio se realizó en 15 animales en los que se había estudiado 
el índice de opsonina antes de ser sometidos a hiperbaria de oxígeno. A continuación, fueron sometidos a una hora de exposición a oxígeno hiperbárico 
con una sobrepresión de 1,8, 2,4 y 3,1 atm en grupos de 5 animales. Tras la exposición, se volvió a determinar el índice de opsonina después de 1,2 y 10 
días. De forma paralela se examinó el cuadro hematológico. Se comprobó un aumento estadísticamente significativo en el índice en los dos primeros días 
tras la exposición, independientemente del valor de la sobrepresión de oxígeno. El 10 día el valor del índice se acercaba al valor inicial. 
Palabras clave: hiperbaria, oxígeno, toxicidad, opsonina. 
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WSTĘP

Zagadnienie wpływu hiperbarii tlenowej  

i toksyczności tlenu na zwierzęta doświadczalne  

i człowieka jak również przebieg reakcji 

immunologicznych w tych warunkach było już 

przedmiotem naszych zainteresowań [13,4,5,8,10]  

a obecnie skłoniło nas do podjęcia próby określenia 

toksyczności tlenu w oparciu o indeks opsoninowy.  

W przeciwieństwie do szeregu publikacji dotyczących 

zmiany indeksu fagocytarnego jako wyrazu odczynowości 

w ustroju na działanie czynnika toksycznego [9,11],  

w dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono danych co do 

zastosowania indeksu opsoninowego dla określenia 

wpływu hiperbarii tlenowej na ustrój. Zastosowanie 

indeksu opsoninowego do tego rodzaju badań wydawało 

się celowym ze względu na możliwość wyeliminowania  

z eksperymentu leukocytów badanego zwierzęcia, a tym 

samym uniknięcia bezpośredniego oddziaływania na nie 

hiperbarii tlenowej.  

 O wyborze metody immunologicznej 

zadecydował również między innymi fakt, że hiperbaria 

tlenowa wywiera wpływ na czynność osi przysadka - kora 

nadnerczy [1,6,2], która z kolei oddziaływuje na procesy 

immunogenezy [3]. Procesy te są stymulowane przez 

mineralokortikoidy, a wyrażają się zwiększeniem 

aktywności fagocytów, co potwierdza możliwość 

zahamowania stymulacji, a tym samym fagocytarnej 

aktywności leukocytów w krwi przez usunięcie kory 

nadnerczy [12]. Dane te podkreślają rolę układu 

hormonalnego w procesach odpornościowych, podobnie 

jak obserwuje się to odnośnie układu nerwowego [3]  

w procesach regulacji syntezy przeciwciał. 

MATERIAŁ I METODA 

Przeprowadzone badania na królikach płci 

obojga, dorosłych, wagi 2,0 - 2,5 kg, hodowanych  

w warunkach standardowych, u których w pierwszej fazie 

badań (15 zwierząt) określono indeks opsoninowy 

według metodyki podanej przez Zabłockiego [16] przy 

użyciu leukocytów świnki morskiej oraz szczepu 

gronkowca hemolizującego (hemoliza alfa), 

enterotoksycznego (enterotoksyna A), 

koagulazododatniego numer 264 przy zastosowaniu 

zawiesiny bakteryjnej o stężeniu około 300 milionów 

drobnoustrojów w jednym ml3..Następnie te same 

zwierzęta poddano działaniu hiperbarii tlenowej przy 

ciśnieniu 1,8 atm, 2,4 atm, 3,1 atm O2, stosując to 

nadciśnienie w komorze przez jedną godzinę (dla każdego 

ciśnienia użyto 5 zwierząt). Następnie u każdego 

zwierzęcia określono ponownie indeks opsoninowy  

w próbkach krwi pobranych przed ekspozycją, w jedną 

godzinę po ekspozycji, po 24 i 48 godzinach po ekspozycji, 

oraz po 10 dniach. 

Równolegle do tych badań wykonywano badania 

hematologiczne krwi (hemoglobina, erytrocyty, 

leukocyty, indeks, retikulocyty oraz hematokryt), a także 

dokonywano rozdziału białek w surowicy krwi królików 

badanych stosując elektroforezę bibułową przy użyciu 

aparatu KWE - 3 i buforu medinalowego. 

WYNIKI

Uzyskane wyniki dotyczące indeksu opsoninowy 

INTRODUCTION

The problems regarding the effects of 

hyperbaric oxygenation and oxygen toxicity on 

experimental animals and humans, as well as on the 

course of the immunological reactions in these conditions, 

have already been the subject of our interest [13,4,5,8,10] 

and now prompt us to aim at determination of oxygen 

toxicity based on the opsonic index. In contrast to  

a number of publications on the changes in the phagocytic 

index as an expression of systemic reactivity to toxic 

agents [9,11], no data have been found in the available 

literature on the use of the opsonic index in the 

determination of the effects of hyperbaric oxygenation on 

the body. The application of the opsonic index for this 

type of research seemed intentional due to the possibility 

of eliminating leukocytes from the experimental animals 

used in the study, thus avoiding the direct impact on their 

level during hyperbaric oxygenation. 

 The choice of the immunological method was 

also determined by the fact that hyperbaric oxygenation 

affects the activity of the pituitary-adrenal cortex axis 

[1,6,2], which in turn affects the processes of 

immunogenesis [3]. These processes are stimulated by 

mineralocorticoids and are expressed by an increase in 

the phagocytic activity, which confirms the possibility of 

suppression of stimulation and thus of the phagocytic 

leukocyte activity in the blood by eliminating the adrenal 

cortex [12]. These data emphasise the role of the 

endocrine system in immune processes, similarly as it is 

observed in the nervous system [3], in the processes of 

regulation of synthesis of antibodies. 

MATERIAL AND METHOD 

The study was conducted on adult rabbits of 

both sexes, with a weight of between 2.0 - 2.5 kg, bred in 

standard conditions. In the first phase of tests (15 

animals), the opsonic index was determined according to 

the method developed by Zabłocki (16) using guinea pig 

leukocytes and a haemolytic (haemolysis alpha), 

enterotoxigenic A (enterotoxin A), coagulase positive 

staphylococcus strain number 264 using a bacterial 

suspension with a concentration of approximately 300 

million microorganisms in 1 ml3. Next, the animals 

underwent hyperbaric oxygenation at a pressure of 1.8 

atm, 2.4 atm, 3.1 atm O2, with given overpressures 

applied in the chamber for one hour (5 animals were used 

for each pressure). Subsequently, the opsonic index in the 

blood samples taken prior to the exposure was 

determined in each animal one hour after the exposure, 

24 and 48 hours after the exposure, as well as upon the 

lapse of 10 days.  

In parallel to these tests, haematological blood 

tests (haemoglobin, erythrocytes, leukocytes, index, 

reticulocytes and haematocrit) were performed, as well 

as the division of proteins in the blood serum of the tested 

rabbits using paper electrophoresis, the KWE-3 apparatus 

and medicinal buffer. 

RESULTS

The obtained results on the opsonic index in 

animals subjected to hyperbaric conditions are illustrated  
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u zwierząt poddanych działaniu hiperbarii tlenowej 

ilustruje tabela 1. 

Analiza wyników zamieszczonych w tej tabeli 

opracowana testem studenta dla sprawdzenia 

znamienność i statystycznej przy P = 99,9 wykazała, że 

istnieje znamienność statystyczna w wynikach indeksów 

od Soni nowego dla grupy kontrolnej (x)=0,6 oraz 

zwierząt badanych po ekspozycji hiperbarii tlenowej 1,8, 

2,4, i 3,1 w okresie po jednej godzinie, 24 godzinach, 48 

godzinach oraz dziesięciu dniach. 

Materiały dotyczące badań hematologicznych, ze 

względu na małą ilość, skłoniły do łącznego opracowania 

wyników uzyskanych dla ciśnień od 1,8 do 3,1 atm. Dane 

te zamieszczono w tabeli 2. 

in Table 1.  

The analysis of the results presented in this 

table, prepared using the student test for verifying the 

statistical significance with P = 99.9, revealed a statistical 

significance of results of the opsonic index for the control 

group (x) = 0.6 and animals tested following the exposure 

to hyperbaric oxygen at 1.8, 2.4 and 3.1 atm upon the 

lapse of 1 one hour, 24 hours, 48 hours and ten days from 

the exposure. 

The narrow scope of materials regarding 

haematological tests prompted a collective representation 

of results obtained for pressures from 1.8 to 3.1 atm. The 

data are presented in Table 2. 
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Tab. 1 

The collective representation of osonic index results in rabbits subjected to hyperbaric oxygenation. 

Zestawienie wyników oznaczeń indeksu opsoninowego u królików poddnych działaniu hiperbarii tlenowej. 

