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SECURING THE HYPERBARIC TREATMENT OF DECOMPRESSION SICKNESS IN THE POLISH NAVY
ZABEZPIECZENIA HIPERBARYCZNE LECZENIA CHOROBY DEKOMPRESYJNEJ W MARYNARCE
WOJENNEJ RP
Ryszard Kłos
Polish Naval Academy, Department of Underwater Work Technology in Gdynia, Poland
Akademia Marynarki Wojennej Zakład Technologii Prac Podwodnych w Gdyni

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Recently, the Polish Navy has extended its capability for the implementation of underwater works with autonomous dives conducted beyond the saturation
zone to a depth of 80 ଶ . In the near future it is also planned to introduce long-term dives within typical depths of the saturation plateau.
One of the activities resulting from the analysis of the risk associated with the extension of these competences is the need to conduct a critical review of the
system for securing hyperbaric treatment of cases of decompression sickness1.
Keywords: decompression sickness, saturation diving.
W ostatnim czasie 
rozszerzyła swoje kompetencje w zakresie możliwości realizacji prac podwodnych o nurkowania niezależne, prowadzone poza
 
strefą saturacji do głębokości 80 ଶ . W perspektywie bliższej jest także wprowadzenie nurkowań długotrwałych w zakresie typowych głębokości
saturacji.
Jednym z działań, wynikających z analizy ryzyka związanej z rozszerzeniem tych kompetencji jest konieczność przeprowadzenia krytycznego przeglądu
systemu zabezpieczenia leczenia hiperbarycznego przypadków choroby dekompresyjnej 1.
Słowa kluczowe: choroba dekompresyjna, nurkowania saturowane.
В последнее время Военно-морской флот РП расширил свои компетенции в сфере возможности реализации подводных работ независимыми
погружениями, которые ведутся вне зоны сатурации до глубины 80 ଶ . В ближайшей перспективе лежит также введение продолжительных
погружений в зоне типичных глубин
  сатурации.
Одним из действий, вытекающих из анализа риска, связанного с расширением этих компетенций, является необходимость введения
критического пересмотра системы обеспечения гипербарического лечения случаев декомпрессионной болезни 1.
Ключевые слова: декомпрессионная болезнь, сатурированные погружения.
In der letzten Zeit hat die MW RP ihre Kompetenzen im Bereich der möglichen Aktivitäten und Arbeiten unter Wasser um unabhängiges Tauchen erweitert,
was in einer Zone außerhalb der Sauerstoffsättigung in einer Tiefe bis 80 mH2O durchgeführt wurde. Für die nähere Zukunft ist auch die Einführung von
Langzeittauchgängen im Bereich der typischen Sättigungstiefen vorgesehen.
Eine der Maßnahmen, die sich aus der Analyse des mit der Erweiterung dieser Kompetenzen verbundenen Risikos ergeben, ist die Notwendigkeit der
kritischen Überprüfung des hyperbaren Behandlungssystems in Fällen der Dekompressionskrankheit1.
Schlüsselwörter: Dekompressionskrankheit, kohlensäurehaltige Tauchgänge.
En los últimos tiempos ha ampliado sus competencias en cuanto a las posibilidades de realización de tareas subacuáticas incluyendo el buceo
independiente, realizado fuera de la zona de saturación80 ଶ . En un futuro próximo también se introducirán inmersiones a largo plazo en el rango de
profundidades de saturación típicas.
Una de las acciones resultantes del análisis de riesgo relacionado con la ampliación de estas competencias es la necesidad de llevar a cabo una revisión
1
crítica del sistema de seguridad para el tratamiento hiperbárico de los casos de enfermedades por descompresión.  .
Palabras clave: enfermedad por descompresión, inmersiones saturadas.
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WSTĘP

INTRODUCTION

Obecnie w  ܴܲ ܹܯwykorzystywany jest system
tabel rekompresji leczniczej ܶܶ2 zaproponowany przez
ܷܵ ܰܽ[ ݕݒ1]. Powstał on, w wyniku analizy możliwych do
zastosowania, efektywnych ܶܶ stosowanych do
hiperbarycznego leczenia różnych postaci choroby
dekompresyjnej ܵܥܦ, ze szczególnym uwzględnieniem
a k c e l e r a c j i 3 procesu desaturacji gazami obojętnymi
poprzez
wykorzystanie
tlenu
 ݕݔ− ܶܶ ܷܵ ܰܽݕݒ.
Zapewnia on pokrycie leczenia hiperbarycznego dla
znacznego odsetka przypadków ܵܥܦ. Wykorzystanie tych
procedur w miejsce tradycyjnych sposobów leczenia
skraca czas w porównaniu z metodami saturacyjnymi [2].
Wymaga
także
skromniejszego
wyposażenia
hiperbarycznego,
obniżając
niezbędne
koszty
inwestycyjne. Umożliwia to upowszechnienie metod
rekompresji i późniejszej dekompresji profilaktycznej,
ratunkowej, a później leczniczej w miejscu powstania
przypadku [ ܵܥܦ3,4].
Przy obecnie planowanym wzroście kompetencji
w zakresie wykonywania prac podwodnych, ܴܲ ܹܯ
powinna jednak wziąć pod rozwagę powrót do niektórych
tradycyjnych ܶܶ, z saturacyjnymi  ݐܽݏ− ܶܶ włącznie.
Dla ciężkich przypadków ܵܥܦ, przykładowo
wynikłych w skutek eksplozywnej dekompresji4, podczas
ܶܿݕݓݏ݇݅݉ݕݎℎ ܶݔ/ ܿݕݓݏ݈݇݅݁ܪℎ ݔܪ,
niezależnych
nurkowań głębokich prowadzonych poza strefą saturacji,
najskuteczniejszymi metodami ratunkowymi są nadal
 ݐܽݏ− ܶܶ.

DEKOMPRESJA
Kiedy nurek wynurza się, ciśnienie otoczenia
ulega obniżeniu, a gazy inertne5 rozpuszczone
w tkankach ulegają redystrybucji w każdym kierunku
występowania mniejszej ich prężności. Pożądanym dla
procesu desaturacji jest przepływ gazów inertnych
w kierunku światła naczynia krwionośnego, skąd mogą
być transportowane do płuc i na drodze wymiany
gazowej
eliminowane
z
organizmu.
Taki
jednokierunkowy przepływ zachodzi po saturacji6 − rys.
1.
Zmniejszenie wartości ciśnienia zewnętrznego
powoduje usuwanie poprzez krew gazów inertnych
z części tkanki przyległej do naczyń krwionośnych.
W tym czasie, gazy inertne z części komórek7, w których
występuje jego większa koncentracja, przemieszczają się
do komórek otaczających naczynia krwionośne, jak
również do innych, w których ich koncentracja jest
mniejsza. Zawartość inertu zakumulowanego w różnych
tkankach i narządach jest zależna w dużej mierze od ich
rozpuszczalności i p e r f u z j i 8 tkanki przez krew. Zawarte
w tab.1, przykładowe wartości rozpuszczalności i perfuzji,
pochodzą z badań nad eliminacją azotu z organizmu
ludzkiego podczas oddychania czystym tlenem9 po
nurkowaniach na głębokości średnie przy założeniu, że
tkanka tłuszczowa nie stanowi więcej niż 10% masy ciała
[5,6].
Zależnie od ich p e r f u z j i , tkanki mogą
tolerować nadmiar zgromadzonych w nich gazów
inertnych bez wystąpienia objawów ܵܥܦ. Pozwala to na
zwiększenie modułu napędowego10 dyfuzji poprzez
wytworzenie podwyższonej prężności rozpuszczonych
w tkankach gazów w stosunku do ich ciśnień cząstkowych

8

Currently, the Polish Navy utilises the system of
recompression tables (TT)2 proposed by the US Navy [1].
They were developed as a result of analysis of possible,
effective TT for use in the hyperbaric treatment of
various forms of decompression sickness, with particular
emphasis on the acceleration3 of the inert gas
desaturation process using oxygen  ݕݔ− ܶܶ ܷܵ ܰܽݕݒ. It
provides coverage of hyperbaric treatment for
a significant proportion of DCS cases. The use of these
procedures in place of traditional treatment methods
allows to shorten the treatment time as compared to
saturation methods [2]. It also requires less hyperbaric
equipment, thus reducing the investment costs. This
makes it possible to popularize the methods of
recompression and subsequent prophylactic, rescue and
later treatment decompression at the place of an
occurrence of a case of DCS [3,4].
However, with the currently planned increase of
competences in relation to underwater works, the Polish
Navy should consider returning to some traditional TT,
including saturation, i.e.  ݐܽݏ− ܶܶ.
For severe  ܵܥܦcases, e.g. caused by explosive
்௫
decompression4,
during
ܶݔܪ ݔ݈݅݁ܪ ݔ݅݉݅ݎ
independent deep dives outside the saturation zone,
 ݐܽݏ− ܶܶ are still the most effective rescue method.

DECOMPRESSION
As the diver ascends, the ambient pressure
decreases, and the inert5 gases dissolved in the tissues are
redistributed in each direction towards places where the
pressure is lower. What is desirable for the desaturation
process is the flow of the inert gases towards the lumen of
the blood vessel from where they can be transported to
the lungs and eliminated from the body by means of gas
exchange. This unidirectional flow occurs following
saturation6 − fig. 1.
The reduction of external pressure results in the
removal through the blood of inert gases from the part of
the tissue adjacent to the blood vessels. At this time, inert
gases from parts of the cells7 in which their concentration
is higher, move to the cells surrounding the blood vessels,
as well as to others in which their concentration is lower.
The content of the inert gas accumulated in various
tissues and organs depends largely on its solubility and
tissue perfusion8 by blood. The example values of
solubility and perfusion contained in Table 1 come from
studies on the elimination of nitrogen from the human
body during breathing with pure oxygen9 after dives at
a medium depth, assuming that the body fat does not
constitute more than 10% of the body mass [5,6].
Depending on their perfusion, tissues can
tolerate the excess of accumulated inert gases without
generating symptoms of DCS. This allows to increase the
diffusion drive module10 by creating an increased
pressure of dissolved gases in tissues in relation to their
partial pressures in the respiratory atmosphere, thus
intensifying the decompression processes.
The course of decompression under isobaric
conditions is also shown in Fig. 1. Isobaric decompression
is most often applied when resting on the surface. The
decompression process usually results in the diver being
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w
atmosferze
oddechowej,
dając
możliwość
intensyfikowania procesów dekompresji.
Na rys. 1 uwidoczniono także przebieg
dekompresji w warunkach izobarycznych. Dekompresję
izobaryczną najczęściej wykorzystuje się podczas
odpoczynku na powierzchni. Proces dekompresji
prowadzi z reguły do pozostawienia organizmu w fazie
bezpiecznego przesycenia.

left in a phase of safe saturation.

