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MODERNISATION OF A BREATHING SIMULATOR HOIST. PART 1
MODERNIZACJA DŹWIGNIKA STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SYMULATORA
ODDYCHANIA. CZĘŚĆ 1
Zbigniew Talaśka, Bartłomiej Jakus
Naval Academy, Department of Underwater Works Technology in Gdynia, Poland
Akademia Marynarki Wojennej, Zakład Technologii Prac Podwodnych w Gdyni

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
This article presents the process of modernisation of a car lift in order to adjust it to the function of a hoist for lifting the decompression chamber cover in
a breathing simulator used in the Department of Underwater Work Technology of the Naval Academy in Gdynia.
Keywords: breathing simulators, equipment of breathing simulators.
W artykule przedstawiono proces modernizacji podnośnika samochodowego, w celu dostosowania go do funkcji dźwignika unoszącego pokrywę komory
dekompresyjnej w symulatorze oddychania, wykorzystywanego w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Słowa kluczowe: symulator oddychania, wyposażenie symulatora oddychani.
В статье представлен процесс модернизации автомобильного домкрата с целью адаптации его к функции подъемника крышки декомпрессионной
камеры симулятора дыхания, который используется на Кафедре технологии подводных работ Военно-морской академии в Гдыне.
Ключевые слова: симулятор дыхания, оснащение симулятора дыхания.
Der Artikel beschreibt den Prozess der Modernisierung eines Wagenhebers, um diesen der Funktion eines Hebezugs anzupassen, der den Deckel einer
Dekompressionskammer in einem Atemsimulator anhebt, welcher in der Abteilung für U-Boot-Technologie der Marineakademie in Gdynia eingesetzt wird.
Schlüsselwörter: Atemsimulator, Ausrüstung für Atemsimulatoren.
El artículo presenta el proceso de modernización de un elevador de automóviles para adaptarlo como elevador de cubiertas de cámaras de descompresión
en un simulador de respiración utilizado en el Departamento de Tecnologías Submarinas de la Academia Naval de Gdynia.
Palabras clave: simulador de respiración, equipo de simulador de respiración.
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INTRODUCTION

WSTĘP
Wprowadzenie
określonego
obiektu
technicznego do użytkowania każdorazowo wymaga
przeprowadzenia testów potwierdzających zgodność ich
parametrów
techniczno-użytkowych
z
normami.
Szczególnie istotnym są te konstrukcje, które ze względu
na specyfikę działania, bezpośrednio zagrażają zdrowiu
i życiu człowieka. Takim sprzętem są m.in. nurkowe
aparaty oddechowe i związane z nim wyposażenie.
Zgodnie z normami PN-EN 250 [1] i PN-EN
14143 [2] aparaty oddechowe powinny zostać poddane
badaniom
w
warunkach
możliwie
najbardziej
odzwierciedlających rzeczywiste otoczenie nurka. Oznacza
to, że testy muszą zostać przeprowadzone w środowisku
wodnym, pod wymaganym ciśnieniem odpowiadającym
określonej głębokości w toni wodnej oraz zasymulowanym
oddechem o objętościach, których wartości narzucają
zapisy norm. Na podstawie powyższych wymagań
zaprojektowano i wykonano w ZTPP odpowiednie do celu
stanowisko badawcze. Konstrukcyjnie stanowi ono przede
wszystkim komorę dekompresyjną (zbiornik ciśnieniowy)
przystosowaną do wytwarzania w niej nadciśnienia
o wartości do 2 MPa, oraz symulatora oddychania (pompę
oddechową). Ponieważ w zastosowaniu są nurkowe
aparaty oddechowe o różnym przeznaczeniu i różnych
wielkościach, zaistniała potrzeba dostosowania wielkości
komory dekompresyjnej do największego z nich.
Na rys. 1 pokazano porównanie wielkości
różnych nurkowych aparatów oddechowych, których
gabaryty uwzględniono w procesie projektowania komory
dekompresyjnej.
Procedury badań na zgodność z normą PN-EN
14143 [2] wymagają ponadto użycia postaci ludzkiej
w formie manekina. Wymaganie to zawarte jest w pkt.
5.6.1.4. normy. Ma to na celu odwzorowanie różnych
położeń człowieka w wodzie, dla których wykonywane są
pomiary działania aparatów oddechowych o półzamkniętym i zamkniętym obiegu gazu oddechowego. Tak
więc m.in. wielkość aparatu oraz potrzeba użycia
manekina lub półmanekina podczas badań wpłynęła na
wielkość komory dekompresyjnej.

Each time a specific technical object is put into
service, it is necessary to carry out tests that confirm their
technical and operational parameters conform with the
required standards. Particularly important are those
constructions which, due to the specificity of their
operation, pose a direct threat to human health and life.
Such equipment includes diving breathing apparatuses
and related devices.
In accordance with PN-EN 250 [1] and PN-EN
14143 [2] standards, breathing apparatuses should be
tested under conditions that are as representative as
possible of the actual diver's environment. This means
that the tests must be carried out in an aquatic
environment, at the required pressure corresponding to
a specific depth in the water, and simulated breathing of
volumes whose values are imposed by the provisions of
said standards.
On the basis of the above requirements, the
Department of Underwater Works Technology (ZTPP)
designed and built a test stand which functioned as
a breathing simulator. In terms of its design, it is
primarily a decompression chamber (pressure vessel)
with a breathing simulator (respiratory pump) adapted to
produce an overpressure of up to 2 MPa, which
corresponds to a depth of 200 mH2O. Since there are
diving breathing apparatuses of different purposes and
sizes, there was a need to adjust the size of the
decompression chamber to the largest of them.
Fig. 1 shows a comparison of the size of different
diving breathing apparatuses, whose dimensions were
taken into account in the process of designing the
decompression chamber.
Test procedures for compliance with standard
PN-EN 14143 [2] also require the use of a human
substitute in the form of a manikin. This requirement is
included in section 5.6.1.4. of the standard. The purpose is
to reproduce the different human positions in water for
which measurements of breathing apparatuses with
a semi-closed and closed breathing gas circuit are
performed. Thus, inter alia, the size of the apparatus and
the need to use a manikin or semi manikin during the
tests influenced the size of the decompression chamber.

Fig. 1 The comparison of sizes of different diving breathing apparatuses in the design process of the decompression chamber.
Rys. 1 Porównanie wielkości różnych nurkowych aparatów oddechowych w procesie projektowania komory dekompresyjnej.
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Kolejnym elementem, który musi być
uwzględniony w konstrukcji komory dekompresyjnej to
wymagane zanurzenie aparatu oddechowego w wodzie.
Powinno ono być takie, aby wysokość od lustra wody do
najwyż
szego
elementu
składowego
aparatu,
umieszczonego w przestrzeni badawczej była nie
mniejsza, niż 200 mm. Objętość ta jest niezbędna do
wykluczenia wpływu efektów powierzchniowych.
Wymaganie zostało sformułowane w pkt. 6.7.1 normy PNEN 250:2014 [1], gdzie podano wartość zanurzenia oraz
w pkt. 6.3.1 normy PN-EN 14143:2013 [2], gdzie tylko
wskazano na problem.
Na rys. 2 pokazano sposoby różnego
umieszczenia
nurkowego
aparatu
oddechowego
o największych gabarytach w projektowanej komorze
dekompresyjnej z uwzględnieniem wykluczenia wpływu
efektów powierzchniowych (rysunek studyjny).
Na rys. 3 pokazano sposób umieszczenia
półmanekina z nałożonym nurkowym aparatem
oddechowym o największych gabarytach w różnych
położeniach (rysunek studyjny).

Fig. 2 The different placement of the largest diving breathing apparatus in
the designed decompression chamber, taking into account the exclusion of
the impact of surface effects (study drawing), 1 – apparatus in vertical
position; 2 – apparatus in horizontal position; 3 – air cushion zone and air
supply crossings; 4 – Minimum water level above the apparatus; 5 – control
area; 6 – control volume; 7 – bottom of decompression chamber;
8 – situation of the chamber and maintenance area.

Another element that must be taken into account
in the construction of the decompression chamber is the
required immersion of the breathing apparatus in water.
It should be such that the height from the water
surface to the highest component of the apparatus located
in the test space is not less than 200 mm. This volume is
necessary to exclude the surface effects. The requirement
is formulated in section 6.7.1. 6.7.1 of PN-EN 250:2014 [1]
specifying the value of immersion and in point 6.3.1 of
PN-EN 14143:2013 [2], where the problem is only
indicated.
Fig. 2 shows the different placement of the
diving breathing apparatus of the largest size in the
designed decompression chamber, taking into account the
exclusion of surface effects (studio drawing).
Fig. 3 shows how to set up a half-manikin with
a diving breathing apparatus of the largest dimensions in
different positions (studio drawing).

Fig. 3 The different positioning of the half-manikin wearing a diving
breathing apparatus of the largest size (study drawing).
Rys. 3 Sposób umieszczenia półmanekina z nałożonym nurkowym
aparatem oddechowym o największych gabarytach w różnych położeniach
(rysunek studyjny).

Rys. 2 Sposoby różnego umieszczenia nurkowego aparatu od-dechowego
o największych gabarytach w projektowanej komo-rze dekompresyjnej
z uwzględnieniem wykluczenia wpływu efektów powierzchniowych
(rysunek studyjny), 1 – aparat w pozycji stojącej; 2 – aparat w pozycji
leżącej; 3 – strefa poduszki powietrznej oraz przejść zasilających;
4 – minimalny poziom wody nad aparatem; 5 – przestrzeń obsługowa;
6 – objętość badawcza; 7 – dennica komory dekompresyjnej; 8 – strefa
posadowienia komory i obszar obsługowy.
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As a result of taking into account all the
requirements set out in the standards, the necessary
space allowing for proper use and important rules for the
creation of technical structures, a decompression
chamber was designed and constructed. A necessary
element of this equipment was the chamber's closing
cover. It was designed as a flat plate placed on the upper
flange of the chamber and closed with a catch ring
blocked on screws located on its perimeter.
The required strength due to the working
pressure, as well as the material from which it was made,
resulted in the weight of the cover, together with the
planned maximum measuring equipment and the
apparatus underneath it, being approximately 1,400 kg.
The problem which arose was how precisely could the
cover be lifted and lowered. In addition, the height of the
tank placed on three supports exceeded the height of an
average man, i.e. about 180 cm. This fact necessitated the
development of a solution that would allow good access
to the interior of the decompression chamber and its full
use.
Fig. 4a shows an actual comparison of tank
height to human height, and Fig. 4b shows the required
heights that would allow good access to the interior of the
chamber.

W wyniku uwzględnienia wszystkich wymagań
zawartych w normach, niezbędnych przestrzeni
umożliwiających prawidłowe użytkowanie oraz istotnych
zasad
tworzenia
konstrukcji
technicznych,
zaprojektowano i wykonano komorę dekompresyjną. Jej
niezbędnym elementem wyposażenia była pokrywa
zamykająca komorę. Zaprojektowano ją jako płaską płytę
posadawianą na górnym kołnierzu komory i zamykaną
pierścieniem zaczepowym blokowanym na śrubach
rozmieszczonych na jego obwodzie.
Wymagana wytrzymałość ze względu na
ciśnienie robocze, a także materiał z jakiego ją wykonano
spowodowały, że masa pokrywy wraz z planowanym,
maksymalnym
wyposażeniem
pomiarowym
i podwieszanym pod nią badanym aparatem, wyniosła ok.
1 400 kg. Powstał zatem problem w jaki sposób
precyzyjnie będzie można ją podnosić i opuszczać.
Dodatkowo wysokość zbiornika stawianego na trzech
podporach przekroczyła wzrost przeciętnego mężczyzny
tzn. ok. 180 cm. Ten fakt wymusił konieczność
opracowania rozwiązania, które umożliwiłoby dobry
dostęp do wnętrza komory dekompresyjnej i jego pełne
użytkowanie.
Na rys. 4a pokazano rzeczywistą proporcję
wysokości zbudowanego zbiornika do wysokości
człowieka, a na rys. 4b pokazano wymagane wysokości,
które umożliwiałyby dobry dostęp do wnętrza komory.

a

b

Fig. 4 The proportion of decompression chamber height to human height (studio drawings): a) actual chamber height, b) required height to allow good
access to the inside of the chamber.
Rys. 4 Proporcje wysokości komory dekompresyjnej względem wysokości człowieka (rysunki studyjne): a) rzeczywista wysokość komory, b) wymagana
wysokość umożliwiająca dobry dostęp do wnętrza komory.
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SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA CELU
W celu znalezienia odpowiedniego do problemu
rozwiązania i zaprojektowania konkretnego układu
podnoszenia płyty komory dekompresyjnej, analizowano
dostępną literaturę fachową, parametry technicznoużytkowe
typowych
rozwiązań
konstrukcyjnych,
dostępność systemów i elementów umożliwiających
stosunkowo precyzyjne podnoszenie ciężarów w układzie
stacjonarnym oraz kosztów zakupu i wykonania tego typu
urządzenia. Wyciągnięte wnioski wskazały, że jest
możliwym zakupienie dedykowanych, precyzyjnie
działających systemów podnoszących na indywidualne
zamówienia, zarówno u producentów krajowych jak
i zagranicznych. Jednak ich koszt pozyskania oscylował
w kwotach od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.
Przy określonym budżecie zakup okazał się niemożliwy.
Ostatecznie zwrócono uwagę na stacjonarne
urządzenie
podnoszące
masowo
stosowane
w warsztatach napraw samochodów. Był to typowy
dwukolumnowy podnośnik o zakresie udźwigu co
najmniej 2 tony i wysokości unoszenia ok.
2 m w stosunku do podłoża. Rynkowy koszt zakupu
takiego urządzenia mieścił się w dostępnym budżecie.
Wstępna analiza konstrukcji podnośnika
wykazała, że z powodzeniem może on zostać
wykorzystany do przedmiotowego celu. Warunkiem
zastosowania urządzenia było przerobienie określonych
jego elementów konstrukcyjnych w taki sposób, aby
można było dostosować go do warunków pracy
symulatora oddychania.
Na rys. 5 pokazano wygląd typowego,
dwukolumnowego podnośnika samochodowego, a na rys.
6 jego podstawowe wymiary techniczno-użytkowe dla
standardowego wykorzystania [12].

MEANS TO ACHIEVE THE OBJECTIVE
In order to find a solution appropriate to the
problem and to design a specific lifting system for the
decompression chamber plate, the available literature,
technical and user parameters of typical constructional
solutions, availability of systems and elements enabling
relatively precise lifting of loads in a stationary system, as
well as the costs of purchase and manufacture of this type
of device were analysed. The conclusions indicated that it
is possible to purchase dedicated, precisely functioning
lifting systems tailored to individual orders, both from
domestic and foreign manufacturers. However, their cost
oscillated between several dozen and several hundred
thousand zlotys. With a predefined budget, it was
impossible to make the purchase.
In the end, attention was drawn to a stationary
lifting device used in a mass scale in car repair shops. It
was a typical two-column jack with a lifting capacity of at
least 2 tonnes and a lift height of approx. 2 m in relation
to the ground. The market cost of purchasing such
a device was within the available budget.
A preliminary analysis of the construction of the
jack showed that it can be successfully used for the
purpose in question. In order to use the equipment,
certain structural elements of the equipment had to be
modified so that it could be adapted to the operating
conditions of the breathing simulator.
Fig. 5 shows a typical two-post car lift, whereas
Fig. 6 demonstrates its basic technical dimensions for
standard use. [12].

Fig. 5 Werther’s two-post lift 254 S [12].
Rys. 5 Podnośnik dwukolumnowy Werther 254 S [12].
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a)

b)

Fig. 6 Basic technical dimensions of a car lift for standard applications [13].
Rys. 6 Podstawowe wymiar techniczno-użytkowe podnośnika samochodowego dla standardowego zastosowania [13].

Dokładna analiza konstrukcji wszystkich
elementów składowych podnośnika wskazała, że w celu
dopasowania urządzenia do warunków pracy symulatora
oddychania zmianie powinny podlegać:
a) ramiona połączone z wózkiem zespołu
podnoszącego osadzonym na kolumnie, które
wymagałyby skrócenia,
b) rozstaw kolumn poprzez ich zbliżenie,
c) posadowienie kolumn względem podłoża,
które wymagałoby ich podwyższenia za
pomocą dodatkowych podstaw,
d) elektryczno-elektroniczny układ obsługujący
procesy podnoszenia i opuszczania łap
podnośnika, który wymagałby kontroli
i sterowania za pomocą komputera, jak
również
precyzyjnego
wykonywania
połączenia pokrywy z pierścieniem komory
dekompresyjnej,
e) układy zabezpieczenia pracy podnośnika,
które należałoby wyposażyć w dodatkowe
układy bezpieczeństwa.
Na rys. 7 przedstawiono ideę zaadaptowania
podnośnika wraz z zakresami wysokości podnoszenia,
a na rys. 8 dwa możliwe warianty jego ustawienia
względem
komory
dekompresyjnej
stanowiska
symulatora oddychania.
Uwzględniając
istniejące
w
Zakładzie
Technologii Prac Podwodnych możliwości i warunki
lokalowe postanowiono, że dostosowanie podnośnika
samochodowego do podnoszenia pokrywy komory
dekompresyjnej powinno być zrealizowane poprzez
posadowienie w zagłębieniu podłoża – rys. 8 wariant b).
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A thorough design analysis of all lift components
indicated that in order to match the device to the
operating conditions of the breathing simulator, the
following elements should be subject to modification:
a) the arms connected to a post-mounted cradle
require shortening,
b) the distance between posts should be reduced,
c) the placement of posts with regard to the ground
requires their elevation with the use of
a pedestal,
d) the electro-electronic system for lifting and
lowering the claws of the lift require computer
control, as well as precise execution of the
connection of the cover to the ring of the
decompression chamber,
e) lift operation safety systems should be equipped
with additional protection systems.
Fig. 7 shows the idea of adapting the lift with
lifting height ranges, whereas Fig. 8 shows two possible
variants of positioning the lift in relation to the
decompression chamber of the breathing simulator
station.
Taking into account the possibilities and
conditions of premises available in the Department of
Underwater Work Technology, it was decided that the
adjustment of the vehicle lift for the purpose of lifting the
decompression chamber cover should be carried out by
placing it in the ground recess - fig. 8, variant b).
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Fig. 7 General idea of adopting a car lift for the purpose of lifting the cover of the decompression chamber with specified lifting height ranges, a) the lift used
for the intended purpose, b) the lift after being adapted to fulfil a new function.
Rys. 7 Ogólna idea zaadoptowania podnośnika samochodowego do podnoszenia pokrywy komory dekompresyjnej wraz z zakresami wysokości
podnoszenia a) podnośnik wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, b) podnośnik po rozszerzeniu o nową funkcję.

Fig. 8 Positioning variants of the vehicle lift for lifting the cover of the decompression chamber of the breathing simulator, a) positioning of the lift on a flat
ground, b) positioning of the lift in the ground recess.
Rys. 8 Warianty ustawienia podnośnika samochodowego do podnoszenia pokrywy komory dekompresyjnej symulatora oddychania a) ustawienie
podnośnika na podłożu płaskim, b) ustawienie podnośnika w zagłębieniu podłoża.

ZAGADNIENIE
MODYFIKACJI
W PRAWODAWSTWIE EUROPEJSKIM

MODIFICATION PURSUANT TO EUROPEAN
LEGISLATION

Maszyny podnoszące, do których zaliczono
podnośniki do obsługi pojazdów, są bezpośrednio objęte
Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE [3], będącą jedną
z dwóch dyrektyw szczegółowych dyrektywy ramowej
89/391/EWG. Zostały one wymienione w pkt. 16
załącznika IV do dyrektywy – „Kategorie maszyn, do
których ma zastosowanie jedna z procedur określonych
w art.12 ust. 3 i 4”. W interpretacji, zamieszczonej
w poradniku [5], napisano, że: „podnośniki do obsługi
pojazdów to stacjonarne, przejezdne lub przenoszone
dźwigniki przeznaczone do podnoszenia całych pojazdów
z podłoża w celu dokonania kontroli pojazdu i prac przy

Lifting machines, which include vehicle service
lifts, are directly covered by the Machinery Directive
2006/42/EC [3], which is one of the two individual
directives of the Framework Directive 89/391/EEC. They
are listed in point 16 of Annex IV to the Directive "Categories of machinery to which one of the procedures
set out in Article 12(3) and (4) applies". The
interpretation in the guide [5] states that: "Vehicle
handling lifts are stationary, mobile or portable jacks
intended for lifting whole vehicles from the ground to
inspect the vehicle and work on or under the vehicle while it
is above the ground... . Among the lifts covered by
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pojeździe lub pod nim w czasie, w którym znajduje się on
nad podłożem (…). Do podnośników objętych pkt. 16 należą
maszyny przeznaczone do obsługi pojazdów, takich jak na
przykład samochody, motocykle, (…).”
Zawarty w punkcie (18) dyrektywy zapis
wskazuje, że: „Niniejsza dyrektywa określa jedynie
wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa o powszechnym zastosowaniu,
uzupełnione pewną ilością bardziej szczegółowych
wymagań dla niektórych maszyn (…)”.
Konsekwencją tego zapisu jest to, że zgodnie
z treściami dyrektywy, wymienione w załączniku IV
maszyny muszą bezwzględnie spełniać tzw. wymagania
zasadnicze. Jest to zbiór ogólnych zasad postępowania,
zgodnie z którymi przedmiotowe wymagania muszą być
wypełnione od strony technicznej i formalnej, aby
maszynę można było wprowadzić na rynek Wspólnoty do
obrotu towarowego, albo do użytkowania [9]. Wskazane
w dyrektywie wymagania szczegółowe stanowią
natomiast normy z nią zharmonizowane. Są to dokumenty
instruktażowe ściśle powiązane z unijnymi dyrektywami.
Zawierają szczegółowe zalecenia jak wykazać zgodność
określonego produktu z jednym lub wieloma
wymaganiami postawionymi przez konkretną dyrektywę.
Wspomagają one dyrektywy, jednakże nie muszą być
stosowane obligatoryjnie. Ogólnie przyjmuje się, że
spełnienie wymagań norm zharmonizowanych powoduje
domniemanie zgodności z wymaganiami dyrektywy
w obszarach, których normy dotyczą. Wykazanie, że
wyrób jest zgodny z określoną normą zharmonizowaną
jest najprostszą i skuteczną metodą wykazania zgodności
z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.
W praktyce oznacza to, że nowe maszyny zanim
zostaną dopuszczone m.in. do użytkowania, muszą
przejść pełną procedurę ceryfikacyjną. Odpowiedzialnymi
za ich przeprowadzenie są przede wszystkim producenci
maszyn oraz ich upoważnieni przedstawiciele – art. 20
i art. 23 dyrektywy [3]. Zgodnie z art. 21 dopuszczone do
obrotu nowe maszyny muszą posiadać znak CE. Ma on
gwarantować, że maszyna w pełni odpowiada
wymaganiom dyrektywy.
Dyrektywa maszynowa jest skierowana przede
wszystkim do producentów maszyn oraz ich
przedstawicieli, a także dostawców i dystrybutorów. Jest
ona podstawą kształtowania poziomu bezpieczeństwa
w obsłudze maszyn. Wynika to z faktu, że spełnienie
zapisów dyrektywy zapewnia uzyskanie poziomu
tolerowanego ryzyka stwarzanego przez maszyny, co
pozwala je świadomie zaakceptować przez projektantów
i producentów, a w późniejszym czasie przez
użytkowników.
Podstawową
zasadą
jest
takie
projektowanie maszyn, aby były bezpieczne same
w sobie. Oznacza to eliminowanie lub w możliwie
najwyższym stopniu ograniczanie zagrożeń na etapie
projektowania. Stworzone konstrukcje powinny być jak
najbardziej bezpieczne wewnętrznie.
Drugą dyrektywą szczegółową dyrektywy
ramowej 89/391/EWG jest Dyrektywa Narzędziowa
2009/104/WE [4]. Sformułowano w niej wymagania
minimalne, jakie musi spełniać pracodawca wyposażając
pracowników w środki pracy, w tym maszyny
i urządzenia niezbędne do wykonywania określonych
zadań. Zgodnie z zapisem art. 1 pkt 1 dyrektywa ta: „(…)
określa minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia przy użytkowaniu sprzętu roboczego
przez pracowników podczas pracy (…)” [4]. Tak więc
zapewnienie bezpieczeństwa podczas eksploatacji, w tym
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paragraph 16 are machines intended for the servicing of
vehicles, such as cars, motorcycles...".
The provision in point (18) of the Directive
indicates that: "This Directive defines only the essential
health and safety requirements of general application,
supplemented by a number of more specific requirements
for certain categories of machinery…”.
The consequence of this provision is that,
according to the content of the Directive, the machinery
listed in Annex IV must absolutely comply with the socalled essential requirements. It is a set of general rules of
conduct according to which the requirements in question
must be fulfilled from the technical and formal
perspective in order for the machine to be placed on the
Community market for trade in goods or for use [9]. The
specific requirements set out in the Directive are
harmonised standards with the Directive. These are
instructional documents closely related to the EU
directives. They contain detailed recommendations on
how to demonstrate the conformity of a particular
product with one or more requirements imposed by
a particular directive. They support the directives, but do
not have to be applied on a mandatory basis. It is
generally accepted that fulfilment of the requirements of
harmonised standards gives rise to a presumption of
conformity with the requirements of the Directive in the
fields covered by the standards. Demonstrating that
a product is in conformity with a given harmonised
standard is the simplest and most effective method of
demonstrating
compliance
with
the
essential
requirements of the Directive.
In practice, this means that new machinery has
to undergo a full certification procedure before it can be
put into service. The responsibility for carrying this out is
primarily borne by the manufacturers of the machinery
and their authorised representatives - Articles 20 and 23
of the Directive [3]. According to Article 21, new
machinery authorised to be placed on the market must
bear the CE mark. It is intended to ensure that the
machinery fully complies with the requirements of the
Directive.
The Machinery Directive is primarily addressed
to machine manufacturers and their representatives, as
well as suppliers and distributors. It is the basis for
shaping the level of safety in the operation of machinery.
This is due to the fact that compliance with the provisions
of the Directive ensures that the level of tolerable risk
posed by machines is achieved, which allows them to be
consciously accepted by designers and manufacturers,
and later by users. The basic principle is that machinery
should be designed in such a way that it is safe in itself.
This means eliminating or reducing risks as far as
possible at the design stage. The designs created should
be as inherently safe as possible.
The second individual directive of the
Framework Directive 89/391/EEC is the Tool Directive
2009/104/EC [4]. It formulates the minimum
requirements to be met by the employer when equipping
employees with the means of work, including machinery
and equipment necessary to perform the specified tasks.
As stated in Article 1(1) of the Directive: "...lays down
minimum health and safety requirements for the use of
work equipment by workers during their work..." [4].
Thus, it is entirely and exclusively the responsibility of the
employer to ensure safety during operation, including in
particular the use of new and/or 'old' machinery. This
requirement means that the user must take care of the
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szczególnie użytkowania maszyn nowych i/lub „starych”
całkowicie i wyłącznie spoczywa na pracodawcy.
Wymaganie to oznacza, że użytkownik musi tak dbać
o maszynę, prowadząc określoną konserwację i obsługę,
aby poziom jej bezpieczeństwa nie uległ obniżeniu.
Poprzez te działania maszyna powinna spełniać tym
samym wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
odpowiadającemu momentowi jej wprowadzenia do
obrotu lub oddania do użytku.
Dyrektywę
tą
należy
traktować
jako
uzupełnienie dyrektywy w sprawie maszyn.
Bardzo
istotnym
z
punktu
widzenia
dokonywania jakichkolwiek zmian w maszynach nowych
jest zapis w załączniku II dyrektywy maszynowej [3]
w pkt. 1A „Deklaracja zgodności WE dla maszyn”
wskazujący, że: „(…) Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do
maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu
i nie obejmuje części składowych dodanych przez
użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez
niego późniejszych działań (…)” [3].
Zapis ten implikuje szereg ważnych procedur
postępowania w przypadkach, kiedy dochodzi do
przekształceń (przeróbek, zmian, przebudów) maszyny
zarówno w sensie technicznym, jak i organizacyjnym.
W wyniku naturalnego zużywania się maszyn w czasie,
technicznego starzenia i szeregu innych procesów
obniżających utrzymanie parametrów technicznoużytkowych, naturalnym zjawiskiem, szczególnie wśród
użytkowników, jest dążenie do ich powstrzymania.
Poprzez
procesy
napraw,
unowocześniania,
uwspółcześniania itp., właściciele maszyn chcą
przedłużyć czas efektywnego ich działania bez
ponoszenia nadmiernych kosztów związanych z wymianą
parku maszynowego na nowy. Do typowych powodów
dokonywania zmian w maszynach należą m.in.:
a) konieczność dostosowania maszyny do nowych
potrzeb produkcyjnych, technologicznych,
b) przestarzała konstrukcja, jednak nie na tyle aby
wyeliminować ją z eksploatacji,
c) potrzeba usuwania uszkodzeń poprzez naprawy
i potrzebę zastosowania nowych części,
d) brak dostępu do części zapasowych tego samego
rodzaju i producenta,
e) przeglądy,
konserwacje,
diagnozowanie
i podejmowanie decyzji o dokonaniu zmian,
f) podwyższenie jakości i wydajności maszyn,
g) rozszerzenie zakresu zastosowań,
h) konieczność dostosowania do wymogów
minimalnych,
i) zapewnienie
większego
poziomu
bezpieczeństwa.
Wymienione
powody
w
zdecydowanej
większości
wymagają
przeprowadzenia
zmian
w konstrukcji maszyn, parametrów technicznoużytkowych, zastosowania innego oprzyrządowania,
użycia innych materiałów itp. Polepszenie i/lub
przywrócenie walorów użytkowych maszyny wiąże się
najczęściej z dokonywaniem przebudowy (zmian)
bezpośrednio w maszynie. Stan ten Dyrektywa
Maszynowa [3] określa jako „modyfikacja”1. Należy
podkreślić, że pojęcie „modernizacja” w tej dyrektywie
nie występuje. Natomiast w Dyrektywie Narzędziowej
słowo „modernizacja” wpisane jest w Art. 2 – Definicje
w pkt. b) oraz w Art. 6 – Sprzęt roboczy stwarzający
szczególne ryzyko w pkt. b).
W obu dyrektywach nie sprecyzowano
znaczenia pojęć modyfikacji oraz modernizacji. Brak