Time of 

study 

Group Pressure 1.8 atm O2 Pressure 2.4 atm O2 Pressure 3.1 atm O2 Statistical analysis 

I rabbit II 

rabbit 

III 

rabbit 

IV 

rabbit 

V 

rabbit 

I 

rabbit 

II 

rabbit 

III 

rabbit 

IV 

rabbit 

V 

rabbit 

I 

rabbit 

II 

rabbit 

III 

rabbit 

IV 

rabbit 

V 

rab

bit 

/ẍ/ ك/ẍ/ /Sign.assess. 

at P=99.9 for 

group t 

before 

the 

exposure 

I 0,6 0,4 0,7 0,8 1,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,7 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,26 

1 h after 

the 

exposure 

II 4,8 2,3 2,3 2,8 2,3 0,5 2,8 3,8 2,1 4,5 1,6 3,0 2,0 2,8 2,3 2,66 1,08 I;II 7,1˃t 

24h after 

the 

exposure 

III 1,5 2,0 3,8 2,3 2,3 1,1 3,0 3,1 2,5 4,6 1,8 4,1 3,0 4,3 3,8 2,89 0,99 I;III 8,5˃t 

48 h after 

the 

exposure 

IV 1,8 3,0 4,6 2,3 2,1 1,8 3,3 3,1 1,8 not 

studie

d 

2,3 3,1 3,0 4,1 3,1 2,81 0,82 I;IV 9,3˃t 

10 days 

after the 

exposure 

V 1,1 1,0 0,8 1,5 2,0 2,3 0,8 1,1 1,0 1,1 1,3 0,8 1,3 2,3 1,3 1,31 0,50 I;V 5,0˃t 
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Tab. 2 

The collective results for haematological values in the blood rabbits subjected to hyperbaric oxygenation. 

Zestawienie wyników oznaczeń hematologicznych krwi królików poddanych działaniu hiperbarii tlenowej. 

Determinations Before 

entering 

the 

chamber 

After entering the chamber at a pressure of between 1.8-3.1 atm O2 Assessment of statistical 

significance of the 

sample with P=99.9 

Group I control Group II after 1h Group III after 24 h Group IV after 48 h Grupa V after 10 days Grupy t 

/ẍ/ ك/ẍ/ /ẍ/ ك/ẍ/ /ẍ/ ك/ẍ/ /ẍ/ ك/ẍ/ /ẍ/ ك/ẍ/ 

Erythrocytes 

x/ 

4.906 

(4.006) 

183 4.782 377 4.677 696 4.866 165 4.737 423 I;IV 0.7˃t 

Hb 69.2 1.15 66.4 3.77 63.1 9.88 62.2 8.78 64.8 7.40 I;IV 2.39˃t 

Index 0.94 0.06 0.93 0.06 0.91 0.1 0.85 0.12 0.92 0.12 I;IV 0.3˃t 

Leukocytes x/ 5.9 1.0 6.9 1.9 6.0 2.9 6.5 4.1 5.8 2.4 I;IV 1.43˃t 

Reticulocytes 18 5.94 17 4.5 17 5 20 5.2 18 5.1 I;IV 0.97˃t 

The statistical analysis of data included in the table below conducted with the use of the student test with p=99.9 did not reveal significant differences. 

Analiza statystyczna danych tejże tabeli opracowana testem studenta dla P=99,9 nie wykazała znamiennych różnic. 
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DYSKUSJA I WYNIKI 

Z przedstawionej tabeli wynika, że u badanych 

”normalnych” królików indeks opsoninowy wahał się  

w granicach 0,3 do 1,4 (średnia 0,6), Przy czym w jednym 

tylko przypadku wynosił on 1,4. U wszystkich zwierząt 

poddanych działaniu hiperbarii tlenowej (1,8 atm., 2,4 

atm., i 3,1 atm) zaobserwowano podwyższenie indeksu 

opsoninowego, niekiedy nawet do wartości 4,8 przy czym 

nie stwierdzono znamiennych różnic zarówno co do 

wysokości indeksu, i jak i czasu jego podwyższania się 

zależnie od okresu pobrania krwi do badania, jak  

i ciśnienia parcjalnego tlenu. W większości przypadków 

indeks opsoninowy po 10 dniach miał tendencję do 

normalizacji. 

Jak wynika z przytoczonych powyżej danych nie 

stwierdzono znamiennych przesunięć w zakresie obrazu 

hematologicznego krwi u królików poddanych działaniu 

hiperbarii tlenowej. Obserwowane bowiem przesunięcia 

mieszczą się w granicach wahań wartości uzyskiwanych  

u zwierząt “ normalnych”. 

Podobnie w zakresie badań elektroforetycznych 

w surowicy badanych zwierząt nie stwierdzono 

znamiennych różnic w poszczególnych frakcjach u tych 

samych zwierząt przed i po doświadczeniu, jak również  

w późniejszych okresach obserwacji. Spostrzegane 

różnice nie miały stałego charakteru i nie przekraczały 

błędu metody. 

Z przytoczonych powyżej danych wynikałoby, że 

hiperbaria tlenowa w granicach 1,8 do 3,1 atm. O2 

powoduje wzrost indeksu opsoninowego, będącego 

wyrazem może toksycznego działania tlenu na ustrój 

zwierzęcy, przy czym na podstawie przedstawionych 

wyników trudno się wypowiedzieć jaki jest mechanizm 

tego zjawiska. Wydaje się, że mogłyby wchodzić tutaj  

w grę zarówno mechanizmy immunologiczne [15,14,7], 

jak również mechanizmy działania osi przysadka-kora 

nadnerczy [3], czy wreszcie może mechanizm działania 

uwarunkowany obecnością dodatkowych metabolitów 

[11] a może łączne działanie tych mechanizmów. 

W każdym razie dalsze badania w tym kierunku są 

konieczne dla wyświetlenia tego zjawiska. Należy 

wreszcie dodać, że naszym zdaniem zastosowanie 

indeksu opsoniowego do badań nad wpływem hiperbarii 

tlenowej na ustrój jest obiecującym, jednakże wymaga 

dodatkowego przebadania na większym materiale  

i w różnych warunkach doświadczenia (w tym również in 

vitro przy zastosowaniu hodowli tkankowej - podobnie 

[17]. 

DISCUSSION AND RESULTS 

The presented table shows that in "normal" 

rabbits the opsonic index fluctuated within a range of 

between 0.3 and 1.4 (the average of 0.6). In only one case 

it reached a value of 1.4. In all animals treated with 

hyperbaric oxygenation (at 1.8 atm, 2.4 atm, and 3.1 atm) 

an increase of the opsonic index was observed, at times 

even as high as 4.8, with no significant differences seen 

either in the level of the index or the time taken to reach 

its increased level, depending on the period of blood 

sampling and the oxygen partial pressure. In most cases, 

the opsonic index tended to normalise after 10 days. 

As can be seen from the above-mentioned data, 

there were no significant shifts in the haematological 

blood image in rabbits subjected to hyperbaric 

oxygenation. In fact, the observed changes are within the 

limits of fluctuations in the values obtained in "normal" 

animals. 

Similarly, in the electrophoretic studies on the 

serum of the tested animals, no significant differences 

were found in individual fractions in the same animals 

before and after the experiment, as well as in subsequent 

periods of observation. The observed differences were 

not permanent and did not exceed the error of the 

method. 

From the data quoted above, it would appear 

that hyperbaric oxygenation within the range between 1.8 

and 3.1 atm. O2 increases the opsonic index, which may be 
an expression of a toxic effect of oxygen on the animal 

system, however on the basis of the presented results it is 

difficult to say what the mechanism of this phenomenon 

is. It seems that both immunological mechanisms 

[15,14,7], and the mechanisms within the pituitary-

adrenal cortex axis [3] could be involved, as well as the 

mechanism of action conditioned by the presence of 

additional metabolites [11], or a combined effect of these 

mechanisms. In any case, further research in this 

direction is necessary to fully investigate this 

phenomenon. Finally, it should be added that in our 

opinion the use of the opsonic index in the studies on the 

effects of hyperbaric oxygenation on the body is 

promising, however, it requires additional testing on  

a larger material and under varied experimental 

conditions (including in vitro studies with the use of  

a tissue culture - similar to [17]. 
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THE ROLE OF THE PIECHCIN CENTRE IN THE DEVELOPMENT OF SPECIALISED TOURISM WITH 

A VIEW TO DIVER PREPARATION FOR PENETRATION OF THE BALTIC SEA 

ROLA BAZY PIECHCIN W ROZWOJU TURYSTYKI SPECJALISTYCZNEJ POD KĄTEM
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

This work is a preliminary pilot research aiming at defining the role of the Piechcin Diving Centre in the development of specialised tourism. Particular 
attention was paid to the various elements defining the quality of the services offered. The key aspects and reasons for which respondents visit the centre 
were also determined. Both the customer’s expectations of the organiser of this form of recreation were analysed, and research was made to help 
understand whether the time the customers spends at the centre facilitates a positive decision regarding the participation in diving trips in larger bodies of 
water, with particular consideration of the Baltic Sea. Different forms of cooperation between the centre and regional authorities in terms of promoting the 
region were also reviewed. 
Keywords: qualified tourism, recreation, diving safety, competitiveness. 

Praca stanowi wstępne, pilotażowe badanie mające na celu określenie roli Centrum Nurkowego Piechcin w rozwoju turystyki kwalifikowanej. W niniejszym 
materiale zwrócono uwagę na elementy, które składają się na poziom jakości oferowanej usługi i określono kluczowe aspekty i powody, dla których 
respondenci odwiedzają ośrodek. Przeanalizowano oczekiwania usługobiorców wobec organizatora tej formy rekreacji i sprawdzono, czy pobyt w centrum 
ułatwia podejmowanie decyzji o uczestnictwie w wyprawach podwodnych na większe zbiorniki wodne, ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku. 
Rozpatrzono formy współpracy bazy z jednostkami samorządu terytorialnego w dążeniu do wspólnej promocji. 
Słowa kluczowe: turystyka kwalifikowana, rekreacja, bezpieczeństwo nurkowania, konkurencyjność. 