Fig. 1 The scheme of distribution of an inert gas near a blood vessel during the compression and decompression processes.
Rys. 1 Schemat rozprzestrzeniania się gazu inertnego w pobliżu naczynia krwionośnego podczas procesu kompresji i dekompresji.
Tab. 1
Selected parameters for different tissues and organs during nitrogen elimination when breathing oxygen after air diving at medium depths [5,6].
Niektóre parametry dla różnych tkanek i narządów podczas eliminacji azotu podczas oddychania tlenem po nurkowaniu powietrznym na głębokości średnie
[5,6].

mass [݃]
water content [݃]
fat content [݃]
nitrogen content [ܿ݉ଷ ]
blood perfusion [ܿ݉ଷ  ݉݅݊ ିଵ ]
nitrogen transport in the first minute ܿ݉ଷ  ݉݅݊ିଵ
desorption half time [݉݅݊]

15000
12000
350
126
4000
40
1.9

37000
30000
100
275
1200
12
16

3500
2000

18
80
0.8
16

1500
240
1200
63
50
0.5
85

Adipose tissue

Marrow bones (rich in fat)

Cellular bones (no fat)

spinal
Muscles, skin,
nervous system

Specification

Blood, brain, heart, kidneys

cord,

Groups of tissues and organs

9500
2000
7000
368
375
3.75
69
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W niektórych przypadkach pozostawiony
w tkankach depozyt gazów inertnych jest potencjalnie
niebezpieczny. Wykorzystywane tabele dekompresyjne
powinny precyzować zasady dekompresji izobarycznej
przebiegającej podczas obowiązkowego odpoczynku na
powierzchni. Podejmowanie wysiłku po dekompresji
może powodować dynamiczne wyciskanie zawartych
w tkance mięśniowej gazów inertnych, powodując
zachwianie równowagi i wydzielenie się wolnej fazy
gazowej, potencjalnie zwiększając ryzyko wystąpienia
objawów ܵܥܦ. Po saturacji podejmowanie najmniejszego
wysiłku może powodować utratę h o m e o s t a z y 11
z wielu powodów, jak brak szybkiej adaptacji z warunków
hiperoksycznych do normoksycznych. Wydatkowanie
wysiłku po dekompresji może powodować szybkie
zakwaszenie krwi, zmniejszając efektywność transportu
tlenu przez hemoglobinę. Prowadzi to do utrudnień
w procesie dekompresji izobarycznej na powierzchni,
choć ciśnienie i skład atmosfery oddechowej sprzyja
efektywnemu jej przebiegowi.
Zmiana ciśnienia atmosferycznego podczas lotu
samolotem12 lub śmigłowcem narusza warunki
równowagi po dekompresji13 ze względu na stosunkowo
szybki spadek ciśnienia na wysokości przelotu14. Może to
spowodować zachwianie ustalonej, w stosunku do
ciśnienia atmosferycznego, równowagi15 i wydzielenie się
wolnej fazy gazowej, prowadząc do wystąpienia objawów
ܵܥܦ.
Zmiana czynnika oddechowego na inny
aktywuje zjawiska kontrdyfuzji, która przy dużych
różnicach w rozpuszczalności dyfundujących gazów
inertnych może spowodować zwiększenie ich prężności
w tkankach także przy stałym ciśnieniu zewnętrznym.
Kontrdyfuzja może doprowadzić wtedy do wydzielenia
się wolnej fazy gazowej, mogącej powodować wystąpienie
objawów ܵܥܦ. Zjawiska kontrdyfuzji występują nie tylko
przy zmianie czynnika oddechowego w hiperbarii, lecz
także w warunkach normobarycznych16.
Szczególnym rodzajem zmiany czynnika
oddechowego jest wykorzystanie tlenu lub mieszanin
o zwiększonej zawartości tlenu17 do a k c e l e r a c j i
procesów dekompresji. Tlen wymywając z tkanek gazy
inertne18 jest następnie w nich szybko metabolizowany,
tworząc lukę prężności nazywaną potocznie „okienkiem
tlenowym” [4]. Użycie tlenu i mieszanin bogatych w tlen
stanowi nie tylko podstawę a k c e l e r a c j i dekompresji,
lecz także sposobów leczenia niektórych postaci ܵܥܦ.

DCS
W
artykule
przyjęto
podział
ܵܥܦ19
zaproponowany przez W i e n k e g o − tab.2. Do najczęściej
spotykanych przypadków należą:  ܫ−  ܵܥܦi  ܫܫ− ܵܥܦ.
Uważa się, że są one, przede wszystkim, powodowane
wydzieleniem się w znacznych ilościach wolnej fazy
gazowej w tkankach. Ich wczesne objawy mogą być
efektywnie leczone metodami hiperbarycznymi przy
wykorzystaniu ܶܶ, prowadzącymi do zmniejszenia
rozmiarów pęcherzyków wolnej fazy gazowej, dając
możliwość ich resorpcji oraz eliminacji drogą oddechową.
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In some cases, an inert gas deposit left in tissues
is potentially dangerous. The utilised decompression
tables should specify the principles of carrying out
isobaric decompression during mandatory rest on the
surface. Physical activity following decompression may
result in the dynamic extrusion of inert gases contained in
muscle tissue, thus causing imbalance and the release of
a free gas phase, potentially increasing the risk of DCS
symptoms. After saturation, making the least effort can
cause loss of homeostasis11 owing to different reasons,
such as lack of quick adaptation from hyperoxic to
normoxic conditions. A physical activity following
decompression may cause rapid acidification of the blood,
thus reducing the efficiency of oxygen transport by
haemoglobin. This leads to difficulties in the process of
isobaric decompression on the surface, although the
pressure and composition of the respiratory atmosphere
is favourable.
The atmospheric pressure change during a flight
in an aircraft12 or helicopter violates the state of balance
after decompression13 due to a relatively rapid pressure
drop at flight altitude14. This may cause an imbalance of
the established equilibrium15 in relation to atmospheric
pressure and initiate a free gaseous phase, leading to the
development of DCS symptoms.
The replacement of one breathing mix with
another activates the phenomenon of counterdiffusion,
which, with large differences in the solubility of diffusible
inert gases, may result in an increase in tissue pressure
even under constant external pressure. Counterdiffusion
may then lead to the initiation of a free gaseous phase,
which in turn may produce symptoms of DCS.
Counterdiffusion phenomena occur not only when the
breathing mix changes in hyperbaric conditions, but also
in normobaric conditions16.
A specific type of breathing mix change is the use
of oxygen, or mixtures with increased oxygen content17,
to accelerate decompression processes. After removing
inert gases18 from tissues, the oxygen becomes quickly
metabolised in them, thus creating a pressure gap
commonly referred to as an "oxygen window" [4]. The use
of oxygen and oxygen-rich mixtures is not only the basis
for decompression acceleration, but also for the
treatment of certain forms of DCS.

DCS
In the paper the DCS19 division proposed by
Wienke was adopted – tab. 2. The most common cases
include: I-DCS and II-DCS. It is believed that they are
primarily caused by the release of a significant amount of
free gas in to tissues. Their early symptoms can be
effectively treated with hyperbaric methods using TT,
leading to a reduction in the size of the free gas phase
bubbles, enabling their resorption and elimination by
inhalation.
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Tab. 2
Decompression sickness () division [7].
Podział choroby dekompresyjnej  [7].

  
  

  

  

Decompression sickness of the limbs is manifested by local limb pain, itching of the skin, local
redness of the skin, swelling or weakness of the knees, hips, elbows, muscles or skin.
Decompression sickness of the central nervous system manifests itself in confusion, anxiety,
paralysis, shortness of breath and chest pain, difficulty breathing, loss of consciousness,
difficulties in focusing attention, problems with maintaining balance and an upright posture,
especially maintaining the spine.
Decompression sickness of the inner ear is manifested by impaired hearing, dizziness, ringing
and tinnitus or nausea and is the result of pressure affecting the balance of the organs in the inner
ear.
Sterile bone necrosis is manifested by mechanical bone damage, structural damage, local
mineralisation, in particular by attacking long bones.

  
najczęściej
powodowany
jest
wytrąceniem
się
wolnej
fazy
gazowej
w tkance tłuszczowej i łącznej a    w tkance
nerwowej. Występowanie wolnej fazy gazowej w tkance
nerwowej, zwłaszcza ulokowanie jej w otoczce
mielinowej20,
może
powodować
utrudnianie
przewodzenia
nerwowego
powodując
objawy
neurologiczne:   . Blokowanie przepływu krwi
przez pęcherze wolnej fazy gazowej może powodować
miejscowe niedokrwienie prowadzące do martwicy.
Zatory gazowe są szczególnie groźne dla mózgu. Uważa
się też, że mogą rozwinąć się do postaci   
w kościach i stawach.
Mechaniczne działania niszczące nie są jedynymi
objawami patologicznymi indukowanymi przez wolną
fazę gazową. Reakcje obronne organizmu indukowane
przez wolną fazę gazową nie muszą być związane
bezpośrednio z jej mechanicznym oddziaływaniem, lecz
posiadają także biochemiczne podłoże powstawania bólu.
Teoria ta zwana aktywacją dopełniacza21 wydaje się być
dobrze udokumentowana [8]. Istnieje kilka teorii na
prawdopodobny mechanizm indukowania się bólu dla
objawów    [9]. Pojawia się on, gdy pęcherzyki
wolnej fazy gazowej osiągną na tyle duże rozmiary, aby:
•
drażnić zakończenia nerwowe powodując ich
przemieszczanie,
•
blokować naczynia włosowate powodując
niedokrwienie i obumieranie tkanek, które
wydalając
substancje
czynne
ostrzegają
chemiczne mózg o uszkodzeniach, indukując
uczucie bólu generowanego przez mózg,
•
uaktywnić biochemiczną reakcję produkcji
przeciwciał, które także stymulują ból
sygnalizujący ich obecność w żywych
komórkach.
   może być wynikiem blokowania
przepływu krwi do rdzenia kręgowego, co powoduje
zwolnienie stymulacji lub zahamowanie wyższych funkcji
mózgowych22.
   może być powodowany zjawiskami
kontr-dyfuzji lub/i osmozy23 rozpuszczonych gazów
inertnych powodującymi podwyższenie jego prężności
i przemieszczenia płynów ustrojowych w uchu
wewnętrznym. Płyny ustrojowe dążą do wyrównania
stężenia zawartych w nim gazów poprzez swe
przemieszczanie powodując rozcieńczanie roztworu
bardziej stężonego. Może to pociągać za sobą zwiększenie
ilości płynów w organach ucha wewnętrznego a co za tym
idzie wzrost ciśnienia powodujący zaburzenia pracy