machine in such a way that the level of safety is not
reduced by carrying out specific maintenance and
operation. Through these operations, the machinery must
thus meet the health and safety requirements
corresponding to the moment it is placed on the market
and/or put into service. This Directive should be seen as
a supplement to the Machinery Directive.
Very important from the point of view of
introducing any changes to new machinery is the entry in
Annex II of the Machinery Directive [3] in point 1A "EC
declaration of conformity for machinery" indicating that:
“…This declaration refers only to machinery in the
condition in which it was marketed and does not include
components added by the end user or his subsequent
operations…” [3].
This provision implies a number of important
procedures to be followed in cases where the machine
undergoes
transformations
(alterations,
changes,
conversions), both in the technical and organisational
sense. As a result of regular wear and tear of machines
over time, technical aging and a number of other
processes that decrease the maintenance of technicalutility parameters, it is a natural phenomenon, especially
among users, to attempt to prevent them. Through the
processes of repair, modernisation, upgrading,
retrofitting, etc., the owners of machines wish to extend
the time of their effective operation without incurring
excessive costs associated with the replacement of the
machine with a new one. Typical reasons for introducing
changes to machines include:
a) the need to adapt the machine to new
production and technological needs,
b) an obsolete structure but not such as to render it
out of service,
c) the need to repair damage through repairs and
the need to use new parts,
d) no access to spare parts of the same type and
manufacturer,
e) inspection,
maintenance,
diagnosis
and
decisions to make changes,
f) improvement of the quality and performance of
machinery,
g) extension of the scope of applications,
h) the need to comply with minimum
requirements,
i) ensuring a higher level of safety.
Most of the reasons listed above require
alterations in the construction of the machine, technical
parameters, the use of other equipment, materials, etc.
Usually, the improvement and/or restoration of the
functional qualities of the machine is connected with
performing conversions (changes) directly in the
machine. This is referred to in the Machinery Directive [3]
as "modification"1. It should be stressed that the concept
of "modernisation" does not occur in the Directive.
However, in the Tools Directive the word
"modernisation" is contained in Article 2 - Definitions in
point b) and in Article 6 - Work equipment posing
a particular risk in point b).
Both directives do not specify the meaning of the
concepts of modification and modernisation. The lack of
unambiguous definitions, and the associated systematised
terminology, leads to misunderstandings and divergent
interpretations of the provisions. This is particularly
important when the user initiates the process of machine
modification. This is due to the fact that different degrees
of change in the machine result in different levels of
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jednoznacznych
definicji
i
związanej
z
tym
usystematyzowanej
terminologii,
wprowadza
niedomówienia oraz zróżnicowane interpretacje zapisów.
Jest to szczególnie ważne, kiedy użytkownik przystępuje
do procesu modyfikacji maszyny. Wynika to z faktu, że
różny stopień dokonanych w niej zmian powoduje
zróżnicowany poziom ingerencji technicznej w maszynę.
Ma to bezpośredni wpływ na określenie czy dokonane
zmiany w maszynie są mało istotne czy znacząco istotne.
Od tej oceny zależy czy modyfikacja
doprowadziła już do powstania nowej maszyny, czy jest
to jeszcze maszyna zgodna z wymaganiami dyrektywy dla
maszyny wprowadzonej przez producenta do obrotu.
Powstaje zatem bardzo fundamentalne pytanie: jak
głęboko mogą sięgać ingerencje w procesach modyfikacji
maszyny, aby można było uznać, że podlega ona
wymaganiom minimalnym Dyrektywy Narzędziowej lub
kiedy powstaje nowa maszyna, która musi ponownie
spełniać wymagania zasadnicze Dyrektywy Maszynowej?
Niestety na te pytania dyrektywy [3], [4], jak przewodnik
Komisji Europejskiej [5] nie dają odpowiedzi. Niejasne lub
niepoprawne
wskazanie
zasadniczych
wymagań
w dyrektywie maszynowej powoduje, że należy
dodatkowo zastosować inne specyfikacje techniczne lub
opracować rozwiązania zgodne z ogólną wiedzą
inżynierską lub naukową [17].
Analiza publikatorów związanych z tematem
wskazuje, że modyfikacja maszyny może przebiegać
w jednym z dwóch kierunków:
a) dokonane zmiany w maszynie nie stanowią
istotnej modyfikacji,
b) dokonane zmiany w maszynie stanowią
znaczną, istotną modyfikację.
W pierwszym przypadku właściciel maszyny nie
dokonuje takich zmian, które doprowadziłyby do
powstania nowej maszyny. Oznacza to, że użytkownik nie
wchodzi w obowiązki producenta. Maszyna nie traci
ważności oznakowania CE, a właściciel nie musi
przechodzić
pełnej
procedury
potwierdzającej
wymagania zasadnicze. Natomiast jego obowiązkiem jest
przeprowadzenie
procedury
mającej
na
celu
sprawdzenie, czy maszyna spełnia wymagania minimalne
Dyrektywy Narzędziowej w zakresie bezpieczeństwa
i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez
pracowników podczas wykonywania pracy. Ogólnie
przyjmuje się, że modyfikacja polegająca na:
• wymianie istotnych części składowych maszyny
na takie same,
• zastosowaniu komponentów o identycznej
funkcji i poziomie bezpieczeństwa,
• doposażeniu maszyny w dodatkowe urządzenia
zabezpieczające
zwiększające
poziom
bezpieczeństwa podczas użytkowania,
• nie dokonaniu zmiany funkcjonalności obiektu
technicznego, nie jest uznawana za powstanie
nowej maszyny (nowego produktu).
W przypadku drugim właściciel dokonuje tak
istotnych modyfikacji, że powstaje nowa maszyna.
Przeprowadzone zmiany są tak głębokie, że substancja
maszyny nie spełnia wymagań zasadniczych uzyskanych
przez pierwszego producenta na dzień wprowadzenia jej
do obrotu (użytkowania) o czym mówi pkt. (18)
Dyrektywy Maszynowej [3]. Maszyna traci ważność
pierwotnego oznakowania CE, a użytkownik staje się
w tym momencie jej „drugim” producentem.
Konsekwencją tego stanu jest to, że już właściciel-nowy
producent musi ponownie spełnić wymagania Art. 5 ust. 1
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technical intervention in the machine. This has a direct
impact on determining whether the changes made to the
machine are unimportant or significant.
Such an evaluation determines whether the
modification has already led to the creation of a new
machine or whether it still complies with the
requirements of the directive for the machine placed on
the market by the manufacturer. Thus, a very
fundamental question arises: how deeply may
interference in the processes of modification reach for the
machine to be considered as being in conformity with the
minimum requirements of the Machinery Directive, or
when a new machine is created which also needs to meet
the essential requirements of the Machinery Directive?
Unfortunately, directives [3], [4], like the guide of the
European Commission [5] do not provide answers to
these questions. The inadequate or incorrect indication of
essential requirements in the Machinery Directive makes
it necessary to apply other technical specifications or to
develop solutions according to general engineering or
scientific knowledge [17].
The analysis of publications related to the topic
indicates that the modification of the machine may be
carried out in one of two directions:
a) where the changes made to the machinery do
not constitute a substantial modification,
b) where the changes made to the machinery
constitute a substantial modification.
In the first case, the owner of the machine does
not implement changes that would lead to the creation of
a new machine. This means that the user does not assume
the obligations of the manufacturer. The machine does
not lose the validity of the CE marking and the owner
does not have to undergo a full procedure to confirm the
essential requirements. However, it is the owner's
responsibility to carry out a procedure to check that the
machine meets the minimum requirements of the Tools
Directive in terms of health and safety of workers' use of
work equipment at work. It is generally accepted that
a modification consisting of:
• the replacement of essential components of the
machinery with the same ones,
• the use of components having the same function
and level of safety,
• retrofitting the machinery with additional safety
devices to increase the level of safety during use,
• not changing the functionality of the technical
object, is not considered as the creation of a new
machine (new product).
In the second case, the owner makes such
significant modifications that result in the construction of
a new machine. The changes carried out are so deep that
the substance of the machine does not meet the basic
requirements obtained by the first manufacturer as of the
date of placing it on the market (use), as described in
point (18) of the Machinery Directive [3]. The machine
loses the validity of the original CE marking and at this
point the user becomes the "second" manufacturer of the
machine. The consequence of this is that the owner-new
manufacturer must again comply with the requirements
of Article 5(1) of the Directive. This means the
implementation of a tedious process of re-obtaining the
CE mark, which involves the following procedures [17]:
• ensuring that the machinery complies with the
relevant essential requirements of health
protection and safety as defined in Annex I of
the Directive;
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dyrektywy. Oznacza to przeprowadzenie żmudnego
procesu ponownego uzyskania znaku CE, w ramach
którego wykonywane są następujące procedury [17]:
• zapewnienia, że maszyna spełnia odpowiednie
zasadnicze wymagania w zakresie ochrony
zdrowia
i
bezpieczeństwa
określone
w Załączniku I dyrektywy;
• zapewnienia, że dostępna jest dokumentacja
techniczna określona w Załączniku VII część
A dyrektywy;
• dostarczenia, w szczególności, niezbędnych
informacji takich jak instrukcje;
• przeprowadzenia właściwych procedur oceny
zgodności na podstawie Art. 12 dyrektywy;
• sporządzenia deklaracji zgodności WE na
podstawie Załącznika II część 1 sekcja
A i zapewnienia, że została dołączona do
maszyny;
• umieszczenia oznakowania CE zgodnie z Art. 16
dyrektywy.
Dyrektywa w żadnym zapisie nie wyjaśnia co
oznacza określenie „istotna modyfikacja”, która powoduje
już powstanie nowej maszyny. Jak głęboko trzeba
zaingerować w strukturę maszyny, aby stać się jej nowym
producentem.

ZAGADNIENIE
W PRAWODAWSTWIE POLSKIM

MODERNIZACJI

Wszystkie wymagania dyrektyw europejskich
zostały wdrożone do prawa polskiego. Sformułowane
w dyrektywie ramowej ogólne zasady bezpieczeństwa
zawodowego zawarte są w polskim kodeksie pracy.
Bardziej szczegółowe
wymagania
odpowiadające
dyrektywom europejskim, stanowią treść następujących
aktów prawnych:
• Dyrektywa
Maszynowa
2006/42/WE
–
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 21 października
2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
maszyn i elementów bezpieczeństwa – Dz.U. nr
199 poz. 1228;
• Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE –
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30
października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn
przez pracowników podczas pracy – Dz.U. nr
191 poz. 1596 z dnia 18 listopada 2002 r.
Podstawowym aktem prawnym regulującym
zagadnienia związane z wprowadzaniem na rynek
i późniejszą eksploatacją określonych rodzajów maszyn
jest Ustawa o dozorze technicznym [6]. Jest ona ważnym
dokumentem z punktu widzenia dokonywania m.in.
zmian w maszynach. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy
wprowadzono rozporządzenie w sprawie rodzajów
urządzeń
technicznych
podlegających
dozorowi
technicznemu [7]. W paragrafie § 1 pkt. 6e) wymieniono
dźwigniki (podnośniki), jako urządzenia transportu
bliskiego (UTB), podlegające Urzędowi Dozoru
Technicznego. Na podstawie tej samej ustawy art. 50 ust.
2 dźwigniki podlegają również Wojskowemu Dozorowi
Technicznemu.
Dla tej grupy urządzeń wydano rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać dźwigniki [8]. W Dziale 1 – Przepisy ogólne
§2 pkt. 10 rozporządzenia zapisano: „dźwigniki

ensuring that the technical documentation
referred to in Annex VII, Part A of the Directive
is available;
• provision, in particular, of the necessary
information such as operating manuals;
• carrying out the relevant conformity assessment
procedures under Article 12 of the Directive;
• drawing up the EC declaration of conformity on
the basis of Annex II, Part 1, Section A and
ensuring that it is attached to the machinery;
• provision of the CE marking in accordance with
Article 16 of the Directive.
The Directive does not explain what is meant by
the term 'substantial modification' which results in the
creation of a new machine and how much one needs to
intervene in the construction of a machine in order to
become its new manufacturer
•

THE

PROBLEM OF MODERNISATION IN
POLISH LEGISLATION
All requirements of European directives have
been implemented into Polish law. The general principles
of occupational safety formulated in the framework
directive are incorporated in the Polish Labour Code.
More detailed requirements corresponding to European
directives are contained in the following legal acts.
• Machinery Directive 2006/42/EC - The
Regulation of the Minister of Economy, Labour
and Social Policy of 21 October 2008 on
essential requirements for machinery and safety
components - Journal of Laws No. 199 item
1228;
• Tools Directive 2009/104/EC - The Regulation
of the Minister of Economy of 30 October 2002
on minimum requirements for health and safety
at work with regard to the use of machinery by
employees at work - Journal of Laws No. 191,
item 1596 of 18 November 2002.
The basic legal act regulating the issues related
to the introduction to the market and subsequent
operation of certain types of machines is the Act on
technical supervision [6]. It is an important document,
inter alia, from the point of view of introducing
modifications to machines. On the basis of Article 5 (2) of
the Act, a regulation on types of technical equipment
subject to technical supervision was introduced [7]. In
Sec. 1 point. 6e) lifts (hoists) are listed as close transport
equipment (CTE) subject to technical supervision by the
Office of Technical Inspection. On the basis of the same
act, art. 50 sec. 2, lifts are also subject to the Military
Technical Inspection. For this group of devices,
a regulation has been issued on the technical conditions
to be met by hoists [8]. Section 1 - General provisions of
Sec. 2 point 10 of the Regulation states the following: "car
lifts - fixed hoists for lifting and lowering motor vehicles".
The content of the Regulation clearly indicates
that any changes in the design and operating parameters
of the machine (device) must be approved by the UDT or
WDT. The whole process of making changes along with its
documentation and putting the machine into service is
supervised by the indicated institutions.
In Polish legal acts, the basic word
"modernisation" is used. The analysis of professional
literature and publications indicates that this term is not
an unambiguous concept. Depending on the source of
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information about the said term has the following
samochodowe – dźwigniki stałe służące do podnoszenia
definitions:
i opuszczania pojazdów samochodowych”.
Treść rozporządzenia wyraźnie wskazuje, że na
• Acc. to Wikipedia [22]:
dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji
“Modernisation
modernisation,
product
i parametrach pracy maszyny (urządzenia), zgodę
upgrading,
permanent
improvement...;
wyrazić musi UDT lub WDT. Cały proces dokonywania
Modernisation denotes modernisation of fixed
zmian wraz z jego dokumentowaniem i dopuszczeniem
assets in order to increase their usable value”;
maszyny do eksploatacji nadzorują wskazane instytucje.
• Acc. to Universal Encyclopaedia, PWN 1985:
W polskich aktach prawnych, jako podstawowe,
“Modernisation [franc.] in business, a term
stosowane jest słowo „modernizacja”. Analiza dostępnej
meaning the improvement of the used machines
literatury fachowej i publikacji wskazuje, że określenie to
and production equipment by introducing
nie jest pojęciem jednoznacznym. W zależności od źródła
changes in their construction...";
informacji o przedmiotowym pojęciu występują m.in.
• Acc. to the definition used by the Office of
następujące definicje:
Technical Supervision [23]:
• Wg. Wikipedii [22]:
“Modernisation is a change in the construction,
„Modernizacja – unowocześnienie, uwspółmaterials used or technical parameters of
cześnienie produktu, trwałe ulepszenie (…);
a device ..., as compared to those originally set,
Modernizacja oznacza unowocześnienie środków
however without significant changes in the
trwałych, zmierzające do zwiększenia wartości
characteristics or designation of the device, as
użytkowej”;
compared to those originally set”;
• Wg. Encyklopedii Powszechnej PWN 1985:
• Acc. to the definition proposed in the Regulation
„Modernizacja
[franc.]
w
działalności
of the Minister of National Defence – Journal of
gospodarczej pojęcie oznaczające udoskonalenie
Laws of 01.12.2014, it. 1678 – Sec. 2 pt. 8) [9]:
eksploatowanych
maszyn
i
urządzeń
“Modernisation of a device - making changes in
produkcyjnych przez wprowadzenie zmian w ich
the operational parameters or design of the
konstrukcji (…)”;
device in relation to the original state, affecting
• Wg. definicji stosowanej przez Urząd Dozoru
the safety of operation of the device”.
Technicznego [23]:
• Acc. to the definition contained in the marine
„Modernizacja
to
zmiana
konstrukcji,
technology property management manual [11]:
zastosowanych materiałów lub parametrów
“Modernisation - a process of modernisation of
technicznych urządzenia, (…), w stosunku do
military equipment consisting in the change of its
pierwotnie ustalonych, jednak bez istotnych
usable and operational parameters, including in
zmian charakterystyki lub przeznaczenia
particular critical parameters. The result of
urządzenia, w stosunku do pierwotnie
modernisation is new military equipment”.
ustalonych”;
• Acc. to presentation [12]:
• Wg. definicji przedstawionej w Rozporządzeniu
“Modernisation – a set of organisational-technical
Ministra Obrony Narodowej – Dz. U.
activities changing the construction or technical
z 01.12.2014, poz. 1678 – §2 pkt. 8) [9]:
parameters of a technical device in relation to
„Modernizacja urządzenia – dokonanie zmian
those originally set out in the technical
w parametrach pracy lub konstrukcji urządzenia
documentation of the device, aimed exclusively at
w stosunku do stanu pierwotnego, wpływających
maintaining or upgrading the level of safety in
na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia”.
using the device, which are not treated as
• Wg.
definicji
zawartej
w
instrukcji
producing a new device”.
o gospodarowaniu mieniem techniki morskiej
The word "modernisation" also has about
[11]:
a hundred synonyms with different scope of meaning. For
„Modernizacja – proces unowocześniania sprzętu
groups of meanings such as: renewal of something,
wojskowego polegający na zmianie jego
improvement and modernisation of something, repair of
parametrów użytkowych i eksploatacyjnych
something, improvement of the operation and functioning
w tym w szczególności parametrów krytycznych.
of something, the following words are most frequently
Wynikiem modernizacji jest nowy sprzęt
used: improvement, retrofitting, upgrading, enhancement,
wojskowy”.
regeneration, repair, renewal, modification, and many
others.
• Wg. Prezentacji [12]:
A relatively broad set of words that can be used
„Modernizacja – zespół czynności organizacyjnoreflects the scope of their application to describe different
technicznych, zmieniających konstrukcję lub
procedures for carrying out modernisation. This means
parametry techniczne urządzenia technicznego,
that by using them it is possible to describe the materially
w stosunku do pierwotnych ustalonych
different scopes of changes being introduced. Each of
w dokumentacji technicznej tego urządzenia,
them in a different way expresses the reason for the
mających na celu wyłącznie utrzymanie lub
modernisation due to the existing situation, and thus
podwyższenie
poziomu
bezpieczeństwa
indicates the course of action. Depending on the intended
użytkowania tego urządzenia, nie traktowanie
purpose, it may be said that [17]:
jako wytwarzanie nowego urządzenia”.
Słowo „modernizacja” posiada również około stu
• the alteration of the machine may result in its
synonimów w różnym ujęciu znaczeniowym. Dla grup
adaptation to new technical and operational
znaczeń
jak:
odnowienie
czegoś,
ulepszenie
requirements of the safety regulations in force
i unowocześnienie czegoś, naprawa czegoś, usprawnienie
at the time, or
działania i funkcjonowania czegoś, najczęściej stosowane
• the refurbishment of machinery, which often
są następujące słowa: udoskonalenie, uwspółcześnienie,
requires the replacement of components with
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usprawnienie, polepszenie, poprawienie, przebudowa,
regeneracja,
remont,
odnowa,
modyfikacja,
zmodyfikowanie i szereg innych.
Stosunkowo duży zbiór możliwych do użycia
słów odzwierciedla wachlarz ich zastosowania do opisu
zróżnicowanych procedur prowadzenia modernizacji.
Oznacza to, że przy ich wykorzystaniu można opisać
różniące się merytorycznie zakresy dokonywanych
zmian. Każde z nich, w inny sposób wyraża powód
przeprowadzenia modernizacji, ze względu na zaistniałą
sytuację, a tym samym wskazuje drogę postępowania.
W zależności od zamierzonego celu można powiedzieć
m.in., że [17]:
• dokonanie przeróbki maszyny może skutkować
dostosowaniem jej do nowych wymagań
technologicznych, obowiązujących w danym
momencie przepisów bezpieczeństwa lub
• unowocześnienie maszyny, wymagające często
wymiany komponentów na nowsze, może
prowadzić do zwiększenia jej walorów
użytkowych lub
• adaptacja jako przystosowanie, przeróbka
maszyny bez zmiany jej sposobu zastosowania
może
zmienić
i/lub
powiększyć
jej
funkcjonalność przez co uzyska dodatkowe
cechy użytkowe, a dzięki temu będzie można ją
wykorzystać do jeszcze innych celów, niż było to
do tej pory lub
• przebudowa to najczęściej zmiana istniejącego
stanu maszyny na inny, powodujący np.
dostosowanie
do
nowych
warunków
techniczno-użytkowych jej właściciela.
Odnosząc się do obowiązującego w kraju prawa
wszystkie powyższe możliwości, jak i szereg innych,
muszą być realizowane w procesie określanym jako
modernizacja. Dlatego też potrzeba dokonania zmian
w maszynie powinna być rozpatrywania indywidualnie
z uwzględnieniem specyficznych dla każdego przypadku
warunków.
Zdaniem
autorów,
dla
prezentowanego
w artykule problemu, bardziej precyzyjnym opisem
byłoby użycie słów: „wykonanie przeróbek maszyny w celu
dostosowania jej do nowej funkcji, a przez to rozszerzenie
jej funkcjonalności o nowe możliwości użytkowe”.
Adaptacja w tym ujęciu oznaczałaby przystosowanie
(przekształcenie,
przerobienie)
podnośnika
samochodowego do unoszenia innego rodzaju ciężaru, niż
podczas standardowego wykorzystania.
Osobnym zagadnieniem pozostaje fakt, jak
pojęcie modernizacja, stosowana w polskich przepisach
prawa, ma się do pojęcia modyfikacji stosowanej
w dyrektywach europejskich? Czy oba słowa można
stosować zamiennie? Czy można traktować, że oba
pojęcia są równoznaczne, czy występuje między nimi
określona zależność?. Jeżeli tak to w jakim stopniu
zachodzi różnica w znaczeniu obu słów?
Podczas analizy literatury autorzy napotykali na
różne sformułowania, objaśnienia, interpretacje itp., gdzie
używane były na przemiennie słowa „modyfikacja”
i „modernizacja”, niekiedy sprzecznie z prezentowaną
treścią. Niezależnie od tego można by wyciągnąć bardzo
ostrożny wniosek, że pojęcie modernizacji jest pojęciem
obejmującym szerszy aspekt działania, niż modyfikacja.
Można również sądzić, że wykonanie szeregu modyfikacji
prowadzi do modernizacji. Jest to jednak zbyt daleko
posunięta interpretacja niestety nie znajdująca
jednoznacznego potwierdzenia w piśmiennictwie.

newer ones, may lead to an increase in its utility
value, or
• adaptation as an adjustment, alteration of the
machine without changing the way in which it is
used can change and/or increase its
functionality in order to obtain additional
performance characteristics and thus allow it to
be used for purposes other than before, or
• conversion is most often a change of the existing
condition of a machine to another one, resulting,
for example, in adaptation to the new technical
and operational conditions of its owner.
Referring to the national legislation in force, all
of the above possibilities, as well as a number of other
ones, need to be implemented in a process known as
modernisation. Therefore, the need for introducing
changes to the machine should be considered on a caseby-case basis, taking into account the specific conditions
of each instance.
According to the authors, for the problem
presented in the article, a more precise description would
be to use the words: "performing modifications to the
machine in order to adapt it to the new function, and thus
extending its functionality with new usability options". In
this context, adaptation would mean adapting (reshaping,
altering) a car lift for the purpose of lifting a different type
of weight as compared to the standard use.
A separate issue is how the concept of
modernisation, applied in Polish law, relates to the
concept of modification applied in European directives?
Can both words be used interchangeably? Is it possible to
treat both concepts as equivalent, or is there a specific
relationship between them? If so, to what extent does the
meaning of the two words differ?
During the analysis of the literature, the authors
encountered different formulations, explanations,
interpretations, etc., where the words "modification" and
"modernisation" were used alternately, sometimes
contrary to the presented content. Nevertheless, a very
cautious conclusion could be drawn that the concept of
modernisation is a concept that covers a broader activity
than modification. It may also be concluded that a series
of modifications lead to modernisation. However, this is
too far-reaching an interpretation, which unfortunately
does not have an unambiguous confirmation in the
literature. On the other hand, it is certain that the term
"modification" should be used when using the content of
directives, whereas under Polish law the term
"modernisation" should be used.
The above considerations indicate that there is
also a lack of clear and transparent interpretation of the
provisions introducing both directives into our
legislation.

THE IMPACT OF THE PROVISIONS OF
DIRECTIVES AND POLISH LEGAL REGULATIONS ON
THE PROCEDURES FOR RETROFITTING A CAR LIFT
FOR USE LIFTING THE BREATHING SIMULATOR
Taking into account the problem of machine
modernisation as a whole, it can be clearly seen that:
•
among users and manufacturers there is
insufficient knowledge of the content of
directives: the machinery and tools directives, as
well as regulations introduced on their basis
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Natomiast pewnym jest to, że posługując się
treścią dyrektyw powinno używać się określenia
„modyfikacja”, a na gruncie prawa polskiego określeniem
„modernizacja”.
Powyższe rozważania wskazują, że również
w Polsce brak jest jasnej i przejrzystej interpretacji
przepisów wprowadzających obie dyrektywy do naszego
prawodawstwa.

WPŁYW ZAPISÓW DYREKTYW I POLSKICH
PRZEPISÓW
PRAWA
NA
PROCEDURY
DOSTOSOWANIA PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO
DO SYMULATORA ODDYCHANIA
Ujmując
problem
modernizacji
maszyn
całościowo można wyraźnie zauważyć, że:
• wśród użytkowników i producentów występuje
niedostateczna znajomość treści dyrektyw:
maszynowej i narzędziowej, jak również
wprowadzonych na ich podstawie do polskiego
prawa rozporządzeń; tym samym występuje
mała świadomość co do zasad przeprowadzania
m.in. modernizacji;
• brak jest usystematyzowanej i jednoznacznej
w prawodawstwie terminologii, której używanie
jest warunkiem niezbędnym do właściwego
rozumienia i przestrzegania zasad prowadzenia
różnych działań z zakresu zmian dokonywanych
w maszynach np. modernizacji; zdaniem autora
publikacji [17] powołując się na określone
przepisy, sposoby działania, interpretacje
i szereg innych dokumentów należy „mówić tym
samym językiem”. To może zagwarantować
właściwe, jednolite i profesjonalne podejście do
przedmiotowych zagadnień;
• brak jest jednolitych, prostych i czytelnych
kryteriów umożliwiających dokonywanie zmian
w maszynach;
• zarówno w przepisach prawa europejskiego, jak
i polskiego oraz w wielu innych dokumentach
nie określono w sposób jednoznaczny granic
pomiędzy
„znaczną”
a
„nieznaczną”
modyfikacją/modernizacją; nie przedstawiono
warunków mówiących o tym jak głębokie
zmiany wprowadzone w maszynie powodują, że
stała się ona już nową maszyną.
Należy zatem sądzić, że ani prawodawstwo
unijne ani polskie nie poradziło sobie z problemem
określenia granicy „głębokości” zmian dokonywanych
w maszynie. Z tego powodu w dyrektywach zakres
ingerencji w strukturę maszyn uzależniono praktycznie
od poziomu bezpieczeństwa ich eksploatacji (dyrektywa
narzędziowa). Przyjęto bowiem, że każda modyfikacja
(modernizacja), która spowoduje pogorszenie warunków
bezpieczeństwa jej użytkowania uważana jest za znaczną.
W przypadku dokonania modernizacji gdzie nie następuje
obniżenie poziomu bezpieczeństwa, a nawet zachodzi
jego podwyższenie można uznać za nieznaczną,
nieistotną. Literatura wskazuje, że nawet głębokie zmiany
z punktu widzenia utrzymania bezpieczeństwa
użytkowania nie powodują utraty znaku CE. Wynika to
z faktu, że modyfikacja to nie tylko zmiany w konstrukcji
maszyny [15].
Wchodzi w nią również demontaż określonych
części maszyny, jak i zastosowanie nowszych rozwiązań,
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into Polish law; thus, there is little awareness of
the principles regarding, for instance, carrying
out modernisation;
• there is a lack of systematic and unambiguous
terminology in legislation, the use of which is an
essential condition for proper understanding
and observance of the principles of carrying out
various activities related to changes made to
machines, e.g. modernisation; According to the
author of the publication [17], when referring to
specific regulations, methods of action,
interpretations and a number of other
documents it is necessary to "speak the same
language". This can guarantee a proper, uniform
and professional approach to the issues in
question;
• there are no uniform, simple and legible criteria
for making changes to machinery;
• the boundaries between a 'substantial' and
'minor' modification/modernisation are not
clearly defined in either European or Polish law
and in many other documents; conditions are
not presented as to how profound the
modifications cause the machine to become
a new device.
Therefore, it should be assumed that neither EU
nor Polish legislation has managed to cope with the
problem of defining the "depth" limit of changes made to
the machine. For this reason, the scope of interference in
the construction of machines in the directives depends
practically on the level of safety of their operation (tool
directive). It was assumed that any modification
(modernisation) which will deteriorate the safety
conditions of a machine's operation is considered to be
significant. In the case of modernisation where the level of
safety is not reduced or increased, it can be considered as
minor, insignificant. The literature indicates that even farreaching changes from the point of view of maintenance
of safety of use do not result in the loss of the CE mark.
This is due to the fact that modification is not
only a change in the construction of the machine [15] but
it also involves the disassembly of certain machine parts,
as well as the use of newer solutions that do not result in
the loss of its functionality. At this point a further
question arises as to what should be understood by the
concept of functionality of the machine, or rather its
functions. As defined and explained in Wikipedia [23]:
"A function is the property of an object, device associated
with its use, purpose or task… .”
The most general and concise definition of
function proposed by A. M. Gadomski (1986) is as follows:
"function is the property of a process or system necessary
to accomplish its goal, i.e. what it was designed for or
what it is used for". This definition implies that the same
function can be performed by various physical processes
or systems... . The device "performs its function" if it is
currently operating according to its purpose. The device
is "functional" if it is ready for operation in accordance
with its intended use.
Referring the above definition of the concept of
the primary function of the device - the lift prior to
modernisation to the situation after modernisation, one
should pose a question whether the replacement of the
weight of the lifted and lowered technical object (car)
with the weight of the lifted tank cover will be in fact
a significant change in its function. Will the form (shape)
of the lifted mass in a spatially convergent system indeed
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które nie powodują utraty jej funkcjonalności. W tym
miejscu nasuwa się kolejne pytanie co należy rozumieć
pod pojęciem funkcjonalności maszyny, a właściwie jej
funkcji.
Zgodnie
z
definicją
i
objaśnieniem
przedstawionym w Wikipedii [23]: „Funkcja to własność
obiektu, urządzenia lub osoby związana z jego
zastosowaniem, przeznaczeniem lub zadaniem. (…).
Najogólniejsza i najkrótsza definicja funkcji
zaproponowana przez A. M. Gadomskiego (1986) brzmi:
„funkcja to własność procesu lub systemu konieczna do
realizacji jego celu, tzn. do tego do czego został
skonstruowany lub do czego jest używany”. Z definicji tej
wynika, że ta sama funkcja może być realizowana przez
różne procesy fizyczne lub systemy, (…).
Urządzenie „funkcjonuje”, jeśli aktualnie działa
zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Urządzenie „jest funkcjonalne”, jeśli jest gotowe
do działania zgodnego ze swoim przeznaczeniem.
Odnosząc powyższą definicję pojęcia pierwotnej
funkcji maszyny - podnośnika przed modernizacją do
sytuacji po modernizacji, należałoby zadać pytanie czy
zamiana masy podnoszonego-opuszczanego obiektu
technicznego (samochodu) na masę podnoszonej
pokrywy zbiornika będzie faktycznie istotną zmianą
funkcji jej działania? Czy forma (ukształtowanie)
podnoszonej masy w zbieżnym przestrzennie układzie
będzie rzeczywiście w stu procentach zmianą jej
przeznaczenia? Analizowana literatura nie daje na te
pytania jednoznacznej odpowiedzi.
Zdaniem
autorów
funkcja
podnoszeniaopuszczania maszyny (podnośnika), dla proponowanych
zmian, nie powinna istotnie ulec zmianom pomimo, że
zamiarem modernizacji ma być zmiana rodzaju
i ukształtowania podnoszonej masy. Faktycznie
podnośnik zachowa swoją funkcjonalność powiększoną
o nową funkcję i w dalszym ciągu będzie podnosił
określony ciężar w mało istotnie zmieniony sposób.
Przystępując
do
procesu
modernizacji
określonej maszyny, w tym przedmiotowego podnośnika
samochodowego, zgodnie z polskim prawodawstwem,
należy uwzględnić w procedurach postępowania m.in.
następujące elementy:
• dla wszystkich maszyn (urządzeń technicznych)
podlegających
dozorowi
technicznemu,
w których użytkownik (producent) postanowił
dokonać zmian wymagane jest uzgodnienie ich
zakresu z UDT (WDT);
• jeżeli jest to tylko możliwe zakres zmian
w maszynie uzgodnić z jej producentem
i uzyskać jego aprobatę na ich dokonanie lub
przynajmniej poinformować go o tym fakcie,
a także dostarczyć mu pełny zestaw
dokumentów z procesu modernizacji [14];
• sporządzić dokumentację (raport) z zakresu
zmian, które użytkownik chce dokonać;
• sporządzić możliwie szczegółową analizę zmian
dokonywanych w konstrukcji i funkcjonowaniu
maszyny w sposób zrozumiały i oparty na
czytelnych kryteriach;
• dokonać analizy i oceny ryzyka pod kątem
bezpieczeństwa
użytkowania
maszyny
z wykazaniem, czy nastąpiło pogorszenie,
utrzymanie lub polepszenie ich warunków pracy
za pomocą metod stosowanych do tego celu np.
zgodnie z normą PN-EN ISO 12100;