Работа представляет собой предварительное, экспериментальное исследование, целью которого является определение роли Дайвинг Центра 
Piechcin в развитии квалифицированного туризма. В данном материале внимание уделяется элементам, из которых складывается уровень 
качества предлагаемой услуги и определяются ключевые аспекты и причины, по которым респонденты посещают центр. Были 
проанализированы ожидания получателей услуг в отношении организатора этой формы отдыха, и было проверено, способствует ли пребывание 
в центре принятию решения об участии в подводных экспедициях на более крупные водоемы, с особым акцентом на Балтийское море. Были 
рассмотрены формы сотрудничества между базой и местными органами власти для проведения совместной промоции. 
Ключевые слова: квалифицированный туризм, отдых, безопасность дайвинга, конкурентоспособность. 

Die Arbeit ist eine vorläufige Pilotstudie, die darauf abzielt, die Rolle des Piechcin Diving Center bei der Entwicklung des qualifizierten Tourismus zu 
definieren. In diesem Material wird auf die Elemente geachtet, die das Qualitätsniveau des angebotenen Dienstes ausmachen, und es werden die 
Hauptaspekte und Gründe genannt, warum die Befragten das Zentrum besuchen. Die Erwartungen der Leistungsempfänger gegenüber dem Veranstalter 
dieser Erholungsform wurden analysiert und es wurde überprüft, ob der Aufenthalt im Zentrum die Entscheidung über die Teilnahme an U-Boot-
Expeditionen zu größeren Wasserreservoirs mit besonderem Schwerpunkt auf der Ostsee erleichtert. Die Formen der Zusammenarbeit zwischen den 
Basis- und lokalen Regierungsstellen bei der gemeinsamen Förderung wurden geprüft. 
Schlüsselwörter: Qualifizierter Tourismus, Erholung, Tauchsicherheit, Wettbewerbsfähigkeit. 

El trabajo corresponde a un estudio piloto inicial destinado a determinar el papel del Centro de Buceo Piechcin en el desarrollo de un turismo cualificado. 
En el presente material se destacan los elementos que conforman el nivel de calidad del servicio ofrecido y se identifican los aspectos clave y las razones 
por las que los encuestados visitan el establecimiento. Se analizaron las expectativas de los usuarios de los servicios hacia el organizador de esta forma 
de recreo y si la estancia en el centro facilita la decisión sobre la participación en expediciones submarinas a grandes depósitos acuáticos, con especial 
atención en el Mar Báltico. Se examinaron las distintas formas de colaboración entre la base y las unidades de la administración local con miras a una 
promoción conjunta. 
Palabras clave: turismo cualificado, recreo, seguridad en el buceo, competitividad. 
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WSTĘP

W ostatnich latach obserwuje się w Polsce 
dynamiczny rozwój podwodnych usług szkoleniowo-
turystycznych. Nurkowanie stało się atrakcyjną formą 
rekreacji służącą nie tylko aktywnemu wypoczynkowi, ale 
przede wszystkim rozwojowi zainteresowań  
i podnoszenia poziomu życia. Jest najbardziej 
wyspecjalizowaną formą turystyki aktywnej, która jak 
podkreśla Mokras-Grabowska [1] wymaga od osób 
uprawiających ją przygotowania psychofizycznego, 
samodzielności, zahartowania na trudy, wysokiej kultury 
turystycznej, jak również umiejętności posługiwania się 
sprzętem turystycznym. Autorka dodaje, że 
fundamentalnym elementem turystyki kwalifikowanej 
jest także pasja jej uczestników oraz uprawianie danej 
dziedziny aktywności ze znawstwem, co wynika  
z zaangażowania zarówno w samą dyscyplinę wybranej 
aktywności, jak i z pasji związanej z uprawianiem 
turystyki samej w sobie.  

Celem opracowania jest przedstawienie akwenu 
nurkowego Piechcin jako przykładu najwyższej formy 
specjalizacji turystycznej. Istotnym było rozpoznanie,  
w jaki sposób baza logistycznie przygotowuje się do 
organizacji rekreacji nurkowych oraz czy zapewnia 
swoim gościom bezpieczeństwo i komfort. Na podstawie 
badań przeprowadzonych z osobami korzystającymi  
z obiektu ustalono rolę Centrum Nurkowego jako ośrodka 
szkolącego w kierunku penetracji wód morskich Bałtyku. 
Przeanalizowano, jakie rodzaje aktywności nurkowych 
cieszą się największym zainteresowaniem potencjalnych 
odbiorców, a także, w których kursach i szkoleniach 
najchętniej oni uczestniczą. W pracy przedstawiono 
oczekiwania gości wobec usługodawcy oraz sprawdzono 
znaczenie zaufania jako czynnika wpływającego na 
budowanie dobrych relacji i stosunków na linii 
organizator-konsument. Podkreślono aspekt tworzenia  
i rozwoju produktu w kontekście podnoszenia 
konkurencyjności na obszarach wiejskich. 

MATERIAŁY I METODA

Badania przeprowadzono drogą sondażu 
diagnostycznego (przy użyciu kwestionariusza wywiadu) 
na pilotażowej grupie 70 osób korzystających z bazy 
Piechcin w 2017 roku. Ankieta składała się z 23 pytań 
mających głównie formułę zamkniętą. Zagadnienia w niej 
poruszane dotyczyły: 
1. oceny roli ośrodka w przygotowaniach do nurkowań na 
większych zbiornikach wodnych, 
2. zdiagnozowania głównych aspektów, jakie cenią sobie 
nurkowie w Centrum Nurkowym oraz powodów dla 
których je wybierają, 
3. oczekiwań wobec organizatora pobytów w zakresie 
zagospodarowania infrastruktury nawodnej i podwodnej, 
4. określenia czy dobre lub złe doświadczenia pobytu 
mogą mieć przełożenie na wybór tej formy rekreacji  
w przyszłości. 

Kwestionariusz zawierał metryczkę, w której 
badani podali swój wiek, płeć oraz miejsce zamieszkania. 
Przygotowano go tak, by oprócz odpowiedzi dotyczących  
oceny bazy nurkowej, uzyskać dodatkowo informacje 

INTRODUCTION 

In recent years, a dynamic development of 
underwater training and tourism services has been 
observed in Poland. Diving has become an attractive form 
of recreation, not only serving active leisure, but above 
all, the development of people's interests and raising the 
standard of living. It is the most specialised form of active 
tourism, which, as Mokras-Grabowska [1] points out, 
requires from people practising it proper psychophysical 
preparation, autonomy, being inured to hardships, having 
impeccable tourism culture, as well as the ability to use 
tourist equipment. The author adds that the fundamental 
element of qualified tourism is also the passion of its 
participants and practising a particular activity with 
expertise, which results from the involvement both into 
the discipline and the passion associated with practising 
tourism itself.  

The aim of the study is to present the Piechcin 
diving centre as an example of the highest form of tourist 
specialisation. It was important to recognise how the 
centre is logistically prepared for the organisation of 
diving recreation, and whether it provides its visitors 
with safety and comfort. Based on research conducted 
among individuals using the services of the facility, the 
role of the Diving Centre was established as a training 
centre preparing people for penetration of the Baltic Sea 
waters. The kinds of diving activities which are the most 
popular among potential recipients were analysed, as well 
as types of courses and training in which they are most 
likely to participate. The work presents the expectations 
of visitors towards the service provider, and the 
importance of confidence as a factor influencing the 
establishment of good relations between the organiser 
and the consumer. The aspect of product creation and 
development was emphasised in the context of raising 
competitiveness in rural areas. 

MATERIAL AND METHODS

The research was conducted by means of  
a diagnostic survey (using an interview questionnaire) on 
a pilot group of 70 people visiting the Piechcin centre in 
2017. The questionnaire consisted of 23 questions mainly 
with a closed formula. The issues addressed in it 
concerned: 
1. assessment of the role of the centre in preparation for 
diving in larger bodies of water, 
2. diagnosing the main aspects that divers visiting the 
Diving Centre appreciate and the reasons why they chose 
it, 
3. expectations as to how the organiser should develop 
the surface and underwater infrastructure, 
4. determining whether a good or bad experience during 
the visitors stay has a bearing on the choice of this form of 
recreation in the future. 

The questionnaire contained a section with the 
respondent's particulars where the respondents provided 
data regarding their age, gender and place of residence. It 
was prepared in such a manner as to obtain, apart from 
the answers regarding the assessment of the diving 
centre, additional information on how many times the 
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odnośnie tego, ile razy ankietowani zdecydowali się ją 
odwiedzić (oraz z kim) i skąd pozyskali na jej temat 
informacje. Uzyskanie wiadomości, z jakich źródeł 
ankietowani dowiadywali się o usłudze odgrywa istotną 
rolę w procesie badawczym, albowiem może mieć wpływ 
na ogólne zadowolenie z produktu, a tym samym 
mniejsze wobec niego wymagania.  

Do osiągnięcia zamierzonego w pracy celu 
wzięto pod uwagę osoby, które miały wcześniej 
bezpośrednią styczność z nurkowaniem, a zatem 
dysponowały już pewną wiedzą na temat turystyki 
podwodnej, a tym samym mogły ocenić bazę Piechcin na 
tle innych konkurencyjnych jednostek w kraju. 
Kwestionariusz był przygotowany dla respondentów  
w taki sposób, aby mogli go wypełnić samodzielnie. 
Ostatecznie analizie poddano 56 ankiet, gdyż pozostały 
materiał badawczy został wypełniony w szczątkowym 
zakresie, a tym samym nie nadawał się do opracowania. 
Zebrane dane statystyczne poszerzono o metody analizy  
i opisu. 