I-DCS is usually caused by the precipitation of
a free gaseous phase in adipose and connective tissue and
II-DCS in nervous tissue. The presence of a free gaseous
phase in the nervous tissue, especially its location in the
neurolemma20, may cause obstruction of nerve
conduction and result in neurological symptoms: II-DCS.
Blockage of blood flow through the bubbles generated by
the free gaseous phase may cause local ischaemia leading
to necrosis. Gas emboli are particularly dangerous for the
brain. It is also believed that they may develop into IVDCS in the bones and joints.
Mechanical destructive actions are not the only
pathological symptoms induced by the free gaseous
phase. The body's defensive reactions induced by the free
gaseous phase need not be directly related to its
mechanical action, but they also have a biochemical basis
for pain formation. This theory, which is referred to as
complement activation21 appears to be well documented
[8]. There are several theories on the probable
mechanism of inducing pain for the symptoms of I-DCS
[9]. It appears when the bubbles of the free gaseous phase
reach a size large enough to:
irritate the nerve endings by causing
•
their displacement,
block capillaries causing ischaemia and death of
•
tissues which by excreting active substances
warn the brain by means of chemical warnings,
inducing a feeling of pain generated by the brain,
•
activate the biochemical reaction of antibody
production, which also stimulates pain
signalling their presence in living cells.
   may be the result of blockage of blood
flow to the spinal cord resulting in the release of
stimulation or inhibition of higher brain functions22.
   may be caused by counter-diffusion
and/or osmosis23 of dissolved inert gases causing an
increase in their pressure and displacement of bodily
fluids in the inner ear. Bodily fluids aim to compensate for
the concentration of the gases contained there, causing
dilution of a more concentrated solution by their
migration. This may result in an increase in the volume of
fluids in the organs of the inner ear and, as a result, an
increase in pressure causing abnormal functioning of the
labyrinth [10].
Theoretically, the symptoms of III-DCS may also
be caused by anomalies appearing on the surface of cell
membranes, for which counter-diffusion caused by
gradients of content of various inert gases is responsible.
When a gas is diffused in one direction and the other gas
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błędnika [10].
Teoretycznie objawy  ܫܫܫ−  ܵܥܦmogą być także
powodowane anomaliami pojawiającymi się na
powierzchni błon komórkowych, za które odpowiedzialna
jest
kontr-dyfuzja
powodowana
wystąpieniem
gradientów zawartości różnych gazów inertnych. Podczas
dyfundowania gazu w jednym kierunku, natomiast
drugiego gazu w przeciwnym kierunku, ich przeciwbieżne
strumienie powodują na granicy faz zakłócenia wymiany
gazowej, dodatkowo różnice w ich naturalnej
rozpuszczalności w tkankach24 mogą powodować
nagromadzenie gazów poza granice ich rozpuszczalności
także w warunkach izobarycznych [11]. Wzajemne ich
współzawodniczenie o obecność w roztworze może
spowodować wypieranie jednego z nich25 [12].
Trudno jednoznacznie orzec, jakie jest
powiązanie  ܸܫ−  ܵܥܦz procesami dekompresji.
Statystycznie choroba ta jest istotna dla nurków
zawodowych i pracowników kesonowych. Obie grupy
zawodowe wielokrotnie eksponowane są na działanie
wysokiego ciśnienia. Prawdopodobnie powtarzana
szybka kompresja i zawartość ditlenku węgla sprzyjają
indukowaniu się objawów jałowej martwicy kości. Także
długie ekspozycje na ciśnienia parcjalne tlenu powyżej
60 ݇ܲܽ mogą sprzyjać powstawaniu objawów jałowej
martwicy kości, choć mechanizm takiego działania jest
trudny do ustalenia.
Występujące na skutek dehydratacji, podobne
objawy jak  ܸܫ−  ܵܥܦobserwowane są u koni
wyścigowych i alkoholików. Objawami są miejscowe
martwice kości bez indukowania ich przez infekcje26. Jeśli
patologiczne stwardnienia pojawiają się w środkowej
okolicy kości, to nie powoduje to utrudnienia funkcji
życiowych. Jeśli zmiany patologiczne pojawią się
w stawach, to może powodować powstawanie odprysków
oraz niszczenie stawu. Przyjmuje się, że jałowa martwica
kości jest objawem  ܸܫ− ܵܥܦ. Na indukowanie objawów
 ܸܫ−  ܵܥܦmoże mieć wpływ wolna faza gazowa
powodująca embolię27 i w ten sposób niedokrwienie
spowodowane
czopowaniem
drobnych
naczyń
krwionośnych znajdujących się w kanalikach kostnych.
Mechanizmy powstawania objawów  ܸܫ−  ܵܥܦnie mają
jednoznacznego wytłumaczenia. Jak wspomniano,
prawdopodobnym mechanizmem jest blokowanie
dopływu krwi do szpiku kostnego i żywej tkanki kostnej
przez pęcherzyki wolnej fazy gazowej lokalizujące się
w naczyniach kapilarnych [3]. Obserwowano powiązanie
występowania objawów bólu w stawach z poziomem
zawartości „żółtego” szpiku w kościach. „Żółty” szpik jest
mniej ukrwiony28 i zawiera więcej tłuszczu niż jego
odmiana „czerwona”. Łącząc to z ogólnie znaną dobrą
rozpuszczalnością gazów inertnych w tłuszczach można
domniemywać, że trudności w transporcie gazu z wnętrza
kości mogą być przyczyną występowania objawów
chorobowych [5].
Leczenie  ܫܫܫ−  ܵܥܦi  ܸܫ−  ܵܥܦmetodami
hiperbarycznymi nie jest wskazane. Podjęcie leczenia
 ܫܫܫ−  ܵܥܦrekompresją leczniczą przy wykorzystaniu ܶܶ
poza strefą saturacji powoduje wręcz znaczne pogłębienie
objawów chorobowych [13]. Uwaga ta jest istotna, gdyż
 ܫܫ−  ܵܥܦi  ܫܫܫ−  ܵܥܦjest trudny do łatwego rozróżnienia.
Podczas saturacji  ܫ−  ܵܥܦmoże wystąpić po
wycieczce na głębokości mniejsze niż p l a t e a u saturacji
lub w czasie dekompresji, po zakończeniu saturacji.
Objawia się typowymi bólami na pograniczu mięśni
szkieletowych i ścięgien, w sąsiedztwie dużych stawów,
szczególnie stawów kolanowych. Może on być
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in the opposite direction, their counterflows cause
disruptions to the gaseous exchange at the borderline of
the phases. In addition, differences in their natural
solubility in tissues24 may cause the accumulation of
gases beyond their solubility limits also under isobaric
conditions [11]. Their mutual competition for a place in
the solution may result in the displacement of one of
them25 [12].
It is difficult to say unequivocally what is the
connection between IV-DCS and decompression
processes. Statistically, this disease is of importance for
professional divers and caisson workers. Both
professional groups are repeatedly exposed to high
pressures. It is probable that repeated rapid compression
and carbon dioxide content promote the induction of
symptoms of sterile bone necrosis. Also long exposures to
oxygen partial pressures above 60 kPa may contribute to
the development of the symptoms of sterile bone
necrosis, although this mechanism is difficult to
determine.
Dehydration symptoms similar to IV-DCS are
observed in racing horses and alcoholics. Symptoms are
local bone necrosis without being induced by infection26.
If pathological sclerosis occurs in the central area of the
bone, it does not hinder vital functions. If pathological
changes appear in the joints, it may cause splinters and
joint damage. It is assumed that sterile bone necrosis is
a symptom of IV-DCS. Induction of IV-DCS symptoms may
be triggered by the free gaseous phase causing embolia27
and thus ischaemia caused by the plugging of small blood
vessels in bone tubules. The mechanisms of the
development of IV-DCS symptoms have no clear
explanation. As mentioned above, a probable mechanism
is the blocking of blood supply to the bone marrow and
living bone tissue by bubbles of the free gaseous phase
localised in capillary vessels [3]. A correlation was
observed between the occurrence of pain symptoms in
joints and the level of "yellow" bone marrow content in
bones. "Yellow" marrow is less irrigated with blood28 and
contains more fat than its "red" variety. In combination
with the generally known good solubility of inert gases in
fats, it can be assumed that difficulties in transporting gas
from the inside of the bones may be the cause of disease
symptoms [5].
Treatment of III-DCS and IV-DCS with
hyperbaric methods is not recommended. In fact, treating
III-DCS with therapeutic recompression using TT outside
the saturation zone results in a significant deepening of
disease symptoms [13]. This remark is important as IIDCS and III-DCS are difficult to distinguish.
During saturation the symptoms of I-DCS may
occur after a trip to depths shallower than the plateau of
saturation or during decompression following saturation
completion. It is manifested by typical sores on the
borderline of skeletal muscles and tendons, in the vicinity
of large joints, in particular knee joints. It may be
preceded by skin symptoms such as itching, rash,
spottiness or marbling of skin. The most common initial
symptom is increasing stiffness in the knee joints, which
makes it difficult to move. Next, pain appears in the joints
and intensifies within the lapse of a few hours. However,
divers should be sensitised to differentiate between pain
caused by minor injuries or effort29 and such that may be
due to decompression. For this purpose, you should
carefully consider the history of the development and
exacerbation of pain. If it is unlikely that it arose before
the beginning of the decompression process, and the pain
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poprzedzony objawami skórnymi, jak swędzenie,
wysypka, plamistość czy marmurkowatość skóry.
Najczęstszym objawem początkowym jest zwiększająca
się sztywność w obrębie stawów kolanowych,
utrudniająca poruszanie się. Następnie w obrębie stawów
pojawia się ból, narastający w ciągu kilku godzin. Należy
jednak uczulić nurków, aby potrafili różnicować bóle
występujące na skutek drobnych urazów czy po wysiłku29
od mogących mieć przyczyny dekompresyjne. Należy
w tym celu dokładnie rozważyć historię powstania
i nasilania się objawów bólowych. Jest mało
prawdopodobne, aby powstała przed rozpoczęciem
procesu dekompresji, niezmienna w czasie bolesność była
spowodowana .
   powstały podczas wycieczki z p l a t e a u
saturacji oraz do 60
po wycieczce powyżej
głębokości p l a t e a u saturacji, powinien być traktowany
podobnie jak   , ponieważ w tym przypadku
objawy    najczęściej są jedynie pierwszym
symptomem poważniejszych objawów.
Leczenie objawów  podczas saturacji
odbywa się inaczej, niż po zakończonym nurkowaniu
saturowanym i operacyjnych nurkowaniach poza strefą
saturacji [4].
Sposoby
leczenia
hiperbarycznego

w saturacji mogą być także wykorzystane, jako metody
leczenia hiperbarycznego  po nurkowaniach poza
strefą saturacji [14]. Skuteczność takich metod powinna
być wyższa od pozostałych, lecz są to metody
długotrwałe. Często efektywniejsze jest leczenie przy
pomocy tlenowych tabel leczniczych   , z których
najpopularniejszym jest systemem tabel
 
   [15,1].
Leczenie przypadków    i   
powinno opierać się na jak najszybszym wdrożeniu
leczenia hiperbarycznego przy wykorzystaniu  tak, aby
nie dopuścić do indukowania mechanizmów obronnych
organizmu.
Pierwszym
parametrem
leczniczym
jest
oddziaływanie
ciśnienia,
powodujące
kompresję
wytrąconej w tkankach wolnej fazy gazowej. Kompresja,
przede
wszystkim,
prowadzi
do
zmniejszenia
oddziaływania mechanicznego gazu na tkanki,
odblokowuje przepływ krwi w naczyniach włosowatych
oraz zapobiega opisanej wcześniej reakcji odpowiedzi
układu odpornościowego.
Drugim parametrem jest czas potrzebny na
przywrócenie
h o m e o s t a z y 30,
resorpcję
gazu
w tkankach i płynach ustrojowych, następnie transport
nadmiaru rozpuszczonego gazu do krwi. Przez krew
p e r f u n d u j ą c ą tkanki organizmu oraz tkankę płucną,
dokonanie eliminacji nadmiaru gazu z organizmu na
drodze oddechowej. Czynnikiem intensyfikującym proces
leczenia hiperbarycznego jest użycie tlenu lub mieszanin
wzbogaconych w tlen31:   .
Proces dekompresji leczniczej może być także
wspomagany farmakologicznie poprzez rozrzedzenie
krwi, odpowiednie nawodnienie, podanie środków
przeciwbólowych,
przeciwzakrzepowych
i przeciwzapalnych itp. Dowolne operowanie ciśnieniem,
czasem i składem czynnika oddechowego często jest
utrudnione
zjawiskiem
toksyczności
tlenowej,
kontrdyfuzji, oporami oddechowymi itp. Problematyka
toksyczności tlenowej została tutaj pominięta, jako zbyt
rozległa i stanowiąca kanwę osobnych artykułów [4,16].
Modelowanie kontrdyfuzji nie zaowocowało
dotychczas spójną teorią, choć zjawiska kontrdyfuzji