imply a complete change of its intended use? The
analysed literature does not provide an unambiguous
answer to these questions.
In the authors' opinion, the machine's lifting and
lowering function should not be significantly changed
despite the fact that the intention of modernisation is to
modify the type and shape of the lifted weight. In fact, the
lift will retain its functionality while being upgraded with
a new function and will continue to lift a certain load in
a slightly altered way.
When commencing the process of modernisation
of a particular machine, including the said car lift, in
accordance with Polish legislation implemented
procedures are required to encompass the following
elements:
• for all machines (technical devices) subject to
technical supervision, in which the user
(manufacturer) decided to introduce changes,
their scope must be agreed with the UDT
(WDT);
• if possible, the scope of changes to the machine
should be agreed with the machine
manufacturer
and
approved
or
the
manufacturer should at least be informed about
them, and supplied with a full set of documents
from the modernisation process [14];
• preparation of documentation (a report) on the
changes that the user wishes to make;
• analysis in as much detail as possible of the
changes made to the design and functioning of
the machine in a comprehensible manner and
based on clear criteria;
• analysis and assessment of risks from the point
of view of safe use of the machinery, showing
whether their operational conditions have
deteriorated, been maintained or improved by
means of standing methods for this purpose, e.g.
in accordance with the standard PN-EN ISO
12100;
• preparation of a new instruction manual for the
machine, treating it as an update to the original
instruction, containing a description of changes
made with the instruction of operation of new
elements installed in the device.
Every
user
undertaking
modernisation
(modification) actions must be aware of the consequences
of this process. Most often, the basic aim of this process
will be to proceed in a way that does not lead to the
creation of a new machine. For this reason, individual
procedures must be developed and carried out in order
not to invalidate the CE mark. It is therefore necessary to
seek arguments that clearly demonstrate that the changes
made to the machine will not cause deterioration in the
maintenance of safety conditions. Under the Labour Code,
it is the responsibility of the machine user (owner) to
ensure that the machines are as safe as possible.
The next article will analyse the specific changes
required in order for a two-post car lift to be used to lift
a decompression chamber cover. Based on the results
obtained, it will be possible to carry out a risk analysis in
order to demonstrate whether the changes introduced
will mean that the lift following modification would
constitute a new machine or whether it will be able to
retain the CE mark assigned to it by the manufacturer.
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sporządzić nową instrukcję obsługi maszyny,
traktując ją jako aktualizację dla instrukcji
pierwotnej, w której będzie opis wykonanych
zmian
z
obsługą
nowych
elementów
zainstalowanych w urządzeniu.
Każdy użytkownik podejmując działania
modernizacyjne (modyfikacyjne) musi zdawać sobie
sprawę z konsekwencji tego procesu. Najczęściej jego
podstawowym dążeniem będzie takie postępowanie,
które nie doprowadzi do powstania nowej maszyny.
W związku z tym musi indywidualnie opracować
procedury i je przeprowadzić, aby nie utracić znaku CE.
Musi zatem szukać takich argumentów, które
jednoznacznie wykażą, iż wprowadzone w maszynie
zmiany nie pogorszą wymaganych od niej warunków
zachowania bezpieczeństwa. Zgodnie z zapisami kodeksu
pracy obowiązkiem użytkownika maszyny (właściciela)
jest dbanie, aby maszyny były w najwyższym stopniu
bezpieczne.
W kolejnym artykule zostanie przeprowadzona
analiza konkretnych zmian wymaganych do tego, aby
dwukolumnowy podnośnik samochodowy można było
zastosować
do
podnoszenia
pokrywy
komory
dekompresyjnej. W oparciu o uzyskane wyniki możliwe
będzie przeprowadzenie analizy ryzyka mającej na celu
wykazanie czy wprowadzone zmiany spowodują, że
podnośnik z dokonanymi przeróbkami będzie stanowił
już nową maszynę lub czy będzie mógł zachować znak CE
nadany mu przez producenta.
•
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1

modyfikacja – w ujęciu Słownika języka polskiego PWN to niewielka zmiana, przeróbka, poprawa czegoś nie naruszająca istoty rzeczy [19]; wg Słownika
języka polskiego modyfikować oznacza 1. wprowadzać zmiany, poprawki, ulepszać. 2. modyfikować się – zmieniać się, przekształcać się częściowo [20];
wg słownika Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego modyfikacja to zestaw wszystkich technicznych, administracyjnych
i zarządczych działań mających na celu zmianę funkcji obiektu. 1. Modyfikacja nie oznacza zmiany obiektu odpowiednim innym. 2. Modyfikacja nie jest
działaniem obsługowym, ale mamy tutaj do czynienia ze zmianą funkcji obiektu na inną. Zamiana może mieć wpływ na niezawodność lub możliwości
działania lub obie te możliwości. 3. Modyfikacja może być realizowana poprzez organizację obsługową [21]; wg załącznika A – Słownik terminów i definicji
– modyfikacja to proces unowocześniania sprzętu wojskowego, polegający na wymianie, zastąpieniu lub rozbudowie istniejących podzespołów, funkcji lub
oprogramowania, bez zmiany jego zasadniczego przeznaczenia. Wynikiem modyfikacji nie jest nowy sprzęt wojskowy [11]. Wg. prezentacji [12] –
modyfikacja – zespół czynności organizacyjno-technicznych wykonanych na urządzeniu, w wyniku których zmianie uległa jego pierwotna charakterystyka,
przeznaczenie i/lub rodzaj, po wykonaniu których urządzenie należy traktować jako nowy wyrób objęty dyrektywą.
1

modification - according to the Dictionary of the Polish language of PWN is a slight change, alteration, improvement of something that does not affect the
essential nature of an object [19]; according to the Dictionary of the Polish language, to modify means 1. to introduce changes, corrections, improvements.
2. modify - change, transform partially [20]; according to the dictionary of the Polish Scientific and Technical Society, modification is a set of all technical,
administrative and management activities aimed at changing the function of the object. 1. Modification does not imply a change in the object with an
appropriate other object. 2. Modification is not a service activity, but consists in changing the function of the object to another one. A modification may affect
reliability or performance, or both. 3) Modification may be carried out through a maintenance organisation [21]; according to Annex A - Dictionary of Terms
and Definitions - modification is a process of upgrading military equipment, consisting in replacing or refurbishing of existing components, functions or
software, without changing its essential purpose. The modification does not result in development of new military equipment [11].; according to presentation
[12] – modification is a set of organisational-technical activities performed on a device which result in an alteration of its original characteristics, intended
use and/or type and thus the device is to be treated as a new product as defined by the directive.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The subsequent stages of the process of formulation of the equation for gas adsorption on a homogenous surface of a solid adsorbent were presented
based on the general expression for the canonical ensemble of the mobile single-component adsorption monolayer. The method of formulating the
configuration integral of the proposed model was discussed in detail where the role both of the attraction and repulsion between adsorbed molecules was
emphasised. The expression for the probability of finding a molecule in a specified point on a surface of an adsorbent was modified by determining its
magnitude by the adsorbent concentration. The expression for the so-called effective surface of the adsorbent was obtained by adapting a two-dimensional
analogue equation of state hard spheres – Van der Waals equation (2D-vdW) and Reis-Frisch-Lebowitz equation accordingly (2D-RFL). As a result, two
new adsorption equations were formulated which differ in detail concerning the adsorbate-adsorbate repulsion. On each of these equations theoretical
analysis was performed in terms of two-dimensional phase transformation. In both cases it was proved that the proposed solution allows for the presence of
two-phase transformations of the first type which is the gas-liquid condensation and solidification liquid-solid. The verification of the given approach was
supplemented by the description of the experimental data given in reference literature and by obtaining a very good correlation between the theory and
experiment.
Keywords: adsorption, mobility, isotherm.
Wychodząc z ogólnego wyrażenia na kanoniczną sumę stanów mobilnej jednoskładnikowej monowarstwy adsorpcyjnej przedstawiono kolejne etapy
procesu formułowania równania adsorpcji gazu na homogenicznej powierzchni stałego adsorbentu. Szczegółowo omówiono sposób wyprowadzenia całki
konfiguracyjnej proponowanego modelu podkreślając rolę zarówno przyciągania jak i odpychania pomiędzy zaadsorbowanymi cząsteczkami.
Zmodyfikowano wyrażenie na prawdopodobieństwo znalezienia molekuły w określonym punkcie powierzchni adsorbentu uzależniając tę wielkość od
koncentracji adsorbatu. Wyrażenia na tzw. efektywną powierzchnię adsorbentu otrzymano adaptując dwuwymiarowe analogi równań stanu sztywnych kul,
odpowiednio van der Waalsa (2D-vdW) oraz Reisa-Frischa-Lebowitza (2D-RFL). W rezultacie wyprowadzono dwa nowe równania adsorpcji różniące się
szczegółami dotyczącymi odpychania adsorbat-adsorbat. Każde z tych równań poddano analizie teoretycznej w aspekcie dwuwymiarowych przejść
fazowych. W obu przypadkach wykazano, że proponowane rozwiązanie dopuszcza możliwość wystąpienia dwóch przemian fazowych pierwszego rodzaju,
to jest kondensacji gaz-ciecz oraz krzepnięcia, ciecz-ciało stałe. Weryfikację przedstawionej koncepcji uzupełniono opisem literaturowych danych
doświadczalnych otrzymując bardzo dobrą zgodność teorii z eksperymentem.
Słowa kluczowe: adsorpcja, mobilność, izoterma.
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Исходя из общего выражения на каноническую сумму состояний мобильного однокомпонентного адсорбционного монослоя представлены
очередные этапы процесса формулировки уравнения адсорбции газа на однородной поверхности твердого сорбента. Детально описан способ
выведения конфигурационного интеграла модели, подчеркивая роль притяжения и отталкивания между адсорбированными частичками.
Модифицировано выражение вероятности нахождения молекулы в определенной точке поверхности адсорбента, поставив в зависимость эту
величину от концентрации адсорбата. Выражения так называемой эффективности площади адсорбента получены в результате адаптации
двухмерных аналогов формул состояния твердых шаров, соответственно van der Waals (2D-vdW) и Reis-Frisch-Lebowitz (2D-RFL). В результате
выведены две новые формулы адсорбции, отличающиеся деталями, которые касаются отталкивания адсорбат-адсорбат. Каждая из этих формул
прошла теоретический анализ в аспекте двухмерных фазовых переходов. В обоих случаях установлено, что предложенные решения допускают
возможность появления двух фазовых перемен первого рода, т.е. конденсации газ-жидкость и отвердения жидкость - твердое тело. Проверка
представленной концепции дополнена литературным описанием экспериментальных данных, получив очень хорошую согласованность теории
и экспериментом.
Ключевые слова: адсорбция, мобильность, изотерма.
Ausgehend von dem allgemeinen Ausdruck der kanonischen Summe beweglicher Zustände einer mobilen Einkomponenten-Adsorptionsmonoschicht
werden die nachfolgenden Schritte des Prozesses der Formulierung einer Gasadsorptionsgleichung auf der homogenen Oberfläche des festen Adsorbens
dargestellt. Die Methode zur Ableitung des Konfigurationsintegrals des vorgeschlagenen Modells wird detailliert diskutiert, wobei die Rolle der Anziehung
und Abstoßung zwischen adsorbierten Molekülen betont wird. Der Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit, ein Molekül an einem bestimmten Punkt der
Adsorbensoberfläche zu vorzufinden, wurde in Abhängigkeit von der Konzentration des Adsorbats modifiziert. Ausdrücke für die sogenannte effektive
Oberfläche des Adsorbens wurden erhalten, indem zweidimensionale Analoga der Zustandsgleichungen von starren Kugeln, gem. van der Waals (2DvdW) oder Reisa-Frisch-Lebowitz (2D-RFL), angepasst wurden. Als Ergebnis wurden zwei neue Adsorptionsgleichungen abgeleitet, die sich in den Details
der Adsorbat-Adsorbat-Abstoßung unterscheiden.
Jede dieser Gleichungen wurde einer theoretischen Analyse im Hinblick auf zweidimensionale Phasenübergänge unterzogen. In beiden Fällen konnte
gezeigt werden, dass die vorgeschlagene Lösung die Möglichkeit von zwei Phasenübergängen des ersten Typs ermöglicht, d. h. der Gas
Flüssigkeitskondensation und der Flüssigkeits-Feststoff-Kondensation. Die Überprüfung des vorgestellten Konzepts wurde durch eine Beschreibung der
experimentellen Daten ergänzt, wodurch eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment erzielt wurde.
Schlüsselwörter: Adsorption, Mobilität, Isotherme.
Partiendo de la expresión general hasta la suma canónica de los estados de la monocapa de adsorción móvil de un solo componente, se presentan las
siguientes etapas del proceso de formulación de la ecuación de adsorción de gases sobre una superficie homogénea de adsorbente sólido. El método de
derivación de la integral de configuración del modelo propuesto se discute en detalle, enfatizando el papel tanto de la atracción como de la repulsión entre
moléculas adsorbidas. La expresión sobre la probabilidad de encontrar una molécula en un determinado punto de la superficie del adsorbente ha sido
modificada, dependiendo de la concentración del adsorbato. Las expresiones sobre la llamada superficie efectiva del adsorbente se obtuvieron adaptando
análogos bidimensionales de ecuaciones del estado de bola rígida, respectivamente van der Waals (2D-vdW) y Reis-Frisch-Lebowitz (2D-RFL). Como
resultado, se derivaron dos nuevas ecuaciones de adsorción que difieren en detalles con respecto a la repulsión de adsorbato a adsorbato. Cada una de
estas ecuaciones fue sometida a un análisis teórico en el aspecto de las transiciones de fase bidimensionales. En ambos casos se ha demostrado que la
solución propuesta permite la posibilidad de dos transformaciones de fase de primer tipo, es decir, condensación y solidificación gas-líquido, líquidosólidos. La verificación del concepto presentado se ha complementado con una descripción de los datos de la bibliografía experimental y se ha obtenido
una muy buena correlación entre la teoría y el experimento.
Palabras clave: adsorción, movilidad, isotermia.
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INTRODUCTION

WSTĘP
W
licznych
dyskusjach
nad
międzycząsteczkowymi oddziaływaniami w warstwie
adsorpcyjnej, kładziono nacisk przede wszystkim na
wzajemne przyciąganie się zaadsorbowanych molekuł
[1-5]. W wymienionych publikacjach analizowano wpływ
tych oddziaływań na takie charakterystyki adsorpcji jak
m.in. izoterma, ciepło (różniczkowe i całkowe) oraz
pojemność cieplna warstwy adsorpcyjnej. Same
oddziaływania dzielono przy tym na niespecyficzne, to
jest dyspersyjne (typu van der Waalsa) i specyficzne,
takie jak elektrostatyczne (np. dipol-dipol) czy
asocjacyjne (quasi-chemiczne).
Wartościowe rezultaty tych analiz stanowią
bezdyskusyjną przesłankę słuszności obranego kierunku
badawczego i wysokiej oceny jego możliwości
poznawczych. Zdaniem autorów niniejszego artykułu,
istnieje jednak zasadnicza obawa, że niezamierzonym
rezultatem tak intensywnej koncentracji na jednym
rodzaju oddziaływań może być niedoszacowanie
drugiego, to jest odpychania adsorbat-adsorbat.
Odpychanie to nie jest wprawdzie pominięte
w ujęciach teoretycznych (wynika, choćby z założenia
skończonej objętości własnej admolekuł), ale wydaje się
być niekompletne i, co ważniejsze, możliwe do
pełniejszego uwzględnienia. Podjęcie tego wyzwania
z
wykorzystaniem
formalizmu
termodynamiki
statystycznej stanowi cel niniejszego opracowania.

WYPROWADZENIE RÓWNAŃ ADSORPCJI
Rozważmy jednoskładnikową w pełni mobilną
monowarstwę zaadsorbowaną fizycznie na jednorodnej,
pod względem energetycznym, powierzchni stałego
adsorbentu. Załóżmy przy tym, że warstwa ta (adsorbat)
pozostaje
w
równowadze
termodynamicznej
z
izoskładnikowym
gazem
niezaadsorbowanym
(adsorptywem), natomiast powierzchnia adsorbentu jest
jedynie
źródłem
zewnętrznego
potencjału
odpowiedzialnego
za
zjawisko
adsorpcji.
Dwuwymiarowy, w sensie modelowym, charakter
monowarstwy pozwala przedstawić jej kanoniczną sumę
stanów,  , w następującej ogólnej postaci [6]:
 ,  
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(1)

gdzie N, T, A i H oznaczają odpowiednio liczbę molekuł
adsorbatu, temperaturę, pole powierzchni adsorbentu
oraz całkowitą energię warstwy adsorpcyjnej, natomiast
  i  są 2N - wymiarowymi wektorami, w kolejności,
położeń i pędów wszystkich molekuł adsorbatu. Stałe
fizyczne, to jest stałą Plancka i stałą Boltzmanna,
oznaczono zwyczajowo symbolami h i k. Warte
podkreślenia jest to, że czynnik przedcałkowy równania
(1) uwzględnia dwa, nieujęte w klasycznej sumie stanów,
efekty
kwantowe,
to
znaczy
nierozróżnialność
identycznych molekuł (N!) oraz nieoznaczoność momentu
pędu ( ).
Podział całkowitej energii,   ,  ), na części:
translacyjną, T( ) oraz konfiguracyjną, V(  ) wraz
z przedstawieniem energii kinetycznej molekuły o masie
m jako  /2m, a następnie scałkowanie po pędach dają:

In numerous discussions on intermolecular
interactions in the adsorption layer, the main emphasis
was placed on mutual attraction of adsorbed molecules
[1-5]. In the mentioned publications the influence of these
interactions on such adsorption characteristics as
isotherm, heat (differential and integral) and thermal
capacity of the adsorption layer was analysed. The
interactions themselves were divided into non-specific,
i.e. dispersive (van der Waals type) and specific, i.e.
electrostatic (e.g. dipole-dipole) or associative (quasichemical) interactions.
The valuable results of these analyses are an
indisputable indication of the validity of the assumed
research direction and a high assessment of its cognitive
potential. In the opinion of the authors of this article,
there is, however, a fundamental concern that the
unintended result of such an intense focus on one type of
interactions may be an underestimation of the other, i.e.
the adsorbate-adsorbate repulsion. Although repulsion is
not omitted in theoretical approaches (as results from the
assumption of a finite volume of own admolecules), it
seems to be incomplete and, what is more important,
possible to consider more fully. The aim of this paper is to
take up this challenge with the use of statistical
thermodynamics formalism.

DERIVATION OF ADSORPTION EQUATIONS
Let us consider a single-component fully mobile
monolayer physically adsorbed on a homogeneous
surface (in terms of energy) of a solid adsorbent. Let us
assume that this layer (adsorbate) remains in
thermodynamic equilibrium with the non-adsorbed
isocomponent gas (adsorbent), whereas the surface of the
adsorbent is only a source of an external potential
responsible for the adsorption phenomenon. The twodimensional character of the monolayer, in the model
sense, allows to present its canonical sum of state,  , as
the following general expression [6]:
 ,  
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(1)

where N, T, A and H denote the number of adsorbate
molecules, temperature, surface area of the adsorbent
and the total energy of the adsorptive layer, respectively,
whereas   and  are 2N - dimensional vectors, in the
order, positions and momentums of all adsorbate
molecules. Physical constants, i.e. Planck's constants and
Boltzmann's constants, are customarily marked with
symbols h and k. It is worth emphasizing that the preintegral factor of equation (1) takes into account two
quantum effects, not included in the classic sum of states,
i.e. indistinguishability of identical molecules (N!) and the
uncertainty of angular momentum ( ).
The division of total energy,   ,  ), into
parts: translational, T( ) and configurational, V(  )
along with presenting the kinetic energy of a molecule
with the mass m as  /2m, and then integration will give:
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(2)

where fa is the sum of the internal states of the degrees of
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freedom of the adsorbate molecule, whereas:
=

gdzie fa jest sumą stanów wewnętrznych stopni swobody
molekuły adsorbatu, natomiast:
=

√



(3)



W celu uproszczenia całki konfiguracyjnej, Q,
równania (2) wykorzystajmy znane, z rachunku
całkowego, twierdzenie o wartości średniej. Zgodnie
z tym twierdzeniem:
=




〈 −





〉

(4)

Powyżej Aef jest efektywną powierzchnią
adsorbentu (dla warstwy nieidealnej Aef≤ A), natomiast
symbol 〈 ⋯ 〉 oznacza średnią wartość wyrażenia
zawartego w nawiasie. Nie ograniczając przedziału
zmienności energii potencjalnej, V, możemy zapisać:
〈 −







〉 =   −





  , (5)

gdzie ρ(V)dV jest prawdopodobieństwem tego, że energia
potencjalna warstwy adsorpcyjnej mieści się w przedziale
(V, V+dV).
W zespole kanonicznym [7]:
 =

 


ೇ

ೖ

,

(6)

gdzie g(V) oznacza gęstość stanów konfiguracyjnych
w przedziale energii potencjalnej (V, V+dV).
Obustronne zlogarytmowanie równania (6), a następnie
rozwinięcie prawej strony równania w szereg potęgowy
wokół średniej wartości argumentu, , daje:
ln  = ln () + 
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(7)

Pierwsza pochodna funkcji ln g(V) ma znaną
interpretację termodynamiczną [7] i dla  =  jest równa
1/kT. Oznacza to, że w równaniu (7) znika człon
proporcjonalny do pierwszej potęgi różnicy ( − ).
Zaniedbując trzecią i wyższe potęgi tej różnicy możemy
zapisać:
 =   −

!"

మ
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 ,

(8)



gdzie $ =   jest konfiguracyjną częścią pojemności
 $

cieplnej warstwy adsorpcyjnej (przy stałej powierzchni
adsorbentu, A).
Postać czynnika () otrzymamy uwzględniając
warunek
unormowania
całkowitego
prawdopodobieństwa
do
jedności.
Odpowiednie
scałkowanie (w granicach ±∞ ) daje:
 =

%



 మ #ಲ

(9)

W tym miejscu należy zauważyć, że V,  oraz CA
są wielkościami ekstensywnymi i mogą być
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In order to simplify the configuration integral Q
of equation (2), let's use the theorem of the mean value,
known from the integral calculus. In concord with this
theorem:



=

〈 −





〉

(4)

Above Aef is the effective surface area of the
adsorbent (for the non-ideal layer Aef≤ A ), while the
symbol 〈 ⋯ 〉 indicates the average value of the expression
contained in parentheses. Without limiting the range of
potential energy variability, V, we can write down the
following:
〈 −







〉 =   −





  , (5)

where ρ(V)dV is the probability that the
potential energy of the adsorption layer is in the range
(V, V+dV).
In a canonical ensemble [7]:
 =
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,

(6)

where g(V) is the density of the configurational states
within the range of potential energy (V, V+dV).
Bilateral logarithming of equation (6) and then
developing the right side of the equation into a power
series around the mean value of the argument, , gives:
ln  = ln () + 
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(7)

The first derivative of the function ln g(V) has
a known thermodynamic interpretation [7] and for  = 
is equal to 1/kT. This means that in equation (7) the
segment proportional to the first power of the differential
( − ) disappears. Neglecting the third and higher
powers of this differential we can write down the
following:
 =   −
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 ,

(8)



where $ =   C_A=(∂V/∂T)_A is the configurational
 $

part of the thermal capacity of the adsorption layer (with
a constant adsorbent surface, A).
The form of the factor () is obtained by taking
into account the condition of normalisation of the total
probability to unity. The appropriate integration (within
±∞ ) gives:
 =

%



 మ #ಲ

(9)

At this point it should be noted that V,  and CA
are extensive values and can be presented as, ,  i NcA
respectively, where the intensive variables ,  and cA are
their molecular values. In this situation, from the
combination of equations (8) and (9), we obtain:
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przedstawione jako, odpowiednio,  ,  i NcA, gdzie
zmienne intensywne ,  oraz cA są ich wartościami
cząsteczkowymi. W tej sytuacji, z połączenia równań (8)
i (9), otrzymamy:
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(10)

gdzie
wyrażenie
kT2cA/N
jest
dyspersją,
σ2,
gaussowskiego rozkładu, . Wielkość ta dąży
w granicy termodynamicznej ( → ∞), do zera, co
oznacza, że sam rozkład  przechodzi w delta-funkcję
Diraca,   . Na podstawie powyższych ustaleń
możemy więc, powracając do równania (5), wnioskować,
że dla układu makroskopowego, jakim z pewnością jest
warstwa adsorpcyjna:
〈
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(11)

Dalszy postęp w przedmiotowych rozważaniach,
wymaga ustaleń odnośnie do postaci efektywnej
powierzchni adsorbentu, Aef oraz średniej energii
potencjalnej adsorbatu, . Co do pierwszej z nich
zauważmy, że ciśnienie dwuwymiarowe, φ, gazu, którego
cząsteczki nie przyciągają się wzajemnie spełnia
zależność: "  #, gdzie Af oznacza część całkowitej
powierzchni adsorbentu dostępną dla zaadsorbowanych
molekuł (na skutek niezerowej objętości własnej molekuł,
Af ≤ A). Z drugiej strony, takie samo równanie stanu
(a więc identyczna postać Af) wynika ze znanej zależności
termodynamicznej: "  #$%&/$ przy ustalonych
T oraz N [7]. Ponieważ jednak w sumie stanów (2), przy
braku przyciągania adsorbat-adsorbat, zależność od
A dotyczy wyłącznie powierzchni efektywnej, Aef, zatem
po prostym przekształceniu:
%&     ( ),

(12)

gdzie C jest stałą całkowania, której właściwy wybór musi
spełniać warunek:    0  .
Przydatność równania (12) zilustrujemy dwoma
przykładami, które w dalszej części niniejszego artykułu
posłużą do sformułowania odpowiedniego równania
adsorpcji. Wykorzystamy w tym celu dwuwymiarowe
analogi modeli van der Waalsa (2D-vdW) oraz ReisaFrischa-Lebowitza (2D-RFL), dla których Af wynosi,
odpowiednio [5]:
dla 2D-vdW:

   1 

బ

(13)

oraz dla 2D-RFL:
   1 
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where the expression kT2cA/N is a dispersion, σ2, of the
Gaussian distribution, . This value moves within the
thermodynamic range of  → ∞ towards zero, which
means that the distribution  itself passes into the
Dirac delta-function   . Therefore, returning to
equation (5), we may conclude that for the macroscopic
system, which is certainly the adsorption layer we will
obtain the following:
〈
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Further progress in these considerations
requires findings regarding the form of the effective
surface area of the adsorbent, Aef and the mean potential
energy of the adsorbate, . As for the first one, let us
notice that the two-dimensional pressure, φ, of a gas
whose molecules do not attract each other is expressed by
the following relation: "  #, where Af means the
part of the total adsorbent area available for adsorbed
molecules (due to non-zero molecule's own volume, Af ≤
A). On the other hand, the same equation of state (and
thus the same form of Af)) results from a known
thermodynamic dependence: "  #$%&/$ with
determined T and N [7]. However, because in the sum of
states (2), in the absence of an adsorbate-adsorbate
attraction, the dependence on A concerns only the
effective area, Aef, therefore, after a simple
transformation:
%&     ( ),

(12)

where C is the integration constant, the proper choice of
which must meet the condition:    0  .
The usefulness of the equation (12) will be
illustrated by two examples, which in the latter part of
this article will be used to formulate an appropriate
adsorption equation. For this purpose, we will apply twodimensional analogues of van der Waals (2D-vdW) and
Reis-Frisch-Lebowitz (2D-RFL) models, for which Af is
respectively equal to [5]:
fog 2D-vdW:

   1 

బ

(13)
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And for 2D-RFL:
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(14)

Oba dyskutowane modele traktują, w swoich
trójwymiarowych wariantach, molekułę jako sztywną
kulę. Projekcja na powierzchnię adsorbentu odwzorowuje
jej wielkie koło, stąd powszechnie używane dla
przypadku
dwuwymiarowego,
określenie
model
sztywnych dysków [8]. W równaniach (13) i (14) parametr
b0 jest właśnie drugim współczynnikiem wirialnym płynu
sztywnych dysków, a jego wartość równa się podwojonej
powierzchni własnej wielkiego koła molekuły – sztywnej

   1 



బ

!