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

W badaniu wzięło udział 89,2% mężczyzn, co 
oznacza, że stanowili oni dominującą płeć wśród 
miłośników nurkowania. Ankietowani reprezentowali 
przede wszystkim trzy grupy wiekowe 35-39 lat (34,7%), 
40-44 lata (19,5%) oraz 30-34 lata (15,2%). Pochodzili  
z ośrodków miejskich (92,8%) i to głównie miast o liczbie 
powyżej 151 tys. mieszkańców (55,1%). Analizując ich 
poziom wykształcenia, zauważa się wyraźną przewagę 
wśród tych posiadających wyższe (49,1%) oraz średnie 
(43,6%). Centrum Nurkowe Piechcin cieszyło się 
największym zainteresowaniem osób zamieszkujących na 
stałe województwa: wielkopolskie (43,7%), kujawsko-
pomorskie (25,4%), a także łódzkie (12,7%). Pozostali 
respondenci (18,2%) pochodzili z regionów: 
pomorskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego 
oraz dolnośląskiego (stanowili oni odpowiednio 7,3%, 
5,4%, 3,7%, 1,8% ogółu przebadanych osób). Średnia 
odległość miejsca zamieszkania ankietowanych od 
ośrodka nurkowego kształtowała się w granicach 135 km. 

Badania ujawniły, że nurkowie znali zbiornik  
w Piechcinie zanim został on w 2011 roku przekształcony 
w Centrum Nurkowe, albowiem już na przestrzeni lat 
2000-2010 przyjeżdżali tu w celach rekreacyjnych.  
Z danych wynika, że ankietowani goszczą w bazie głównie 
od 2015 roku (69,9%), a średnia liczba ich przyjazdów do 
2017 roku to 21. Z roku na rok ten zalany wapienny 
kamieniołom (położony w gminie Barcin  
w województwie kujawsko-pomorskim) odwiedza duża 
grupa nurków. Jego zróżnicowane pod względem 
ukształtowania dno (część płytka i głęboka, podwodne 
ściany opadają pionowo do 25 m) sprzyja 
przeprowadzaniu nurkowań niezależnie od poziomu 
wyszkolenia.  

Organizator podkreśla, że sztuczne jezioro 
otoczone białymi, wapiennymi skałami kontrastującymi  
z lazurową wodą zapewnia gościom niezapomniane, 
wyjątkowe przeżycia i pozwala poczuć się podobnie jak 
podczas nurkowań „adriatyckich”, bądź 
„śródziemnomorskich” [2].  

Walorem zbiornika jest również wprowadzona  

respondents decided to visit it (and with whom), and 
where they found information about it. The information 
on sources from which the respondents learned about the 
service plays an important role in the research process, as 
it may affect overall satisfaction with the product, while at 
the same time cause reduced expectations in relation to it. 

To achieve the objective of the study, individuals 
who had previously had direct contact with diving were 
taken into account, thus those who already had certain 
knowledge about underwater tourism, and were 
therefore able to assess the Piechcin centre against other 
competing centres in the country. The questionnaire was 
prepared for respondents in such a way as to enable them 
to complete it themselves. In the end, 56 questionnaires 
were analysed as the remaining research material was 
incomplete and thus unsuitable for the study. The 
collected statistical data were extended with the methods 
of analysis and description. 

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

The study involved 89.2% of men, which means 
that they were the dominant gender among the diving 
enthusiasts. The respondents mainly represented the 
following three age groups: 35-39 years (34.7%), 40-44 
years (19.5%) and 30-34 years (15.2%). They came from 
urban centres (92.8%), mainly cities with the population 
of over 151 thousand residents (55.1%). When analysing 
their level of education, there is a clear advantage of 
individuals with higher (49.1%) and middle education 
(43.6%). The Piechcin Diving Centre enjoyed the greatest 
interest among people living permanently in the following 
provinces: Wielkopolskie (43.7%), Kuyavian-Pomeranian 
(25.4%), and Łódzkie (12.7%). The remaining 
respondents (18.2%) came from the Pomeranian, 
Mazovian, West Pomeranian and Lower Silesian regions 
(they constituted respectively 7.3%, 5.4%, 3.7%, 1.8% of 
the total of surveyed persons). The average distance of 
the place of residence of the respondents from the diving 
centre was 135 km.  

Research revealed that divers knew the 
reservoir in Piechcin before it was transformed in 2011 
into the Diving Centre, as already in the years 2000-2010 
they came here for recreational purposes. The data show 
that the respondents had been visiting the centre mainly 
since 2015 (69.9%), and the average number of their 
arrivals up to 2017 is 21. Year after year this flooded 
limestone quarry (located in the Barcin commune in the 
Kuyavian-Pomeranian Province) is visited by a vast group 
of divers. As the quarry varies in depth, divers benefit 
from access to both shallow and deeper parts – the 
deeper areas having walls that drop vertically to 25 m, 
allowing for dives regardless of level of training.  

The organiser emphasises that the artificial lake, 
surrounded by white lime rocks contrasting with the 
azure water, provides guests with an unforgettable, 
unique experience and allows them to experience 
conditions similar to being in the "Adriatic" or 
"Mediterranean"[2].  

The advantage of the reservoir is also the varied 
ichthyofauna (pike, perch, carp, tench, crucian carp, 
roach, crayfish) and underwater and shore vegetation. 
Very often once the extraction of raw material is stopped  
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tu zróżnicowana ichtiofauna (szczupak, okoń, karp, lin, 
karaś, płotki, raki) oraz roślinność podwodna i brzegowa. 
Bardzo często tego typu zbiorniki, po zaprzestaniu 
wydobycia surowca, powodowały, jak podkreślają 
Majgier i in. [3], dysonans z otaczającym krajobrazem. Ich 
rewitalizacja w kierunku sportowo-rekreacyjnym, 
stwarza szansę nie tylko na nową ich jakość, ale daje 
możliwość aktywizacji rejonów nieuważanych dotąd za 
atrakcyjne. Nita [4] dodaje, że kamieniołomy wymagają 
indywidualnego traktowania. Zbiornik Piechciński jest 
doskonałym przykładem ewaluującego i kształtującego 
się w czasie (zwłaszcza od roku 2007, kiedy był  
w posiadaniu innej jednostki, a mianowicie Fundacji SEE 
Explorer) produktu turystyki specjalistycznej. Jego 
historia sięga aż 1860 roku i jest opisana na oficjalnej 
stronie Gminy Barcin, która choć akwen promuje jako 
miejsce warte odwiedzenia, nie podaje informacji  
o obecnym jego zagospodarowaniu i pełnionych 
funkcjach. 

Dla obu stron, a mianowicie organizatora bazy  
i włodarza tych terenów winna to być istotna sprawa, 
gdyż gmina ze względu na walory naturalne i turystyczne 
okolicy, zorganizowane szlaki turystyczne i piesze, 
mogłaby zatrzymać (przy dobrej promocji) pewien 
odsetek osób z tak dużej liczby odwiedzających Centrum 
Nurkowe w ciągu roku, a tym samym generować 
przychody dla jej mieszkańców, związane m. in.  
z wynajmowaniem pokoi, kwater czy z szeroko pojętymi 
usługami, w tym gastronomicznymi. Taka kooperacja 
byłaby pożądana i pozytywnie przez otoczenie 
postrzegana. 

Centrum Nurkowe wizytowane jest przez 
nurków najczęściej raz lub dwa razy we wszystkich 
sezonach rocznych (tab. 1), z niewielką przewagą 
przyjazdów zimą (głównie jednodniowych). Pozytywie 
zaopiniowano dostępność zbiornika w ciągu całego roku, 
o czym świadczą podawane przez odwiedzających w tym 
względzie tylko oceny bardzo dobre (78,5%) i dobre 
(19,6%). Zaledwie jedna osoba nie miała na ten temat 
wyrobionego zdania, co mogło być podyktowane 
jednorazowym pobytem w ośrodku, albo nieznajomością 
jego oferty rynkowej. Wielu usługobiorców chętnie 
odwiedzałoby Piechcin częściej, ale realizację pasji 
utrudnia im przede wszystkim duża odległość zbiornika 
od miejsca ich zamieszkania (37%) oraz brak czasu 
(34,7%). W pojedynczych przypadkach podawano, że 
ograniczenia te podyktowane są także wyjazdami 
służbowymi, pracą, za wysoką ceną usługi, brakiem 
partnera do wspólnych nurkowań, wybieraniem innych 
akwenów - dla konieczności urozmaicania wyjazdów, 
nieodpowiednią głębokością zbiornika, a także 
niekorzystnymi godzinami otwarcia akwenu od 
poniedziałku do piątku (łącznie 28,3% odpowiedzi).  
W ostatnim jednak przypadku organizator informuje, że 
bierze pod uwagę indywidualne zgłoszenia i może 
dostosować wejścia do centrum poza ustalonym  
w tygodniu przedziałem czasowym (9.00-16.00). Wymaga 
to jednak wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego lub 
drogą mailową. 

Ankietowani wskazywali, że w akwenie 
piechcińskim podejmują aktywności nurkowe  
o charakterze głównie turystycznym (83,6%), 
treningowym (60%) i szkoleniowym (36,3% - 20 osób 
odbyło średnio w bazie 4 szkolenia. Z nurkowań nocnych 

such reservoirs, as is emphasised by Majgier et al. [3], are 
a dissonance with the surrounding landscape. Their 
revitalisation towards sports and recreation creates an 
opportunity not only for their new quality but also 
provides an opportunity to activate regions that have thus 
far not been considered attractive. Nita [4] adds that 
quarries require individual treatment. The Piechciński 
reservoir is a great example of a specialised tourism 
product evolving and developing over time (especially 
since 2007, when it was in possession of another 
operator, namely the SEE Explorer Foundation). Its 
history dates back to 1860 and is described on the official 
website of the Barcin Commune, which while promoting it 
as a place that is worth visiting, does not provide 
information regarding its current development and 
functions.  