was unchanging over time, it was caused by DCS.
I-DCS which developed during a trip from the
saturation plateau and up to 60 minutes after a trip above
the saturation plateau depth, should be treated in the
same way as II-DCS, because in this case I-DCS symptoms
most frequently are only a first sign of more serious
symptoms.
Treatment of DCS symptoms during saturation is
different from the treatment applied after a completed
saturation diving and operational dives outside the
saturation zone [4]. Hyperbaric treatment of DCS in
saturation may also be used as a hyperbaric DCS
treatment method following dives performed outside the
saturation zone [14]. The effectiveness of such methods
should be higher than that of other methods, but these are
long-term methods. Often, treatment with oxy-TTT
treatment tables is more effective, the most popular of
which is the oxy-TTT US Navy table system [15,1].
Treatment of I-DCS and II-DCS cases should be
based on the quickest possible implementation of
hyperbaric treatment using TT in order to prevent the
induction of the body's defence mechanisms.
The first therapeutic parameter is the influence
of pressure, which causes compression of the precipitated
free gaseous phase in the tissues. Compression, first of all,
leads to the reduction of the mechanical effects of gas on
tissues, unblocks the blood flow in capillaries and
prevents the described reaction of the immune system.
The second parameter is the time needed to
restore homeostasis30, resorption of gas in tissues and
body fluids, and then transport the excess dissolved gas to
the blood. Through the blood perfusing tissues of the
body and the pulmonary tissue, the excess gas is
eliminated from the body through the respiratory tract.
The factor intensifying the process of hyperbaric
treatment is the use of oxygen or mixtures enriched with
oxygen31:   .
The process of therapeutic decompression can
also be supported pharmacologically by dilution of blood,
appropriate hydration, administration of analgesics,
anticoagulants, antithrombotic and anti-inflammatory
agents, etc. The freedom in applying different pressures,
time spans and compositions of the breathing mix is often
limited by the phenomenon of oxygen toxicity, counterdiffusion, respiratory resistance, etc. The problem of
oxygen toxicity has been omitted in this paper, as it is too
extensive and has already been discussed in separate
articles [4,16].
Counter-diffusion modelling has not yet resulted in
a coherent theory, although the phenomena of
counterdiffusion are relatively frequent in dives [17,18]. The
occurrence of DCS symptoms associated with
counterdiffusion can be divided into two forms: cutaneous
SICD32 and intraorganic DTICD33. The cutaneous forms
accompany the situation when the diver breathes with
a different breathing mixture from the surrounding one [11].
For example, the Polish Navy utilises deep diving technology
using Tx as a breathing mix while the suit is filled with air.
During the decompression phase, the diver
replaces the breathing mix with air during transfer under
pressure and then undergoes oxygen decompression. Most
divers exhibit slight skin symptoms of I-DCS in the form of
pruritus. DTICD34 symptoms accompany sequential changes
in the breathing mix. Both the sequential changes in the
breathing mix from lighter to heavier, and vice versa, may
cause DCS symptoms even if not accompanied by a change in
depth – ICD34. The combination of the phenomena of gas
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towarzyszą stosunkowo często nurkowaniom [17,18].
Występowanie objawów  ܵܥܦzwiązanych ze zjawiskiem
kontrdyfuzji można podzielić na dwie formy: skórne ܵܦܥܫ32
oraz wewnątrzustrojowe ܦܥܫܶܦ33. Skórne postaci
towarzyszą sytuacji, gdy nurek oddycha innym czynnikiem
oddechowym niż jest on otoczony [11]. Przykładowo,
w  ܴܲ ܹܯstosuje się technologię nurkowań głębokich
z wykorzystaniem ܶݔ, jako czynnika oddechowego, zaś
skafander jest wypełniony powietrzem.
W fazie dekompresji nurek zmienia czynnik
oddechowy na powietrze podczas transferu pod ciśnieniem,
następnie przechodzi dekompresję tlenową. U większości
nurków występują lekkie skórne objawy  ܫ−  ܵܥܦpod
postacią świądu skóry. Objawy  ܦܥܫܶܦtowarzyszą
sekwencyjnym zmianom czynnika oddechowego. Zarówno
sekwencyjne zmiany czynnika oddechowego z lżejszego na
cięższy, jak i odwrotnie, mogą powodować objawy ܵܥܦ
nawet, jeżeli nie towarzyszą temu zmiany głębokości –
ܦܥܫ34. Kombinacja zjawisk dyfuzji gazów przez błony
komórkowe oraz ich rozpuszczalności w tkankach może
spowodować przekroczenie granicy nasycenia i wydzielenie
się wolnej fazy gazowej w tkankach powodując objawy ܵܥܦ,
dotyczy to szczególnie kontrdyfuzji hel/azot [19].
Należy liczyć się z możliwością wystąpienia
zjawiska kontrdyfuzji przy zastosowaniu do leczenia
 ݕݔ− ܶܶ ܷܵ ܰܽ ݕݒpo wypadku zaistniałym podczas
ܶݔ/ ݔܪnurkowań głębokowodnych czy saturowanych. Przy
stosowaniu ܶܶ  ܺܧܯܱܥzaproponowanych przez francuską
firmę  ܺܧܯܱܥistnieje możliwość minimalizowania
prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska kontrdyfuzji
poprzez dobór do leczenia czynnika oddechowego, na
którym wystąpiły objawy [ ܵܥܦ14].
Powszechnie wykorzystywane w świecie tabele
dekompresji nurków pozwalają zazwyczaj jedynie na
przemieszczanie się nurka w toni wodnej, bez obciążenia
dodatkowym wysiłkiem. Spowodowane jest to
występującym
w
warunkach
hiperbarycznych
dodatkowym obciążeniem. Przykładowo, nurkowie
stosują kombinezony, w których wykonywanie pracy
wymaga dodatkowego wysiłku, nurkowie muszą także
posiadać depozyt czynnika oddechowego, wymagający
wydatkowania dodatkowego wysiłku związanego
z koniecznością jego przemieszczania wraz z nurkiem itd.
Jedynie niektóre tabele dekompresji dopuszczają
dodatkowy wysiłek35 związany z wykonywaniem
użytecznej pracy pod wodą. Ograniczenie to jest związane
z koniecznością późniejszego przechodzenia dekompresji.
Proces dekompresji będzie zakłócany produktami
przemiany materii powstałymi na skutek wysiłku.
Przykładowo,
zakwaszenie
organizmu
kwasem
mlekowym powstające w skutek przemian anaerobowych
powoduje zakwaszenie krwi.
W tych warunkach hemoglobina traci normalny
poziom efektywności przenoszenia tlenu. Utrudnia to
wymianę gazową i przez to zakłóca proces dekompresji36.
Precyzyjne uwzględnienie wpływu obciążenia pracą na
planowaną dekompresję jest utrudnione. Jedynie
nurkowania saturowane dają nurkom możliwość
wydatkowania stosunkowo dużych wysiłków, gdyż
proces dekompresji jest odroczony odpowiednio
dobranym, stosunkowo długim, okresem odpoczynku
przeznaczonym na stabilizację37.
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diffusion through cell membranes and their solubility in
tissues may result in the exceeding of the saturation limit and
the release of a free gaseous phase in tissues causing
symptoms of DCS, which is particularly the case with
helium/nitrogen counterdiffusion [19].
Counterdiffusion may occur in the course of oxy-TT
US Navy treatment after an accident occurring during Tx/Hx
deep-water or saturation dives. With the use of TT COMEX
proposed by the French company COMEX, it is possible to
minimise the likelihood of counterdiffusion by including in
the treatment the breathing mix that was used when the
symptoms of DCS occurred [14].
Divers' decompression tables, commonly used
around the world, usually only allow the diver to move
around in the depths, without being burdened with
additional effort caused by hyperbaric conditions. For
example, divers must wear suits which result in more
effort being needed to carry out activities under water,
they must also carry at least a small reserve of the
breathing mixture on their backs, which requires an extra
amount of effort associated with carrying it around
during performance of the dive, etc. Only part of the
decompression tables allow for additional effort35 in
performing useful work underwater. This limitation is
due to the need to undergo decompression later. The
decompression process will be then disturbed by
metabolic products resulting from the effort. For example,
the acidification of the body with lactic acid as a result of
anaerobic metabolism results in blood acidification.
Under these conditions, haemoglobin loses its
normal oxygen transfer efficiency. This hinders gas
exchange and thus interferes with the decompression
process36. Accurate assessment of the impact of workload
on the planned decompression is difficult. Only saturation
dives give divers the opportunity to make relatively large
efforts, as the decompression process is postponed by
a properly selected, relatively long rest period for the
purpose of stabilisation37.

PROCEDURES
A distinction should be made between two
different moments of implementation of recompression38
or therapeutic decompression, use: immediate and
deferred.
Postponement of therapeutic decompression
procedures usually causes complications associated with
the activation of the body's natural defence mechanisms,
which in these conditions can sometimes even be
considered as autoaggressive. Deferring the application of
hyperbaric treatment procedures may cause such
significant changes in the diver's body functioning that
the treatment has to be based primarily on the best lifesaving techniques, carried out in a specialist hospital39, in
which TT may only play a supportive role.
Decompression studies and analysis of historical
emergencies show that the postponement of
recompression, without risk of exposure to DCS
symptoms, for an air surface decompression procedure
cannot exceed 7 minutes [21]. In the case of air and Nitrox
Nx saturated decompression it is up to approx. 5 minutes
after the surface is reached [22]. It has been reported that
it is possible to withstand a practical DCS risk for up to 15
minutes, which is expressed by the probability of an
occurrence of severe symptoms of II-DCS at the level
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PROCEDURY
Należy odróżnić dwa różne momenty wdrożenia
rekompresji38 czy dekompresji leczniczej, wykorzystanie:
natychmiastowe i odroczone.
Odroczenie procedur dekompresji leczniczej
najczęściej
powoduje
powikłania,
związane
z uaktywnieniem się naturalnych mechanizmów
obronnych organizmu, które w tych warunkach czasami
można uznać wręcz za autoagresywne. Odroczenie
zastosowania procedur leczenia hiperbarycznego może
powodować tak znaczne zmiany w funkcjonowaniu
organizmu nurka, że leczenie musi opierać się
w pierwszej kolejności na najlepszych technikach
ratowania życia, realizowanych w specjalistycznym
ośrodku szpitalnym39, gdzie  mogą pełnić jedynie rolę
wspomagającą.
Z badań nad dekompresją oraz z analizy
historycznych sytuacji awaryjnych wynika, że odroczenie
rekopresji, bez narażenia na wystąpienie objawów ,
dla procedury powietrznej dekompresji powierzchniowej
wynosi do 7
[21]. Dla powietrznej i N i t r o k s o w e j
 dekompresji saturowanej do ok. 5
, od osiągnięcia
powierzchni [22]. Istnieją doniesienia o możliwości
przetrwania do 15
przy narażeniu na praktyczne
zagrożenie , wyrażane prawdopodobieństwem
wystąpienia poważnych objawów   , na poziomie
na poziomie
ூூିௌ ≜ 0,2 , zaś po czasie 30
prawdopodobieństwa
przy
wypadku
masowym
ூூିௌ ≫ 0,5 [23].
Z powyższej analizy wynika, że prowadzone
w warunkach pokoju wojskowe operacje nurkowe
powinny być zabezpieczane możliwością podjęcia
leczenia hiperbarycznego objawów  na miejscu, gdyż
transport do specjalistycznego ośrodka medycyny
hiperbarycznej staje się problematyczny z powodu
ograniczonego czasu na dokonanie ewakuacji dla
wszystkich przypadków   . Obowiązującym
konsensusem w  jest przynajmniej rozpoczęcie
leczenia   , a w miarę możliwości leczenie
wszystkich przypadków  na miejscu [24]. Przez
implementację  1432 ten pogląd obowiązuje
także oficjalnie w Siłach Zbrojnych.
Wyjątek stanowi tlenowy   , którego
leczenie nie jest wymagane, gdyż objawy zanikają
samoistnie, zaś prawdopodobieństwo ich wystąpienia
ogranicza się właściwie do przewidywań teoretycznych
[25,26]. Dotyczy to procedur, gdzie zawartość tlenu
w czynniku oddechowym należy utrzymywać na poziomie
oraz
௫௬ " 98%௩ .
Obecnie,
wzorem  
&' ()* + ), rezygnuje się z dokładnego płukania
przestrzeni
oddechowej
aparatów
nurkowych
o zamkniętym obiegu czynnika oddechowego, stąd
w obiegu znajduje się N i t r o k s  ∈ -0,85; 0,90/%௩ ଶ .
Dla takich nurkowań prawdopodobieństwo wystąpienia
objawów    jest wyższe, lecz wszystkie lekkie
przypadki    mogą być, bez istotnie zwiększonego
ryzyka trwałych następstw, leczone metodami
hiperbarycznymi  ze sporym odroczeniem40.
Można uznać, że natychmiastowe wdrożenie 
w stosunku do poszkodowanego, u którego nie występują
dodatkowe powikłania41, nie stanowi procedur
leczniczych, lecz jedynie dalszy ciąg procedur nurkowych.
W wielu krajach procedury wykorzystujące  mogą być
powierzone kierownikowi nurkowania. Istnieje sytuacja
problemowa polegająca na stwierdzeniu, czy odroczenie

ூூିௌ ≜ 0.2 , whereas after the time of 30
at the
probability level for a mass accident reaches ூூିௌ ≫
0.5 [23].
The above analysis shows that military diving
operations undertaken in conditions of peace should be
secured by the possibility of initiating hyperbaric
treatment of DCS symptoms on site, as transport to
a specialist hyperbaric medical centre becomes
problematic owing to the limited time for evacuation of all
II-DCS cases. The current consensus within NATO is as
a minimum to commence treatment of II-DCS and, if
possible, to treat all DCS cases on site [24]. Through the
implementation of the STANAG 1432 standard, this view
is also officially binding for the Polish Armed Forces.
The exception is oxygen I-DCS, which is not
required to be treated because the symptoms disappear
spontaneously and the likelihood of their occurrence is
limited to theoretical predictions [25,26]. This applies to
procedures where the oxygen content of the breathing
mix should be maintained at ௫௬ " 98%௩ . Currently,
following the example of the US Navy and Bundesmarine,
a thorough ventilation of the breathing space of a closedcircuit diving apparatus is being abandoned, hence in the
circulation there is N i t r o x  ∈ -0,85; 0,90/%௩ ଶ. In
such dives the probability of developing I-DCS symptoms
is higher, however all mild cases of I-DCS can be treated
with hyperbaric TT with a considerable deferral, without
a significantly increased risk of lasting repercussions40.
It can be argued that the immediate
implementation of TT in relation to an injured person
with no additional complications41, is not a therapeutic
procedure, but only a continuation of diving procedures.
In many countries, procedures using TT can be entrusted
to a diving supervisor. A problem situation consists in
determining whether the postponement has already
caused significant disruption of life processes. Hence, in
countries where TT procedures are implemented by the
diving supervisor, back-up is practiced in the form of
remote medical consultations and, if possible, transport of
a diving specialist to the place of initiation of hyperbaric
treatment. Continuous presence of a physician at diving
works, although formerly practiced in the Polish Navy and
now desirable, is in many cases an excessive burden in
terms of finances and organisation.