(14)

Both discussed models, in their threedimensional variants, treat the molecule as a rigid sphere.
The projection on the adsorbent surface imitates its large
circle, hence the common reference to a hard discs model
[8] in the case of a two-dimensional variant. In equations
(13) and (14) the parameter b0 is the second virial
coefficient of the fluid of rigid discs, and its value equals
double the surface of the molecule's own large circle
a rigid sphere. Subjecting dependencies (13) and (14) to
transformation (12) leads to the following expressions
defining the effective area of the adsorbent, Af :
for 2D-vdW:
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kuli. Poddanie zależności (13) i (14) przekształceniu (12)
prowadzi do następujących wyrażeń na efektywną
powierzchnię adsorbentu, Af :
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1 −
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1 −
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&బ / $

&బ / $



(16)

W tym miejscu należy podkreślić, że
identyczność prawych stron równań (13) i (15) stanowi
przypadek szczególny a nie regułę, o czym świadczy
różnica pomiędzy zależnościami (14) i (16).
Przejdźmy
obecnie
do
sformułowania
odpowiedniego wyrażenia dla średniej energii
potencjalnej, . Pamiętajmy przy tym, że w rozważaniach
nad adsorpcją wielkość tę tradycyjnie dzieli się pomiędzy
dwa rodzaje oddziaływań, to jest "pionowe" (adsorbatadsorbent) oraz "poziome" (adsorbat-adsorbat). Sumę
obu udziałów można, zachowując powyższą kolejność,
zapisać następująco:
 = ' + 

(17)

Składnik ' uwzględnia, między innymi,
energię drgań, jakie zaadsorbowana molekuła wykonuje
w kierunku prostopadłym do powierzchni adsorbentu.
Przy założeniu ich harmoniczności:


' = ℎ +  ' ,
∗

(18)

gdzie ℎ /2 jest sumaryczną energią drgań zerowych
wszystkich admolekuł, w której ν oznacza częstość drgań
pojedynczego oscylatora harmonicznego.
Zwyczajowo we wzorach teorii adsorpcji używa
się zamiast energii ' potencjału adsorpcyjnego, !( .
Związek pomiędzy tymi wielkościami ma postać
∗
! ( = −' , wobec czego, zgodnie z równaniem (18):


! ( = −' + ℎ

(19)

W granicy klasycznej można przyjąć energię
drgań zerowych za umowne zero energii potencjalnej, co
upraszcza zależność (19) do postaci: ' = −! ( .
Odnośnie do drugiego składnika prawej strony
równania (17) wykorzystajmy założenie o addytywności
energii potencjalnej względem oddziałujących par
molekuł.
W ramach takiego przybliżenia:
 =

()

→ మ

" #$$%

"

(20)

gdzie " jest średnią energią oddziaływania pary
cząsteczek oznaczonych umownie jako "1" i "2". Dla
ciągłego rozkładu energii:
" = ∬   ' ,  ( ,  ) (21)
Powyżej,  ( 
są wektorami, zależnymi
w ogólności od położenia i orientacji molekuł "1" i "2",
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(16)

(15)

oraz dla 2D-RFL:


&బ

and for 2D-RFL:

dla 2D-vdW:
&బ

1 −

At this point it should be stressed that the
identicality of the right sides of equations (13) and (15)
constitutes a special case and not a rule, as evidenced by
the difference between equations (14) and (16). Let us
now move on to the formulation of an appropriate
expression for mean potential energy, . We should bear
in mind that in the considerations on adsorption, this
value is traditionally divided between two types of
interactions, i.e. "vertical". (adsorbate-adsorbent) and
'horizontal'. (adsorbate-adsorbate). The sum of both
shares may be written in the following order:
 = ' + 

(17)

The component ' ¯V takes into account, inter
alia, the vibration energy that the absorbed molecule
performs perpendicularly to the surface of the adsorbent.
If we assume their harmonisation:


' = ℎ +  ' ,
∗

(18)

where ℎ /2 is the total zero energy of all admolecules,
in which ν is the vibration frequency of a single harmonic
oscillator.
Usually in adsorption theory formulae the
adsorption potential, !( , is used instead of energy ' .
The relationship between these quantities is expressed as
∗
! ( = −' , thus, according to the equation (18):


! ( = −' + ℎ

(19)

In the classical limit the zero-vibration energy
can be taken as the conventional zero potential energy,
which simplifies the relation (19) to the form:
' = −! ( .
As for the second component of the right side of
equation (17), let us use the assumption of additivity of
potential energy to the interacting pairs of molecules.
Within this approximation:
 =

()

→ మ

" #$$%

"

(20)

where " β is the average energy of the
interaction of a pair of particles conventionally marked as
"1" and "2". For continuous energy distribution:
" = ∬   ' ,  ( ,  ) (21)
Above,
 and  are
vectors,
generally
dependent on the position and orientation of the
molecules "1" and "2", ' ,  u is the potential of
mutual interaction between these molecules, while
( ,  ) is the probability density of the event: molecule
"1" at  point and (simultaneously) molecule "2" at 
point .
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,  ,   jest potencjałem wzajemnego oddziaływania
pomiędzy tymi molekułami, natomiast   ,   oznacza
gęstość prawdopodobieństwa zdarzenia: molekuła "1"
w punkcie  i (równocześnie) molekuła "2" w punkcie .
Po zamianie zmiennych   ,   na   ,  , gdzie
     :
"  







,

   

(22)

Dalsze rozważania ograniczymy do układu
molekuł – sztywnych kul o średnicy d0 (w dwóch
wymiarach oznacza to sztywne dyski o tej samej
średnicy). W takim przypadku zarówno ,   jak
i    nie zależą od wzajemnej orientacji oddziałujących
molekuł, a jedynie od względnej odległości,   |  |,
pomiędzy nimi. Wykonując w równaniu (22) całkowanie
po  (   ), a następnie przechodząc do
współrzędnych biegunowych otrzymamy:
" 

#
2/  ೌೣ 

, 

(23)

Górna granica całkowania, rmax, jest w zasadzie
bez znaczenia i może być, że ze względu na krótko
zasięgowy charakter u(r), zastąpiona nieskończonością.
Z punktu widzenia celu niniejszej pracy istotne
są ustalenia odnośnie do postaci funkcji ρ(r). W ogólności
można tu zapostulować, że   0  1, gdzie κ jest
gęstością
prawdopodobieństwa
dla
pojedynczej
molekuły, natomiast radialna funkcja rozkładu 1
uwzględnia ewentualne korelacje położeń oddziałującej
pary. Jeżeli przyjąć, jak to uczyniono, implicite,
w przypadku słynnego równania Hilla-de Boera, że
0   , to można z łatwością wykazać, że pojedyncza
molekuła może, z jednakowym prawdopodobieństwem,
znaleźć się w dowolnym miejscu powierzchni adsorbentu.
Wniosek ten jest, naszym zdaniem, co najmniej
dyskusyjny, ponieważ nie uwzględnia wpływu molekuł
wcześniej zaadsorbowanych, a więc efektywnie
blokujących część powierzchni adsorbentu. Logicznym
wydaje się natomiast oczekiwanie, że κ będzie maleć
w miarę wzrostu koncentracji adsorbatu, osiągając zero
przy skompletowanej monowarstwie. Warunki te
w najprostszy sposób spełnia, przyjęta tu w charakterze
postulatu, zależność: 0   / mająca granice,
odpowiednio, 0   dla    oraz 0  0 dla   0.
Pozostając przy tym postulacie i łącząc ze sobą równania
(20) oraz (23) otrzymujemy:

 ,

 ,

After the variables   ,
where      :

"  







,

   



are replaced by

(22)

Further considerations will be limited to
a system of molecules - rigid spheres with a diameter of
d0 (in two dimensions this means rigid discs of the same
diameter). In this case, both ,   and    do not
depend on the mutual orientation of the interacting
molecules, but only on the relative distance   |  |
between them. By performing integration after  $ % భ&!
in equation (22), and then moving to the polar
coordinates, we will obtain:
#

"  2/  ೌೣ  , 

(23)

The upper limit of integration, rmax, is basically
meaningless and, due to the short reach nature of u(r), it
may be replaced by infinity.
From the point of view of the objective of this
work, it is important to determine the form of the
function ρ(r). In general, it can be postulated that
  0  1 where κ is the probability density for
a single molecule, while the radial distribution function
1 takes into account possible correlations of the
positions of an interacting pair. If we were to assume, as
has been done, implicite, in the case of the famous Hill-de
Boer equation, that 0  , it could be easily
demonstrated that a single molecule can, with equal
probability, be found anywhere on the surface of the
adsorbent.
This conclusion is, in our opinion, at the very
least controversial, as it does not take into account the
effect of molecules previously adsorbed and thus
effectively blocking part of the adsorbent surface.
However, it seems logical to expect that κ will decrease as
the concentration of adsorbate increases, reaching zero
with the completed monolayer. These conditions are most
easily met by the following dependence: 0   /
having limits of 0   for    and 0  0 for   0,
respectively. Maintaining this postulate and combining
equations (20) and (23), we obtain:
   

! మ
!య

2 ,

(24)

where
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!
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(24)

gdzie
2 


/  

,1 

(25)

Zgodnie z równaniem (24), szczegółowa postać
energii  zależy od wyboru modelu dostępnej
powierzchni adsorbentu,  . W przypadkach wyrażonych
równaniami (13) i (14) będzie to, odpowiednio:

  

!

(25)

According to equation (24), the detailed energy
form  depends on the choice of the model of the
available adsorbent surface area,  . In cases expressed
by equations (13) and (14), this will be, respectively:
for 2D-vdW:
  

మ
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(26)
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(27)

and for 2D-RFL:

dla 2D-vdW:
మ
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oraz dla 2D-RFL:
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 = −
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$

1 −

&బ )
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(27)

Obecnie dysponujemy już kompletem zależności
konstytuujących sumę stanów warstwy adsorpcyjnej, Za,
(równanie (1)). To z kolei pozwala na sformułowanie
wyrażenia określającego potencjał chemiczny adsorbatu,
* , równy, zgodnie z definicją [6], −+,-./ /- ,$ .
Ostateczne równanie adsorpcji otrzymamy
wykorzystując warunek równowagi pomiędzy warstwą
adsorpcyjną i gazem niezaadsorbowanym, * = * , gdzie
* jest potencjałem chemicznym adsorptywu. Ze względu
na drastyczną różnicę gęstości obu rozważanych faz
możemy tu, bez popełnienia istotnego błędu, założyć
doskonałość adsorptywu, wobec czego przyjmujemy, że
[ ] * = +, ln0 * /(+, )1 gdzie p oznacza równowagowe
ciśnienie adsorptywu, natomiast  jest wewnętrzną sumą
stanów molekuły niezaadsorbowanej.
Rezultatem
odpowiednich
podstawień
i rutynowych przekształceń są następujące równania
adsorpcji:
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2(1 − 2)(1 − 22)

(28)
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2(1 − 2)* (1 − 32) (29)

Powyżej 3( jest powierzchnią przypadającą na
jedną molekułę adsorbatu w szczelnie upakowanej
monowarstwie i wynosi, odpowiednio, b0 dla modelu 2DvdW oraz b0/2 dla modelu 2D-RFL. Ponadto, θ jest
bezwymiarowym stopniem zapełnienia powierzchni
adsorbentu, o wartościach z przedziału [0,1), określonym
zależnością: 2 = 3( / , natomiast izotermiczna stała 4/ ,
zwana tradycyjnie stałą Henry'ego, dana jest wyrażeniem:
4/ =

.బ ೌ

 

0బ

  

(30)



Sformułowane powyżej zależności (28) i (29)
stanowią w dalszej części niniejszej pracy przedmiot
analizy w aspekcie dwuwymiarowych przemian fazowych
adsorbatu, a także teoretyczną podstawę opisu
doświadczalnych izoterm adsorpcji.

PRZEMIANY

FAZOWE W
MONOWARSTWIE ADSORPCYJNEJ

MOBILNEJ

Model adsorpcji dopuszczający możliwość
przejścia fazowego w warstwie adsorpcyjnej określa,
z konieczności, współrzędne punktu przegięcia na
wyróżnionej, spośród innych, tak zwanej izotermie
krytycznej. Chodzi tu o punkt siodłowy, w którym zerują
się zarówno pierwsza, jak i druga pochodna ciśnienia
adsorptywu względem stopnia zapełnienia powierzchni
adsorbentu. Można łatwo wykazać, że warunek ten
sprowadza się do układu równań:
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(31a)
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and for 2D-RFL:
=

oraz dla 2D-RFL:
=

for 2D-vdW:
=

dla 2D-vdW:
=

We now have a complete set of dependencies
constituting the sum of states of the adsorption layer, Za,
(equation (1)). This in turn allows us to formulate an
expression defining the chemical potential of adsorbate,
μ_a, equal, according to the definition [6], to −+,-./ /
- ,$ .
The final adsorption equation will be obtained
using the equilibrium condition between the adsorption
layer and the non-adsorbed gas, * = * , where * is the
chemical potential of the adsorptive. Due to the drastic
difference in density between the two phases under
consideration, we can assume the perfection of the
adsorptive without making a significant error, thus we
assume that [ ] * = +, ln0 * /(+, )1 where p is the
equilibrium pressure of the adsorbent and  is the
internal sum of the states of the non-absorbed molecule.
The result of the respective substitutions and
routine transformations are the following adsorption
equations:
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+(* +)
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.బ

2(1 − 2)* (1 − 32) (29)

The 3( above is the area per molecule of
adsorbate in a tightly packed monolayer and is equal to b0
for the 2D-vdW model and b0/2 for the 2D-RFL model,
respectively. Moreover, θ is the dimensionless degree of
filling up of the adsorbent surface, with values in the
range [0,1], determined by the relation: 2 = 3( / , while
the isothermal constant 4/ , traditionally called Henry's
constant, is given by the expression:
4/ =

.బ ೌ
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The relationships (28) and (29) formulated
above constitute the subject of analysis in the aspect of
two-dimensional phase transformations of adsorbate, as
well as the theoretical basis for the description of
experimental adsorption isothermal processes.

PHASE TRANSFORMATIONS IN A MOBILE
ADSORPTION MONOLAYER
The model of adsorption allowing the possibility
of phase transition in the adsorption layer determines,
out of necessity, the coordinates of the point of inflection
at the so-called critical isotherm. It is a saddle point at
which both the first and second derivative of the
adsorption pressure are zeroed in relation to the degree
of filling up of the adsorbent surface. It can be easily
demonstrated that this condition results in a system of
equations:
 
 =0

(31a)
+
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(31b)
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(31b)

Rozwiązaniami (o ile istnieją) powyższego
układu są krytyczne wartości stopnia zapełnienia, 3 oraz
parametru oddziaływań adsorbat-adsorbat, 22 /#4  .
Pomijając rezultaty otrzymane dla modeli adsorpcji
zlokalizowanej,
przypomnijmy
w
tym
miejscu
reprezentatywne dla tematyki niniejszej pracy,
a wzmiankowane już wyżej, równanie Hilla-de Boera,
które okazuje się niskogęstościową granicą naszego
równania (28). Funkcja 3 ma tu postać:
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3

(32)

Układ
równań
(31)
z
funkcją 3
reprezentowaną zależnością (32) ma jedno rozwiązanie
o współrzędnych punktu krytycznego: 3  1/3 oraz
22 /#4   27/4 (obie wartości są dokładne, dlatego
podajemy je w postaci ułamkowej). Przyjęta w literaturze
interpretacja fizyczna określa to rozwiązanie, przez
analogię do przemiany trójwymiarowej, jako punkt
krytyczny dwuwymiarowej kondensacji adsorbatadsorbat.
Cytowany
rezultat
potraktujmy
jako
referencyjny wobec wyników podobnej analizy dla
równań (28) i (29). Użycie pierwszej z tych zależności
w charakterze funkcji 3 sprowadza układ równań (31)
do postaci:
30 3/  42 3 ( 15 3  1  0

(33a)
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(33b)

Sens
fizyczny
przysługuje
tylko
tym
rozwiązaniom powyższego układu, dla których,
równocześnie, 0 9 3 : 1 oraz 22 /#4  ; 0. Oznacza
to, że z przedziału [0;1) należy, ze względu na równanie
(33b), wykluczyć obustronnie domknięty podprzedział
o krańcach 3  1/2 < √3/6 (w dalszej części pracy
wszystkie liczby przybliżone podajemy z dokładnością do
czterech cyfr znaczących), w którym znajduje się jeden
z trzech pierwiastków równania (33), to jest 3  0,4453.
Pozostałe pierwiastki wraz z odpowiadającymi im
krytycznymi wartościami parametru oddziaływań
adsorbat-adsorbat tworzą następującą parę rozwiązań
układu równań (33):
3  0,08618 , 22 /#4   26,34 (34)
oraz
3  0,8685 , 22 /#4   211,6 (35)
Istnienie dwóch fizycznie akceptowalnych
punktów krytycznych różni radykalnie równanie (28) od
izotermy Hilla-de Boera sugerując możliwość wystąpienia
dwóch przejść fazowych w warstwie adsorpcyjnej.
Możliwość tę zdają się potwierdzać obliczenia wykonane
dla przykładowych wartości, @  1 A 22/#4   300
(pierwsza z tych wartości jest bez znaczenia dla kształtu
izotermy adsorpcji, natomiast przy wyborze drugiej
chodziło o to, by była ona wyższa od każdego z rozwiązań
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(32)

The set of equations (31) with the function 3
represented by the relation (32) has one solution with the
coordinates of the critical point: 3  1/3 and
22 /#4   27/4 (both values are accurate, therefore
we provide them in the fractional form). The physical
interpretation adopted in the literature defines this
solution, by analogy to three-dimensional transformation,
as a critical point of two-dimensional adsorbateadsorbate condensation.
Let us treat the quoted result as a reference to
the results of a similar analysis for equations (28) and
(29). The use of the first of these relationships as
a function of 3 reduces the system of equations (31) to
the following forms:
30 3/  42 3 ( 15 3  1  0

(33a)

and


oraz


The solutions (if any) of the above set are critical
values of the degree of filling, 3 and the parameter of
adsorbate-adsorbate interactions, 22 /#4  . Aside
from results obtained for the models of localised
adsorption, let us recall here the already mentioned
equation of Hill-de Boer, which proves to be the lowdensity limit of our equation (28). The function 3 has
the form:
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బ
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(33b)

The physical sense only applies to those
solutions of the above system for which, at the same time
0 9 3 : 1 and 22 /#4  ; 0. This means that
because of equation (33b), it is necessary to exclude from
the range [0;1) a sub-range with ends on both sides
3  1/2 < √3/6 (in a latter part of the paper all
approximate numbers are given to the four significant
digits), in which one of the three elements of the equation
(33) is located, i.e. 3  0.4453. The remaining elements,
together with the corresponding critical values of the
adsorbate-adsorbate interaction parameter, form the
following pair of solutions to the system of equations
(33):
3  0,08618 , 22 /#4   26,34 (34)
oraz
3  0,8685 , 22 /#4   211,6 (35)
The existence of two physically acceptable
critical points radically differentiates the equation (28)
from the Hill-de Boer isotherm, suggesting the possibility
of the occurrence of two-phase transitions in the
adsorption layer. This possibility seems to be confirmed
by calculations made for the sample values,
@  1 C& 22/#4   300 (the former is irrelevant
for the shape of the adsorption isotherm, while the latter
was to be higher than each of the solutions of the
equation (33b)). The results of these calculations show
two non-monotonic areas of the function (28).
The first one, corresponding to a low filling of
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równania (33b)). Rezultaty tych obliczeń uwidoczniają
dwa obszary niemonotoniczności funkcji (28). Pierwszy,
odpowiadający niskiemu zapełnieniu powierzchni
adsorbentu, charakteryzuje się dużą zmianą gęstości
adsorbatu. Zastąpienie pętli odcinkiem prostoliniowym,
wyznacza "skok" wartości 2 pomiędzy 2,900∙10-5 i 0,4257,
co odpowiada współczynnikowi kompresji adsorbatu
o wartości prawie 14 680. W drugim obszarze
niemonotoniczności funkcji (28) skokowa zmiana
2 następuje w przedziale o krańcach 0,7855 i 0,9444, co
oznacza, że kompresja gęstości adsorbatu wynosi tu
zaledwie 1,202.
Interpretacja
powyższych
rezultatów
w kategoriach przejść fazowych prowadzi do wniosku, że
są one przemianami pierwszego rodzaju (w obu
przypadkach następuje zmiana gęstości fazy). O ile jednak
pierwsze z nich można postrzegać jako dwuwymiarową
kondensację gaz-ciecz, o tyle drugie zachodzi z pewnością
przy udziale dwóch faz skondensowanych i logicznie
rzecz biorąc, odpowiada dwuwymiarowemu krzepnięciu
ciecz-ciało stałe. Taka teza, choć poznawczo niewątpliwie
atrakcyjna, przy obecnych przesłankach wydaje się
jednak przedwczesna. Nie można bowiem z góry
wykluczyć tego, że uzyskane rozwiązanie jest artefaktem
wynikającym z przyjęcia mocno przybliżonego wyrażenia
(13) na określenie dostępnej powierzchni adsorbentu,  .
Przypomnijmy, że według tej formuły
najszczelniej upakowane molekuły adsorbatu blokują
zaledwie 50 procent powierzchni całkowitej, podczas gdy
dla okręgów o jednakowej średnicy ułożonych na
płaszczyźnie w ścisłej konfiguracji heksagonalnej stopień
ten wynosi 5√3/6, czyli prawie 91 procent (nawet
w mniej korzystnym regularnym ułożeniu jest to i tak
ponad 78 procent).
W tej sytuacji można oczekiwać, że powtórzenie
powyższego testu z użyciem równania (29) jako funkcji
(2) pozwoli z większą wiarygodnością odnieść się do
koncepcji dwóch przejść fazowych w warstwie
adsorpcyjnej. Model 2D-RFL przewiduje bowiem, że
molekuły w ściśle upakowanej monowarstwie zajmują
100 procent całkowitej powierzchni adsorbentu, co jest
wartością znacznie bliższą rezultatowi geometrycznemu
i, co istotne, w odróżnieniu od modelu 2D-vdW,
przeszacowuje ten rezultat.
Zależności (31a) i (31b) są teraz równoważne układowi
równań:

the adsorbent surface, is characterised by a significant
change in adsorbate density. Replacement of the loop
with a straight-line segment determines the "leap" of the
value 2 between 2.900∙10-5 and 0.4257, which
corresponds to the adsorbate compression coefficient of
nearly 14 680. In the second non-monotonic region (28)
the change θ occurs in the range between 0.7855 and
0.9444, which means that the adsorbate density
compression is only 1.202.
The interpretation of the above results in terms
of phase transitions leads to the conclusion that they are
first type transitions (in both cases there is a phase
density change). However, while the former can be seen
as two-dimensional gas-liquid condensation, the latter
certainly occurs with the participation of two condensed
phases and logically corresponds to the two-dimensional
liquid-solid solidification. Such a thesis, although
cognitively undoubtedly attractive, seems premature with
the present premises. It cannot be ruled out upfront that
the obtained solution is an artifact resulting from the
adoption of a strongly approximate expression (13) to
determine the available surface of the adsorbent,  . Let
us recall that according to this formula, the most tightly
packed molecules of the adsorbate block only 50 per cent
of the total area, while for circles of equal diameter
arranged in a plane in a strictly hexagonal configuration
this degree equals 5√3/6, or almost 91 per cent (even in
a less favourable regular arrangement it is still over 78
per cent).
In this situation, it can be expected that the
repetition of the above test using equation (29) as
a function of (2) will allow to obtain a more reliable
reference to the concept of two-phase transitions in the
adsorbent layer. The 2D-RFL model assumes that
molecules in a tightly packed monolayer occupy 100 per
cent of the total adsorbent area, which is a value much
closer to the geometric result and, what is important,
unlike the 2D-vdW model, causes an overestimation of
this result.
Equations (31a) and (31b) are now equivalent to
the set of equations:

105 21) + 30 21* − 100 21 + 26 21 − 1 = 0

The solutions of the equation (36a) are solely
real numbers with values: -1.229, 4.674∙10-2, 0.2606 and
0.6364 respectively. The first one is obviously devoid of
physical sense, while the third one belongs to the range

with the extremities 21 = ± √10/15 excluded by
*
equation (36b).
In the end we receive two pairs of solutions, as
for the 2D-vdW model, this time with the following
values:
21 = 4,672 ∙ 10 , 2) /+,7( 1 = 25,16 (37)



-మ

 =

&బ 1

+

+ + ఱ 23 + ( *+ )4

(36a)
(36b)

Rozwiązaniami równania (36a) są wyłącznie
liczby rzeczywiste o wartościach, odpowiednio: -1,229,
4,674∙10-2, 0,2606 oraz 0,6364. Pierwsza z nich jest,
w sposób oczywisty, pozbawiona sensu fizycznego,
trzecia natomiast należy do zabronionego równaniem

(36b) podprzedziału o krańcach: 21 = ± √10/15.
*
Ostatecznie otrzymujemy, podobnie jak dla modelu 2DvdW, dwie pary rozwiązań, tym razem o wartościach:
21 = 4,672 ∙ 10 , 2) /+,7( 1 = 25,16 (37)

105 21) + 30 21* − 100 21 + 26 21 − 1 = 0
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 =

&బ 1

+

(36a)
(36b)

+ + ఱ 23 + ( *+ )4

and
21 = 0,6364 , 2) /+,7( 1 = 284,5

(38)

Calculations carried out for the same values of 4/ and
2)/+,7(  also confirm the presence of two nonmonotonic areas here (this time for function (29)), and
21 = 0,6364 , 2) /+,7( 1 = 284,5
(38)
replacing loops with straight segments gives incremental
changes in the degree of adsorbent surface filling in the
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Obliczenia przeprowadzone dla takich samych
jak poprzednio wartości @ oraz 22/#4 , potwierdzają
także
tutaj
obecność
dwóch
obszarów
niemonotoniczności (tym razem dla funkcji (29)), przy
czym zastąpienie pętli odcinkami prostoliniowymi daje
skokowe zmiany stopnia zapełnienia powierzchni
adsorbentu w przedziałach 1,135 ∙ 102 : 3 : 0,2816
oraz
0,5933 : 3 : 0,6816,
co
odpowiada
współczynnikom kompresji adsorbatu, odpowiednio, 23
930 oraz 1,149. Otrzymany wynik, w sensie jakościowym
identyczny jak dla modelu 2D-vdW, wzmacnia, według
ostrożnej opinii autorów, argumentację na rzecz
teoretycznej możliwości wystąpienia dwóch przemian
fazowych w warstwie adsorpcyjnej.
Oddzielną sprawą jest jednak możliwość
doświadczalnego zaobserwowania tych przemian,
a zwłaszcza dwuwymiarowego krzepnięcia. Zjawisko to,
jeżeli zachodzi, wymaga bowiem skrajnie wysokiego
ciśnienia odpowiadającego, jak wynika z przytoczonych
wyżej rozważań, bezwymiarowemu iloczynowi @
o wartościach nie mniejszych niż: 2,650∙1011 według
modelu 2D-vdW oraz 5,335∙1010 według modelu 2D-RFL.
Warunki te na tyle wykraczają poza realia typowego
pomiaru adsorpcyjnego, że dyskutowana przemiana
fazowa może być w chwili obecnej jedynie przedmiotem
rozważań teoretycznych. Nie zmienia to jednak faktu, że
ten rzeczywiście interesujący aspekt wskazuje na
niedostatecznie dotąd docenianą złożoność konsekwencji
pełniejszego uwzględnienia odpychania adsorbatadsorbat w opisie równowagi adsorpcyjnej.

OPIS DANYCH DOŚWIADCZALNYCH
Przydatność wyprowadzonych powyżej równań
(28) i (29) zweryfikowano poprzez ich zastosowanie do
opisu doświadczalnych izoterm adsorpcji. Metodą
najlepszego dopasowania wyznaczono optymalne
wartości takich parametrów modelu, jak stała Henry'ego,
KH, stała oddziaływań dyspersyjnych, 22⁄#4 oraz
pojemność monowarstwy adsorpcyjnej, am. Ostatni
z wymienionych parametrów występuje, implicite,
w stopniu zapełnienia powierzchni adsorbentu, którego
alternatywna definicja ma postać: 3  C⁄C3 , gdzie licznik
oznacza wartość adsorpcji pod danym, skończonym,
ciśnieniem równowagowym adsorptywu. Opisowi
poddano 9 zaczerpniętych z literatury [5] kompletów
danych doświadczalnych adsorpcji pojedynczych gazów
na różnych rodzajach termicznie grafityzowanej sadzy.
Charakterystykę opisywanych układów adsorpcyjnych
przedstawiono w Tabeli 1.

ranges 1.135 ∙ 102 : 3 : 0.2816 and 0.5933 : 3 :
0.6816, which corresponds to adsorbate compression
ratios of 23 930 and 1.149, respectively. The obtained
result, in the qualitative sense identical to the 2D-vdW
model, strengthens, according to the conservative opinion
of the authors, the argumentation in favour of the
theoretical possibility of two-phase transformations in
the adsorption layer.
A separate issue, however, is the possibility of an
experimental observation of these transformations,
especially
two-dimensional
solidification.
This
phenomenon, if it occurs, requires extremely high
pressure corresponding, as it results from the abovementioned
considerations,
to
a
dimensionless
product @ with values not lower than 2,650∙1011
according to the 2D-vdW model and 5,335∙1010 according
to the 2D-RFL model. These conditions go beyond the
reality of a typical adsorption measurement to such an
extent that the discussed phase transition can now only
be the subject of theoretical considerations. This does not
change the fact, however, that this really interesting
aspect indicates the complexity of the consequences of
fuller consideration of adsorbate-adsorbate repulsion in
the description of adsorption equilibrium, which has thus
far been underestimated.

DESCRIPTION OF EXPERIMENTAL DATA
The usefulness of the equations (28) and (29)
derived above was verified by their application to
describe experimental isotherms of adsorption. Using the
best fit method, it was possible to determine the optimal
values of such model parameters as Henry's constant, KH,
dispersion interaction constant, 22⁄#4 and capacity of
the adsorption monolayer, am. The last of these
parameters occurs, implicite, in the degree of saturation of
the surface of the adsorbent, the alternative definition of
which has a form: 3  C⁄C3 , where the numerator
denotes the value of adsorption under the given finite
equilibrium pressure of the adsorptive. Nine
experimental data sets taken from the literature [5] and
related to the adsorption of single gases on different types
of thermally graphitised carbon black were described.
Characteristics of the described adsorption systems are
presented in Table 1.
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Tab. 1
Characteristics of the adsorption systems under theoretical description.
Charakterystyka układów adsorpcyjnych w opisie teoretycznym.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adsorbate
nitrogen
benzene
carbon dioxide
ethane
ethene
n-hexane
methane
methylocyclohexane
perfluoromethylocyclohexane

Optymalne wartości parametrów modelu
podano w Tabelach 2 (równanie 28) oraz 3 (równanie 29)
uzupełniając każdą z tych tabel kolumną wartości
stosunku korelacyjnego r, przyjętego w charakterze miary
dopasowania opisu do danych doświadczalnych.