For both parties, namely the organiser of the 
centre and the local government decision-maker with 
regard to these areas, this issue should be important, 
because the commune, due to the natural and tourist 
values of the area, such as the prepared tourist and 
walking routes, could retain (with good advertisement)  
a certain percentage of the  large number of visitors to the 
Diving Centre who visit each year, and thus generate 
income for its residents, related to, inter alia, renting of 
rooms, accommodation units or broadly understood 
services, including catering. Such cooperation would be 
desirable and positively perceived by local communities. 

The Diving Centre is commonly visited by divers 
once or twice in all seasons of the year (table 1), with  
a slight advantage of arrivals in winter (mainly one-‘s 
day). The opinion on the availability of the reservoir over 
the whole year has been positively reviewed, as 
evidenced by the very good (78.5%) and good (19.6%) 
ratings offered by visitors. Only one person did not have 
an opinion on this subject, which could be dictated by  
a one-off stay in the centre or lack of interest in its market 
offer. Many service users would like to visit Piechcin more 
often, however it is difficult due to the large distance of 
the reservoir from their place of residence (37%) and  
a lack of time (34.7%). In individual cases, it was stated 
that these restrictions are also dictated by business trips, 
work, high service prices, lack of a partner for joint dives, 
choosing other reservoirs in order to diversify the trips, 
inadequate depth of the reservoir, as well as adverse 
opening hours from Monday to Friday (28.3% of 
responses in total). In the last case, however, the 
organiser informs that individual notifications are taken 
into account whereby it is possible to adjust the entry to 
the centre outside the weekly period (9.00-4.00). 
However, this requires prior arrangement by phone or 
email. 

Respondents indicated that in the Piechcin 
reservoir they undertake diving activities of mainly 
tourist (83.6%), training (60%) and educational (36.3%) 
character - 20 respondents on average took part in 
4 trainings). 27.2% of individuals participated in night 
dives, and the objective of 21.8% of subjects consisted in 
taking underwater photos or performing photo shooting 
sessions. A small group, 18.1% preferred ice-diving, and 
7.2% were interested in a typical familiarisation with the 
area. The body of water enables performing dives in an 
underwater training ground ensuring the presence of 
proper equipment (ropes, buoys) and training platforms  
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skorzystało 27,2% osób, a tych mających na celu 
wykonywanie podwodnych zdjęć lub sesji fotograficznych 
21,8%. Niewielka grupa, bo 18,1% preferowała 
nurkowania podlodowe, a te o charakterze typowo 
zapoznawczym wskazało 7,2% respondentów. Akwen 
umożliwia przeprowadzenie nurkowań na olinowanym  
i obojkowanym poligonie podwodnym z platformami 
szkoleniowymi na różnych głębokościach. 

placed at various depths. 

Tab. 1 
The number of visits to the Piechcin Diving Centre during particular months of the year. Source: own study on the basis of the survey. 

Liczba odwiedzin Centrum Nurkowego w Piechcinie w poszczególnych miesiącach w ciągu roku. Źródło: opracowanie własne na podstawie 
przeprowadzonych badań ankietowych. 

No. Arrivals at the Diving Centre Winter 
(XII-II) 

Spring 
(III-V) 

Summer 
(VI-VIII) 

Autumn 
(IX-XII) 

1. once a week 6 2 2 7 
2. twice a week - 5 6 2 
3. several times a week - - 2 1 
4. once a month 6 5 3 4 
5. twice a month 2 3 3 3 
6. several times a month 1 2 6 4 
7. once or twice per season 17 14 17 17 
8. once a year 13 1 1 2 

Total* 45 32 40 40 
*responses do not sum up due to possibility to provide various answers.

*odpowiedzi nie sumują się ze względu na możliwość podania różnych odpowiedzi.
 

Powody, dla których ankietowani decydują się 
na przyjazd do bazy Piechcin mają podłoże kształceniowe 
(podnoszenie własnych kwalifikacji - 54,5%; poszerzanie 
wiedzy - 30,9%, odbycie szkoleń - 29%), towarzyskie 
(chęć spędzenia czasu ze znajomymi - 54,5% bądź 
przyjaciółmi - 36,3%) i typowo turystyczne (49%). Duża 
grupa płetwonurków pragnie oderwać się od dnia 
codziennego (52,7%) i wypocząć na łonie natury (25%). 
W celach rozrywkowych przyjeżdża 21,8% badanych,  
a 9%, by skorzystać z organizowanych na miejscu imprez 
(np. Halloween). Nurkowie rzadko wybierają się do 
Piechcina sami (8,9%), bądź w towarzystwie rodziny 
(7,1%) czy małżonka (1,7%). Najczęściej 
współtowarzyszą im przyjaciele (60,7%), albo znajomi 
zrzeszeni w grupach klubowych (42,8%), sportowych 
(12,5%) i turystycznych (16%). Jedna osoba podała, że 
odwiedza ośrodek ze swoimi kursantami. Nikt natomiast 
nie wskazał na przyjazd z dziećmi, co może być 
podyktowane brakiem w ośrodku przygotowanej dla nich 
infrastruktury rekreacyjnej (placu zabaw). Była ona 
wymieniana jako udogodnienie, którego oczekuje się od 
organizatora bazy, by móc odwiedzać ją w przyszłości ze 
swoją rodziną.  

O istnieniu ośrodka usługobiorcy przede 
wszystkim dowiadywali się od znajomych bądź przyjaciół 
(60%). Za pośrednictwem informacji uzyskanych od 
rodziny przyjechał jeden badany, a pozyskanych  
z internetu 27,7%. Pozostali podawali, iż miejsce to 
stanowi ich własne odkrycie; znali akwen przed 
powstaniem bazy albo zostało one wybrane przez 
instruktorów nurkowania, u których się szkolili lub szkolą 
(łącznie 10,8% osób). 

Respondenci wysoko cenią Centrum Nurkowe 
przede wszystkim za całoroczność oferowanej usługi 
(66%), bezpieczeństwo (48,2%), dobrą infrastrukturę 
brzegową (44,6%), przyjemną atmosferę (39,2%) oraz 
zróżnicowaną infrastrukturę podwodną (33,9%), która 

The reasons why respondents decide to come to 
the Piechcin centre are related to training purposes 
(raising one's own qualifications - 54.5%, expanding one's 
knowledge - 30.9%, training - 29%), social aspects 
(wanting to spend time with acquaintances - 54, 5%, or 
friends - 36.3%) and typically tourist reasons (49%).  
A large group of divers want to break away from everyday 
life (52.7%) and rest in the bosom of nature (25%). 
21.8% of the respondents go there for entertainment, and 
9% to take advantage of on-site events (e.g. during 
Halloween). Divers rarely go to Piechcin alone (8.9%), or 
accompanied by family members (7.1%) or a spouse 
(1.7%). Most often they are accompanied by friends 
(60.7%), or acquaintances associated with clubs or 
groups (42.8%), sports clubs (12.5%) and tourist groups 
(16%). One person reported having visited the centre 
with trainees. Nobody, however, indicated a stay with 
children, which may be dictated by lack of dedicated 
recreational infrastructure (a playground). It was 
mentioned as a convenience expected from the centre’s 
organiser to enable visiting the centre in the future with 
the family.  

The majority of the respondents found out about 
the centre from friends or acquaintances (60%). One 
respondent learned about the centre from the family, and 
27.7% obtained the information on the centre from the 
Internet. The remaining subjects declared that they 
discovered the place themselves; they knew the reservoir 
before the centre was established, or it was selected by 
the diving instructors that trained them (a total of 10.8% 
of people). 

The respondents highly value the Diving Centre 
first of all for the whole-year character of the service 
offered (66%), safety (48.2%), good shore infrastructure 
(44.6%), pleasant atmosphere (39.2%) and diversified 
underwater infrastructure (33.9%), which makes the 
underwater experience more attractive (Figure 1). Under 
the water one may see standing trees; a 12-meter sea 
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uatrakcyjnia w dużym stopniu podwodne doznania 
(ryc. 1). Pod wodą można tu zobaczyć stojące drzewa; 
wraki samochodów; 12-sto metrowy morski jacht 
(betonowiec) z wysokim masztem i żaglem (14 m); 
drewnianą 5,5 metrową żaglówkę kabinową; małą 
trzymetrową jaskinię i łuk skalny czy kilkanaście 
zatopionych luster. To tylko nieliczne z wymienionych 
atrakcji, które są ciągle aktualizowane (w zależności od 
potrzeb) na oficjalnej stronie internetowej ośrodka. Niżej 
punktowanymi aspektami były wysokie kwalifikacje 
organizatora (17,8%), a także jego kreatywność (14,2%), 
co nie musi oznaczać, że są one niewystarczające.  

Trzy pierwsze wskazania informują o tym, że 
nurkowie chcą mieć niezależność czasową dla realizacji 
swoich pasji w komfortowych warunkach. Zatem te 
priorytety baza im zapewnia. W dalszej kolejności podano 
jako ważne odbywanie szkoleń na różne stopnie  
i kwalifikacje (8,9%), a także dużą przejrzystość wody 
zbiornika piechcińskiego (3,5%).  