TECHNICAL REQUIREMENTS
The implementation of long-lasting hyperbaric
treatment procedures does not require the involvement
of a full-size, typical hyperbaric complex for conducting
saturation dives, but only the introduction of a few
additional subsystems. Successive modernisation of
hyperbaric facilities currently in operation in the Polish
Navy has led to the incorporation of reasonably accurate
and precise measurement systems. The question of their
unification and standards for automatic data collection
and documentation remains to be resolved. It seems that
serial production of systems for video observation, audio
recording and controlling the composition parameters, as
well as the hyperbaric atmosphere used in the
SERCÓWKA sets, would be a good solution  fig. 2.
The
automation
of
processes
of
recompression/decompression and maintenance of
partial oxygen pressure seems to be a reasonable solution
to improve the comfort of treatment procedures. The
prototypical technical applications are excellent when
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nie spowodowało już istotnego zachwiania procesów
życiowych.
Stąd
w
krajach
gdzie
procedury
wykorzystujące  wdraża kierownik nurkowania
praktykowane jest wsparcie w postaci zdalnych
konsultacji lekarskich i w miarę możliwości transport
specjalisty medycyny nurkowej do miejsca zainicjowania
leczenia hiperbarycznego. Stała obecność lekarza przy
pracach nurkowych, choć praktykowana wcześniej
w 12 34 i pożądana obecnie, jest w wielu przypadkach
zbyt dużym obciążeniem finansowym i organizacyjnym.

conducting saturation training at the DGKN-120 facility Fig. 3.

WYMAGANIA TECHNICZNE
Realizacja długotrwałych procedur leczenia
nie
wymaga
zaangażowania
hiperbarycznego
pełnowymiarowego,
typowego
kompleksu
hiperbarycznego
do
prowadzenia
nurkowań
saturowanych, lecz jedynie wprowadzenia kilku
dodatkowych podsystemów. Sukcesywna modernizacja
obecnie eksploatowanych w 12 34
obiektów
hiperbarycznych doprowadziła do wprowadzenia
wystarczająco dokładnych i precyzyjnych systemów
pomiarowych. Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia ich
unifikacji oraz standardów automatycznego gromadzenia
danych i dokumentacji. Wydaje się, że przekazanie do
seryjnej produkcji systemów obserwacji wizyjnej,
rejestracji audio i parametrów składu, oraz stanu
atmosfery hiperbarycznej, zastosowanych w zestawach
S E R C Ó W K A , stanowiłoby dobre rozwiązanie  rys. 2.
Automatyzacja
procesów:
rekompresji
/dekompresji oraz utrzymania ciśnienia cząstkowego
tlenu, wydaje się rozsądnym rozwiązaniem służącym
poprawie komfortu prowadzenia procedur leczniczych.
Prototypowe aplikacje techniczne doskonale sprawdzają
się podczas prowadzenia szkoleniowych saturacji na
obiekcie  5  120  rys. 3.

a)
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b)

Fig. 2 a) Experimental Deepwater Diving Complex DGKN-120; b) The SERCÓWKA set with visible data collection, visualisation, video and communication
system.
Rys. 2 a) Doświadczalny Głębokowodny Kompleks Nurkowy DGKN-120; b) Zestaw SRECÓWKA z uwidocznionym systemem zbierania i zobrazowania
danych, video i komunikacją.

Rozwiązania te posiadają tę ważną zaletę, że
pracują w tym samym systemie informatycznym, co
systemy pomiarowe w zestawie S E R C Ó W K A .
Wyprodukowanie ich, jako elementów serii próbnych
skonsolidowanych
z
systemem
pomiarowym
zastosowanym w zestawie S E R C Ó W K A
celem
przekazania do produkcji seryjnej, nie powinno być
długotrwałe i kosztowne. Taki system stałby się
elementem dostaw armatorskich realizowanych przez
12 34 w ramach zlecanych modernizacji czy nowych
budów obiektów hiperbarycznych w 12 34.

These solutions have the important advantage
that they operate in the same IT system as the
measurement systems used in the SERCÓWKA set. Their
manufacture, as elements of a test series consolidated
with the measuring system used in the SERCÓWKA set for
serial production, should not be long-lasting nor
expensive. Such a system would become an element of
deliveries carried out by the Polish Navy within the
framework of commissioned modernisations or building
of new hyperbaric facilities in the Polish Navy.
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a)

b)

Fig. 3 a) Elements of the pressure maintenance and modification system during the compression and decompression process at the DGKN-120 complex;
b) Elements of the oxygen partial pressure maintenance system at the DGKN-120 complex.
Rys. 3 a) Elementy wykonawcze systemu utrzymania i modyfikacji ciśnienia podczas procesu sprężania i dekompresji na kompleksie   120;
b) Elementy wykonawcze systemu utrzymania ciśnienia cząstkowego tlenu na kompleksie   120.

Podczas
przystosowywania
obiektów
hiperbarycznych
do
prowadzenia
długotrwałych
procedur leczniczych, istotne jest wyposażanie ich
w elementy systemów zachowania życia42. Większość
kompleksów hiperbarycznych używanych w 12 34
lokalizowana jest w pomieszczeniach lub kontenerach,
stąd systemy ogrzewania oparte o grzejniki
hiperbaryczne wydają się stanowić wystarczające
zabezpieczenie do utrzymania komfortu cieplnego
w komorach dekompresyjnych.
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When adapting hyperbaric facilities for longlasting therapeutic procedures, it is important to equip
them with elements of life support systems42. Most of the
hyperbaric complexes used in the Polish Navy are located
in rooms or containers, hence heating systems based on
hyperbaric radiators seem to provide sufficient thermal
comfort in the decompression chambers.
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a)

b)

Fig. 4 a)  for the system of   120, b) internal scrubber for removing carbon dioxide from the atmosphere of the hyperbaric chamber.
Rys. 4 a)  dla systemu   120, b)wewnętrzny skruber do usuwania ditlenku węgla z atmosfery komory hiperbarycznej.

Dodatkowo systemy te mogą posiadać
integralne, awaryjne podtrzymanie zasilania z systemów
4
czy
wsparcie
zewnętrzne,
przykładowo
z dodatkowego agregatu zabieranego na pokład okrętu
lub podłączenia do sieci okrętowej.
Kompleksy
hiperbaryczne
użytkowane
w 12 34 wyposażone są w systemy regeneracji
wewnętrznej w formie skruberów z wapnem sodowanym
 rys. 4b. Obiekty hiperbaryczne przewidziane do
prowadzenia długotrwałych procedur leczniczych
powinny posiadać przynajmniej możliwość dołączenia
systemów regeneracji zewnętrznej lub posiadać je na
wyposażeniu. Mogą być one pomniejszoną wersją
typowych 643 wykorzystywanych w systemach
przewidzianych do prowadzenia saturacji. Prototypy 6
zostały wyprodukowane w Akademii Marynarki Wojennej
i zwielokrotnione do serii 3 *78.  rys. 4a.
Zaprojektowanie systemów usuwania fekaliów
nastręcza
więcej
trudności
technicznych
w eksploatowanych już obiektach hiperbarycznych
z powodu braku na nie miejsca. Tam gdzie nie można
przeprowadzić stosownej modernizacji proces usuwania
fekaliów powinien być realizowany przez śluzowanie.
Długotrwałe, hiperbaryczne leczenie objawów
 powstałych podczas lub po nurkowaniach
saturowanych nie wymaga dodatkowego wyposażenia
technicznego, ze względu na występowanie na miejscu
zdarzenia pełnowymiarowego kompleksu do nurkowań
saturowanych.
Wydaje się, że należy przystosować wszystkie
kompleksy hiperbaryczne użytkowane w 12 34 do
wykorzystania w nich różnego rodzaju przenośnego
wyposażenia medycznego dedykowanego na warunki
hiperbaryczne, jak: ssaki, respiratory, defibrylatory,
monitoring 95 itp.
Można podjąć próby opracowania własnych,
prostych elementów hiperbarycznego wyposażenia
medycznego, jak: ssaki czy respiratory automatyczne.
Można podjąć także próby przystosowania istniejącego
typowego medycznego uzbrojenia technicznego na
warunki hiperbaryczne, jak systemy monitoringu 95 .
Prowadzenie długotrwałych procedur leczenia
hiperbarycznego wymaga dodatkowego zabezpieczenia
w lecznicze mieszaniny gazowe. Ich zabezpieczenie

In addition, these systems can be equipped with
integral, emergency power supply from UPS systems or
external support, for example from an additional unit that
can be taken on board a ship or connected to the ship's
network.
Hyperbaric complexes operated in the Polish
Navy are equipped with internal regeneration systems in
the form of scrubbers with sodium lime - fig.4b.
Hyperbaric facilities intended for long-lasting therapeutic
procedures should have at least the possibility of
connecting external regeneration systems or have them in
stock. They may be a reduced version of typical LSS43
used in saturation systems. LSS prototypes were
produced at the Naval Academy and multiplied to three
series  fig. 4a.
The design of faeces removal systems poses
more technical difficulties for hyperbaric facilities already
in operation due to the lack of space for them. Where
appropriate retrofitting cannot be carried out, the faeces
removal process should be carried out by sluicing.
Long-term hyperbaric treatment of DCS
symptoms occurring during or after saturation dives does
not require additional technical equipment due to the
presence of a full-size saturation diving complex at the
site of the incident.
It seems that all hyperbaric complexes used in
the Polish Navy should be adapted to include various
types of portable medical equipment dedicated to
hyperbaric conditions, such as: respirators, defibrillators,
ECG monitoring, etc.
Attempts can be made to develop our own
simple elements of hyperbaric medical equipment, such
as vacuums or automatic respirators. In addition,
attempts may be made to adapt existing typical medical
technical equipment to hyperbaric conditions, such as
ECG monitoring systems.
Long-term hyperbaric treatment procedures
additionally require securing sufficient supplies of
therapeutic gas mixtures. This may be based on
exchangeable cylinder units connected to hyperbaric gas
system installations.
Securing carbon dioxide sorbents could be based
on a regular storage management with regard to
utilisation and rotation.
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mogłoby się opierać na wymiennych zestawach
butlowych podłączanych do instalacji gazowych
systemów hiperbarycznych.
Zabezpieczenie sorbentów ditlenku węgla
mogłoby być oparte o normalną gospodarkę magazynową
z uwzględnieniem utylizacji i rotacji.