T (K)
78,2
293,2
193,2
176,2
176,2
293,2
113,2
293,2
293,2

Optimal values of model parameters are given in
Tables 2 (equation 28) and 3 (equation 29),
supplementing each of these Tables with a column of
values of correlation ratio r, adopted as a measure of
matching the description with experimental data.
Tab. 2

Optimization results for the parameters of equation (28).
Wyniki optymalizacji dla parametrów równania (28).

Adsorption
system
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KH
135,3
7,734
0,3800
3,826
5,620
74,83
2,717
57,92
105,4

2)
+5 ,7(
57,34
13,48
16,01
38,21
26,52
20,21
49,86
14,96
41,75

am
(µmol/m2)
20,68
10,46
31,86
18,55
17,94
6,572
24,14
6,378
4,739

r
0,9940
0,9996
0,9979
0,9979
0,9987
0,9935
0,9974
0,9962
0,9944
Tab. 3

Optimization results for the parameters of equation (29).
Wyniki optymalizacji dla parametrów równania (29).

Adsorption
system
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KH
32,64
4,543
0,2002
4,829
4,077
9,470
2,717
29,44
2,259

Ilustrację tego dopasowania dla wybranych
przykładów danych adsorpcyjnych przedstawiono na
rysunkach 1-4.
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2)
+5 ,7(
76,85
14,50
16,43
28,00
27,22
33,97
49,86
21,58
50,29

am
(µmol/m2)
33,51
17,25
54,37
28,96
28,27
12,12
24,14
10,43
9,390

r
0,9942
0,9996
0,9973
0,9982
0,9983
0,9942
0,9974
0,9970
0,9943

An illustration of such matching for selected
examples of adsorption data is shown in the following
figures 1-4.
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Fig. 1 Adsorption isotherm for the system 1. Points represent experimental data, solid line – acc. to eq. (28), dashed line – acc. to eq. (29).
Rys. 1 Izoterma adsorpcji układu 1. Punkty przedstawiają dane doświadczalne, linia ciągła – równanie (28), linia przerywana – równanie (29).
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Fig. 2 Adsorption isotherm for the system 2. Points represent experimental data, solid line – acc. to eq. (28), dashed line – acc. to eq. (29).
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Rys. 2 Izoterma adsorpcji układu 2. Punkty przedstawiają dane doświadczalne, linia ciągła – równanie (28), linia przerywana – równanie (29).
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Fig. 3 Adsorption isotherm for the system 4. Points represent experimental data, solid line – acc. to eq. (28), dashed line – acc. to eq. (29).
Rys. 3 Izoterma adsorpcji układu 4. Punkty przedstawiają dane doświadczalne, linia ciągła – równanie (28), linia przerywana – równanie (29).
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Fig. 4 Adsorption isotherm for the system 5. Points represent experimental data, solid line – acc. to eq. (28), dashed line – acc. to eq. (29).
Rys. 4 Izoterma adsorpcji układu 5. Punkty przedstawiają dane doświadczalne, linia ciągła – równanie (28), linia przerywana – równanie (29).
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Analiza
zarówno
wartości
stosunku
korelacyjnego (r>0,99 dla każdego układu) jak
i przedstawionych ilustracji, na których krzywe
generowane przez równania (28) i (29) są praktycznie
identyczne dowodzi wysokiej przydatności obu
sformułowanych w niniejszej pracy równań do
interpretacji doświadczalnych danych adsorpcyjnych.

Both the analysis of correlation ratio values
(r>0.99 for each system) and the presented illustrations
where the curves generated by equations (28) and (29)
are practically identical proves the high usefulness of the
two equations formulated in this work for the
interpretation of experimental adsorption data.

CONCLUSIONS
WNIOSKI
Przedstawione w pracy rozważania dowiodły
istotnego wpływu oddziaływań adsorbat-adsorbat na
postać i właściwości równania adsorpcji. W szczególności
ustalono że:
1. Racjonalne okazało się uwzględnienie w opisie
teoretycznym malejącego charakteru prawdopodobieństwa dostępności miejsca adsorpcyjnego w funkcji
koncentracji adsorbatu.
2. Równania adsorpcji oparte na powyższym założeniu
różnią się od wcześniejszych rozwiązań radykalnie
odmiennym,
bo
niemonotonicznym,
członem
oddziaływań w warstwie adsorpcyjnej.
3. Najważniejszą konsekwencją termodynamiczną
proponowanych w pracy rozwiązań jest przewidywanie
przez każde z nich nie jednego, lecz dwóch
dwuwymiarowych przejść fazowych pierwszego rodzaju.
4. Wyprowadzone równania adsorpcji z bardzo wysoką
dokładnością opisują doświadczalne dane adsorpcyjne.

The considerations presented in this paper
proved the significant influence of adsorbate-adsorbate
interactions on the form and characteristics of the
adsorption equation. The main findings are as follows:
1. It was found reasonable to include in the theoretical
description of the decreasing character of the probability
of availability of adsorption space in the function of
adsorbate concentration.
2. The adsorption equations based on the above
assumption differ from the previous solutions by
a radically different, because non-monotonic, segment of
interactions in the adsorption layer.
3. The most important thermodynamic consequence of
the proposed solutions is that each of them envisages not
a single, but two two-dimensional phase transitions of the
first type.
4. The derived adsorption equations describe
experimental adsorption data with very high accuracy.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Diabetes is an "epidemic of the 21st century" and it is estimated that in 2011 6.7% of Poland's population suffered from diabetes, one quarter of which was
unaware of the disease. Such a high prevalence of diabetes mellitus results in an increasing number of physicians being confronted with the problem of
qualifying patient with diabetes to partake in amateur sports, including diving. This publication presents the most important information concerning risk
assessment, admission of diabetic patients to amateur diving and some proposed protocols of management before and during sport practice.
Keywords: diabetes mellitus, recreational diving.
Cukrzyca to „epidemia XXI wieku”, szacuje się, że w 2011 roku na cukrzycę chorowało 6,7% populacji Polski, z czego jedna czwarta nie miała świadomości
choroby. Tak duże rozpowszechnienie cukrzycy sprawia, że coraz więcej lekarzy staje przed problemem prawidłowej kwalifikacji pacjenta z cukrzycą do
amatorskiego uprawiania sportu, w tym nurkowania. W niniejszej publikacji przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące oceny ryzyka, dopuszczenia
do amatorskiego nurkowania pacjentów z cukrzycą oraz proponowanych protokołów postępowania przed i podczas uprawiania tego sportu.
Słowa kluczowe: cukrzyca, nurkowanie amatorskie.
Сахарный диабет - это "эпидемия XXI века". Считается, что в 2011 году сахарным диабетом заболело 6,7 % популяции Польши, из которых
четвертая часть не осознавала своей болезни. Такое распространение сахарного диабета приводит к тому, что все большее число врачей
оказывается перед проблемой правильного направления пациента с сахарным диабетом на любительское занятие спортом, в том числе нырянием. В данной публикации представлена важнейшая информация по оценке риска, допуска к любительскому нырянию пациентов
с сахарным диабетом, а также предлагаемых протоколов действий до и после занятия этим видом спорта.
Ключевые слова: сахарный диабет, любительское ныряние.
Diabetes ist eine Art "Epidemie des 21. Jahrhunderts". Schätzungen zufolge litten 2011 rund 6,7% der polnischen Bevölkerung an Diabetes, von denen
sich ein Viertel über das Vorhandensein dieser Krankheit nicht bewusst war. Eine derart hohe Verbreitung von Diabetes führt dazu, dass immer mehr Ärzte
Probleme mit der richtigen Qualifizierung eines Diabetikers für Amateursportarten, einschließlich Tauchen, haben. Diese Publikation enthält die wichtigsten
Informationen zur Risikobewertung, über die Zulassung von Diabetikern zum Tauchen und Vorschläge zu Verhaltensregeln vor und während der Ausübung
dieses Sports.
Schlüsselwörter: Diabetes, Amateurtauchen.
La diabetes es la "epidemia del siglo XXI", se calcula que en 2011 el 6,7% de la población polaca padecía diabetes, una cuarta parte de la cual desconocía
la enfermedad. Una prevalencia tan alta de diabetes mellitus hace que cada vez más médicos se enfrenten con el problema de calificar de forma
adecuada a un paciente con diabetes para practicar deportes amateurs, incluido el submarinismo. La presente publicación presenta información
importante sobre la evaluación de riesgos, el permiso para la práctica del submarinismo amateur en pacientes con diabetes y los protocolos propuestos
para el manejo antes y durante de dicho deporte.
Palabras clave: diabetes, submarinismo amateur.
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INTRODUCTION

WSTĘP
Cukrzyca (diabetes mellitus, DM) jest to grupa
chorób
metabolicznych
charakteryzująca
się
hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub
działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia wiąże się
z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością
różnych narządów, zwłaszcza oczu, nerek, nerwów, serca
i naczyń krwionośnych [1].
Częstość występowania cukrzycy stale rośnie,
nazywana jest „epidemią XXI wieku”. W roku 2000 osób
chorych na cukrzycę było na świecie ok. 150 mln, szacuje
się, że do roku 2035 będzie to już 600 mln chorych.
Wyniki badania NATPOL wykazały, że w 2011 roku 6,7%
populacji Polski chorowało na cukrzycę, z czego jedna
czwarta nie miała świadomości choroby [2].
Tak duże rozpowszechnienie cukrzycy sprawia,
że opieka nad chorymi stanowi wyzwanie dla systemów
ochrony zdrowia na świecie. Szybkie rozpoznanie
choroby pozwala na wdrożenie prawidłowego leczenia
i profilaktykę powikłań.
Terapia
behawioralna
jest
niezbędnym
elementem leczenia wszystkich pacjentów z rozpoznaną
cukrzycą (zarówno typu 1, jak i typu 2) w każdym wieku.
Prawidłowe żywienie oraz aktywność fizyczna mają
istotne znaczenie w poprawie ogólnego stanu zdrowia
pacjentów oraz prewencji i leczeniu przewlekłych
powikłań cukrzycy [1].
Coraz częściej zdarza się, że do lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, diabetologa czy
kardiologa trafia pacjent z rozpoznaną cukrzycą, a celem
wizyty jest kwalifikacja do amatorskiego uprawiania
sportu, w tym nurkowania. Celem niniejszej publikacji
jest przegląd obowiązujących zaleceń dotyczących
rekreacyjnego nurkowania chorych na cukrzycę.

Diabetes mellitus (DM) is a group of metabolic
diseases characterised by hyperglycaemia resulting from
a defect in insulin secretion and/or activity. Chronic
hyperglycaemia is associated with damage, dysfunction
and failure of various organs, in particular eyes, kidneys,
nerves, heart and blood vessels [1].
The incidence of diabetes is steadily increasing,
it is referred to as the "epidemic of the 21st century". In
2000 there were about 150 million people suffering from
diabetes in the world, and it is estimated that by 2035 this
number will reach 600 million people. The results of the
NATPOL study showed that in 2011, 6.7% of the Polish
population suffered from diabetes, with a quarter of this
population unaware of the disease [2].
Such a high prevalence of diabetes poses
a challenge to health care systems around the world.
Rapid diagnosis of the disease allows for the
implementation of proper treatment and prevention of
complications.
Behavioural therapy is an essential part of the
treatment of all patients with diabetes mellitus (both type
1 and type 2) of all ages. Proper nutrition and physical
activity are crucial for the improvement of patients'
general health and the prevention and treatment of
chronic complications of diabetes [1].
It is becoming more and more common that
a patient with diagnosed diabetes goes to a primary care
physician, diabetologist or cardiologist for the purpose of
being qualified to practise amateur sports, including
diving. The aim of this publication is to review the current
recommendations for recreational diving of diabetic
patients.

DISCUSSION
OMÓWIENIE
„Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania
u chorych na cukrzycę” wydane przez Polskie
Towarzystwo Diabetologiczne jednoznacznie stwierdzają,
że wysiłek fizyczny ze względu na wielokierunkowe
korzyści, jakie przynosi jego wykonywanie jest integralną
częścią prawidłowego, kompleksowego postępowania
w leczeniu cukrzycy. Wskazują one, że intensywność
wysiłku fizycznego powinien określić lekarz na podstawie
pełnego obrazu klinicznego. Wśród potencjalnych
zagrożeń związanych z uprawianiem sportu wymieniane
jest ryzyko hipoglikemii, dekompensacji metabolicznej
oraz pogorszenia stanu ogólnego chorego [1]. Zalecenia
nie odnoszą się w sposób szczegółowy do poszczególnych
rodzajów sportu uprawianych przez pacjentów
z cukrzycą.
Zgodnie z „Ustawą o kulturze fizycznej” ze
stycznia 1996 roku uprawianie płetwonurkowania
wymaga
posiadania
odpowiednich
kwalifikacji
potwierdzonych
stosownym
dokumentem
oraz
przestrzegania
zasad
bezpieczeństwa.
Przed
rozpoczęciem certyfikowanego kursu nurkowego
uczestnicy proszeni są o wypełnienie formularza
medycznego z informacją o stanie zdrowia. Pozytywne
odpowiedzi na pytania dotyczące rozpoznanych
u uczestnika chorób przewlekłych, w tym cukrzycy, nie
oznaczają dyskwalifikacji z udziału w szkoleniu, mają one
na celu zapewnienie bezpieczeństwa w czasie
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The "Clinical recommendations for therapy of
patients with diabetes" issued by the Polish Diabetes
Society unequivocally state that physical exercise, due to
its multidirectional benefits, is an integral part of a proper
comprehensive treatment of diabetes. They indicate that
the intensity of physical activity should be determined by
the doctor on the basis of the full clinical picture. Potential
risks associated with practising sports include the risk of
hypoglycaemia,
metabolic
decompensation
and
deterioration of the patient's general condition [1]. The
recommendations do not specifically address the
particular sports practiced by diabetic patients.
According to the "Law on Physical Culture" of
January 1996, diving requires appropriate qualifications
confirmed by a relevant document and compliance with
safety rules. Before commencing a certified diving course,
participants are asked to fill in a medical form disclosing
information relating to the condition of their general
health. Positive answers to questions concerning chronic
diseases, including diabetes, diagnosed in the participant
do not imply disqualification from participation in the
training; they are aimed at ensuring safety during diving
and eliminating potential hazards. The final qualification
for amateur diving is issued by a doctor, not necessarily
by a sports medicine doctor.
For a long time there were no guidelines for the
qualification for amateur diving of patients with diabetes,
and the regulations between different countries differed
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nurkowania i wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń.
Ostateczną kwalifikację do nurkowania amatorskiego
wydaje lekarz, nie musi to być lekarz medycyny
sportowej.
Przez długi czas nie było wytycznych
dotyczących kwalifikacji do nurkowania amatorskiego
pacjentów z cukrzycą, a regulacje między poszczególnymi
państwami różniły się istotnie między sobą. W połowie lat
siedemdziesiątych w Wielkiej Brytanii, po tragicznym
w skutkach wypadku nurka chorującego na cukrzycę,
wprowadzono tam całkowity zakaz nurkowania dla
pacjentów z cukrzycą. Brakowało pełnych danych
dotyczących tego zdarzenia, analiza obejmująca badanie
autopsyjne wykazała, że przyczyną zgonu nurka była
choroba dekompresyjna, stwierdzono u niego również
obecność przetrwałego otworu owalnego w sercu. Nie
było żadnych jednoznacznych przesłanek, że istniał
jakikolwiek związek miedzy cukrzycą, na którą chorował,
a zgonem. Mimo tego, wprowadzony zakaz obowiązywał
do roku 1992, uchylono go dopiero po ponownej analizie
tego zdarzenia oraz po ocenie zdarzeń medycznych
u nurków z cukrzycą, którzy mimo formalnego zakazu
nadal uprawiali ten sport.
Wprowadzony w Wielkiej Brytanii zakaz
nurkowania dla cukrzyków nie obejmował osób nie
wymagających leczenia, u których prowadzono jedynie
postępowanie niefarmakologiczne. We wszystkich
zaleceniach największe kontrowersje przy kwalifikacji do
nurkowania
amatorskiego
dotyczyły
chorych
z rozpoznaną cukrzycą typu 1 oraz pacjentów z cukrzycą
typu 2 leczonych insuliną. Poprzednie zalecenia
Australijskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 1994
roku również jednoznacznie wskazywały, że chorzy
z cukrzycą leczoną insuliną nie powinni nurkować [3].
Stopniowo, w następstwie wyników prowadzonych
badań, to podejście całkowicie się zmieniło, obecnie
w procesie kwalifikacji, podkreślana jest rola stratyfikacji
ryzyka i właściwej edukacji pacjentów z cukrzycą, którzy
chcieliby amatorsko uprawiać nurkowanie [4,5].
Bardzo
istotnych
danych
dostarczyło
przeprowadzone w 1997 roku badanie pacjentów
z cukrzycą typu 1 w komorze hiperbarycznej, w którym
nie wykazano istotnych różnic w profilu glikemii na
poziomie morza i warunkach odpowiadającej nurkowaniu
na głębokości 27 metrów [6].
Istotne
dane
uzyskano
również
z
prospektywnych
badań
kohortowych
przeprowadzonych wśród nurkujących pacjentów
z cukrzycą. Wykazano w nich, że przy wykorzystaniu
wcześniej ustalonego protokołu postępowania chorzy
z cukrzycą leczeni insuliną mogą nurkować w sposób
bezpieczny, z niskim ryzykiem hipoglikemii i związanych
z nią powikłań. W ocenie tych badań należy jednak
pamiętać, że brała w nich udział wyselekcjonowana
populacja, kryteria wyłączenia obejmowały m.in.
występowanie u chorych powikłań cukrzycy oraz utratę
przytomności lub hospitalizację z powodu ciężkiej
hipoglikemii. Większość chorych była też bardzo dobrze
wyrównana (HbA1c<7,5%), wielu z nich było leczonych
intensywną insulinoterapią lub osobistą pompą
insulinową [7-13].
W oparciu o wyniki prowadzonych badań
towarzystwa diabetologiczne i nurkowe przygotowały
wskazówki i zalecenia dotyczące amatorskiego
nurkowania pacjentów z cukrzycą [5,14,15]. Nie powstały
dotychczas powszechnie przyjęte, uniwersalne wytyczne
międzynarodowe.

significantly. In the mid-1970s, after the tragic accident of
a diabetic diver in the UK, a complete ban on diving for
diabetic patients was introduced. Complete data on this
accident were missing, an autopsy analysis showed that
the cause of the diver's death was decompression
sickness as well as the presence of a persistent foramen
ovale in the heart. There was no clear indication that
there was any link between diabetes and death.
Nevertheless, the ban was in force until 1992, and was
repealed only after a re-examination of the event and
after an evaluation of medical events in divers with
diabetes who, despite the formal ban, continued to
practice this sport.
The UK diving ban for diabetics did not include
people who did not require treatment and who were only
undergoing non-pharmacological treatment. In all
recommendations, the most controversial issues in
qualifying for amateur diving concerned patients with
diagnosed type 1 diabetes and patients with type
2
diabetes
treated
with
insulin.
Previous
recommendations of the Australian Diabetes Society of
1994 also clearly indicated that patients with diabetes
treated with insulin should not practise diving [3].
Gradually, as a consequence of the results of the
conducted research, this approach has completely
changed and nowadays the role of stratification of risk
and proper education of diabetic patients, who would like
to dive amateurly [4,5] is emphasised in the qualification
process.
A 1997 study of patients with type 1 diabetes
carried out in a hyperbaric chamber, in which no
significant differences in the glycaemic profile at the sea
level and conditions corresponding to diving at a depth of
27 metres enabled the collection of some very important
data [6].
Important data were also obtained from
prospective cohort studies conducted among diving
patients with diabetes. It was demonstrated that with the
use of a predetermined protocol of diabetic patients
treated with insulin, they can dive safely, with a low risk
of hypoglycaemia and related complications. However, it
should be remembered that the study was participated by
a selected population. The exclusion criteria included the
occurrence of diabetes complications in patients and loss
of consciousness or hospitalisation due to severe
hypoglycaemia. Most patients were also very well
balanced (HbA1c<7.5%), with many of them treated with
intensive insulin therapy or a personal insulin pump
[7-13].
Based on the results of their research,
diabetological and diving societies developed guidelines
and recommendations for amateur diving of patients with
diabetes [5,14,15]. No universally accepted, international
guidelines have been developed so far.
The authors of the Australian guidelines [5]
postulate a three-stage evaluation process:
1 assessment of the patient's capability to dive;
2. assessment of the scope of diving;
3. control and management of glycaemia on the day of
diving.
The proposed criteria for admission to diving
are:
1. Assessment of diving capability of a patient with
diabetes:
• age: > 18 years,
• treatment of diabetes:
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Autorzy wytycznych australijskich [5] postulują
trzyetapowy proces oceny:
1) ocena możliwości nurkowania przez pacjenta,
2) ocena zakresu nurkowania,
3) kontrola i prowadzenie glikemii w dniu
nurkowania.
Proponowane
nurkowania to:
1.
•
•


•
•
•

•

•
•

•

2.
•

•

•

•

•

3.
•
•
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kryteria

dopuszczające

do

Ocena możliwości nurkowania przez pacjenta
z cukrzycą:
wiek: > 18 lat,
leczenie cukrzycy:
insulinoterapia od ponad roku,
bez istotnych zmian w farmakoterapii
w poprzedzających 3 miesiącach,
HbA1c ≤ 9.0%,
umiejętność
prawidłowego
korzystania
z urządzeń do monitorowania glikemii,
świadomość wpływu na glikemię: podaży
wodorowęglanów, insuliny, wysiłku fizycznego,
umiejętność prawidłowej modyfikacji dawek,
niewystępowanie
ciężkich
hipoglikemii
w przeciągu ostatniego roku, bez wywiadu
utraty przytomności w przebiegu hipoglikemii,
brak mikro i/lub makroangiopatycznych
powikłań cukrzycy,
wstępna, a następnie coroczna ocena przez
lekarza prowadzącego oraz diabetologa/
endokrynologa z uprawnieniem do badania
nurków,
u osób w wieku >40 lat ocena w kierunku
niemego niedokrwienia mięśnia sercowego
(próba wysiłkowa EKG).
Ocena zakresu nurkowania:
przed drugim nurkowaniem tego samego dnia
co najmniej godzinna przerwa na powierzchni,
po drugim nurkowaniu zwiększenie czasu
odpoczynku,
nurkowanie z partnerem nie będącym
cukrzykiem, poinformowanym o chorobie
i potrafiącym interweniować w przypadku
hipoglikemii,
zakaz nurkowania bez możliwości szybkiego
wynurzenia, na głębokościach wymagających
dekompresji,
unikanie nurkowań trwających powyżej jednej
godziny lub w okolicznościach mogących
prowokować
wystąpienie
hipoglikemii
(w lodowatej wodzie, przy dużym wysiłku
fizycznym itp.),
posiadanie doustnej, łatwo przyswajalnej
glukozy na powierzchni i podczas nurkowania
oraz posiadanie glukagonu do podania
parenteralnego na powierzchni, partner nurka
musi być przeszkolony w jego podawaniu.
Kontrola i prowadzenie glikemii w dniu
nurkowania:
sprawdzenie aktualnej glikemii na 60 minut, 30
minut i bezpośrednio przed nurkowaniem,
zalecane wartości glikemii bezpośrednio przed
nurkowaniem: 8.3 – 16.7 mmol/l (i stabilne lub
rosnące),



•
•
•

•

•
•

•
2.
•

•

•

•

•

3.
•
•

•

•

•

•
•

insulin therapy for more than a year,
no significant changes in pharmacotherapy in
the previous 3 months,
HbA1c ≤ 9.0%.,
ability to correctly use glycaemia monitoring
devices,
awareness of what the impact on glycaemia is
due to: supply of bicarbonates, insulin, physical
exercise, ability to modify doses correctly,
absence of severe hypoglycaemia within the last
year, no reported loss of consciousness in the
course of hypoglycaemia,
lack of micro and/or macroangiopathic
complications of diabetes,
initial and then annual assessment by the
leading
doctor
and
diabetologist/endocrinologist
with
the
authorisation to examine divers,
in patients >40 years of age, silent myocardial
ischaemia assessment (stress ECG examination).
Assessment of the scope of diving:
prior to the second dive performed on the same
day at least an hour break on the surface,
following the second dive a prolonged rest
period,
diving with a partner who is not a diabetic and
who is informed about the disease and is able to
intervene in case of hypoglycaemia,
prohibition of diving without the possibility of
a
fast
ascent,
at
depths
requiring
decompression,
avoidance of dives lasting more than one hour or
in
circumstances
that
may
provoke
hypoglycaemia (icy water, heavy physical effort,
etc.),
having orally administered easily assimilable
glucose on the surface and during diving as well
as possession of glucagon for parenteral
administration on the surface, it is required that
the diver's partner is trained in its
administration.
Control and management of glycaemia on the
day of diving:
glyceamia check 60 minutes, 30 minutes and
immediately before diving,
recommended glycaemic values immediately
before diving: 8.3 - 16.7 mmol/l (and stable or
growing),
with glycaemia of 6.6 - 8.3 mmol/l it is
recommended to ingest 15 g of carbohydrates
before diving,
with glycaemia <6.6 mmol/l, oral intake of 30 g
of carbohydrates is recommended, diving is
allowed only after a check, values permitted for
diving are >8.3 mmol/l and growing,
with glycaemia >16.7 mmol/l the recommended
deferral of diving and control of ketones, with
a value >1.0 mmol/l it is advisable not to dive on
a given dive day,
recommended glycaemic control for all patients
immediately following dive completion,
each subsequent descent shall be conducted in
accordance with the above scheme.
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przy glikemii 6.6 – 8.3 mmol/l wskazane
przyjęcie doustnie 15 g węglowodanów przed
nurkowaniem,
przy glikemii <6.6 mmol/l wskazane przyjęcie
doustnie 30 g węglowodanów, zejście pod wodę
możliwe dopiero po kontroli, wartości
dopuszczające do nurkowania to >8,3 mmol/l
i rosnące,
przy glikemii >16,7 mmol/l zalecane odroczenie
nurkowania i kontrola ketonów, przy wartości
>1,0 mmol/l wskazane odstąpienie od
nurkowania danego dnia,
dla wszystkich pacjentów zalecana kontrola
glikemii
bezpośrednio
po
zakończeniu
nurkowania,
każde kolejne zejście pod wodę powinno być
prowadzone według powyższego schematu.
Dodatkowo proponowane zalecenia obejmują:
ustalenie
jednoznacznej
sygnalizacji
hipoglikemii pod wodą między nurkiem
z cukrzycą, a jego partnerem (litera L - „low” –
nisko) utworzona przez kciuk i palec wskazujący
nurka,
w przypadku hipoglikemii pod wodą –
natychmiastowe wynurzenie, przyjęcie doustne
glukozy, wyjście z wody; w razie odpowiedniego
przeszkolenia nurek z cukrzycą może przyjąć
pastę glukozową pod wodą, jednak priorytetem
jest powrót na powierzchnię, w całym procesie
powinien asystować partner nurka z cukrzycą,
u pacjentów leczonych doustnie w dniu
nurkowania
zalecane
jest
pominięcie
pochodnych
sulfonylomocznika,
by
minimalizować ryzyko hipoglikemii,
unikanie alkoholu w ciągu 24 godzin przed
planowanym nurkowaniem,
prawidłowe nawodnienie,
prowadzenie dziennika glikemii podczas
nurkowania i wykorzystanie uzyskanych danych
do przyszłych nurkowań,
niekorzystanie
z
systemów
ciągłego
monitorowania
glikemii
oraz
pomp
insulinowych podczas nurkowania.

In addition, the proposed recommendations
include:
• establishment of an unambiguous signalling of
hypoglycaemia under water between the diver
with diabetes and his partner (letter L - "low")
showed by the diver with the thumb and index
finger,
• in the case of hypoglycaemia occurring while
under water - immediate ascent, oral glucose
intake, exit from the water; if properly trained,
a diver with diabetes may take glucose paste
under water, but the priority is to return to the
surface; the entire process should be assisted by
a diving partner,
• in patients treated orally on the day of diving it
is recommended to skip sulfonylurea derivatives
to minimize the risk of hypoglycaemia,
• avoidance of alcohol within 24 hours before the
planned dive,
• proper hydration,
• keeping a glycaemic register during diving and
using the obtained data for future dives,
• absence of continuous monitoring systems for
glycaemia and insulin pumps during diving.

CONCLUSIONS
Based on the current state of knowledge, it is
possible to perform qualification, a risk assessment and
issue recommendations for patients with diabetes who
would like to dive amateurly. Current recommendations
of the various societies require precise clinical evaluation
(admission to amateur diving is granted to patients with
well-balanced diabetes, without severe episodes of
hypoglycaemia and disease complications) and propose
the use of predetermined protocols describing in detail
the preparation for diving and the procedure during the
dive. The protocol presented in this publication, based on
Australian [5], allows diabetic patients to prepare
themselves precisely for recreational diving.
Such a systematic approach allows to safely
qualify diabetic patients, including those treated with
insulin, for amateur diving, as long as they are properly
educated and are aware of the potential risks associated
with practicing this sport.