Warto podkreślić, że jesienią przezroczystość 
wody sięga nawet 15 m, a zimą pod lodem widoczność 
dochodzi do 20 m. Ogólnie respondenci uważają 
nurkowanie za aktywność bezpieczną (62,2% - 
zdecydowanie tak), niemniej 32% grupa badanych 
wykazała pewne wahania, czy na pewno i udzieliła 
odpowiedzi, iż „raczej tak”. Odnotowano tylko 2 głosy  
w kwestionariuszu uznające ten sposób rekreacji jako 
zdecydowanie niebezpieczny. Jednej osobie trudno było 
odpowiedzieć na to pytanie, gdyż od niedawna rozpoczęła 
przygodę z nurkowaniem. Po pobytach w bazie Piechcin 
swój stopień przygotowania do przyszłego schodzenia 
pod wodę badani określili jako bardzo dobry (42,6%)  
i dobry (34%). Na poziomie średnim oceniło go 6,4%,  
a trudno w tym zakresie było wypowiedzieć się 17% 
osobom. Z kolei dla 66% (37) ogółu badanych pobyt  
w Centrum Nurkowym pomógł w przygotowaniach do 
zanurzania się na większych zbiornikach wodnych. 
Niemniej tylko 25 osób podało, o jakie konkretnie 
zbiorniki chodzi. Najczęściej wskazywano Bałtyk (11)  
i Morze Śródziemne (9). Wymieniono także Zatokę 
Arabską, Morze Południowochińskie, Morze Czerwone, 
Morze Czarne, Morze Norweskie, jeziora polskie  
(np. Hańczę), niemieckie, czeskie, a także inne podobne 
kamieniołomy.  

yacht (concrete ship) with a high mast and sail (14 m);  
a wooden 5.5-meter cabin sailboat; a small three-meter 
high cave and a rock arch, or a dozen sunken mirrors. 
These are just a few of the attractions whose list is 
constantly being extended (depending on the needs) on 
the resort's official website. The organisers' high 
qualifications (17.8%) as well as their creativity (14.2%) 
constituted aspects earning fewer points, which does not 
necessarily mean that they are insufficient. 

The first three indications inform that divers 
wish to be autonomous in terms of the time spent on the 
implementation of their passion in comfortable 
conditions. The centre offers them the possibility to 
follow their priorities. Subsequently, the subjects pointed 
to training at various levels and qualifications as being 
important (8.9%), as well as the clarity of the water of the 
Piechcin reservoir (3.5%).  

It is worth noting that in the autumn the 
transparency of the water reaches up to 15 m, whereas in 
the winter the visibility reaches up to 20 m under the ice. 
In general, the respondents consider diving as a safe 
activity (62.2% - definitely yes), nevertheless 32% of the 
respondents' responses showed some fluctuations, as 
some of them marked the answer "rather yes". There 
were only 2 indications in the questionnaire recognising 
this kind of recreation as definitely dangerous. One 
person found it difficult to provide an answer to this 
question as their adventure with diving was quite new. 
Following their stays in the Piechcin centre, the 
respondents described the level of their preparation for 
future dives as very good (42.6%) and good (34%). It was 
rated as average by 6.4% of respondents, whereas to 17% 
of subjects it was difficult to comment on. In turn, for 66% 
(37) of all respondents, the stay at the Diving Centre 
helped in their preparation for performing dives in larger 
bodies of water. However, only 25 people reported which 
specific body of water they were referring to. They 
commonly indicated the Baltic (11) and the 
Mediterranean Sea (9). Moreover, the respondents 
mentioned the Arabian Gulf, the South China Sea, the Red 
Sea, the Black Sea, the Norwegian Sea, Polish lakes (e.g. 
Lake Hańcza), as well as German, Czech and other similar 
quarries. 
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Fig. 1 The site plan of underwater and surface infrastructure of the Piechcin reservoir. Source: the site plan and photograph are presented with the consent 
of the owner of the Diving Centre. 

Rys. 1 Plan sytuacyjny infrastruktury podwodnej i nawodnej zbiornika piechcińskiego. Źródło: plan sytuacyjny zbiornika i fotografia zostały zamieszczone za 
zgodą właściciela Centrum Nurkowego. 

Spośród ogółu ankietowanych 89,3% (50) 
udzieliło odpowiedzi na temat zaplecza 
infrastrukturalnego bazy nurkowej. Zdaniem 48% z nich 
spełnia ona oczekiwania pod każdym względem. Niemniej 
pozostała grupa 52% osób oznajmiła, że należałoby 
wprowadzić pewne udogodnienia w zakresie poprawy 
strefy nawodnej i podwodnej. Chodziło przede wszystkim 
o zamontowanie tabliczek kierunkowych pod wodą (m.in.
na poręczówkach), dla lepszej orientacji usytuowania 
tras, platform czy boi. Proponowano również 
urozmaicenia w postaci: „tunelu serpentyny”, dzwonu 
Halleja czy zatopienia łódki, która stoi na brzegu 
zbiornika. Domagano się także atrakcyjniejszych fantów. 
Ponadto zwracano uwagę, że w wiatach lepiej by się 
sprawdziła drewniana podłoga, albowiem betonowa 
szybko się wychładza. By zniwelować nieprzyjemny efekt 
zimna zgłaszano również, by wiaty ogrzewać. 
Jednocześnie sugerowano zabezpieczenie terenu 
betonowymi płytami, w celu ograniczenia błota i kałuż  
w czasie deszczowej pogody.  

Niemniej same podwodne atrakcje respondenci 
cenili wysoko (na poziomie bardzo dobrym - 46,9%  
i dobrym - 46,9%), podobnie jak inne elementy składające 
się na ich pobyt w Centrum Nurkowym (tab. 2). Przede 
wszystkim zwrócili już po raz drugi uwagę na 
wyjątkowość atmosfery, jak panuje w ośrodku (74,6% 
oceniła ją bardzo dobrze), bardzo dobrze przygotowane  

Out of the total number of respondents 89.3% 
(50) provided answers with regard to infrastructure of 
the diving centre. According to 48% of them, it meets 
their expectations in every respect. Nevertheless, the 
remaining group of 52% of people stated that certain 
improvements should be introduced with regard to the 
surface and underwater infrastructure. It primarily 
concerned the installation of signposts under water (e.g. 
on guardrails), for better orientation in the location of 
routes, platforms or buoys. Moreover, the respondents 
suggested an introduction of variations in the form of  
a "winding tunnel", Halley's bell, or sinking of a boat 
placed at the shore of the reservoir. More attractive 
prompts were also requested. In addition, it was pointed 
out that in the wooden flooring in shelters would be 
better as the concrete floors caused quick cooling. It was 
also suggested to use heating in the shelters in order to 
reduce the unpleasant effect of coldness. At the same 
time, it was suggested to provide in the area concrete 
slabs in order to reduce mudding and puddles during 
rainy weather.  

Nevertheless, the underwater attractions 
themselves were highly appreciated by the respondents 
(as very good - 46.9% and good - 46.9%), as well as other 
elements of Diving Centre (tab. 2). Above all, once again 
they indicated the uniqueness of the atmosphere of the 
centre (74.6% assessed it as very good), the very well 
prepared social facilities (71.1%) and the neatness of the  
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zaplecze socjalne (71,1%) oraz porządek w bazie i w jej 
otoczeniu (66,7%). Wysoko punktowali ponownie 
bezpieczeństwo zbiornika (64% ocen bardzo dobrych  
i 28% dobrych), co oznacza, że organizator tej rekreacji 
na ten aspekt zwraca baczną uwagę. Obiekt wyposażony 
jest w defibrylator AED, zestaw tlenowy, tlen medyczny  
i profesjonalną apteczkę pierwszej pomocy. Jak podkreśla 
Wiesner [5] proponowanie nowych, ekscytujących 
atrakcji wodnych powinno iść zawsze w parze  
z poszukiwaniem coraz bardziej skutecznych form 
zabezpieczenia.  

Odpowiedzialny usługodawca oferty powinien 
zapewnić wysoką jakość usług, najwyższą jakość sprzętu, 
urządzeń rekreacyjnych i rzetelne wykonywanie 
obowiązków przez swoich pracowników. Autor dodaje, że 
największe zagrożenia powstają zawsze tam, gdzie 
potrzeba zysku przesłania nieodpowiedzialnemu 
właścicielowi nadrzędne wartości - życie i zdrowie ludzi 
korzystających z akwenu. 

centre and its surroundings (66.7%). Again, the 
respondents highly rated the reservoir's safety (64% as 
very good and 28% as good), which means that the 
organiser of this kind of recreation pays close attention to 
this aspect. The facility is equipped with an AED 
defibrillator, oxygen kit, medical oxygen and  
a professional first aid kit. As Wiesner emphasises [5] 
offering new, exciting water attractions should always go 
hand in hand with seeking more and more effective forms 
of security.  

A responsible service provider should ensure  
a high quality of services, the highest quality equipment, 
recreational devices and reliable performance of duties by 
the staff. The author adds that the greatest hazards 
emerge where the need to generate profits makes an 
irresponsible owner of such a centre blind to the superior 
values - the life and health of people using the reservoir. 

Tab. 2 

The evaluation of basic elements of a stay in the Diving Centre. Source: prepared on the basis of own research. 