CONCLUSIONS

If a decompression accident does not cause
significant changes in homeostasis44 in addition to gas
imbalances, or they are marginal, the processes leading to
restoring the equilibrium are based on a correct selection
of time and pressure for the recompression process.
PODSUMOWANIE
Pressure should lead to compression of the free gaseous
phase, thus reducing its mechanical impact on tissues,
unblocking blood flow in capillaries and minimising the
Jeśli wypadek dekompresyjny nie spowoduje
response of the body's systems to stimuli such as
istotnych zmian w h o m e o s t a z i e 44 oprócz zaburzeń
pathogenic gas bubbles45. The exposure time should allow
równowagi gazowej, lub są one marginalne, to procesy
for repeated dissolution of the free gaseous phase in body
doprowadzające do przywrócenia równowagi polegają na
fluids, transport of the dissolved gas through blood to the
umiejętnym doborze czasu i ciśnienia dla procesu
lungs and its evacuation outside the respiratory tract.
rekompresji. Ciśnienie powinno doprowadzić do
The assumption is that the combination of
kompresji wolnej fazy gazowej, zmniejszając jej
pressure and time should lead to the restoration of
mechaniczne oddziaływanie na tkanki, odblokowując
homeostasis and enable adequate decompression. Oxygen
przepływ krwi w naczyniach włosowatych oraz
can be used as a factor intensifying homeostasis
minimalizując odpowiedź układów organizmu na bodźce
restoration
processes
and
accelerating
the
jakimi są patogenne pęcherze gazowe45. Czas ekspozycji
decompression
process.
Appropriate
hydration,
powinien pozwolić na powtórne rozpuszczenie się wolnej
pharmacological reduction of blood coagulation or
fazy gazowej w płynach ustrojowych, transport
administration of symptomatic drugs are conditions
roztworzonego gazu poprzez krew do płuc i jego
conducive to obtaining homeostasis. In the opinion of
ewakuację poza organizm drogą oddechową.
some organisations, the administration of standard drugs
W założeniu, oddziaływane zespołu parametrów
may be carried out by a diving supervisor or the divers
ciśnienie−czas powinno doprowadzić do przywrócenia
themselves, including injections.
h o m e o s t a z y i umożliwić podjęcie adekwatnej
The TT system of therapeutic tables proposed
dekompresji. Jako czynnik intensyfikujący procesy
for the Polish Navy will not be quoted here, as it has been
przywracania h o m e o s t a z y i akcelerujący proces
described earlier [27].
dekompresji może być wykorzystany tlen. Odpowiednie
Increasing the operating capacity of the Polish
nawodnienie, farmakologiczne obniżenie krzepliwości
Navy in the area of underwater works is connected with
krwi czy podanie leków objawowych stanowią warunki
numerous intersecting projects in the following areas:
sprzyjające uzyskaniu h o m e o s t a z y . W opinii niektórych
investment, training, logistics, etc.
organizacji podanie standardowych leków jest możliwe
Investments must concern both diving
przez kierownika nurkowania lub samych nurków, także
equipment for underwater works and diving safety
na drodze iniekcji.
equipment, the selection of which is based on a risk
Proponowany dla  ܴܲ ܹܯsystem tabel
analysis based on the established quality standard.
leczniczych ܶܶ nie będzie tutaj przytaczany, gdyż został
Necessary training is related to the acquisition by divers
opisany wcześniej [27].
and security personnel of appropriate knowledge and
Zwiększanie zdolności operacyjnych ܴܲ ܹܯ
related qualifications, and, as before, they result from the
w zakresie prowadzenia prac podwodnych wiąże się
risk analysis based on the preset quality standard. The
z wieloma przenikającymi się przedsięwzięciami
same standard results in a range of training activities to
w sferze: inwestycyjnej, szkoleniowej, treningowej,
ensure continuous combat readiness, which includes
logistycznej itd.
maintaining divers in good condition and the fitness of
Inwestycje muszą dotyczyć zarówno sprzętu
security personnel to carry out underwater operations.
nurkowego do prowadzenia prac podwodnych, jak
Risk analysis based on the assumed quality standard is
i sprzętu do zapewnienia bezpieczeństwa nurkowania,
also the starting point for securing the appropriate
którego dobór wynika z analizy ryzyka opartej o założony
logistic chain for all projects: investment, training and
standard jakościowy. Niezbędne szkolenia wiążą się
practice.
z pozyskaniem przez nurków i personel zabezpieczający
In order to establish and maintain the capacity
odpowiedniej wiedzy i związanych z nią uprawnień,
to conduct independent deep and saturation dives, it is
a podobnie jak poprzednio, wynikają one z analizy ryzyka
necessary to significantly expand the existing system for
opartej o założony standard jakościowy. Z tego samego
conducting underwater works in the Polish Navy.
standardu wynika, służący zapewnieniu ciągłej gotowości
The above simplified analysis of the identified
bojowej, zakres aktywności treningowej, na którą składa
problem shows that before commencing the investment
się utrzymanie w odpowiedniej kondycji nurków
process, a preliminary multi-optional risk analysis should
i
sprawności
personelu
zabezpieczającego
do
be carried out in relation to the planned expansion of
prowadzenia prac podwodnych. Analiza ryzyka oparta
operational capabilities, related to the development of
o założony standard jakościowy stanowi także punkt
competencies based on a defined minimum quality
wyjścia dla zabezpieczenia odpowiedniego łańcucha
standard. Otherwise, in the investment process related to
logistycznego
dla
wszelkich
przedsięwzięć:
the development of a complex system, there is a high
inwestycyjnych, szkoleniowych i treningowych.
probability that incompatibilities will occur, which will
Do ustanowienia i podtrzymania procesu
result in wastage associated with unnecessary
zdolności do niezależnych nurkowań głębokich oraz
redundancy of system elements or the emergence of
saturowanych potrzebne jest istotne rozbudowanie
system weaknesses, threatening to complicate the
istniejącego systemu do prowadzenia prac podwodnych
process of maintaining the capacity to carry out
w ܴܲ ܹܯ.
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Z powyższej, uproszczonej analizy sytuacji
problemowej wynika, że przed podjęciem procesu
inwestycyjnego, wprzódy należy wykonać wstępną,
wielowariantową analizę ryzyka w odniesieniu do
planowanego poszerzenia zdolności operacyjnych,
związaną z budową kompetencji bazujących na
ustalonym, minimalnym standardzie jakościowym.
Inaczej
w
procesie
inwestycyjnym
związanym
z rozbudową skomplikowanego systemu istnieje wysokie
prawdopodobieństwo powstania niezgodności, które
zaowocują marnotrawstwem związanym ze zbędną
nadmiarowością/redundancją elementów systemu lub
powstaniem
słabych
punktów
systemowych,
zagrażających komplikacjami w procesie podtrzymania
zdolności do prowadzenia prac podwodnych.
Jednym z elementów analizy ryzyka, dla której
należy ustalić standard jakościowy, jest krytyczny
przegląd
systemu
zabezpieczenia
leczenia
hiperbarycznego przypadków choroby dekompresyjnej
.
Przy
obecnych
ambicjach
dotyczących
znacznego wzrostu możliwości wykonywania prac
podwodnych, 12 34 musi wziąć pod rozwagę powrót do
wcześniejszych metod leczenia hiperbarycznego przy
wykorzystaniu procedur saturacyjnych. Metody te
powinny stanowić pierwszy szereg procedur leczenia
hiperbarycznego w przypadku gwałtownej dekompresji46
podczas T r i m i k s o w y c h  czy H e l i o k s o w y c h :
niezależnych nurkowań głębokich poza strefą saturacji
oraz przypadków wystąpienia objawów  po
nurkowaniu saturowanym. Przykładowo, system tabel
leczniczych  może być wzorowany na wdrożonym
przez 19; czy  [14,22]. Procedury te są także
niezwykle przydatne przy ratowaniu załóg okrętów
podwodnych, na których doszło do podniesienia ciśnienia
i na skutek tego saturacji załogi, jak i ratowania
poszkodowanych, którzy utknęli we wraku zatopionej
platformy
nawodnej,
a
zdołali
przeżyć
w pułapkach powietrznych47 [27].
Praktycznie 12 34 jest w znacznym stopniu
technicznie przygotowana do powtórnego wdrożenia 
dla długotrwałych metod leczenia , dzięki
prowadzonej sukcesywnie modernizacji eksploatowanych
kompleksów hiperbarycznych. Dodatkowe wyposażenie
usprawniające wdrożenie i wykorzystanie metod
długotrwałego leczenia hiperbarycznego jest już
przygotowane w formie sprawdzonych demonstratorów
technologii lub elementów serii próbnych gotowych do
wdrożenia.
Technicznie
produkcję
jednolitych
komponentów można uruchomić w oparciu o spółkę
*  off utworzoną przez pracowników Akademii
Marynarki Wojennej lub przekazania w postaci licencji do
preferowanego przez 12 34 producenta.

underwater works.
One of the elements of risk analysis, for which
a quality standard should be established, is a critical
review of the system for securing hyperbaric treatment of
cases of decompression sickness.
With current ambitions to significantly increase
the capacity to carry out underwater works, the Polish
Navy must consider returning to earlier hyperbaric
treatments using saturation procedures. These methods
should constitute the first series of hyperbaric treatment
procedures in cases of sudden decompression46 during
Trimix Tx or Heliox Hx independent deep dives outside
the saturation zone and cases of an occurrence of DCS
symptoms following saturation diving. For example, the
system of therapeutic tables TT can be modelled on that
implemented by COMEX or NOAA [14,22]. These
procedures are also extremely useful for rescuing the
crews of submarines that have been subject to an increase
in pressure and, as a result, saturation of the crew, as well
as rescuing victims who are trapped in the wreckage of
a sunken surface platform and have managed to survive
in air pockets47 [27].
To a great extent, the Polish Navy is technically
prepared to re-introduce TT for long-term DCS treatment
methods, thanks to the successive modernisation of the
hyperbaric complexes we operate. Additional equipment
improving the implementation and the use of long-term
hyperbaric treatment methods is already prepared in the
form of proven technology demonstrators or elements of
a trial series which are ready to be implemented. In terms
of technology, the production of uniform components can
be launched through a spin-off company established by
employees of the Naval Academy or in the form of
a license transferred to the manufacturer preferred by the
Polish Navy.
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1

Decompression Sickness,
Decompression Sickness,
Treatment Tables,
2
Treatment Tables,
3
przyspieszenia,
3
speeding up,
4
„wyrzucenia nurka”,
4
„diver ejection”,
5.
np. azot,
5
for example nitrogen,
6
całkowitym wysyceniu tkanek organizmu gazami pozostającymi w dynamicznej równowadze z hiperbaryczną atmosferą oddechową,
6
full saturation of tissues with gases remaining in dynamic balance with the hyperbaric respiratory atmosphere,
7
niekoniecznie tej samej tkanki,
7
not necessarily the same tissue,
8
inaczej ukrwienia, perfuzja to przepływ krwi przez tkankę lub narząd, zwykle określana jest, jako procent objętości rzutu serca w jednostce czasu,
8
otherwise known as blood circulation, perfusion is the flow of blood through a tissue or organ, usually defined as a percentage of the volume of cardiac
output in a time unit,
9
wymywania azotu tlenem,
9
nitrogen ventilation with oxygen,
10
. jakim jest zwiększenie gradientu pomiędzy prężnością gazu w krwi i ciśnienia cząstkowego w pęcherzykach płucnych,
10.
which is the increase in the gradient between the gas pressure in the blood and the partial pressure in the alveoli of the lungs,
11
zdolność żywego organizmu do zachowywania względnie stałego stanu równowagi przez odpowiednią koordynację i regulację procesów życiowych,
11
the ability of a living organism to maintain a relatively stable state of balance through appropriate coordination and regulation of life processes,
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2
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12