WNIOSKI
Bazując na obecnym stanie wiedzy można
podjąć się kwalifikacji, ocenić ryzyko i wydać zalecenia
postępowania pacjentom z cukrzycą, którzy chcieliby
amatorsko uprawiać nurkowanie. Aktualne zalecenia
różnych towarzystw wymagają precyzyjnej oceny
klinicznej (dopuszczenie do amatorskiego nurkowania
otrzymują pacjenci z dobrze wyrównaną cukrzycą, bez
ciężkich epizodów hipoglikemii i powikłań choroby) oraz
proponują stosowanie wcześniej określonych protokołów
opisujących w szczegółowy sposób przygotowanie do
nurkowania
i
postępowanie
w
jego
trakcie.
Przedstawiony w niniejszej publikacji protokół oparty
o wytyczne australijskie [5], pozwala chorym z cukrzycą
precyzyjnie
przygotować
się
do
nurkowania
rekreacyjnego.
Takie usystematyzowane podejście pozwala
w bezpieczny sposób kwalifikować do nurkowania
amatorskiego chorych z cukrzycą, także tych leczonych
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insuliną, o ile są oni właściwie wyedukowani
i mają świadomość potencjalnych zagrożeń związanych
z uprawianiem tego sportu.
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ACCIDENTS CAUSED BY THE DIFFERENCE IN AIR PRESSURE INSIDE THE DIVING APPARATUS AND
THE WATER SURROUNDING THE DIVER

WYPADKI SPOWODOWANE RÓŻNICĄ CIŚNIEŃ POWIETRZA WEWNĄTRZ APARATU NURKOWEGO
I WODY OTACZAJĄCEJ NURKA

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

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
This paper describes 4 unfortunate accidents caused by the difference in pressure inside and outside the diver's suit. The issues relate to diver crushing,
caisson disease, too fast an ascent to the surface and hypoxia as a result of exhaustion of oxygen in the diving apparatus are explained. The mechanism of
the diving injuries was analysed and methods of prevention of such incidents were suggested.
Keywords: hypoxia, diver crushing, diver ejection, pulmonary barotrauma.
W pracy opisano 4 nieszczęśliwe wypadki wywołane różnicą ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz skafandra nurka. Wyjaśniano zagadnienia związane ze
ściśnięciem nurka, chorobą kesonową, zbyt szybkim wynurzeniem na powierzchnię a także niedotlenieniem w rezultacie wyczerpania się tlenu w aparacie
nurkowym. Analizowano przy tym mechanizm urazów u nurków i zasugerowano metody profilaktyki tych nieszczęśliwych wypadków.
Słowa kluczowe: niedotlenienie, zgniecenie nurka, wyrzucenie nurka, uraz ciśnieniowy płuc.
Описаны четыре несчастых случая, вызванные разницей давлении внутри иивнеескафандра. Освещаются вопросы, связанные со сдавлеванием
водолаза, псевдо-кесонной болезнью, слишком ъыстрым подемом водолаза на поверхност, а также с асфиксией в резцльтате изразходования
кислорода, находящегося в ъаллоние скафандра. При этом анализируятся механизмы тварм у водолазов и излагаются методы профилактики
этих несчастных случаев.
Ключевые слова: Асфикся, сдавлевание водолаза, внезапный отъезд водолаза, травма легкого.
Die Arbeit beschreibt vier unglückliche Vorkommnisse, die durch die Druckdifferenz innerhalb und außerhalb des Taucheranzugs verursacht wurden.
Probleme im Zusammenhang mit Zerdrücken des Tauchers, der Caisson-Krankheit, dem zu schnellen Aufstieg an die Oberfläche sowie Hypoxie infolge
von Sauerstoffmangel im Tauchapparat werden erläutert. Gleichzeitig werden der Mechanismus der Verletzungen von Tauchern analysiert und Methoden
zur Verhinderung dieser Unfälle vorgeschlagen.
Schlüsselwörter: Sauerstoffmangel, Zerdrücken des Tauchers, Schleudern des Tauchers, Lungenverletzungen.
El artículo describe 4 desafortunados accidentes causados por una diferencia de presión dentro y fuera del traje de buzo. Se aclararon los problemas
relacionados con la compresión del buzo, el síndrome de descompresión, un ascenso demasiado rápido a la superficie y la hipoxia como resultado del
agotamiento del oxígeno en el aparato de buceo. Se analizó el mecanismo de las lesiones en los buceadores y se sugirieron métodos para prevenir estos
desafortunados accidentes.
Palabras clave: hipoxia, aplastamiento del buzo, expulsión del buceador, lesiones pulmonares por presión.
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INTRODUCTION

WSTĘP
Zbyt mała znajomość przez większość lekarzy
tematyki chorób nurków zawęża ich kąt patrzenia na
zaburzenia w czasie wymiany gazowej zachodzącej
w ustroju nurka wyłącznie do choroby kesonowej
(ciśnieniowej).
Tymczasem dysproporcja zachodząca między
ciśnieniem powietrza wewnątrz skafandra a ciśnieniem
słupa wody na zewnątrz skafandra jest dostatecznym
powodem do wywołania całego szeregu uszkodzeń
organizmu nurka, niezależnie od choroby ciśnieniowej.
Pozwolę sobie przytoczyć cztery obserwowane
przypadki i omówić zaburzenia w zakresie wymiany
powietrza w skafandrze, które w trzech z omówionych
przypadków doprowadziły do bardzo poważnych
zaburzeń stanu zdrowia nurka.
Pierwszy wypadek miał miejsce w czasie
ćwiczeń nurkowych na głębokości 40 m. Nurek, który po
uprzednim badaniu lekarskim został uznany za zdolnego
do nurkowania, rozpoczął nurkowanie przy dobrym
samopoczuciu. Schodząc przepisowo do głębokości 30 m
nurek był w stałej łączności z obsługą na pokładzie okrętu
bazy i czuł się dobrze. Po przejściu głębokości 30 metrów
kontakt nagle się urwał i nurek nie odpowiadał na
sygnały. Wydobyto go wobec tego w dość szybkim tempie
na powierzchnię. Stwierdzono że nurek był
nieprzytomny. Skóra twarzy i powiek była silnie
obrzęknięta i sina, śluzówki również sine, a spojówki
nastrzykane.
Po zdjęciu skafandra stwierdzono że sinica
i obrzęk skóry sięgają poprzez szyję do górnej części
klatki piersiowej odcinając się równą linią zarówno
z przodu jak i z tyłu na klatce piersiowej. Łukowata linia
odpowiadała metalowej pelerynce na której osadzony
i przyśrubowany jest hełm nurkowy. Oddech nurka był
powierzchowny.
Mimo
stosowania
środków
pobudzających układ oddechowy i układ krążenia przy
równoczesnej kompresji a następnie dekompresji
leczniczej w komorze ciśnieniowej chory nie odzyskał
przytomności i zmarł na okręcie. Charakterystyczny
wygląd - sinica i obrzęk górnej części klatki piersiowej,
szyi, twarzy, głowy z wylewami podskórnymi świadczy
o zgnieceniu nurka, które występuje podczas upadku
nurka.
Niezmiernie
ważnym
warunkiem
dla
prawidłowej funkcji ustroju jest wyrównywanie ciśnienia
wewnątrz skafandra z zewnętrznym, które uzyskuje się
przez uregulowany dopływ powietrza z kompresora
w odpowiedzi do zanurzenia się nurka. Właściwa
współpraca nurka w regulowaniu zapasu powietrza
w skafandrze jest bardzo cenna. Gdy szybkość chodzenia
nie odpowiada ilości dostarczonego powietrza, a więc
ciśnienie wewnątrz skafandra nie nadąża za wzrostem
ciśnienia zewnętrznego, dochodzi do zgniecenia nurka.
Sytuacja taka powstaje w czasie upadku nurka na
przykład z pokładu wraku na dno morza, względnie
w czasie ćwiczeń, gdy nurek nie trzyma się liny spustowej.
W wypadku opisanym nurek spadł z głębokości
30 m na 40 m, a więc ciśnienie zewnętrzne podniosło się
z czterech atmosfer do pięciu. Ponieważ skafander
nurkowy jest podatny na ucisk z wyjątkiem hełmu
i metalowej pelerynki, równomierny ucisk na tułów
i kończyny powoduje tłoczenie w kierunku głowy i górnej
części tułowia. Ucisk ten odbija się szczególnie na
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Insufficient knowledge of diving diseases by
most doctors narrows their angle of view on disorders
during gas exchange occurring in the diver's system
exclusively to caisson disease (decompression syndrome).
Meanwhile, the disproportion between the
pressure of the air inside the suit and the pressure of the
water column outside the suit is a sufficient reason to
induce a whole series of damage to the diver's body,
regardless of the decompression sickness.
I am going to cite four observed cases and
discuss the disturbances in the exchange of air in the
diving suit which, in three of these cases, led to very
serious conditions for the divers.
The first accident took place during diving
exercises at a depth of 40 m. The diver, who was assessed
by a doctor as capable of diving, initiated diving while
feeling well. While descending to the prescribed depth of
30 m, the diver remained in constant contact with the
crew on board the base ship and was feeling good. After
passing the depth of 30 meters, the contact was suddenly
broken and the diver did not respond to signals. He was
extracted at a rather rapid pace to the surface. The diver
was found to be unconscious. The skin of the face and
eyelids was heavily swollen and bluish and so were the
mucous membranes, with accompanying redness of
conjunctivae.
After removing his suit, it was found that
cyanosis and swelling of the skin reached through the
neck to the upper chest, cutting off with a straight line
both in the front and the back on the chest. The arched
line corresponded to a metal cape on which the diving
helmet was mounted and screwed. The diver's breath was
superficial. Despite the use of stimulants of the
respiratory system and circulatory system with
simultaneous compression and subsequent therapeutic
decompression in the pressure chamber, the patient did
not regain consciousness and died onboard the ship. The
characteristic appearance - cyanosis and swelling of the
upper part of the chest, neck, face and head with
subcutaneous haemorrhages is evidence of the diver's
crushing which occurred during the diver's descent.
A very important condition for the proper
functioning of the human system is the balancing of the
pressure inside the suit with the external pressure, which
is obtained by a regulated supply of compressed air in
response to the diver's immersion. Proper cooperation of
the diver in regulating the supply of air in the suit is
extremely valuable. When the speed of descent does not
correspond to the amount of air supplied, i.e. the pressure
inside the suit does not keep up with an increase in
external pressure, the diver is crushed. This situation
occurs, for example, when the diver falls from the wreck
deck to the seabed, or during exercises when the diver
does not hold on to the tether line.
In the case described above, the diver fell from
a depth of 30 m to 40 m, which means that the external
pressure rose from four atmospheres to five. Since the
diving suit is susceptible to compression, with the
exception of the helmet and metal cape, an evenly
distributed pressure on the torso and limbs causes
compression towards the head and the upper torso. This
pressure has a particular effect on soft tissues and bodily
fluids. Hence the swelling of the skin and subcutaneous
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tkankach miękkich i płynach ustrojowych. Stąd obrzęk
skóry i tkanki podskórnej głowy, szyi i górnej części klatki
piersiowej, jak i narządów znajdujących się w obrębie tej
części ciała. Przyrównuje się to do działania bańki ssącej
i autorzy francuscy nazywają to “coup de ventouse” [7].
Przy znacznej różnicy ciśnień może dojść do rozerwania
tkanek, a nawet złamanie obojczyka, żeber i kręgosłupa.
Jeżeli chodzi o stopień obrażeń, to dużą rolę
odgrywa skok ciśnienia. W przypadku opisanym skok
wynosił 25% ciśnienia pierwotnego, ponieważ podniosło
się ono nagle z czterech do pięciu atmosfer, co
wystarczyło, żeby wywołać tak poważne obrażenia. Im
skok ciśnienia jest wyższy, tym intensywniejsze są
uszkodzenia i stąd zrozumiałe jest, że upadek nurka
z powierzchni na głębokości 5 m jest o wiele groźniejsze
niż z 20 m do 25 m. Odnosi się to do skafandra
klasycznego.
Opis
sekcyjny
odpowiadał
opisanemu
mechanizmowi zgniecenia: twarz, skóra głowy, szyi
i karku oraz klatki piersiowej w okolicach obojczyków,
górnej części mostka, a z tyłu powyżej łopatek,
obrzęknięta i zasiniona. Spojówki powiek sine
z
drobnymi,
punkcikowatymi
wybroczynkami.
W mięśniach skroniowych liczne rozległe wylewy
krwawe, płynna ciemnoczerwona krew, naczynia żylne
silnie przepełnione krwią, wysklepiają się ponad poziom.
Liczne rozsiane na całej powierzchni istoty białej mózgu
punkcikowate ciemnoczerwone wybroczyny. Most,
móżdżek i rdzeń przedłużony wykazują również
punkcikowate wylewy, mięśnie szyi wykazują również
liczne ciemno sino czerwone wylewy krwawe. Górna
połowa ciała sino czerwona. płuca wypełniają klatkę
piersiową - nie zapadają się, duże, niezbyt ciężkie, liczne
wypoczynki, płuca przy ucisku trzeszczą; brzegi
zaokrąglone, powierzchnia gładka czerwona, przy ucisku
zalewa się dość obficie czerwonym, pienistym płynem.
Prawa komora duża, próba wodna wykazuje gaz
w prawej komorze, pod nasierdziem i pod opłucną liczne
wybroczynki krwawe. Krew płynna.
Jako pierwotne uszkodzenie prowadzące do
zejścia śmiertelnego uznano groźne uszkodzenie istoty
mózgowej, móżdżku i rdzenia przedłużonego. Ze względu
na obraz sekcyjny dodatkowego omówienia wymaga stan
płuc, który wskazuje na obrzęk płuc. Należy przyjąć, że
powstał on na drodze odruchowej i jest pochodzenia
naczyniowo ruchowego. Jest to następstwo spotykane
przy urazach czaszki, jak i urazach innej części ciała,
zdarza się również po ciężkich zabiegach chirurgicznych
[8].
Dodatkowo jako objaw choroby ciśnieniowej na
skutek zbyt szybkiego wydobycia nurka, bez stacji ze
względu na nie odpowiadanie na sygnały, zjawił się zator
gazowy prawego serca, który powstał przy wydobyciu
nurka na powierzchnię i w czasie transportu nurka do
komory ciśnieniowej na okręcie. Nie jest wykluczone, że
powiększył się on do definitywnych rozmiarów i po
śmierci, ponieważ dekompresją rządzą prawa fizyczne
różnica ciśnień parcjalnych gazów powietrza [1]. Regułą,
która obowiązuje przy dekompresji, jest okres czasu
wynoszący najwyżej dwie i pół minuty od pojawienia się
nurka na powierzchni do rozpoczęcia kompresji
w komorze [3]. W tym przypadku mimo szybkiej pomocy
nie udało się nurka uratować.
Drugi wypadek miał miejsce u kandydata na
nurka ćwiczącego w basenie odkrytym o głębokości
4 m (rys. 1).

tissue of the head, neck and upper chest, as well as the
organs located within this part of the body. This is
equivalent to the action of a suction bubble and the
French authors refer to it as "coup de ventouse" [7]. With
a significant difference in pressure it may lead to tissue
rupture or even a fracture of the clavicle, ribs and spine.
In terms of severity of injury, the pressure surge
plays an important role. In this case, the pressure surge
was 25% of the primary pressure as it suddenly rose from
four to five atmospheres, which was enough to cause such
a serious injury. The higher the pressure leap, the more
intense the damage and, hence, it is understandable that
a fall from a surface at a depth of 5 m is much more
dangerous than a fall from 20 m to 25 m. This applies to
a classic suit.
The autopsy description corresponded to the
described mechanism of crushing: the face, scalp, neck
and neck skin and chest near the collars, upper part of the
sternum, and at the back above the shoulder blades, were
swollen and bruised. Bruised conjunctivae with small,
punctiform petechiae. In the temporal muscles numerous
extensive haemorrhages, liquid dark red blood, venous
vessels overfilled with blood, protruding above the
regular level. Numerous dark red petechiae scattered all
over the surface of the white matter of the brain. The
bridge, cerebellum and extended spinal cord also show
punctiform haemorrhages, the neck muscles exhibit
numerous dark blue-red haemorrhages. The lungs fill the
chest - they do not collapse, are large, not too heavy, give
out a cracking noise when compressed; the edges are
rounded, the surface is smooth red, and when
compressed they become richly covered with red, foamy
liquid.
Right ventricle large, water test reveals gas in
the right ventricle. Under the epicardium and under the
pleura numerous petechiae. Liquid blood.
Severe damage to the brain, cerebellum and
prolonged spinal cord has been identified as the primary
lethal injury. As shown by the autopsy findings, the state
of the lungs indicting pulmonary oedema, requires further
discussion. It should be assumed that it originated due to
a reflex reaction and is of vascular and motor origin. This
is a common consequence of skull injuries, as well as
injuries to other parts of the body, it also occurs following
major surgical procedures [8].
In addition, as a symptom of pressure disease as
a result of a too rapid extraction of the diver, without
performing the required decompression stops due to the
diver's lack of response to signals, an air embolism of
right chamber of the heart appeared, which was formed
during the extraction of the diver to the surface and
during his transfer to the recompression chamber on the
ship. It is conceivable that it grew to a definite size and
after death, as decompression is subject to physical laws
and the difference in partial pressures of air gases [1]. The
principle that applies to decompression is the time
interval of no more than two and a half minutes from the
appearance of the diver on the surface until the
commencement of compression in the chamber [3]. In
this case, despite the quickly provided help, the diver
could not be saved.
The second accident involved a trainee
diver practising in an outdoor pool at a depth of
4m (fig. 1).
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Fig. 1 Diagram of the pool construction.
Ryc. 1 Schemat budowy basenu.

Nurek ćwiczył w indywidualnym aparacie
ratowniczym typu ISAM. Ćwiczenie, jedno z pierwszych,
polegało
na
założeniu
aparatu
ratowniczego
i przebywaniu w nim przez kilka minut pod wodą.
Indywidualnych aparatów ratowniczych jest
kilka typów. Na przykład ISAM, Davisa, Draegera,
Mommsen-lung [6]. Używa się ich przy opuszczaniu
zatopionego okrętu podwodnego, jak i przy
krótkotrwałych pobytach pod wodą dla celów
rozpoznawczych. Z aparatów tego typu rozwinęły się
aqualungi, tj. aparaty do swobodnego pływania pod wodą.
W tego typu aparatach oddychanie odbywa się
przez usta, ponieważ przewód oddechowy jest
zakończony ustnikiem, który nurek wkłada między zęby.
Wydech, zależnie od typu aparatu, może odbywać się
w ten sposób, że strumień wydychanego powietrza trafia
do samego aparatu, w którym pochłaniacz oczyszcza
powietrze z dwutlenku węgla - mówimy wówczas
o aparacie typu zamkniętego, albo też wydech odbywa
się przez wentyl na zewnątrz aparatu, jak to ma miejsce
w aparatach typu otwartego. W tym ostatnim wypadku
pęcherzyki wydychanego powietrza wydostają się na
powierzchnię, co nie pozwala na dyskretne przesuwanie
się nurka pod wodą. Do pierwszego typu aparatów należy
indywidualny aparat ratowniczy ISAM (rys. 2), który
posiada maskę ochronną naciągniętą na twarz.
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The diver trained wearing an individual ISAM
type rescue apparatus. One of the first exercises consisted
in putting on the rescue apparatus and staying in it for
a few minutes while under water.
There are several types of individual rescue
apparatuses. For example, ISAM, Davis, Draeger,
Mommsen-lung [6]. They are used when leaving a sunken
submarine, as well as for short-term stays underwater for
reconnaissance purposes. This type of equipment has led
to the development of aqualungs, i.e. scuba equipment.
In this type of breathing apparatuses, breathing
is realised through the mouth, as the respiratory tube is
ended with a mouthpiece that the diver inserts between
the teeth. Exhalation, depending on the type of apparatus,
can be performed in such a way that the stream of
exhaled air goes into the apparatus itself, where the air is
purified from carbon dioxide by the absorber - in which
case we talk about a closed-circuit apparatus, or
exhalation takes place through a valve outside the
apparatus, as is the case with an open-circuit apparatus.
In the latter case, bubbles of exhaled air escape to the
surface, preventing the diver from moving discreetly
under water. The first type of device is an individual ISAM
rescue device (Fig. 2), which has a protective mask that is
stretched on the face.
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Fig. 2 Apparatus J.S.A.M (drawing scan from the original work).
Rys. 2 Aparat J.S.A.M (skan rysunku z oryginalnej pracy).

Sama maska oprócz znaczenia ochronnego nie
ma wpływu na proces oddychania. Aparaty te są
zaopatrzone w butle tlenowe. Udoskonaleniem
w aparatach ISAM jest specjalny przycisk, który
wyskakuje z charakterystycznym stukiem, gdy
wyczerpuje się zapas tlenu w butli. Jest to sygnał do
rozpoczęcia wychodzenia nurka na powierzchnię.
W drugim przypadku na skutek niezbyt
szczelnej maski dostało się nieco wody do wnętrza maski,
a nurek zakrztusiwszy się uległ panice i zaprzestając
oddychać wypłynął na powierzchnię. Gdy wyciągnięto go
z basenu był zamroczony, zaczął wymiotować, miał
krwotok z nosa i stracił przytomność. Po wydobyciu
nurka z basenu zdjęto mu maskę i zastosowano sztuczne
oddychanie. Po odzyskaniu przytomności odwieziono
nurka do szpitala. W wywiadach chorobowych nurek
podaje, że w aparacie miał trudności w oddychaniu,
pieczenie spojówek, silne osłabienie i silne bóle głowy.
Stan obecny według historii choroby: spojówki
zaczerwienione, wargi i powieki o lekko podbarwieniu
sinawym, skargi na bóle głowy - szczególnie w okolicy
nosa, oddech krótki, przyspieszony 22 na minutę, szmer
oddechowy nad dolnymi partiami płuc osłabiony, wypuk
nad tymi partiami płuc przytłumiony, tętno 100 na
minutę, RR 120/60 mm Hg., tony serca głuche. Przez
tydzień stwierdzano stany podgorączkowe, po czym
temperatura ciała wróciła do normy. W rentgenie klatki
piersiowej: przymglenie na całej przestrzeni obu pól
płucnych - zmniejszona powietrzność płuc, z innych
wyników podkreślić należy leukocytozę 13.900, która
stopniowo po 10 dniach wróciła do normy. OB 64 po
1 godzinie, 24 po 2 godzinach. Płyn mózgowo rdzeniowy
bez zmian. A poza tym badanie neurologiczne w piątym
dniu po wypadku stwierdziło objawy szczątkowe po
przebytym obrzęku mózgu (silne bóle głowy, niedowład
gałęzi ustnej lewego nerwu twarzowego).
Rozpoznano zachłystowe zapalenie płuc

The mask itself, apart from its protective
function, has no influence on the breathing process. These
devices are equipped with oxygen cylinders. The
improvement in ISAMs is a special button which pops out
with a characteristic knock when the oxygen supply in the
cylinder is depleted. This is the signal for the diver to
begin the ascent to the surface.
In the second case, as a result of an insufficiently
tight mask, some water got inside the mask, and the diver
choked, became panicked, stopped breathing and
emerged at the surface. When he was pulled out of the
pool he had blacked out, began to vomit, was
haemorrhaging from his nose and lost consciousness.
After the diver was extracted from the pool, his mask was
removed and artificial respiration was applied. After the
diver regained consciousness, he was taken to hospital. In
medical interviews, the diver reported breathing
difficulties while wearing the apparatus, a burning
sensation in the conjunctiva, severe weakness and strong
headaches.
The current status according to the disease
history: reddened conjunctivae, lips and eyelids with
slight bluish coloration, patient complaining about
headaches - especially in the nasal area, shortness of
breath, accelerated breathing at the rate of 22 breaths per
minute, lung respiratory sounds over the lower parts of
the lungs weakened, dull resonance on percussion over
these parts of the lungs, heart rate 100 per minute, RR
120/60 mm Hg., heart sounds hollow. Subfebrile states
were diagnosed for a week, after which the body
temperature returned to normal. Chest X-ray showed:
clouding throughout both lung fields - reduced lung
aeration. From other results it is worth emphasizing
leukocytosis 13.900, which gradually returned to normal
after 10 days. OB 64 after 1 hour, 24 after 2 hours.
Cerebrospinal fluid unchanged. In addition, a neurological
examination on the fifth day after the accident revealed

49

2018 Vol. 64 Issue 3
i obrzęk mózgu. Po 37 dniach leczenia w szpitalu chory
został skierowany do zakładu psychiatrycznego z powodu
objawów psychozy reaktywnej.
W tym przypadku na skutek zakrztuszenia się
nastąpiło odruchowe zamknięcie głośni i bezdech. Stan
taki przy podnoszeniu nurka na powierzchnię
spowodował utrzymanie się ciśnienia wewnątrz dróg
oddechowych na takim poziomie, na jakim był na
głębokości 4 m. Przy wydobyciu nurka na powierzchnię
różnica między ciśnieniem panującym wewnątrz dróg
oddechowych a ciśnieniem zewnętrznym wynosiła 0,4
atmosfery. W tym przypadku maska indywidualnego
aparatu ratowniczego utrudniła jeszcze wyrównywanie
ciśnienia. W sumie doprowadziło to do powstania
choroby pseudo kesonowej (urazu ciśnieniowego płuc).
Już różnica 0,2 atmosfery między ciśnieniem wewnątrz
dróg oddechowych a zewnętrznym wystarcza do
powstania uszkodzeń tkanki płucnej. Dochodzi do
przekrwienia i wylewów krwawych w drogach
oddechowych i w płucach. W naszym przypadku
przemawia za tym również obraz radiologiczny płuc.
Objawy i leczenie są podobne jak w chorobie kesonowej,
jednakże jeżeli przy tej ostatniej pęcherzyki gazu znajdują
się w krwiobiegu na skutek uwalniania azotu z krwi, to
przy chorobie pseudo kesonowej pęcherzyki powietrza
dostają się do krwiobiegu od światła oskrzeli na skutek
uszkodzenia naczyń krwionośnych. Dla podkreślenia
różnicy w mechanizmie powstania choroby autorzy
nazwali ją chorobą pseudo kesonową [5]. Jednym
z następstw opisywanych w chorobie pseudo kesonowej
jest obrzęk mózgu, który jest oczywiście powikłaniem
bardzo poważnym.
Częściej aniżeli u nurków spotykamy się z tą
chorobą u marynarzy opuszczających zatopiony okręt
podwodny
i
wychodzących
na
powierzchnię
w indywidualnych aparatach ratowniczych. Niesłuszna
obawa, że zapas powietrza albo tlenu może nie
wystarczyć na czas wyjścia z głębokości, doprowadza do
zatrzymania oddechu, co znów przy zmniejszeniu się
ciśnienia w miarę wypływania na powierzchnię powoduje
groźne uszkodzenia związane z chorobą pseudo
kesonową.
Trzeci wypadek miał miejsce u nurka
pracującego na głębokości 30 m w skafandrze
klasycznym. Po przepracowaniu pół godziny, a więc po
normalnym okresie pobytu na dnie, nurek otrzymał
polecenie wyjścia na powierzchnię. W tym momencie
bardzo ważne jest umiejętne oderwanie nurka od dna,
ponieważ dla uzyskania dodatniej pływalności nurek
zatrzymuje nieco więcej powietrza w skafandrze. Jednak
ilość ta powinna być tak wyregulowana, ażeby nurek miał
możliwość zatrzymania się na przepisanych stacjach,
w tym wypadku na głębokości 9 i 6 m, a następnie na
głębokości 3 m. Wskutek wadliwego uregulowania zapasu
powietrza, nurek wypłynął na powierzchnię, przy czym
skafander był balonowato rozdęty.
W takiej sytuacji nurek zostaje wyrzucony
zwykle nogami do góry i nie jest w stanie zgiąć ani rąk, ani
nóg, również nie może sięgnąć ręką czy odbić głową
wentyla redukującego ciśnienie w skafandrze i dopiero
szybka pomoc z zewnątrz może wypuścić nadmiar
powietrza, co chroni skafander przed rozerwaniem
i następowym utopieniem nurka. Zbyt szybkie wyjście
nurka z głębokości bez zachowania w stacji
dekompresyjnych, może przyczynić się do wystąpienia
choroby kesonowej (ciśnieniowej).
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residual symptoms of cerebral oedema (severe
headaches, paresis of the oral branch of the left facial
nerve). Aspiration pneumonia and swelling of the brain
were diagnosed. After 37 days of hospital treatment, the
patient was referred to a psychiatric institution because
of the symptoms of reactive psychosis.
In this case, as a result of choking, the glottis and
apnoea were reflexively blocked. Such a state maintained
when bringing the diver to the surface caused the
pressure inside the airways to remain at the same level as
at a depth of 4 m. When the diver was extracted to the
surface, the difference between the pressure inside the
airways and the external pressure was 0.4 atmospheres.
In this case, the mask of the individual rescue apparatus
made it even more difficult to equalize the pressure. All in
all, this led to the development of pseudo-caisson disease
(pulmonary barotrauma). The difference of 0.2
atmospheres between the pressure inside and outside the
airways is enough to cause lung tissue damage.
Pulmonary congestion and haemorrhages occur in the
respiratory tract and in the lungs. In the discussed case,
the radiological picture of the lungs confirmed this. The
symptoms and treatment are similar to those in caisson
disease, however, if with the latter gas bubbles are found
in the bloodstream due to the release of nitrogen from the
blood, then with pseudo caisson disease air bubbles get
into the bloodstream from the bronchial light due to
damage to blood vessels. To emphasize the difference in
the mechanism of the disease, the authors called it
a pseudo-caisson disease [5]. One of the consequences of
pseudo-caisson disease is cerebral oedema, which is of
course a very serious complication.
This disease is more common in seafarers
leaving a sunken submarine and ascending to the surface
in individual rescue equipment than in divers. The
unjustified fear that the supply of air or oxygen may not
be sufficient for the time of exiting the depths leads to
a breathing arrest, which causes serious damage due to
pseudo-caisson disease when the pressure drops while
performing the ascent.
The third accident involved a diver working at
a depth of 30 m in a classic suit. After working for half an
hour, i.e. after a normal period of stay on the bottom, the
diver was instructed to return to the surface. At this point
it is very important that the diver is skillfully cleared from
the bottom as in order to achieve positive buoyancy, the
diver keeps a little more air in the suit. However, this
amount should be adjusted in such a way that the diver
can stop at the prescribed stations, in this case at the
depth of 9 and 6 m, and then at the depth of 3 m. As
a result of faulty regulation of the air supply, the diver
ascended to the surface, with the suit being balloonbloated.
In such a situation, the diver is usually ejected in
an upside-down position unable to bend either arms or
legs, and cannot reach with his hand or head the
pressure-reducing valve stem in the suit, and only quick
help from outside can release excess air, which protects
the suit from bursting and the diver from drowning. Too
rapid an ascent from the depths without observing the
necessary decompression stops can result in an
occurrence of caisson disease (decompression sickness).
After releasing the air, the diver descended to
half the dive depth, i.e. down to 15 m, from which he
returned to the surface in accordance with the
decompression time tables without any adverse
consequences.
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Po wypuszczeniu powietrza nurek został
opuszczony do połowy głębokości nurkowania, to znaczy
do 15 m, z której zgodnie z tabelą czasu dekompresji
został wyprowadzony na powierzchnię bez żadnych
ujemnych następstw.
Czwarty przypadek dotyczył 26-letniego
instruktora nurkowego, w który cieszył się bardzo dobrą
opinią służbową, pełniąc swoje obowiązki przez 5 lat.
Nieszczęśliwy wypadek, który skończył się śmiercią
instruktora nastąpił w ćwiczebnym basenie nurkowym
o głębokości 7 m (rys. 3). Zadaniem instruktora było
przygotowanie basenu do ćwiczeń załogi mającej
przećwiczyć zadanie opuszczania zatopionego okrętu
podwodnego. W celu stworzenia analogicznych
warunków jak w pomieszczeniu okrętu, który uległ
awarii, zamyka się właz między komorą górną i dolną
w basenie i do dolnej komory napuszcza się podgrzanej
wody o temperaturze 24 stopni Celsjusza.
Przy zamkniętym włazie w miarę podnoszenia
się wody powietrze zostaje stłoczone pod kopułą
przegrody i zatrzymuje się w przestrzeni kopuła-kołnierz
studzienki, stwarzając tak zwaną poduszkę powietrzną.
Następnie napuszcza się wody do górnego pomieszczenia.
Przygotowanie basenu do rozpoczęcia ćwiczeń polega na
tym, że instruktor schodzi do basenu, otwiera pokrywę
studzienki i sprawdza stan poduszki powietrznej.
Zadaniem ćwiczącego jest zejście przez studzienkę do
dolnego pomieszczenia basenu ćwiczebnego i ustawienie
się w takiej pozycji, aby głowa znajdowała się w obrębie
poduszki powietrznej.