Ocena podstawowych elementów składających się na pobyt w Centrum Nurkowym. Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

No. Elements of evaluation Very good Good Average Bad Very 
bad 

I have no 
opinion 

a total in %  
1. Social rooms 71.1 25 3.9 - - - 
2. Lecture rooms 44 17 2.4 - - 36.6 
3. Parking space 58.9 27.4 13.7 - - - 
4. Sanitary facilities 50 30.8 9.6 - - 9.6 
5. Order within the centre and in the

surroundings
66.7 29.4 3.9 - - - 

6. Assistance in making reservations 31.8 17 2.4 - - 48.8 
7. Organisation of stays in terms of

logistics
47.7 15.9 2.3 2.3 - 31.8 

8. Equipment storage possibilities 51.2 20 2.2 - - 26.6 
9. Equipment rental possibilities 43.2 25 2.3 - - 29.5 
10. Underwater attractions 46.9 46.9 6.2 - - - 
11. Instructors 29.5 13.8 4.5 - - 52.2 
12. Training 20.5 15.3 2.6 - - 61.6 
13. Safety 64 28 2 - - 6 
14. General atmosphere 74.6 21.6 1.9 - - 1.9 
15. Diving events 23.6 21 2.6 - - 52.6 
16. System of promotion 31 16.7 7.2 2.3 - 42.8 
17. Service price 29.1 48 20.8 - - 2.1 

Bardzo dobrze oceniono przestrzeń parkingową 
ośrodka (58,8%) oraz udogodnienia związane  
z możliwością przechowywania sprzętu (51,2%). Te 
elementy infrastruktury są bardzo cenione przez nurków, 
albowiem podczas odbywanej rekreacji pod wodą chcą 
mieć zapewnione poczucie, że ich pojazdy i ekwipunek są 
należycie zabezpieczone. Poza tym oprócz łagodnego 
zejścia do wody, istnieje możliwość schodzenia do niej  
z pływających na wodzie platform (z drabinkami) -
 połączonych z brzegiem trapami wejściowymi i co ważne 
istnieje możliwość dojazdu do brzegu pojazdami. Oceny 
dobre (48%) padały głównie w odniesieniu do ceny, jaką 
trzeba zapłacić za wstęp do bazy nurkowej. Usługobiorcy 
zdają sobie jednak sprawę z tego, że nie jest ona 
wygórowana, bowiem nie określili jej ani na poziomie 
złym, ani bardzo złym. Może to oznaczać, że jest ona  

The parking space of the centre (58.8%) along 
with the facilities for the storage of equipment (51.2%) 
received a very good rating. These elements of the 
infrastructure are very much appreciated by divers, as 
during their recreation under water they want to have  
a feeling that their vehicles and equipment are duly 
protected. Moreover, in addition to the soft descent into 
the water, there is the possibility to perform descents 
from platforms floating on the water (with ladders) which 
are connected to the shore with the use of gangways, and 
what is also important is the possibility of accessing the 
shore by vehicles. Good ratings (48%) were mainly 
related to the price paid for admission to the diving 
centre. The clients realise, however, that it is not 
exorbitant since they did not indicate it to be it either at  
a bad or very bad level. It may mean that it is adequate to  
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adekwatna do prezentowanej oferty i nie odbiega  
w znaczący sposób od tej proponowanej przez 
konkurencyjne jednostki w kraju czy regionie.  

Jak wynika z przeprowadzonych badań trudno 
było respondentom poddać ocenie zaplecze szkoleniowe 
w bazie, a co za tym idzie obsługę instruktorską. Duża 
grupa badanych nie miała na ten temat wyrobionej opinii 
(odpowiednio 61,6% i 52,2%), co mogło być 
podyktowane posiadaniem już przez te osoby 
certyfikatów ukończenia kursów na innych akwenach, 
albo odbywaniem takowych w Piechcinie z własnymi 
instruktorami. Odnotowano także znaczny odsetek osób 
(42,8%), nie mających zdania na temat systemu promocji 
bazy. Ankietowani wyrażali jednak chęć otrzymywania 
materiałów ją promujących w postaci głównie 
laminowanych map (49%) oraz folderów bądź 
książeczek, opatrzonych mapami zbiornika (odpowiedni 
34,7% i 6,1%). Rzadziej domagano się wizytówek i ulotek 
(po 4,1%). Wśród dodatkowych pomysłów znalazła się 
chęć zakupu u organizatora czapeczek i koszulek 
posiadających nadruki związane z ośrodkiem (2,1%). 

Bardzo pozytywnie został oceniony sprzęt 
wypożyczany przez właściciela Centrum Nurkowego. 
Ofertę w tym względzie punktowano bardzo dobrze 
(35,9%) i dobrze (18,9%). Większość ankietowanych 
(45,2%) nie miała jednak wyrobionego zdania na ten 
temat, albowiem przyjeżdża do ośrodka z własnym 
ekwipunkiem, albo korzysta z niego bardzo rzadko. Ci, 
którzy kiedykolwiek mieli możliwość wypróbowania 
sprzętu należącego do właściciela bazy stwierdzili, iż nie 
posiadał on żadnych usterek (82,6%). Odnotowano tylko 
9 osób wymieniających pewne zastrzeżenia. Dotyczyły 
one: pękniętego paska do maski nurkowej (1), 
uszkodzonego manometru (1) i ustnika (2), problemu  
z inflatorem (1), braku o-ringu na pierwszym stopniu 
automatu (2), a także pustej lub niepełnej butli tlenowej 
(2). Baza oferuje też udostępnianie sprzętu do organizacji 
nurkowań podlodowych (desek, lin, śrub lodowych, 
uprzęży, pik lodowych, piły spalinowej, świdra lodowego, 
łopat i wielu innych według zapotrzebowania)  
i przygotowuje przeręble w dowolnym miejscu na 
akwenie (według indywidualnych ustaleń). 

Na tle konkurencyjnych jednostek w kraju baza 
została oceniona wysoko, bo przypisywano jej bardzo 
dobre (58,5%) i dobre noty (37,7%). Złych i bardzo złych 
nie podał nikt, a 3,8% badanych nie podjęło się próby 
takiej oceny ze względu na brak możliwości porównania 
jej z innymi, albowiem jest ona jedynym miejscem, do 
którego przyjeżdżają, by oddać się pasji nurkowania. Od 
2013 roku, kiedy to w bazie prowadził badania Zawadzki 
[6] jakość proponowanych usług wyraźnie tu wzrosła. 
Nowe rozwiązania i udogodnienia związane są przede 
wszystkim z unowocześnieniem zagospodarowania 
zaplecza socjalnego (11 komfortowych zamykanych 
wiat), wyposażeniem sal wykładowych i zapewnieniem 
należytego komfortu nie tylko dla nurków, ale i osób im 
towarzyszących. 

Obok aktywności podwodnych respondenci 
cenią również te niezwiązane z wodą (poza zwykłym 
pływanie i pływaniem łódką lub kajakiem - 17,5%),  
a dające im relaks i możliwość spędzenia czasu wspólnie  
z innymi uczestnikami bądź znajomymi. Szczególnie 
wybierają przygotowane przez organizatora miejsca, 
gdzie można rozpalić ognisko (67,5%) albo przyrządzić  

the presented offer and does not deviate significantly 
from the offers of competing centres in the country or 
region.  

As identified from the conducted research, the 
respondents had difficulties in evaluating the training 
facilities in the centre or training services. A large group 
of respondents did not have an opinion on this subject 
(61.6% and 52.2%, respectively), which could be dictated 
by the fact that they were already holders of certificates of 
completion of courses on other bodies of water or they 
came to Piechcin with their own instructors. There was 
also a significant percentage of individuals (42.8%) who 
had no opinion about the centre’s promotion system. 
Nonetheless, the respondents expressed their interest in 
receiving promotional materials mainly in the form of 
laminated maps (49%) and folders or booklets containing 
maps of the body of water (34.7% and 6.1% respectively). 
Business cards and leaflets were demanded less 
frequently (4.1% each). Among the additional ideas was 
the desire to purchase from the organiser hats and  
T-shirts with printed images related to the centre (2.1%). 

The equipment rented by the owner of the 
Diving Centre received a very positive rating. In this 
respect the offering was assessed as very good (35.9%) 
and good (18.9%). However, the majority of the 
respondents (45.2%) did not have a fixed opinion on this 
subject as they brought their equipment to the centre or 
used rented equipment very rarely. Those who have ever 
had the opportunity to try out the equipment belonging to 
the owner of the centre stated that it did not have any 
defects (82.6%). There were only 9 people having some 
reservations. They concerned: a damaged diving mask 
strap (1), damaged pressure gauge (1) and mouthpiece 
(2), a problem with an inflator (1), the lack of an o-ring on 
the first stage of a breathing apparatus (2), as well as an 
empty or only partially filled diving cylinder (2). 
Moreover, the centre offers equipment used for ice diving 
(boards, ropes, ice bolts, harnesses, ice pikes, chainsaws, 
ice drills, shovels and many others according to demand) 
and prepares air holes in the requested places on the 
water (on individual arrangements). 

As compared with competing centres in the 
country, the centre was rated high, as it received very 
good (58.5%) and good scores (37.7%). None of the 
respondents indicated bad and very bad scores, and 3.8% 
of respondents refused to make such a comparison as 
Piechcin was the only place that they visited for the 
purpose of practising diving. Since 2013, i.e. since 
Zawadzki's research in the centre [6], the quality of the 
services offered has clearly increased. The new solutions 
and facilities are primarily related to the modernisation of 
social facilities (11 comfortable and closed shelters), 
furnishing of lecture rooms and ensuring proper comfort 
not only for divers, but also for accompanying persons. 