nawet w samolotach rejsowych dopuszcza się do zmniejszenia ciśnienia w kabinie ze względów wytrzymałościowych – samoloty w ten sposób mogą być
konstruowane na mniejsze zmiany ciśnienia, stąd ich konstrukcja może być lżejsza,
12
even in passenger aircraft it is allowed to reduce the cabin pressure for reasons of durability - airplanes can be designed for smaller pressure changes,
hence their structure may be lighter,
13
o ile transport ten nie był zaplanowany w procedurze dekompresji,
13
unless this transport was planned in the decompression procedure,
14
zgodnie z powszechnie akceptowanymi wytycznymi wewnątrz kabin samolotów pasażerskich ciśnienie musi być utrzymywane na poziomie nie niższym
niż odpowiadające przebywaniu na wysokości 2438  . . . [28],
14
in accordance with generally accepted guidelines inside passenger aircraft cabins the pressure must be maintained at a level not lower than that
corresponding to 2438 m above sea level [28],
15
zakładanej, jako dozwolone przesycenie w programie dekompresji,
15
assumed as permitted saturation in the decompression programme,
16
przykładowo, po nurkowaniach /! w strefie saturacji odpoczynek na powierzchni musi być stosunkowo długi, gdyż na drodze kontr-dyfuzji może
następować zwiększenie ładunku gazów inertnych w tkankach w warunkach normobarycznych,
16
for example, after Hx/Tx dives within the saturation zone, the rest period on the surface needs to be relatively long, as counter-diffusion may increase the
inert gas charge in the tissues under normobaric conditions,
17
w stosunku do mieszanin oddechowych stosowanych wcześniej,
17
in relation to previously used breathing mixes,
18
według mechanizmu podobnego do efektu solnego w roztworach wodnych,
18
according to a mechanism similar to the saline effect in aqueous solutions,
19
Decompression Sickness,
19
Decompression Sickness,
20
otoczka mielinowa wytwarzana jest przez komórki otaczające aksony komórek nerwowych, a spełnia funkcję ochrony mechanicznej i izolatora
elektrycznego,
20
neurolemma is produced by the cells surrounding the axons of nerve cells and fulfils the function of mechanical protection and electrical insulator,
21
c o m p l e m e n t to zespół białek osoczowych, uczestniczących w reakcjach obronnych organizmu,
21
c o m p l e m e n t is a combination of plasma proteins participating in the body's defensive reactions,
22
centralny system nerwowy nie toleruje pozbawienia go przepływu informacji, dlatego działanie jego szybko zamiera powodując objawy ""  ,
22
the central nervous system does not tolerate being deprived of the flow of information, therefore its action quickly fades, thus inducing the symptoms of IIDCS,
23
dyfuzja rozpuszczalnika przez membranę półprzepuszczalną rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu,
23
solvent diffusion through a semi-permeable membrane separating two solutions of a different concentration,
24
naturalna rozpuszczalność rozumiana jest tutaj jako stan, gdy gazy występują samodzielnie,
24
natural solubility is here understood as a state in which the gases occur independently,
25
mechanizm podobny do „efektu solnego” w roztworach wodnych,
25
a mechanism similar to the 'saline effect' in aqueous solutions,
26
stąd określenie jałowa martwica kości,
26
hence the term ‘sterile bone necrosis’,
27
zator gazowy,
27
gas embolism,
28
perfundowany,
28
perfused,
29
mające przyczyny w przeciążeniu stawów czy urazach mechanicznych powstałych podczas pracy,
29
resulting in the overburdening of joints or mechanical injuries occurring during work,
30
zdolność żywego organizmu do zachowywania względnie stałego stanu równowagi przez odpowiednią koordynację i regulację procesów życiowych,
30
the capacity of the living organism to maintain a relatively stable state of equilibrium through appropriate coordination and regulation of life processes,
31
a k c e l e r a c j a tlenowa,
31
oxygen acceleration,
32
Superficial Isobaric Counterdiffusion,
32
Superficial Isobaric Counterdiffusion,
33
Deep Tissue Isobaric Counterdiffusion,
33
Deep Tissue Isobaric Counterdiffusion,
34
Isobaric Counterdiffusion,
34
Isobaric Counterdiffusion,
35
lecz jedynie do średnio-ciężkiego obciążenia pracą,
35
however this refers only to medium workload,
36
dokładniej ten proces opisano wcześniej [20]
36
this process has been earlier described in more detail [20],
37
ok. 24 #$%&,
37
approx. 24 '$(),
38
najczęściej procedury lecznicze związane są z powtórną kompresją,
38
the most common therapeutic procedures are associated with repeated compression,
39
prowadzącym wysoko utechnicznione procedury lecznicze,
39
performing technically advanced therapeutic procedures,
40
oczywiście zależnym od stanu pacjenta,
40
of course, depending on the patient’s condition,
41
skaleczenia, złamania, poparzenia itp.,
41
injuries, fractures, burns, etc.,
42
wśród nich podsystemy regeneracji atmosfery i utrzymania temperatury,
42
including subsystems for atmosphere regeneration and temperature maintenance,
43
Life Support Systems,
43
Life Support Systems,
44
tak jest w większości przypadków zaraz po zaistnieniu wypadku, gdzie nie doszło do złamań, poparzeń, ran itp.,
44
this is true in most cases immediately after the accident, where no fractures, burns, wounds, etc. have occurred,
45
rozpoznane przez układ immunologiczny jako agresor,
45
recognised by the immunological system as an aggressor,
46
„wyrzucenia nurka”,
46
„diver ejection”,
47
„poduszkach powietrznych”,
47
„air cushions”,
48
w kolejności alfabetycznej,
48
in alphabetical order.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The analysis of Berezin and Kiselev's concept assuming linear association of molecules in a localised adsorption monolayer on the homogeneous surface
of a solid adsorbent was carried out. An inconsistency due to the lack of consideration of equilibrium concentration of free adsorption sites in the formulation
of the expression for the association constant has been pointed out. It was shown that the correct form of this function leads to the final adsorption equation
being identical to the specific case of the Fowler-Guggenheim equation. The obtained result has been generalised to cases of branched adsorbateadsorbate associations. A new adsorption equation limiting the association to at most the dimers has been introduced. Critical conditions for the twodimensional condensation of the adsorption layer were determined. By applying the formalism of canonical ensemble, full equivalence of the
phenomenological and statistical methods was demonstrated in the description of the intermolecular interactions in the localised adsorption monolayer.
Keywords: chemical equilibrium, adsorption, Berezin and Kiseleve equation, adsorbate-adsorbate interactions.
Przeprowadzono ocenną analizę koncepcji Berezina i Kisielewa zakładającej liniową asocjację molekuł w zlokalizowanej monowarstwie adsorpcyjnej na
homogenicznej powierzchni stałego adsorbentu. Wskazano na niekonsekwencję w sposobie formułowania wyrażenia na stałą asocjacji poprzez
nieuwzględnienie równowagowej koncentracji wolnych miejsc adsorpcyjnych. Wykazano, że poprawna postać tej funkcji prowadzi do finalnego równania
adsorpcji identycznego ze szczególnym przypadkiem równania Fowlera-Guggenheima. Otrzymany rezultat uogólniono na przypadki rozgałęzionych
asocjatów adsorbat-adsorbat. Wyprowadzono nowe równanie adsorpcji ograniczające asocjację do co najwyżej dimerów. Określono warunki krytyczne
dwuwymiarowej kondensacji warstwy adsorpcyjnej. Stosując formalizm zespołu kanonicznego wykazano pełną równoważność metod fenomenologicznej
i statystycznej w opisie odziaływań międzycząsteczkowych w zlokalizowanej monowarstwie adsorpcyjnej.
Słowa kluczowe: równowaga chemiczna, adsorpcja, równanie Berezina i Kiseleva, oddziaływania adsorbat-adsorbat.
Проведен оценочный анализ концепции Березина и Киселева, которая предполагает линейную ассоциацию молекул в локализированном
адсорбционном монослое на гомогенной поверхности твердого адсорбента. Указано на непоследовательность в способе формулирования
постоянной ассоциации через непринятие во внимание равновесной концентрации свободных адсорбционных мест. Показано, что правильная
форма этой функции ведет к окончательному уравнению адсорбции, идентичному частному случаю уравнения Фолера-Гугенхайма. Полученный
результат обобщен на случае разветвленных ассоциатов адсорбат-адсорбата. Выведено новое уравнение абсорбции, ограничивающее
ассоциацию максимум до димеров. Определены критические условия двухмерной конденсации адсорбционного слоя. Используя формализм
канонического уравнения, показана полная равнозначность феноменологического и статистического метода в описании взаимодействия частиц
в локализированном адсорбционном монослое.
Ключевые слова: химическое равновесие, адсорбция, уравнения Березина и Киселева, взаимодействие адсорбат-адсорбат.

ARTICLE INFO
PolHypRes 2018 Vol. 65 Issue 4 pp. 25 - 38
ISSN: 1734-7009 eISSN: 2084-0535
DOI: 10.2478/phr-2018-0021
Pages: 14, figures: 0, tables: 0
page www of the periodical: www.phr.net.pl

Typ artykułu: oryginalny
Original article
Termin nadesłania: 17.10.2018 r.
Termin zatwierdzenia do druku: 20.11.2018 r.

Publisher
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

25

2018 Vol. 65 Issue 4
Durchgeführt wurde eine Analyse des Konzepts von Berezin und Kisselew, ausgehend von der Annahme einer linearen Verbindung von Molekülen in der
lokalisierten Adsorptionsmonoschicht auf der homogenen Oberfläche eines festen Adsorbens. Hingewiesen wurde auf die Inkonsequenz bei der Methode
zur Formulierung der Erklärung für die konstante Verbindung, da die Gleichgewichtskonzentration der freien Adsorptionsstellen nicht berücksichtigt wurde.
Es wurde hierbei aufgezeigt, dass die korrekte Form dieser Funktion dazu führt, dass die endgültige Adsorptionsgleichung mit dem speziellen Fall der
Fowler-Guggenheim-Gleichung identisch ist. Das erhaltene Ergebnis wurde auf Fälle von verzweigten Adsorbat-Adsorbat-Assoziationen verallgemeinert.
Es wurde eine neue Adsorptionsgleichung abgeleitet, die die Assoziation auf höchstens Dimere beschränkt. Bestimmt wurden die kritischen Bedingungen
der zweidimensionalen Kondensation der Adsorbensschicht. Anhand des Formalismus des kanonischen Systems wurde die vollständige Gleichwertigkeit
der phänomenologischen und statistischen Methoden bei der Beschreibung intermolekularer Wechselwirkungen im lokalisierten adsorptiver Monoschichten
demonstriert.
Schlüsselwörter: Chemisches Gleichgewicht, Adsorption, Berezin- und Kiselev-Gleichung, Adsorbat-Adsorbat-Wechselwirkungen.
Se llevo a cabo la evaluación del análisis del concepto de Berezin y Kisielev asumiendo una asociación lineal de moléculas en una monocapa de
adsorción localizada sobre una superficie homogénea de un adsorbente sólido. Se señaló la incoherencia en la manera de formular la expresión sobre la
asociación estable al no tener en cuenta la concentración equilibrada de los sitios de adsorción libre. Se ha demostrado que la forma correcta de esta
función conduce a una ecuación de adsorción final idéntica al caso específico de la ecuación de Fowler-Guggenheim. El resultado obtenido se ha
generalizado para los casos de asociados ramificados de adsorbato-adsorbente. Se ha introducido una nueva ecuación de adsorción, limitando la
asociación a un máximo de dímeros. Se determinaron las condiciones críticas de condensación bidimensional de la capa de adsorción. La aplicación del
formalismo del síndrome canónico mostró la equivalencia total de los métodos fenomenológicos y estadísticos en la descripción de las interacciones
intermoleculares en la monocapa de adsorción localizada.
Palabras clave: equilibrio químico, adsorción, ecuación de Berezin-Kiselev, interacción adsorbato-adsorbente.
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INTRODUCTION

WSTĘP
Opracowanie efektywnych metod energetycznej
homogenizacji powierzchni ciał stałych umożliwiło
wytwarzanie adsorbentów o właściwościach imitujących,
w zadowalającym stopniu, model idealnej powierzchni
homogenicznej. Równocześnie badania doświadczalne
z użyciem tego rodzaju adsorbentów (na przykład sadz
grafityzowanych , azotku boru, kationizowanych zeolitów,
itp.) okazały się źródłem jakościowo nowych danych.
Sigmoidalne izotermy adsorpcji monowarstwowej,
z początkową wypukłością w kierunku osi ciśnienia, czy
rosnący charakter izosterycznego ciepła adsorpcji
w obszarze niskich i średnich wartości zapełniania
powierzchni adsorbentu dowiodły istotnej roli
oddziaływań adsorbat-adsorbat w procesie ustalania się
równowagi adsorpcyjnej.
Rezultaty te potwierdziły, z jednej strony,
słuszność wcześniejszych intuicji teoretyków, z drugiej,
natomiast, stanowiły inspirację dla dalszych dociekań nad
możliwością
uwzględnienia
tych
oddziaływań
w teoretycznym opisie zjawiska. Pośród licznych
propozycji takiego opisu szczególna rola przypada
koncepcji Berezina i Kisielewa [1], w której
oddziaływania adsorbat-adsorbat w zlokalizowanej
monowarstwie
adsorpcyjnej
przedstawiono
jako
tworzenie linowych asocjatów równoległych do
powierzchni adsorbentu [2]. Prostota modelu i łatwość
jego aplikacji do opisu danych doświadczalnych
zaowocowały szerokim uznaniem w środowisku
fizykochemików zjawisk powierzchniowych.
W opinii twórców koncepcji, podzielanej przez
znaczną część tego środowiska, rozwiązanie to stanowiło
alternatywę
dla
wcześniejszej,
znacznie
mniej
poglądowej, dwuwymiarowej wersji modelu Isinga [3],
którą w postaci tak zwanego przybliżenia quasichemicznego zaadaptowali Fowler i Guggenheim [4].
Nowe spojrzenie na wzajemną relację pomiędzy
wymienionymi rozwiązaniami jest celem niniejszej pracy.
Przedstawiona poniżej analiza wykorzystuje, w pierwszej
kolejności, formalizm termodynamiki fenomenologicznej
poszukując, w drugim etapie, statystycznego uzasadnienia
otrzymanych rezultatów. Ubocznym, w pewnym sensie,
rezultatem tej analizy jest własna propozycja opisu
dimeryzacji zaadsorbowanych molekuł.

SZCZEGÓŁOWA

ANALIZA
KONCEPCJI
ADSORBAT-ADSORBAT
NA
ASOCJACJI
HOMOGENICZNEJ POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO

The development of effective methods of energy
homogenisation of solid surfaces has made it possible to
produce adsorbents with properties that satisfactorily
imitate the model of an ideal homogeneous surface. At the
same time, experimental studies using such adsorbents
(e.g. graphitised carbon blacks, boron nitride, cationised
zeolites, etc.) proved to be a source of qualitatively new
data. Sigmoidal monolayer adsorption isotherms, with
initial protuberance in the direction of the pressure axis,
or increasing character of isosteric heat adsorption in
area of low and average values of adsorbent surface
filling, have proven the important role of adsorbateadsorbate interactions in the process of adsorption
equilibrium determination.
These results confirmed, on the one hand, the
validity of the previous intuition of theoreticians, while on
the other hand, they inspired further research on the
possibility of including these interactions in the
theoretical description of the phenomenon. Among
numerous proposals for such a description, Berezin and
Kiselev's concepts [1] play a pivotal role, in which
adsorbate-adsorbate interactions in the localised
adsorption monolayer are presented as the formation of
linear associations parallel to the adsorbent surface [2].
The simplicity of the model and the ease of its application
to describe experimental data resulted in a wide
recognition of surface phenomena in the physicochemical
environment.
In the opinion of the authors of the concept,
shared by a significant portion of this academic
environment, this solution was an alternative to the
earlier, much less demonstrative, two-dimensional
version of the Ising model [3], which in the form of the socalled quasi-chemical approximation was adapted by
Fowler and Guggenheim [4]. The aim of this work is to
provide a new insight into the relationship between the
above-mentioned solutions. The analysis presented below
utilises, first of all, the formalism of phenomenological
thermodynamics, seeking, in the second stage, statistical
justification of the obtained results. In a sense, the sideeffect of this analysis is the authors' own proposal of
a description of the dimerisation of adsorbed molecules.