The fourth case concerned a 26-year-old diving
instructor, who enjoyed a very good reputation as
a professional, performing his duties for 5 years. The
accident, which ended with the instructor's death, took
place in a training diving pool with a depth of 7 m (Fig. 3).
The instructor's task was to prepare the pool for training
the crew within leaving a sunken submarine. In order to
create the same conditions as in the submarine in an
emergency situation, the manhole between the upper and
lower compartments of the pool is closed and the lower
compartment is filled with water heated to a temperature
of 24 degrees Celsius.
With the manhole closed, as the water rises, the
air is pressed under the dome of the partition and is
trapped in the space between the dome and the flange of
the manhole, thus creating the so-called air cushion. Next,
water is poured into the upper compartment. To prepare
the pool for the training, the instructor descends into the
pool, opens the manhole cover and checks the state of the
air cushion. The task of the instructor is to go down
through the manhole to the lower compartment of the
pool and assume a position where the head is located
within the air cushion.

Fig. 3 A two-compartment training pool.
Ryc. 3 Basen ćwiczebny dwukomorowy.
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Ćwiczący, który ma nałożony indywidualny
aparat ratowniczy, z chwilą gdy znajdzie się głową
w obrębie poduszki powietrznej, zdejmuję aparat
i oddycha powietrzem znajdującym się pod kopułą,
a następnie nakłada aparat ratowniczy i uchylając się pod
krawędzią studzienki wychodzi przez studzienkę do
górnego pomieszczenia basenu, wypływając następnie na
powierzchnię.
Sposób
ten
jest
identyczny
z wychodzeniem z zatopionego okrętu podwodnego.

As soon as the trainee wearing an individual
rescue apparatus positions himself within the air cushion
he takes off the apparatus and breathes with the air
trapped under the dome, then again puts on the rescue
apparatus and moving under the edge of the manhole
exits through the manhole into the upper pool
compartment and ascends to the surface. This method is
identical to escaping from a sunken submarine.

Fig. 4 Davis apparatus (a drawing scan from the original work).
Rys. 4 Aparat Davisa (skan rysunku z oryginalnej pracy).

Instruktor przygotowując basen używał aparatu
ratowniczego Davisa [2] (rys. 4). Jest to tak zwany aparat
o otwartym obiegu, przy czym posiada jednolitrową butlę
z tlenem będącym pod ciśnieniem 150 atmosfer, który
przez wentyl redukcyjny dostaje się do worka
oddechowego, a stąd przewodem gumowym do dróg
oddechowych. Zasadnicza butla tlenowa jest podwieszona
u dołu worka oddechowego. Ponadto w bocznej części
worka jest mała butla zapasowa z tlenem, która napełnia
natychmiast worek z chwilą odłamania rurki szklanej
zatykającej butlę zapasową. Już po nałożeniu aparatu
ratowniczego i odkręceniu zaworu głównej butli tlenowej
instruktor stwierdził, że jest mało tlenu. Zlekceważył
jednak ten stan i zszedł do basenu. Nie było przy tym
żadnego zabezpieczenia nurkowego, co było oczywistym
naruszeniem obowiązujących przepisów. Po otworzeniu
włazu do studzienki nurek wyszedł na powierzchnię, po
czym po raz wtóry zanurkował, obecnie już do dolnego
pomieszczenia basenu, i tam nagle stracił przytomność.
Jak stwierdzono później, zapasowa butla
tlenowa była wkręcona i zdolna do użycia. Obsługa
basenu, zaniepokojona tym że nurek nie zjawia się,
wypuściła wodę z basenu i znalazła go nieprzytomnego
na dnie. Pobyt instruktora pod wodą wynosił 6 minut.
Mimo natychmiastowego zastosowania sztucznego
oddychania przez marynarzy i szybkiej pomocy
lekarskiej, nurka nie udało się przywrócić do życia.
W protokole sekcyjnym stwierdzono (podaję tylko
zmiany mające dla wypadku istotne znaczenie):
• Próba na zator powietrzny serca ujemna.
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When preparing the pool, the instructor used
the Davis submerged escape apparatus [2] (Fig. 4). It is
a so-called open-circuit apparatus with a single cylinder
of oxygen under a pressure of 150 atmospheres, which
enters the breathing bag through a reduction valve, and
then through a rubber hose into the airways. The main
oxygen cylinder is hung at the bottom of the breathing
bag. Additionally, in the lateral part of the bag there is
a small spare cylinder with oxygen, which fills the bag
immediately after breaking off the glass tube blocking the
spare cylinder. After putting on the rescue apparatus and
turning off the main valve of the oxygen cylinder, the
instructor found that there was not enough oxygen.
However, he disregarded this fact and descended into the
swimming pool. He had no diving backup, which was an
obvious violation of the regulations in force. After
opening the manhole, the diver ascended to the surface,
then for the second time he descended to the lower
compartment of the pool, and suddenly lost
consciousness.
As stated later, the spare oxygen cylinder was
ready for use. The swimming pool staff, worried that the
diver did not show up, released the water from the pool
and found him unconscious on the bottom. The
instructor's stay under water lasted 6 minutes. Despite
the immediate application of artificial respiration by
mariners and rapid medical assistance, the diver could
not be resuscitated. The section report indicated the
following (to cite only the changes that were important
for the accident):
• Heart embolism test negative.
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W obrębie tchawicy i większych oskrzeli nieco
treści pokarmowej.
• Przekrwienie narządów wewnętrznych pod
nasierdziem i pod spojówka mi, krew płynna
w sercu i naczyniach.
• Przyczyna śmierci - uduszenie (brak tlenu).
Wypadek ten jest typowym przykładem asfiksji
na skutek braku tlenu. Niedostateczna ilość tlenu
powoduje gwałtowną utratę przytomności, bez
uprzednich oznak ostrzegawczych. Jak szybko następuje
utrata wskazuje dobitnie omawiany przypadek, w którym
doświadczony nurek, mający wyrobione odruchy
instruktora
nurkowego,
nie
zdążył
uruchomić
przygotowanej zapasowej butli tlenowej. W takim
przypadku, jeżeli pomoc nie nastąpi natychmiast, nurek
jest zwykle stracony. Wypadki podobne do opisanego
zdarzają się wyjątkowo, kiedy nurek nie postępuje
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zwykle przy użyciu aparatów tlenowych główny
nacisk kładzie się na to, ażeby nurek nie uległ zatruciu
tlenem przy oddychaniu na głębokości przekraczającej
dopuszczalną, a więc przy ciśnieniu wyższym niż dwie
atmosfery, co odpowiada głębokości powyżej 20 m [4].
Oznakami zatrucia tlenem są objawy podrażnienia układu
nerwowego szczególnie zaznaczające się w okresie
początkowym.
•

Food content found within the trachea and
larger bronchi.
• Congestion of internal organs under the
epicardium and the conjunctivae, liquid blood in
the heart and vessels.
• Cause of death – suffocation (lack of oxygen).
This accident is a typical example of asphyxia
due to lack of oxygen. Insufficient oxygen leads to
a sudden loss of consciousness, without previous warning
signs. How quickly such a loss occurs is clearly indicated
by the case in which an experienced diver with developed
diving instructor reflexes did not manage to activate the
ready-to-use spare oxygen cylinder. In this case, if help is
not immediate, the diver cannot be rescued. Accidents
similar to the one described above are rare and occur
when the diver does not act in accordance with the
applicable regulations.
Usually, when using oxygen devices, the main
emphasis is on ensuring that the diver is not subject to
oxygen poisoning when breathing at a depth exceeding
the permissible depth, i.e. at a pressure higher than two
atmospheres, which corresponds to a depth above 20 m
[4]. An indication of oxygen poisoning is irritation of the
nervous system, which is particularly pronounced in the
initial period.
•

CONCLUSIONS
WNIOSKI
1.

1.

Najczęstszą
przyczyną
nieszczęśliwych
wypadków w czasie nurkowania jest nie
przestrzeganie obowiązujących przepisów.
2. W zapobieganiu wypadkom duże znaczenie ma
dokładne
opanowanie
przez
obsługę
pokładową, jak i przez nurka należytej techniki
nurkowania.
3. Na dalszym planie stoją wypadki na skutek
uszkodzenia aparatu nurkowego.
Z powyższych względów dokładne wyszkolenie
nurka, jak i obsługi pokładowej oraz przestrzeganie
obowiązujących
przepisów,
Ponadto
dokładne
sprawdzanie aparatury wraz z potrzebną nowoczesną
aparaturą łączności, jest nieodzownym warunkiem
bezpieczeństwa przy pracy.

The most common cause of diving accidents is
failure to comply with the regulations in force.
2. In order to prevent accidents, it is important that
both the on-board staff and the diver have
complete knowledge regarding the proper
diving technique.
3. Accidents due to damage to the diving apparatus
are less common.
For the above reasons, accurate training of the
diver and on-board personnel, as well as observance of
the applicable regulations, careful inspection of the
equipment
along
with
the
required
modern
communication equipment, is an indispensable condition
ensuring safety at work.
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODCZAS UPRAWIANIA KITESURFINGU JAKO PODSTAWOWY
WARUNEK SKUTECZNEGO SZKOLENIA I BEZPIECZNEGO PŁYWANIA
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The University School of Physical Education in Wrocław, Poland
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
This article discusses issues related to safety during kitesurfing (swimming on a board with a kite). The considerations are based on risk management
procedures. These procedures can be described interchangeably as managing your own safety. Risk management allows you to minimize threats without
sacrificing your planned sport goals. The authors first describe the procedures related to the identification of threats occurring in this discipline. Teaching
and practicing kitesurfing involves overcoming a large number of threats. These threats can have both external and internal character. The next stage is
risk analysis, understood as the product of negative events and the probability of their occurrence. Afterwards, we discuss the ways of dealing with the
threat in the event of its occurrence. The last stage is the risk control (tracking) - whether new threats have emerged, or the level of risk has remained
unchanged. The described methodical impacts can be labelled as education for safety.
Keywords: kitesurfing, risk, safety, education for safety.
Artykuł omawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas uprawiania kitesurfingu (pływanie na desce z latawcem). Rozważania przeprowadzono
w oparciu o procedury zarządzania ryzykiem. Procedury te można określić zamiennie jako zarządzanie własnym bezpieczeństwem. Zarządzanie ryzykiem
pozwala minimalizować zagrożenia bez rezygnacji z osiągnięcia zaplanowanych celów sportowych. Autorzy w pierwszej kolejności opisują procedury
związane z identyfikacją zagrożeń występujących w tej dyscyplinie. Nauczanie i uprawianie kitesurfingu wiąże się z pokonywaniem dużej ilości zagrożeń.
Mają one charakter zewnętrzny i wewnętrzny. Kolejny etap to analiza ryzyka, rozumianego jako iloczyn negatywnych zdarzeń i prawdopodobieństwa ich
wystąpienia. Następnie omówiono sposoby radzenia sobie z zagrożeniem w przypadku jego wystąpienia. Ostatni etap to kontrola (śledzenie) ryzyka – czy
nie pojawiły się nowe zagrożenia, a ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie. Opisane oddziaływania metodyczne można określić mianem edukacji
dla bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: kitesurfing, ryzyko, bezpieczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa.
Статья описывает вопросы, связанные с безопасностью во время занятия кайтсерфингом (плавание на доске с воздушным змеем). Рассуждение
проведено на основании процедуры управления риском. Эти процедуры можно определить как взаимозаменяемые - управление собственной
безопасностью. Управление риском позволяет минимизировать угрозы без отказа от достижения поставленных спортивных целей. Авторы
в первую очередь описывают процедуры, связанные с идентификацией рисков в этом виде спорта. Обучение и занятия кайтсерфингом связано
с большим количеством рисков. Они носят внутренний и внешний характер. Следующий этап - это анализ риска, понимаемого как произведение
негативных событий и вероятность их возникновения. Затем описаны способы управления риском в случае его возникновения. Последний этап это контроль (отслеживание) риска возникновения новых угроз, а также за поддержанием этого риска на неизменном уровне. Описанные
методические действия можно определить как образование для безопасности.
Ключевые слова: кайтсерфинг, риск, безопасность, образования для безопасности.
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Der Artikel behandelt Sicherheitsaspekte beim Kitesurfen (Schwimmen auf einem Brett mit einem Drachen). Die Überlegungen basierten auf den Verfahren
zum Risikomanagement. Diese Verfahren können auch als das Verwalten der eigenen Sicherheit bezeichnet werden. Risikomanagement ermöglicht es
Ihnen, Bedrohungen zu minimieren, ohne Ihre geplanten sportlichen Ziele aufzugeben.Die Autoren beschreiben zunächst die Verfahren zur Erkennung von
Bedrohungen, die in dieser Disziplin auftreten. Beim Erlernen und Ausüben von Kitesurfing sind viele Bedrohungen zu überwinden. Diese haben äußeren
wie inneren Charakter. Die nächste Stufe ist die Risikoanalyse, die als Produkt negativer Ereignisse und der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens verstanden
werden kann. Anschließend wird diskutiert, wie mit der Bedrohung bei deren Auftreten umgegangen werden kann. Die letzte Stufe ist die Risikokontrolle
(Nachverfolgung), ob neue Bedrohungen aufgetreten sind und das Risiko unverändert bleibt. Die beschriebenen methodischen Auswirkungen können als
Sicherheitsschulung bezeichnet werden.
Schlüsselwörter: Kitesurfen, Risiko, Sicherheit, Sicherheitserziehung.
El artículo discute temas relacionados con la seguridad durante la práctica del kitesurf. Las consideraciones se basaron en procedimientos de gestión de
riesgos. Estos procedimientos pueden describirse indistintamente como la gestión de la propia seguridad. La gestión de riesgos permite minimizar los
riesgos sin comprometer los logros deportivos. En primer lugar, los autores describen los procedimientos relacionados con la identificación de los riesgos
que se aparecen en esta disciplina. Aprender y practicar el kitesurf implica superar un gran número de riesgos. Son de naturaleza tanto externa como
interna. El siguiente paso es el análisis de riesgos, entendido como el producto de eventos negativos y la probabilidad de que aparezcan. A continuación,
se analiza cómo hacer frente al riesgo en caso de que se produzca. El último paso es controlar (rastrear) el riesgo, que no haya nuevas amenazas y el
riesgo permanezca a un nivel inalterable. Los efectos metodológicos descritos pueden definirse como educación para la seguridad.
Palabras clave: kitesurf, riesgo, seguridad, educación para la seguridad.
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WSTĘP
Bezpieczeństwo jest odwrotnością zagrożenia.
Postrzegane jest ono jako stan, który charakteryzuje się
niskim poziomem ryzyka utraty czegoś szczególnie
cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr
materialnych lub niematerialnych, itp. Dając człowiekowi
poczucie pewności jest jedną z podstawowych potrzeb
w piramidzie Maslowa [1]. Niniejsza praca stanowi
fragment
obszernych
badań
związanych
z bezpieczeństwem w różnych obszarach kultury
fizycznej. Problematyka bezpieczeństwa ma szczególną
rangę w takich formach aktywności, w których zagrożenia
dla życia i zdrowia uczestników jest bardzo duże.
Jedną z takich form, jest kitesurfing, który jako
dyscyplina sportu został właśnie włączony do programu
Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024. „Mimo, iż pierwsze
doniesienia o wykorzystaniu latawców do napędu łódek
sięgają aż kilkuset lat przed naszą erą, to jednak dopiero
na początku XIX wieku chęć wykorzystania latawca
nabrała dynamiki. Historia kitesurfingu jest stosunkowo
krótka, ale bardzo bogata” [2].
Kitesurfingu nie można dziś pomijać, mówiąc
o sportach wodnych. O ile jeszcze kilka lat temu, latawce
pojawiały się na kilku akwenach, o tyle dziś, w wietrzny
dzień, stanowią pokaźny procent użytkowników każdego
spotu.
O jego popularności decyduje wiele czynników.
Podobnie jak niegdyś np. snowboard, jest bardzo
widowiskowy – zaliczany do grupy sportów
ekstremalnych (choć dzięki postępom w konstrukcji
sprzętu jest dziś bardzo bezpieczny), dla osób
oglądających oraz pływających kitesurferów dostarcza
wielu emocji. Oprócz tego, jest tą formą rekreacji, którą
można bardzo szybko opanować - średnio na naukę do
poziomu pływania w ślizgu potrzeba 2 dni nauki.
„Specyfika kitesurfingu polega również na
mobilności – latawiec wraz z osprzętem można łatwo
spakować do plecaka, deskę chwycić dłoń i bez problemu
się przemieszczać, co nie jest takie proste w przypadku
wielu innych sportów wodnych”[3].
Dodatkowo wprowadza on trzeci wymiar a więc
możliwość wzbijania się w powietrze i pozostawania nad
wodą czasami przez kilkanaście sekund.
Rynek kitesurfingowy w Polsce rozwinął się
bardzo mocno na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Nad polskim morzem powstało wiele szkół
nauczających kitesurfingu - w lecie 2018 roku było ich
ponad 60. Według danych szacunkowych, w ostatnim
sezonie letnim w każdej ze szkół nauczyło się pływać
średnio 200 osób, co w podsumowaniu tylko 3 ostatnich
lat liczbę nowych osób (uczących się – wchodzących do
tego sportu) w kitesurfingu w Polsce określa na około
35000. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż część osób uczy
się kitesurfingu sama, część zaś korzysta z kursów
podczas wypraw do ciepłych krajów.
Zainteresowanie kitesurfingiem rośnie bardzo
mocno z roku na rok, co oznacza, że w kolejnych latach
liczba zainteresowanych nauką będzie coraz większa.
O wzroście popularności tego sportu świadczyć
mogą następujące fakty, iż poza granicami Polski
powstały już polskie bazy-szkoły kitesurfingowe: Tarifa,
El Gouna (Egipt), Rodos, Paros (Grecja) a wielu Polaków
naucza kitesurfingu m.in. na Cabarete, Cape Town.
Celem rozważań jest analiza podstawowych

INTRODUCTION
Safety is the reverse of danger. It is perceived as
a condition characterised by a low level of risk of losing
something particularly valuable - life, health, work,
respect, feelings, material or intangible goods, etc. Giving
a sense of confidence to a man is one of the basic needs in
Maslow’s pyramid [1]. This work is an excerpt of
extensive research related to safety in various areas of
physical culture. Safety issues have a special importance
in forms of activity where risks to the health or life of the
participants is very high.
One such activity is kitesurfing, which has just
been included as a sport discipline in the program of the
Paris 2024 Olympic Games. "Although the first reports on
the use of kites for the propulsion of boats reach back as
many as several hundred years BC, it was not until the
beginning of the 19th century, that the desire to use the
kite has gained momentum. The history of kitesurfing is
relatively short, but very rich” [2].
When speaking about water sports today,
kitesurfing cannot be omitted. While a few years ago,
kites appeared on several water areas, today, on a windy
day, they constitute a significant percentage of the users
of each spot.
The popularity of the sport is determined by
many factors. It is very spectacular, like snowboarding for
example. It is included in the group of extreme sports
(although – thanks to progressions in the design of the
equipment – it is very safe today). It stirs up emotions,
both of the spectators and of the flying kite surfers
themselves.
„The specificity of kitesurfing is also based on
mobility - the kite together with the equipment can easily
be packed into a backpack, the board picked up and
moved without any problems, which is not so easy with
many other water sports” [3].
Additionally, it introduces the third dimension
and thus the possibility of rising into the air and staying
there for several seconds at times.
The kitesurfing market in Poland has developed
strongly over the last 10 years.
Many schools appeared, teaching kitesurfing on
the Polish sea - in the summer of 2018 there were over 60
of them. According to estimates, in the last summer
season, 200 people have learned to swim in each school,
whereas in the last 3 years alone, the number of new
people (learning - entering the sport) in kitesurfing in
Poland is estimated at around 35,000. It should be taken
into account that some people learn kitesurfing alone,
while others participate in courses during trips to warm
countries.
Interest in kitesurfing has been growing
significantly over the years, which means that in the
following years the number of those interested in learning
this sport will increase.
One of the proofs that the popularity of this
sport is growing is the fact, that outside of Poland there
are already many established Polish kitesurfing schools in
places such as: Tarifa, El Gouna (Egypt), Rhodes, Paros
(Greece) and many Poles teach kitesurfing e.g. in
Cabarete, Cape Town.
The aim of the considerations is to analyse the
basic principles of education for kitesurfing safety, based
on risk management procedures. These procedures can
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zasad edukacji dla bezpieczeństwa w kitesurfingu
w oparciu o procedury zarządzania ryzykiem. Można je
zamiennie nazywać jako zarządzanie własnym
bezpieczeństwem, gdyż do tego sprowadza się
zarządzanie ryzykiem.
Edukacja dla bezpieczeństwa w kitesurfingu jest
to proces pedagogiczny zmierzający do opanowania
umiejętności kontroli własnego działania podczas
pływania, w kontekście zapewnienia sobie pełnego
bezpieczeństwa. W pracy zaprezentowano metodyczne
kroki związane z działaniami edukacyjnymi oraz ich
metodologiczne uzasadnienie.

PROCEDURY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Analiza zjawisk związanych z bezpieczeństwem
wymaga sprecyzowania tego pojęcia. Można je
interpretować jako stan (cecha, właściwość) od
bezpieczeństwa rozumianego jako proces (dynamika,
zmienność, rozwój). Po drugie, bezpieczeństwo należy
rozpatrywać w kontekście określonej sytuacji, gdzie
ważny jest podmiot (kogo lub czego dotyczy
bezpieczeństwo?), przedmiot bezpieczeństwa (jakiej
dziedziny działalności ludzkiej dotyczy bezpieczeństwo?)
i przestrzeń (w jakim czasie i gdzie odbywa się
działanie?). W niniejszym opracowaniu bezpieczeństwo
omawiane jest w kontekście osób uprawiających
kitesurfing.
Bezpieczeństwo jest odwrotnością zagrożenia.
Wszelkim działaniom towarzyszy ryzyko. Ryzyko oznacza
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia które może
prowadzić
do
strat,
jest
więc
iloczynem
prawdopodobieństwa i dotkliwości skutków (Ryc. 1).
Risk

also be labelled as managing their own safety, because
this is what risk management ultimately means.
Education for safety in kitesurfing is
a pedagogical process aimed at mastering the ability to
control one's own actions while surfing, in the context of
ensuring full safety. The work presents methodical steps
related to educational activities and their methodological
justification.

RISK MANAGEMENT PROCEDURES
The analysis of the phenomena related to safety
requires a clarification of this concept. They can be
interpreted as a state (feature, property) of safety
understood as a process (dynamics, changeability,
development). Secondly, safety should be considered in
the context of a specific situation, where the important
factors are entity (who or what?), the subject of safety
(which field of human activity is considered?) and space
(at what time and where the action takes place?). In this
study, safety is discussed in the context of people who
practice kitesurfing.
Safety is the reverse of danger. All activities are
accompanied by risk. Risk means the probability of an
event occurrence, which can lead to losses. It is therefore
considered a product of the probability and severity of
the effects (Fig. 1).

Probality of an event occurence

Effects of the event

Fig. 1 Diagram illustrating the measure of the magnitude of risk in a given action. Own study.
Rys. 1 Schemat ilustrujący miarę wielkości ryzyka w danym działaniu. Opracowanie własne.

Procedury zarządzania ryzykiem są podstawą
działania służb ratowniczych w sytuacjach katastrof
i klęsk żywiołowych, stosowane są w bezpiecznym
zarządzaniu przedsiębiorstwami, finansami, w łączności,
informatyce, ubezpieczeniach czy w transporcie.
Skuteczność tych procedur we wskazanych dziedzinach
pozwala zakładać, że umiejętności zarządzania ryzykiem
pozwolą również przewidywać zagrożenia we wspinaczce
i panować nad ich negatywnymi skutkami.
Zarządzanie ryzykiem (risk management)i
pozwala na zmniejszenie wpływu zdarzeń negatywnych
na nasze działania, a nawet na ograniczenie
występowania tych zdarzeń [4,5,6]. W opracowaniu
używamy
zamiennie
określenia
zarządzanie
bezpieczeństwem, gdyż ma ono istotne znaczenie
edukacyjne.
Zarządzanie ryzykiem obejmuje działania
polegające na:
• Identyfikacji ryzyka;
• Analizie ryzyka;
• Planowaniu
sposobów
radzenia
sobie
z ryzykiem;
• Śledzeniu ryzyka.
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Risk management procedures are the basis of
the emergency services operations, in catastrophic and
natural disaster situations. They are used in secure
management of enterprises, finances, communications, It,
insurance or logistics. The effectiveness of these
procedures in the indicated areas allows to assume that
the risk management skills will help to predict the risks
and control their negative effects.
Risk management allows to reduce the impact of
negative events on our actions, and even to reduce the
occurrence of these events [4,5,6]. In this study, we use
the term safety management interchangeably because it
has a significant educational meaning.
Risk management includes actions consisting of:
• Risk identification;
• Risk analysis;
• Planning the ways to deal with risk;
• Tracking risk.
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IDENTYFIKACJA

RYZYKA

(ZAGROŻENIA)

IDENTIFICATION

OF RISK

(DANGER)

IN

W KITESURFINGU

KITESURFING

Identyfikacja rozumiana jest jako rozpoznanie
zagrożenia i jego elementów, wykrycie źródeł zagrożenia,
dokonanie jego charakterystyki i klasyfikacji. Efektem
tego etapu jest zidentyfikowana lista ryzyk.
• Co złego może się wydarzyć podczas
konkretnych działań w kitesurfingu?
• Jakie
mogą
być
negatywne
skutki
i konsekwencje tego zagrożenia?
• Czym
ryzykujemy
podejmując
naukę
kitesurfingu czy uprawiając kitesurfing?
”Kitesurfing jest sportem bezpiecznym pod
warunkiem, że ludzie, którzy go uprawiają są bezpieczni
i postępują zgodnie ze wszystkim obowiązującymi
w kitesurfingu zasadami. Doświadczenie kilkunastu lat
istnienia kitesurfingu pokazuje bowiem, iż wszystkie
wypadki,
które
miały
miejsce
wynikały
z nieodpowiedniego zachowania ludzi – ich brawury,
braku odpowiedniego przygotowania (np. braku wiedzy
z zakresu meteorologii), itd. To dlatego tak dużo czasu
poświęca się podczas kursów prowadzonych przez
szkoły, czy podczas kursów instruktorskich zagadnieniom
bezpieczeństwa.
Samo pływanie jest bardzo łatwe – przy
odpowiednich warunkach wiatrowych pływanie w ślizgu
z radością na twarzy można osiągnąć po 2–3 dniach
szkolenia. Jednak nie można się go nauczyć, zwłaszcza
pływania bezpiecznego, z książek ani z filmów. Przy nauce
kitesurfingu należy z góry założyć konieczność odbycia
kursu w szkole kitesurfingu lub pod okiem
wykwalifikowanego instruktora. Tylko taka droga,
polegająca
na
przyswojeniu
wiadomości
oraz
kilkukrotnym przećwiczeniu wszystkich manewrów daje
gwarancję przyjemności z pływania, a także
„przytomnego” zachowania się w trudnej sytuacji” [2].
Zagrożenia mogą mieć charakter zewnętrzny
i wewnętrzny [1].

Identification is understood as the recognition of
a threat and its elements, the detection of sources of
danger, its characteristics and classification. The result of
this stage is an identified list of risks.
• Which negative events can occur during specific
kitesurfing activities?
• What are the negative consequences of this
threat?
• What do we risk when undertaking kitesurfing
lessons or practicing kitesurfing?
”Kitesurfing is a safe sport on the condition that
people who practice it are secure and follow all the rules
of the sport. Over a dozen years of kitesurfing history
show that all the accidents that took place resulted from
the inadequate actions of people - their recklessness, lack
of proper preparation (e.g. lack of knowledge in the field
of meteorology), etc. This is why so much time is being
reserved for the topic of safety during kitesurfing courses
in schools, as well as the kitesurfing instructor courses.
Surfing alone is very easy - with the right wind
conditions, surfing in a slip with a face full of joy can be
achieved after 2-3 days of training. However, it is not
possible to learn safe surfing from books or from movies.
When learning kitesurfing, it is necessary to join a course
at a kitesurfing school or undertake supervised lessons
with a qualified instructor. Only this way, consisting of
both the assimilation of theory and the practicing of
manoeuvres several times over, guarantees surfing
pleasure as well as "conscious" behaviour in difficult
situations” [2].
Risks can have external and internal character
[1].
EXTERNAL RISKS

ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE
Podczas szkolenia w żeglowaniu na desce
z latawcem należy zmierzać do przewidywania zagrożeń
niezależnych od nas. Jest to trudne zadanie, gdyż wymaga
wiedzy i dużego doświadczenia. Zagrożenia zewnętrzne
pochodzą ze źródeł, na które nie mamy bezpośredniego
wpływu. Do największych należą warunki atmosferyczne
oraz sytuacja na akwenie (Tab. 1).
ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE
Uprawianie kitesurfingu tak jak każdej innej
dyscypliny sportu niesie ze sobą ryzyko wystąpienia
niebezpiecznych sytuacji. Ile ich będzie i jakie będą ich
konsekwencje – wszystko zależy od samych kitesurferów,
od ich umiejętności, wiedzy oraz wykorzystania tych
doświadczeń w praktyce. Można więc stwierdzić, że
zagrożenia wewnętrzne tkwią w samych kitesurferach
(Tab. 2). Zależą one od nich, a często sami je wywołują. Na
zagrożenia wewnętrzne powinno się mieć większy wpływ
niż na zagrożenia zewnętrzne. Jednak większość osób nie
potrafi dokonać obiektywnej samokontroli i samooceny
zagrożeń wewnętrznych. Samopoznanie, pokonanie
paniki, własnych słabości nie jest procesem łatwym.
W efekcie, identyfikacja zagrożeń wewnętrznych jest

During the training for surfing on a board with
a kite, one should aim at predicting objective threats. It is
a difficult task because it requires knowledge and
extensive experience. External threats come from sources
on which we have no direct influence. The largest ones
include weather conditions and the situation in the
immediate area of water being utilised (Table 1).
INTERNAL RISKS
Kitesurfing, like any other sport, involves the
risk of dangerous situations developing. How many of
them will occur and what will their consequences be –
everything depends on the kitesurfers themselves; on
their skills, knowledge and the ability to use their
experience in practice. It can therefore be concluded that
internal risks lie in the kitesurfers themselves (Table 2).
The risks depend on, and very often, are caused by the
kitesurfer themselves. Internal risks should have
a greater impact than external risks. However, most
people are unable to control and make an objective selfassessment of internal risks. Self-discovery, overcoming
panic and one’s own weaknesses is not an easy process.
As a result, the identification of internal risks is inaccurate
and the resultant risk of an incident is very high. This is
the primary task for those providing education in the
safety of kitesurfers.
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niedokładna, a występujące ryzyko – wysokie. Jest to
podstawowe zadanie edukacji dla bezpieczeństwa
w szkoleniu kitesurferów.
Tab. 1
Exemplary list of external risks during learning and practicing of kitesurfing.
Przykładowa lista zagrożeń zewnętrznych podczas nauki i uprawiania kitesurfingu.