In addition to underwater activities, the 
respondents also value those that are not related to water 
(except ordinary swimming and swimming in a boat or  
a canoe -17.5%) offering them an opportunity to relax 
and spend time together with other participants or 
friends. In particular, they pointed to places prepared by 
the organiser where they can light a campfire (67.5%) or 
prepare a barbecue (77.5%). The respondents also 
pointed to the possibility to go hiking around the area, 
jogging, ride on quads and bicycles, participate in  
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potrawy z grilla (77,5%). Wskazywano także odbywanie 
spacerów po okolicy, bieganie, jazdę na quadach  
i rowerze, uczestnictwo w zawodach strzeleckich, a także 
grę w paintball (łącznie 30% odpowiedzi). Właściciel 
wychodząc naprzeciw różnym oczekiwaniom gości 
przygotowuje dla nich rozmaite specjalne oferty 
uatrakcyjniające spędzenie czasu między nurkowaniami. 
Dla przykładu wszedł w kooperację z zaprzyjaźnionym 
„Piechcińskim Bractwem Kurkowym”, by nurkowie mieli 
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich 
na profesjonalnej strzelnicy. Stara się też nawiązywać  
i utrzymywać dobre kontakty z miejscową ludnością, 
która oferuje noclegi dla pasjonatów podwodnych 
wypraw (hotelami, kwaterami wiejskimi, 
gospodarstwami agroturystycznymi). Proponuje też 
rozstawienie namiotu lub przyczepy (samochodu 
campingowego) bezpośrednio przy akwenie. To przejawy 
bardzo pozytywnie postrzeganej kreatywności 
organizatora, dostrzeżonej przez płetwonurków, 
albowiem całokształt organizacji przyjazdów do bazy pod 
względem logistycznym ocenili oni bardzo dobrze 
(47,7%). Być może, ten element oferty (podobnie jak 
wysoko notowane pozostałe) wpłynął na deklarowany ze 
strony 92,4% konsumentów, powrót do Centrum w 2018 
roku (tylko 2 stwierdziły, że jej nie odwiedzą i tyleż samo 
odpowiedziało, iż tego nie wie).  

Reasumując zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych bywa różnorodne, celem nadrzędnym 
pozostaje jednak transformacja zniszczonego obszaru  
z równoczesnym zachowaniem wszystkich jego walorów 
oraz zdefiniowanie jego nowych funkcji użytkowych 
(rekreacyjnych, sportowych, kulturowych i innych) [7]. 
Przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych 
(zwykle ponoszonych przez właściciela, bądź dzierżawcę 
terenu) można stworzyć nie tylko ciekawe miejsce 
chętnie odwiedzane przez nurków z kraju i z zagranicy, 
ale również nowe miejsca pracy dla osób z najbliższej 
okolicy (baza noclegowa, restauracje, sklepy  
z pamiątkami, ekspozycje) [6]. Centrum Nurkowe 
Piechcin doskonale się w ten nurt wpisuje. Jest miejscem 
przede wszystkim dobrze przygotowanym do 
podwodnych eskapad (i dalej rozwijającym się), 
bezpiecznym, a przede wszystkim jest przykładem 
najwyższej formy specjalizacji turystycznej. Mogłoby stać 
się doskonałą inspiracją dla ciekawych rozwiązań  
w okolicach Krakowa, gdzie jak podają Górecki i Sermet 
[8] brakuje pomysłów na zagospodarowanie 
kamieniołomów, będących tam dziedzictwem 
niedocenionym. A trzeba podkreślić, że w ostatnich latach 
nurkowanie cieszy się coraz większą popularnością 
wśród różnych form aktywnej turystyki i rekreacji.  

Osoby wybierające ten sposób spędzenia czasu  
wolnego bardzo często cechują się odpowiednim 
przygotowaniem psychofizycznym, preferują model 
aktywnego i zdrowego stylu życia, a wiele z nich 
dodatkowo stara się zwalczyć swoje słabości [9]. 

WNIOSKI

Przeprowadzone badania dały podstawę do 
wypracowania następujących wniosków: 
1. Centrum Nurkowe odgrywa ważną rolę, 
w przygotowaniach respondentów do nurkowań na 
większych zbiornikach wodnych, niemniej  

shooting competitions, and paintballing games (a total of 
30% of responses). In order to meet different 
expectations of visitors, the owner prepares diversified 
special offers to ensure that the time between dives is 
more attractive. For example, the centre cooperates with 
the befriended "Shooting Fraternity of Piechcin", so that 
divers may test their shooting skills at a professional 
shooting range. Moreover, the centre tries to establish 
and maintain good contacts with the local community 
offering accommodation for enthusiasts of underwater 
expeditions (hotels, private accommodation, agritourism 
farms). It also provides the possibility of setting up a tent 
or trailer (camping car) directly by the body of water. 
These illustrate the organiser's creativity that is highly 
appreciated by divers as they have assessed the overall 
organisation of visits to the centre in terms of logistics as 
very good (47.7%). Perhaps this element of the offer (as 
well as other highly ranked elements) encouraged 92.4% 
to declare their return to the centre in 2018 (only 
2 respondents stated that they would not visit it and 
another 2 replied that they do not know whether they 
would visit the centre again). 

To conclude, the development of post-industrial 
sites varies, however the main goal is to transform the 
damaged area while maintaining all its assets and 
defining its new functions (recreational, sporting, cultural 
and other) [7]. With relatively low financial resources 
(usually brought in by the owner or lessee) it is not only 
possible to create an interesting place willingly 
frequented by divers from Poland and abroad, but also  
a place generating new jobs for local inhabitants of the 
area (accommodation base, restaurants, souvenir shops, 
exhibitions) [6]. The Piechcin Diving Centre is perfectly 
matched to this trend. It is primarily a well prepared and 
safe place for underwater escapades (constantly 
developing) and, above all, it is an example of the highest 
form of tourist specialisation. It could become an 
excellent inspiration for interesting solutions in the 
vicinity of Cracow, where, as Górecki and Sermet [8] 
report, there is a lack of ideas for the development of 
quarries, which are an undervalued heritage of the area. 
Moreover, it must be emphasised that in recent years, 
diving has become more and more popular among 
various forms of active tourism and recreation. Those 
who choose this way of spending their leisure time are 
often characterised by an appropriate psychophysical 
preparation, prefer an active and healthy lifestyle, and 
many of them also aim to overcome their weaknesses [9]. 

CONCLUSIONS

The conducted research has provided the basis 
for formulation of the following conclusions: 
1. The Diving Centre plays an important role in the 
respondents' preparation for diving in larger bodies of 
water, nonetheless only a more in-depth research work 
(which is to be carried out with several hundred 
participants in 2018) will allow to provide an explicit 
answer to the question whether their future dives will be 
mainly related to the Baltic Sea. 
2. The pilot study has confirmed that the shortcomings in 
the infrastructure of the centre as well as the economic 
criterion are not decisive when it comes to the 
respondents' choice to revisit it in the future. 
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dopiero bardziej pogłębiona praca badawcza (które 
będzie przeprowadzona na kilkuset uczestnikach w 2018 
roku) pozwoli jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie 
czy kierunek późniejszych, docelowych ich nurkowań 
będzie związany głównie z Bałtykiem. 
2. Badanie pilotażowe potwierdza, że niedociągnięcia 
w bazie na polu infrastrukturalnym oraz kryterium 
ekonomiczne nie mają przełożenia na ponowny jej wybór 
przez ankietowanych w przyszłości. Wykazują oni 
zainteresowanie kolejnym przyjazdem i cenią przede 
wszystkim bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę 
stworzoną przez właściciela obiektu. Efektem takiego 
odbioru może być także dostrzegana przez respondentów 
przedsiębiorczość i kreatywna jego postawa, 
przejawiająca się w stopniowej poprawie jakości 
świadczonych usług. 
3. Słabą stroną badanego podmiotu jest małe 
zaangażowanie we współpracę z jednostką gminną  
w promocję wspólnych produktów. W przeciwieństwie do 
odnotowanej pozytywnej relacji na linii organizator-
konsument, budowanie stosunków z władzami 
samorządowymi wymaga poprawy. Ich zacieśnienie 
mogłoby przynieść obopólne korzyści i pomóc 
wypromować i popularyzować gminę w regionie, jak  
i w kraju.  
4. Baza w Piechcinie uwzględnia potrzeby odbiorców 
i stanowi doskonały przykład produktu turystyki 
specjalistycznej, na którym mogą wzorować się inne, 
podobne jednostki lub podmioty, chcące uruchomić 
działalność rekreacyjno-szkoleniową dla nurków. 

They showed an interest in visiting the centre again and, 
first of all, appreciate the safe conditions and friendly 
atmosphere created by the owner of the facility. Such  
a reception of the centre may result from the organiser's 
entrepreneurial and creative attitude noted by the 
respondents, which is visible in the gradual improvement 
of the quality of services provided. 
3. The weakness of the examined entity is its limited
involvement/cooperation with the municipal authorities 
in promoting common products. In contrast to the 
reported positive relationship on the organiser-consumer 
line, the establishment of the relationship with local 
government authorities needs improvement. Its 
strengthening could bring mutual benefits and help 
promote and popularise the commune in the region as 
well as in the country. 
4. The centre in Piechcin takes into account the needs of 
its visitors and is an excellent example of a specialist 
tourism product that may serve as a model to other 
similar entities offering recreational and training 
activities for divers. 
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