Category
The acions of other people

Place of learning and surfing

Atmospheric conditions

Equipment and devices

Examples of internal risks
Instructor misteakes.
Partner errors during belaying at the learning stage.
Actions of other users of the water area (not only kitesurfing).
Overcrowded water area.
Disregarding the rules of safe (mainly regulations regarding the
movement on water).
Different level of advancement of the water area users.
Incorrectly selected places to learn and surf (depth, density, shape of the
bottom, reef, …).
Proximity of obstacles.
Wind effects.
Dangerous fauna.
Storms, strong winds.
Low temperature of air and water.
High temperature of air.
Weather variability – especially wind speed.
Equipment failure (board, kite, ropes, steering rod).
Improper use of equipment.
Technical defects of the equpimnet.
Tab. 2

Exemplary list of internal risks during learning and practicing of kitesurfing.
Przykładowa lista zagrożeń wewnętrznych podczas nauki i uprawiania kitesurfingu.

Category
Healt condition
Level of skills and psysical fitness

Misteakes during surfing
Mental properties

60

Examples of internal risks
Mental and physical discomfort.
Injuries limiting functionality and physical fitness.
Illness and other disorders.
Low or non existent swimming skills.
Low level of competence.
Ignorance of safety rules.
Inexperience.
Low physical fitness.
Failure to comply with safety rules (including the rules regarding
movement on water areas).
Errors in using the equipment.
High level of emotional states.
Personality traits that make learning and surfing difficult.
Lack of concentration.
Recklessness and lack of self eteem.
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Idealnym
momentem
dla
nauczania
umiejętności identyfikowania ryzyka jest początkowy
okres każdego kolejnego etapu szkolenia w kitesurfingu –
równolegle z realizacją procesu motywacyjnego.

ANALIZA

RYZYKA

An ideal moment for teaching risk identification
skills is the initial period of each subsequent stage of
kitesurfing training - in parallel with the implementation
of the motivation process.

RISK

WYSTĄPIENIA

ANALYSIS

OF

AN

EVENT

ZAGROŻENIA

OCCURRENCE

Analizę ryzyka można przeprowadzić dwoma
metodami, ilościową i jakościową [1]. Metody ilościowe
opierają się wyłącznie na danych statystycznych. Metody
opisowe (jakościowe) są subiektywne, gdyż bazują na
ocenie człowieka. Należy odpowiedzieć sobie na kilka
pytań:
• Jakie
jest
prawdopodobieństwo,
że
przewidywane zagrożenie może się pojawić?
• Czy
możemy
zdarzenia
uniknąć
lub
przynajmniej zminimalizować jego skutki?
• Jakim kosztem zmniejszymy ryzyko?
• W
procesie
nauki
kitesurfingu
lub
samodzielnego pływania można zastosować
sposób jakościowego szacowania ryzyka.
(Tab. 3).

Risk analysis can be carried out using two
methods, quantitative and qualitative [1]. Quantitative
methods are based solely on statistical data. Descriptive
(qualitative) methods are subjective because they rely on
human assessment. One should answer a few questions:
• What is the probability that the predicted event
will occur?
• Can we avoid the event or at least minimize its
effects?
• What is the cost of reducing risk?
In the process of learning kitesurfing or
swimming, a method of qualitative risk assessment can be
applied. (Table 3).

Tab. 3
A simplified risk matrix estimated by descriptive methods. Risk on the 1-2 level is accepted (ignored); risk on the 3-4 level is accepted (but monitored); risk
on the 6-9 level can be accepted only exceptionally, and when taking into account the contingency plan. Self study based on Rudnicki [7].
Uproszczona macierz ryzyka szacowanego metodami opisowymi. Ryzyko na poziomie 1-2 akceptujemy (ignorujemy); ryzyko na poziomie 3-4 akceptujemy
(ale monitorujemy); ryzyko na poziomie 6-9 można akceptować jedynie wyjątkowo, ale z uwzględnieniem planu awaryjnego. Opracowanie własne na
podstawie Rudnicki [7].

Severity of effects Probability

Level low 1

Level medium 2

Level high 3

High 3

3

6

9

Medium 2
Low 1

2
1

4
2

6
3

Edukacja dla bezpieczeństwa w kitesurfingu
wymaga dokonywania samodzielnej analizy ryzyka.
Każde podjęte działanie generuje inne wartości
podejmowanego ryzyka. Ponadto najbardziej istotne są tu
indywidualne cechy konkretnego kitesurfera oraz osób
trzecich (instruktor, inni użytkownicy akwenu).
Do najważniejszych zasad edukacji dla
bezpieczeństwa podczas uprawiania kitesurfingu
należą:

Education for safety in kitesurfing requires an
independent risk analysis. Each action taken generates
other values of the risk taken. In addition, the most
important factors are the individual characteristics of any
given kitesurfer and third parties (instructor, other users
of the water area).
The most important rules of education for safety
when practicing kitesurfing include:
1.

1.

WZGLĄD NA INNE OSOBY
Każdy kitesurfer powinien zachowywać się
w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innej
osoby.
2.

PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SKOKAMI
Kitesurfer powinien pływać z szybkością
dostosowaną do swoich umiejętności oraz wykonywać
ewolucje (skoki) dostosowane do umiejętności a także
natężenia ruchu.
3.

RESPEKTOWANIE PRAW DROGI NA WODZIE
Należy bezwzględnie przestrzegać praw drogi na
wodzie – kitesurfer płynąc na halsie lub wykonując zwrot

RESPECT FOR OTHER PEOPLE
Each kitesurfer should behave in a way that does
not pose a threat to another person.
2.

CONTROL OVER SPEED AND JUMPS
A kitesurfer should match his speed to his
abilities and always be mindful of his ability and the
amount of other traffic on the water.
3.

RESPECTING

THE MOVEMENT RULES OF THE WATER

AREA

It is imperative to abide the movement rules of
the water area - kitesurfer surfing on a tack or making
a turn and jump must choose a track and a place to keep
the movement rules of the water area.
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oraz skok musi wybrać taki tor i miejsce, aby zachowane
były prawa drogi na wodzie.
4.

WYPRZEDZANIE
Wyprzedzać
można
po
zawietrznej
i nawietrznej, ale tylko w takiej odległości, która zapewni
wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszelkich
jego manewrów.
START Z MIEJSCA
Kitesurfer,
który
rozpoczyna
hals
po
zatrzymaniu ma obowiązek sprawdzenia, czy może to
uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

4.

OVERTAKING
Overtaking can be done at leeward and
windward, at such distance that will give the overtaken
sufficient space for all its manoeuvres.
5.

COMMENCING OF MOVEMENT
A kitesurfer, who begins a tack after stopping,
has the duty to check whether he can do so, without
creating danger to himself and the others.

5.

ZATRZYMYWANIE SIĘ
Należy unikać nagłego zatrzymania się, nagłego
wykonywania zwrotu w trakcie pływania oraz
zatrzymywania się i pozostawania w miejscu zejścia
i wejścia na wodę.

6.

STOPPING
Avoid sudden stops, sudden turnovers while
surfing, and stopping and staying at the exit and entry
point on to the water.

6.

7.

WCHODZENIE I SCHODZENIE Z WODY
Kitesurfer powinien wchodzić i schodzić z wody
tylko w wyznaczonych do tego miejscach lub miejscach
bezpiecznych pod względem podłoża, kierunku wiatru,
itd.
8.

WYPADKI
W razie wypadku każdy, kto znajduje się
w pobliżu powinien służyć pomocą poszkodowanemu.
WYBÓR MIEJSCA NAUKI, PŁYWANIA, SKOKÓW
Bez względu na poziom zaawansowania na
miejsce nauki, pływania czy skoków należy wybierać jak
najmniej zatłoczone, wydzielone (oznaczone) oraz
bezpieczne pod względem ukształtowania terenu, dna
i warunków wiatrowych. Należy szukać miejsc
z asekuracją. Trzymać się na wodzie z daleka od łodzi,
sieci i innych niebezpiecznych przeszkód.

7.

ENTERING AND EXITING THE WATER
Kitesurfer should only enter and exit the water
at designated sites or areas that are safe in terms of the
ground, wind direction, etc.
8.

ACCIDENTS
In the event of an accident, everyone nearby
should help the victim.
9.

CHOOSING A PLACE TO LEARN, SURF, JUMP
Regardless of the level of advancement, the place
of learning, sailing or jumping should be the least
crowded, separated (marked) and safe in terms of terrain,
bottom and wind conditions. Look for secured places. Stay
away from boats, nets and other dangerous obstacles.

9.

10. DOBÓR LATAWCA
Należy dobierać latawiec odpowiednio do
warunków wiatrowych oraz umiejętności. Nigdy nie
należy eksperymentować z wielkością latawca, zwłaszcza
przy silnym i nierównym wietrze.
11. RESPEKTOWANIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH
Należy obserwować i analizować warunki
atmosferyczne, przewidywać ich zmiany oraz reagować
na ewentualne zagrożenia płynące z tych zmian.
12. BEZPIECZNE PODŁOŻE
Możliwie
jak
najkrócej
przebywać
z „odpalonym” latawcem na lądzie. Woda jest o wiele
bezpieczniejszym podłożem.
13. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
Należy stosować latawce z kilkoma sprawnymi
systemami bezpieczeństwa. Należy sprawdzać działanie
tych systemów co pewien czas, znać zasadę ich użycia.
Pod żadnym pozorem nie należy eksperymentować
z własnymi „patentami” bezpieczeństwa.
14. ASEKURACJA – SYSTEM PARTNERSKI
Należy unikać pływania samemu – pływać
w towarzystwie partnerów (znajomych), na spotach
posiadających asekuracje na wodzie i na lądzie.
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10. CHOOSING THE KITE
The kite should be selected according to the
wind conditions and skills. One should never experiment
with the size of a kite, especially with strong and uneven
wind.
11. RESPECT FOR WEATHER CONDITIONS
Atmospheric conditions should be observed and
analysed, changes should be anticipated and proper
reactions to possible threats resulting from these changes
taken.
12. SAFE BASE
Remain for as short a time as possible with
a "launched" kite on land. Water is a much safer base.
13. SAFETY SYSTEMS
Use kites with several efficient safety systems.
You should check the operation of these systems from
time to time, know the principle of their use. Under no
circumstances should you experiment with your own
"patents" of safety.
14. ASSURANCE - AFFILIATE SYSTEM
Avoid sailing alone - sail in the company of
partners (friends), at the spots with safety systems in the
water and on land.
15. THE KITE - IN THE DANGEROUS SITUATION IS THE MOST
IMPORTANT

In dangerous situation, problems with
controlling the board, one should focus on the kite control its piloting, reduce power and if it does not bring
the desired effects, use a safety system. One should not
focus on the board at all costs when you do not control
the kite.
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15. LATAWIEC

–

W

SYTUACJI

ZAGROŻENIA

JEST

NAJWAŻNIEJSZY

W sytuacji zagrożenia, kłopotów z opanowaniem
deski należy skupić się na latawcu – kontrolować jego
pilotowanie, zmniejszyć moc a jeśli to nie przynosi
pożądanych efektów, użyć systemu bezpieczeństwa. Nie
należy za wszelką cenę skupiać się na desce w momencie
kiedy nie panujemy nad latawcem.
16. LINKI
Należy unikać sytuacji, w których linki latawca
znajdującego się w powietrzu stają się luźne. Luźne linki
uniemożliwiają sterowanie a więc kontrolę latawca.
Nigdy nie należy chwytać za 2 lub więcej linek
podpiętych do latawca, bez względu na to czy latawiec
jest w powietrzu, leży na wodzie lub na plaży. Co jakiś
czas należy sprawdzać (zwłaszcza startując latawiec) czy
linki nie są splatane, skrzyżowane. Nigdy nie należy
wchodzić (osoba pływająca lub postronna) między linki
latawca leżącego na wodzie.
17. POŚPIECH VS SPOKÓJ
Przygotowując latawiec, podpinając go do
trapezu, startując latawiec i pływając należy
wyeliminować pośpiech. Pośpiech bardzo często
powoduje przeoczenie szczegółów, popełnianie błędów,
których w kitesurfingu nie może być!
18. UBEZPIECZENIE
Wybierając się nad wodę warto być
ubezpieczonym. Pływając w Polsce powinno się posiadać
ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
(NNW) oraz Odpowiedzialności Cywilnej (OC), wybierając
się zagranicę warto zaopatrzyć się dodatkowo
w ubezpieczenie Kosztów Leczenia (KL).
19. EKWIPUNEK BEZPIECZEŃSTWA
Na każdym poziomie zaawansowania powinno
się stosować ekwipunek bezpieczeństwa. Należy do niego:
kask, kapok, nożyk.
20. PYTAĆ – NIE BŁĄDZIĆ
W kitesurfingu nie może być zawahania. Jeśli nie
jesteśmy czegoś pewni należy zapytać bardziej
doświadczonych, bez względu na nasz poziom
zaawansowania. W kitesurfingu wszyscy powinni dbać
o bezpieczeństwo, wspomagać się doświadczeniem
i piętnować syndrom „obiciach pytać”.
21. DBAĆ O SPRZĘT
Sprzęt kitesurfera tak jak każdy inny ulega
zużyciu. Należy o niego dbać: sprawdzając często jego
stan (działanie systemów bezpieczeństwa, stan linek,
długość linek), odpowiednio pielęgnować (zwijanie,
przechowywanie). Nie należy pozostawiać w miejscach
oraz w sposób stwarzający zagrożenie – np. deska
pozostawiona na plaży statecznikami (finami) ku górze.
22. WIEDZA I REFLEKSJE
Wiedzy nigdy nie jest za dużo zwłaszcza
w kitesurfingu. Należy poszerzać swoją wiedzę oraz
łączyć ją z praktyką.
Przed każdym działaniem należy zastanowić się
kilkakrotnie, jakie mogą być tego konsekwencje. Dotyczy
to głównie najmłodszych kitesurferów, których „brak
wyobraźni” często prowadzi do wypadków.

16. ROPES
Avoid situations where the ropes of the kite
become loose in the air. Loose ropes prevent steering and
therefore control of the kite.
Never grab two or more ropes attached to the
kite, regardless whether the kite is in the air, lying on the
water or on the beach. Every now and then you should
check (especially when launching a kite) if the ropes are
not braided/crossed. Never enter (a person floating or
bystander) between kite ropes which are lying on the
water.
17. RUSH VS. CALM
During preparation of the kite, connecting it to
the trapeze, launching the kite and swimming, one should
not rush. Haste often causes details to be overlooked,
mistakes made, which is not acceptable in kitesurfing!
18. INSURANCE
It is worthwhile having insurance for yourself
when kitesurf. For Poland, you should obtain accident
insurance (NNW) and civil liability (OC). When travelling
abroad, it is worth to obtain additional insurance for
medical treatment costs (KL).
19. SAFETY EQUIPMENT
Safety equipment should be used on every level
of advancement. It usually includes a helmet, a lifejacket
and a knife.
20. BETTER TO ASK THE WAY THAN GO ASTRAY
There is no place for hesitation in kitesurfing. If
we are not sure about something, we should always ask
experienced surfers, regardless of our level of
advancement. In kitesurfing everyone should take care of
safety, support each other with their experience and
stigmatise those who hesitate to ask for assistance when
needed.
21. EQUIPMENT HANDLING
Kitesurfing equipment wears out just like any
other equipment. It should be taken care of, the condition
checked frequently (operation of safety systems,
condition and length of ropes), and properly maintained
after use (folding, storing). Do not store in risky spaces or
in a dangerous way - for example, a board left on the
beach with fins positioned upwards.
22. KNOWLEDGE AND AFTERTHOUGHTS
There is never too much knowledge, especially
in kitesurfing. Expand your knowledge continuously and
combine it with practice.
Before every action, it is necessary to consider
what the consequences of this action may be. This applies
mainly to the youngest kitesurfers, whose "lack of
imagination" often leads to accidents.
23. WIND WINDOW
It is necessary that, during the exercises or
surfing, no one should remain in the wind window (part
of the sphere (1/4), the space in which the kite operated
by the kitesurfer can move). Especially in the power zone
(the part of the wind window located directly in front of
the kitesurfer, in which the moving kite generates
maximum power). The floating kite is very dangerous in
the mentioned zone [2].
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23. OKNO WIATROWE
Bezwzględnie należy przestrzegać zasady, aby
w trakcie ćwiczeń lub pływania nikt nie znajdował się
w oknie wiatrowym (wycinek kuli (1/4), przestrzeń po
której może poruszać się latawiec sterowany przez
kitesurfera) a zwłaszcza w power zone (część okna
wiatrowego znajdująca się na wprost kitesurfera, w której
poruszający się latawiec generuje maksymalną moc).
Pędzący latawiec jest w tym miejscu bardzo
niebezpieczny” [2].
Szacowane ryzyko będzie odmienne dla różnych
osób i sytuacji. Tok takiego postępowania metodycznego
ilustruje kolejne zestawienie (Tab. 4).
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For different people and situations, the
estimated risk will vary. The sequence of such methodical
proceedings is illustrated in the next figure (Table. 4).
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Tab. 4
Risk analysis of five sample negative events while learning kitesurfing and independent surfing. Own study.
Analiza ryzyka przykładowych 5 zdarzeń negatywnych podczas nauki kitesurfingu i samodzielnego pływania. Opracowanie własne.

1.

2.

Negative event
Equipment damage – e.g.
breaking of the steering
line.
No pissibility of returning
to the starting point
(tacking against the wind).

3.

Collision with another
kitesurfer or windsurfer.

4.

Body
reduction.

5.

Inncorect belaying.

temperature

Reason of the event
Lack
of
controlling
servicing of the quipment.

and

Poor kite selection fot the
particular wind conditions,
change of the wind, speed or
kite trimming system failure.
Third
party
actions
or
ignorance of the movement
rules in the water area, lack of
skills.
Wrong selection of clothing,
prolonged stay in the cold
water
(during
learning/improvement),
low
intensity of classes (e.g. change
of students on one kite).
Partner error or equipment
defect.

Consequence
Lack of controll over the kite,
uncontrolled flight of the kite.

Action taken
Self-rescue – the use of the
safety system.

Risk analysis
Frequent
accidents,
consequences.

Loss of altitude at the watera area,
swimming into a dangerous area
(e.g. deep water).

Self-rescue, assistance of third
parties.

Anticipated long period of time
awaiting rescue – slow return to the
starting point/shore.

Lack of control over the kite,
impact, injury.

Self-rescue, assistance of third
parties.

Frequent event, requiring the use of
safety system and crucially the
assistance of third parties.

Hypothermia.

Warming
of
the
victim,
emergency services assistance
in case of further body
temperature reduction.

Depending on the degree of
hypothermia, appropriate treatment
should be implemented.

Kite flying over the water, fall,
impact, injury, entanglement in the
kite ropes.

Self-rescue, assistance of third
parties.

Frequent incident, necessity to use
a safety system, necessity to be
assisted by third persons, depending
on the severity of the suspected
injury,
implementation
of
an
appropriate procedure.

various
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PLANOWANIE
SOBIE Z RYZYKIEM

SPOSOBÓW

RADZENIA

Identyfikacja i analiza ryzyka pozwala na
opracowanie
planu
postępowania
w
sytuacji
zwiększonego ryzyka lub pojawiającego się zagrożenia.
Możliwe do zastosowania są następujące strategie
(Tab. 5) [1]:
• Unikanie ryzyka – jest to praktycznie
rezygnacja z pływania, a tym samym rezygnacja
z zaplanowanych osiągnięć. Sankcjonują ją
prawnie zakazy normatywne.
• Ponoszenie ryzyka – polega na akceptacji
ryzyka z wszelkimi konsekwencjami, jakie niesie
ono ze sobą. W planie tym należy koniecznie
uwzględnić
pokrycie
kosztów
własnych
działania – materialnych i zdrowotnych.
Podjęcie działania i przyjęcie ryzyka ma sens
wyłącznie w sytuacjach, kiedy poziom tego
ryzyka nie jest wysoki. Celem edukacji przy tej
strategii jest przygotowanie do samodzielnej
identyfikacji i analizy ryzyka oraz opanowanie
innych sposobów radzenia sobie z ryzykiem
(np. niżej wymienionych).
• Transfer ryzyka – to strategia polegająca na
rozproszeniu i przeniesieniu ryzyka na osoby
trzecie. Sprowadza się to do:
 Pływania z doświadczonymi kitesurferami;
 Adekwatny do umiejętności przydział zadań;
 Przeniesienie ryzyka na osoby asekurujące,
także na lądzie;
 Korzystanie z usług instruktora;
 Ubezpieczenie się od skutków wypadku.
Transfer ryzyka na doświadczone i kompetentne
osoby powoduje, że zmniejsza się poziom zagrożenia.
Podobny
sens
ma
przeniesienie
ryzyka
na
ubezpieczyciela. Zawarcie umowy ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) lub od
skutków wynikających z odpowiedzialności cywilnej (OC)
powoduje, że niektóre dotkliwości poniesionego ryzyka
zostaną złagodzone, choćby w wymiarze materialnym.
W tym miejscu warto nadmienić, że ubezpieczyciel także
dokonuje oszacowania ryzyka, co wyraża się wysokością
proponowanych stawek ubezpieczeniowych.
• Kompensacja
ryzyka
–
polega
na
wyrównywaniu
własnych
braków
i niedoskonałości, poprzez stosowanie środków
pomocniczych, środków asekuracyjnych lub
ratunkowych, np. stosowanie zabezpieczenia na
łodzi w czasie zajęć i pływania, zastosowanie
systemów bezpieczeństwa.
• Plany awaryjne – to strategie przygotowane
w przypadku podejmowania wysokiego ryzyka.
 Procedury ratunkowe. Większość wypadków na
wodzie przebiega według podobnego schematu,
mimo tego, że różnią się pod wieloma
względami. Można więc przewidzieć ich etapy.
Stąd profesjonalne służby mogą opracować
standardowe procedury postępowania. Takie
procedury ratownicze są w gestii jednostek
Państwowej Straży Pożarnej, policji WOPR, a na
morzu SAR oraz Marynarkę Wojenną, a nawet
Straż Graniczną. Warto tu także wspomnieć, że
obowiązek
udzielania
pomocy
ofiarom
wypadków oczekiwany jest od każdego
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PLANNING WAYS OF DEALING WITH RISK
Risk identification and analysis allows for the
development of a plan of action in the event of an
increased risk or emerging threat. The following
strategies are possible: (Table 5) [1].
• Risk avoidance – it is practically a resignation
from surfing, and thus resignation from planned
achievements. It is legally sanctioned by
normative bans.
• Risk taking – accepting the risk with all the
consequences it brings with it. In this plan, it is
necessary to take into account the costs of the
actions taken - both material and health costs.
Taking action and accepting risk only makes
sense when the level of risk is not high. The aim
of education in the case of this strategy is to
prepare for independent identification and
analysis of risk and mastery of other ways of
dealing with risk (see below).
• Risk transfer – a strategy of spreading and
transferring the risk on to third parties. This
amounts to:
 Surfing with experienced kitesurfers;
 Assignment of tasks adequate to the skills;
 Transferring the risk onto the belayers, also on
land;
 Using the services of the instructor;
 Personal accident insurance.
Transferring the risk onto experienced and
skilful third parties results in a reduced level of risk.
Transferring the risk onto the insurer provides a similar
effect. Personal accident insurance (NW) or civil liability
insurance (OC) helps with lowering the severity of the
results of the taken risk. It is worth mentioning that the
insurer also estimates the risk, which is expressed in the
level of the proposed insurance rates.
• Risk compensation – equalising ones own
deficiencies and imperfections through the use
of auxiliaries, belaying and rescue measures, e.g.
the use of boat support during classes and
surfing, the use of safety systems.
• Emergency plans – strategies prepared in case
of high-risk taking.
 Rescue procedures. Most accidents on the water
follow a similar pattern, although they differ in
many respects. You can therefore predict their
stages. Professional rescue services can develop
standard operating procedures. Developing of
such procedures is the responsibility of official
units, such as the Fire Brigade, Voluntary Water
Rescue Emergency Service (WOPR), SAR or
Navy, as well as the Coast Guard Patrol. It is
worth mentioning that the obligation to provide
assistance to accident victims is expected from
every adult person [8]. From a legal perspective,
provision of assistance by third parties is limited
by the competence in the scope of applied
procedures. However, Basic Life Support skills
are commonly required.
 Self-rescue – means rescuing yourself, in the
event of an emerging threat. Self-rescue is
effective when one remains calm and overcomes
one’s weaknesses. Only then can an assessment
of the risk be done and appropriate self-rescue
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dorosłego człowieka [8]. Z perspektywy prawnej
udzielanie pomocy osobom zagrożonym przez
świadków i uczestników zdarzenia, jest
ograniczony do posiadanych kompetencji
w zakresie stosowanych procedur. Powszechnie
wymaga się jednak umiejętności w zakresie BLS;
Samoratownictwo – oznacza udzielanie pomocy
samemu sobie, w sytuacji pojawiającego się
zagrożenia. Samo ratownictwo jest skuteczne,
gdy nie wpada się w panikę, zachowa spokój
i przezwycięży własne słabości. Dopiero
wówczas można dokonać analizy i oceny
zagrożenia i podjąć adekwatne działania
samoratunkowe. Podstawę samo ratownictwa
stanowi samokontrola i samoocena własnego
działania. Samoratonictwo to umiejętność
przydatna nawet wytrawnym kitesurferom.

actions taken. The foundation of self-rescue is self-control
and self-assessment of one’s own actions. Self-rescue is
a useful skill, even for experienced kitesurfers.

Tab. 5
Possible strategies against risk during learning and practicing kitesurfing. Own study based on Kaczmarek [4].
Możliwe działania wobec ryzyka podczas nauki i uprawiania kitesurfingu. Opracowanie własne na podstawie Kaczmarek [4].

p.

Possible strategies
Risk taking
Own risk coverage
Risk diversification (transfer)
Risk compensation
Risk transfer
Risk avoidance

ŚLEDZENIE ZMIAN RYZYKA
UPRAWIANIA KITESURFINGU

Actions against risk
Accepting risk
Emergency plans – equipment safety
systems
Modification of intensions
Applications of safety measures
Partner instructor rescuer, insurer
Resignation to learning/practicing

PODCZAS

Podczas nauki kitesurfingu lub swobodnego
pływania może nastąpić zmiana warunków, które
rozpoznaliśmy przed wejściem na wodę. Dotyczy to
zwłaszcza warunków atmosferycznych podczas dłuższego
pobytu na akwenie, choć zmiana warunków wiatrowych
(zwiększenie prędkości wiatru) często prowadzi do
zwiększenia się zagęszczenia na wodzie.
Ostatni etap strategii zarządzania ryzykiem
sprowadza się więc do następujących działań:
• Kontrola
przebiegu
nauki
(lekcji)
lub
swobodnego pływania;
• Kontynuacja nauki (lekcji) lub pływania zgodnie
z założonym planem, w sytuacji braku nowych
zagrożeń;
• Modyfikacja poziomu klasyfikacji ryzyka,
w sytuacji pojawiających się nowych zagrożeń;
• Opracowanie nowego planu reakcji na
zagrożenie;
• Wdrożenie nowej strategii.
Efektem tego etapu jest ryzyko pod kontrolą
oraz zmodyfikowana lista ryzyk i nowy plan reakcji na
ryzyko. Podczas ostatniego etapu otrzymywane są
informacje,
które
będzie
można
wykorzystać
w przyszłości w kolejnych działaniach, ale przede
wszystkim wpływają one na doskonalenie poziomu
własnych
umiejętności
i
wzbogacenie
wiedzy
o żeglowaniu na desce z latawcem.

Risk level
Very high
High
High
High
Small
None

TRACKING RISK
PRACTICING KITESURFING

CHANGES

WHILE

While learning or practicing kitesurfing, the
conditions on the water may change. This applies
especially to weather conditions during prolonged stays
on the water, although a change in wind conditions
(increased wind speed) often leads to an increase in
water density.
The final stage of the risk management strategy
boils down to the following activities:
• Control of the course of study (lesson) or free
sailing;
• Continuation of study (lesson) or free sailing in
accordance with the plan, in the absence of new
threats;
• Modification of the risk classification level in the
case of emerging new threats;
• Development of a new response plan for the
threat;
• Implementation of a new strategy.
The result of this stage is the control of risk,
a modified list of risks and a new risk response plan.
Information received during the last stage can be used
during subsequent activities, but above all, they influence
the improvement of the skill level and enriching the
knowledge of sailing on a board with a kite.

67

2018 Vol. 64 Issue 3

SUMMARY

PODSUMOWANIE
Ryzyko zawsze będzie towarzyszyć uprawianiu
kitesurfingu (na etapie nauki, doskonalenia, jak
i samodzielnego pływania), gdyż nie można całkowicie
wyeliminować zagrożeń, które obiektywnie istnieją.
Ryzyko nie jest jednak pojęciem pejoratywnym.
Zarządzanie ryzykiem pozwala minimalizować zagrożenia
bez rezygnacji z osiągnięcia zaplanowanych celów. Nauka
kitesurfingu w 80% czasu przeznaczonego na kurs opiera
się na zagadnieniach bezpieczeństwa – sama technika
pływania to jedynie 20% treści lekcji. Nauka pływania
wymaga spełnienia priorytetów bezpieczeństwa w formie
specjalnie ukierunkowanych oddziaływań metodycznych,
które
można
określić
mianem
edukacji
dla
bezpieczeństwa. Uważamy, że nauczanie umiejętności
zarządzania ryzykiem może stanowić bardzo skuteczny,
a przy tym atrakcyjny proces edukacyjny.
Skuteczność takiej edukacji wymaga włączenia
przyszłych kitesurferów w proces identyfikacji zagrożeń,
analizy ryzyka, planowania strategii radzenia sobie
z ryzykiem oraz śledzenia i kontroli przebiegu podjętych
działań.
W
tak
proponowanej
edukacji
dla
bezpieczeństwa podczas uprawiania kitesurfingu
kształtowane są umiejętności techniczne, ale także
umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialność za
własne działania, przekazywane są bardzo ważne
informacje teoretyczne. Tym samym edukacja dla
bezpieczeństwa staje się aktywnością poznawczą
kitesurfera i instruktora.

Risk will always accompany kitesurfing (at the
stage of learning, improvement and independent surfing),
because objective threats cannot be completely
eliminated. However, risk is not a pejorative concept.
Risk management allows the minimising of
threats without giving up planned goals. 80% of the
course when learning kitesurfing is dedicated to safety.
The sailing technique alone is only 20% of the course
content. Learning to surf requires meeting safety
priorities in the form of specifically targeted
methodological interactions - which could be described as
safety education.
We believe that teaching risk management skills
can be a very effective, and at the same time attractive,
educational process. The effectiveness of such education
requires the inclusion of future kitesurfers into the
process of identifying threats, risk analysis, planning
strategies for coping with risk, as well as tracking and
controlling the course of undertaken actions. In the
proposed safety education for kitesurfing, technical skills
are developed, but also the ability of decision-making and
the responsibility for one’s own actions. Very important
theoretical information is being passed on. Thus, safety
education becomes a cognitive activity of the kitesurfer
and the instructor.
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