DETAILED ANALYSIS OF THE CONCEPT OF
ADSORBATE-ADSORBATE
ASSOCIATION
ON
A HOMOGENEOUS SOLID SURFACE

Koncepcja Berezina i Kisielewa stanowi
rozszerzenie modelu Langmuira o założenie dotyczące
asocjacji preadsorbowanych molekuł. Langmuirowska
część koncepcji ogranicza się do opisu tworzenia tak
zwanych pojedynczych kompleksów adsorpcyjnych, A1,
wskutek następującej „reakcji” pomiędzy molekułami
gazowego adsorptywu, M i niezajętymi miejscami
wiążącymi powierzchni adsorbentu, S:

The concept of Berezin and Kiselev is an
extension of the Langmuir model with an assumption
concerning the association of pre-adsorbed molecules.
The Langmuir part of the concept is limited to the
description of the formation of so-called single adsorption
complexes, A1, as a result of the following "reaction"
between the gas molecules of the adsorptive, M and the
unoccupied binding locations of the adsorbent's surface,
S:





→
`←



Równowagę powyższego procesu
izotermiczna stała K1 w postaci

(I)
charakteryzuje

→
`←



(I)

The equilibrium of the above process is characterised by
the isothermal constant K1 in the following form
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gdzie p oznacza ciśnienie adsorptywu, natomiast B, N oraz
N1 są liczbami, odpowiednio, miejsc wiążących,
wszystkich molekuł adsorbatu oraz pojedynczych
kompleksów adsorpcyjnych.
Z kolei, oddziaływania wtórne odpowiedzialne
za tworzenie liniowych asocjatów adsorbat-adsorbat
przedstawione są w omawianej koncepcji w formie
rekurencji:

where p is the pressure of the adsorbent, B, N and N1 are
the numbers of the binding sites, of all adsorbate
molecules and individual adsorption complexes,
respectively.
On the other hand, secondary interactions
responsible for the formation of linear adsorbateadsorbate associations are presented in the discussed
concept in the form of recursion:
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 + 

→
←
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(II)

Stałe równowagi, Kj, odpowiadające kolejnym
etapom schematu (II) wyrażone są przez Berezina
i Kisielewa zależnościami:
 =

ೕ

(2)

భ •ೕషభ

→
←

 ;  ≥ 2

(II)

The equilibrium constants, Kj, corresponding to
the successive stages of scheme (II) are expressed by
Berezin and Kiselev as follows:
 =

ೕ

(2)

భ •ೕషభ

w których dolny indeks oznacza, w każdym przypadku,
krotność danego asocjatu.
Istotne dla skompletowania modelu okazały się
jeszcze dwa założenia. Pierwsze w nich akceptuje
możliwość tworzenia asocjatów o dowolnie wysokiej
krotności (j→∞), drugie natomiast postuluje równość
poszczególnych stałych Kj, to jest:

where the lower index is, in each case, a multiplication of
a given association.
Two more assumptions proved to be important
for the completion of the model. The first one allows for
the possibility of creating associations of any high factors
(j→∞), while the second one postulates the equality of
individual Kj constants, i.e.:

 =  = … =  = భభ = … = 

 =  = … =  = భభ = … = 

(3)

Przedstawiona
skrótowo
konstrukcja
teoretyczna
prowadzi,
po
odpowiednich
przekształceniach, do finalnego równania adsorpcji
w następującej postaci:
=

భ ( ) (



)మ

(4)

(3)

The briefly presented theoretical construction
leads, after appropriate transformations, to the final
adsorption equation in the following form:
=

భ (

) (



)మ

(4)

where Θ=N/B is a dimensionless degree of surface filling
gdzie Θ=N/B jest bezwymiarowym stopniem zapełnienia
of the adsorbent which, in the case of monolayer
adsorption, fulfils a double inequality: 0≤Θ<1.
powierzchni adsorbentu spełniającym, w przypadku
We should begin the assessment analysis of
adsorpcji monowarstwowej, podwójną nierówność:
Berezin and Kisielev's concepts by stating that its
0≤Θ<1.
undisputable value is the fact that its demonstrativeness
Ocenną analizę koncepcji Berezina i Kisielewa
is particularly close to those who are fluent in chemical
rozpocznijmy od stwierdzenia, że jego bezdyskusyjną
wartością jest poglądowość bliska zwłaszcza osobom
statics issues. Demonstrating the possibility of replacing
biegłym w zagadnieniach statyki chemicznej. Wykazanie
complicated statistical methods with simple formalism
based on the concept of constant chemical equilibrium
możliwości zastąpienia skomplikowanych, na ogół, metod
was, probably, the reason for the already mentioned
statystycznych prostym formalizmem opartym na pojęciu
friendly reception of equation (4) by the environment of
stałej równowagi chemicznej było, zapewne, przyczyną
wspomnianego już wcześniej życzliwego przyjęcia
physicochemists of surface phenomena. However, it is
justified to pose the question whether the authors of the
równania (4) przez środowisko fizykochemików zjawisk
powierzchniowych. Uzasadnionym pozostaje jednak
model have fully complied with the canons of the method
proposed by them. The considerations below will reveal
pytanie, czy autorzy modelu sami w pełni zastosowali się
do kanonów zaproponowanej przez siebie metody.
that the answer to this question must be negative.
To this end, let us recall that the chemical
Poniższe rozważania wykażą, że odpowiedź w tej kwestii
musi być przecząca.
equilibrium constant, which is generally dependent on
temperature and pressure, is expressed by the
W tym celu przypomnijmy, że stała równowagi
chemicznej, zależna w ogólności od temperatury
equilibrium activity of reagents and that even in the case
of the assumed ideal character of these components, the
i ciśnienia, wyraża się poprzez równowagowe aktywności
reagentów i że nawet w zakładanym tu przypadku
arguments of the considered function are their fractions
idealnego charakteru tych składników argumentami
(molar or molecular) in individual phases. The adsorption
phase is a single-component phase, so the fraction of this
rozważanej funkcji są ich ułamki (molowe lub
reagent is equal to 1. On the other hand, the components
cząsteczkowe)
w
poszczególnych
fazach.
Faza
adsorptywu jest jednoskładnikowa, zatem ułamek tego
of the surface phase are unoccupied surface binding sites
in the number of B-N and associations of various factors
reagentu wynosi 1. Z kolei składnikami fazy
powierzchniowej
są niezajęte
miejsca
wiążące
in the number of Y=N1+N2+N3+… Hence the corresponding
powierzchni w liczbie B-N oraz asocjaty różnych
fractions are:
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krotności w liczbie Y=N1+N2+N3+…. . Stąd odpowiednie
ułamki wynoszą: XB=(B-N)/(B-N+Y) oraz XA1=N1/(B-N+Y),
a pełna stała równowagi procesu (I), KI, dana jest
zależnością:
 





(5)



Stałą KI można przedstawić w postaci iloczynu
KI=K1(T)χ(p).
Dla gazu doskonałego funkcja χ(p) jest równa po
prostu ciśnieniu, p, co w ramach założeń modelu
Langmuira dowodzi poprawności równania (1). Podobnej
konkluzji nie można jednak sformułować w odniesieniu
do równania (2). Tutaj bowiem zgodnie z poczynionymi
ustaleniami mamy:
 





 • 



(6)

Porównanie zależności (2) i (6) jasno pokazuje,
że rozbieżność między nimi jest tym większa im bardziej
różnica N-Y jest porównywalna z liczbą miejsc wiążących,
B. To z kolei oznacza, że równaniu adsorpcji (4)
przysługuje co najwyżej status niskogęstościowej granicy
rozwiązania, które dla rozważanego modelu można by
nazwać dokładnym. Postać tego rozwiązania otrzymamy
wykorzystując oczywiste implikacje równania (6).
Zauważmy bowiem, że:
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Traktując
oba
powyższe
szeregi
jako
nieskończone i zakładając zbieżność każdego z nich
otrzymamy następujący układ równań:
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Combining the equations (10) and (11) with
relationships (7)-(9) and accepting the assumption (3)
we obtain:
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(13)

Treating both of the above series as infinite and
assuming the convergence of each of them, we will obtain
the following system of equations:










(14)

and


oraz
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A comparison of relationships (2) and (6)
clearly shows that the discrepancy between them
increases the more the difference N-Y is comparable to
the number of binding sites, B. This in turn means that
the adsorption equation (4) has at most the status of
a low-density limit of a solution, which for the model
under consideration could be called accurate. The form
of this solution is obtained using obvious implications of
equation (6). We should note that:


,

Łącząc równania (10) i (11) z zależnościami (7)(9) i akceptując założenie (3) mamy:
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Constant KI can be presented in the form of the product
KI=K1(T)χ(p).
For ideal gas, the function χ(p) is simply equal
to pressure, p, which under the assumptions of the
Langmuir model proves the correctness of equation (1).
However, a similar conclusion cannot be formulated with
regard to equation (2). As here, according to the findings
we have:

(7)

oraz


 


,

gdzie


XB=(B-N)/(B-N+Y) and XA1=N1/(B-N+Y), and the full
process equilibrium constant (I), KI, is the relation:







(15)

The solution of the above series is function
N1/N in the following form:

Rozwiązaniem powyższego układu jest funkcja
N1/N w postaci:
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Podstawienie tego rozwiązania do równania (1)
i uwzględnienie definicji stopnia zapełnienia powierzchni
adsorbentu, Θ, daje ostatecznie:
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(17)

Wniosek, że równanie Berezina-Kisielewa (4)
jest granicą otrzymanego powyżej wyrażenia dla θ<<1
jest w tej sytuacji oczywisty ale nie najważniejszy.
Bardziej istotne jest spostrzeżenie, że równanie (17)
stanowi
szczególny
przypadek
rozwiązania
opublikowanego przez Fowlera i Guggenheima [4] ponad
trzy dekady przed artykułem Berezina i Kisielewa.
Równanie to, oparte na jednowymiarowym modelu Isinga
[3], zasługuje rzeczywiście na miano dokładnego, tak jak
dokładny jest jednowymiarowy model Isinga wtedy, gdy
energię potencjalną przedstawia się jako sumę
oddziaływań pomiędzy parami molekuł – najbliższych
sąsiadów.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że
wielowymiarowy wariant modelu Isinga jest dużo
poważniejszym wyzwaniem i że jego ścisłe rozwiązanie
podane
przez
Onsagera [5]
dotyczy
jedynie
dwuwymiarowej sieci kwadratowej. Propozycją, której
poświęcimy uwagę poniżej, jest natomiast tak zwane
przybliżenie quasi-chemiczne [4], w którym lokalne
korelacje pomiędzy najbliżej sąsiadującymi molekułami
przedstawia się jako równowagę pomiędzy trzema
rodzajami par miejsc wiążących, to jest: zajęte-zajęte,
puste-puste oraz zajęte-puste.
Równanie (17) należy do rodziny rozwiązań
opartych na tym przybliżeniu, co z kolei pozwala
obiektywnie ocenić status równania (4). Stanowiąc
niskogęstościową (Θ <<1) granicę szczególnego, bo
jednowymiarowego (liczba najbliższych sąsiadów c=2),
przypadku przybliżenia quasi-chemicznego nie jest ono
z pewnością rezultatem oryginalnym. Oryginalna jest
natomiast, bez wątpienia, przyjęta przez jego autorów
metoda, która w świetle powyższych ustaleń okazuje się
całkowicie równoważna o wiele mniej podglądowej
metodzie statystycznej. Zdaniem autorów niniejszej
pracy, to właśnie stanowi trwałą zasługę Berezina
i Kiselewa dla uznania fenomenologicznej koncepcji
asocjacji adsorbat-adsorbat za w pełni uprawnioną
alternatywę wobec statystycznego opisu oddziaływań
międzycząsteczkowych w zlokalizowanej warstwie
adsorpcyjnej.
Przyjmując powyższą opinię jako dobrze
uargumentowaną sprawdzimy obecnie, do jakiego
rezultatu doprowadzi założenie ograniczające asocjację
do co najwyżej dimerów adsorbat-adsorbat. Przy takim
założeniu w miejsce równań (12) i (13) mamy:
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The conclusion that Berezin-Kiselev's equation
(4) is the limit to the above expression for θ<1 is obvious
in this situation but not most important. A more
important observation is that equation (17) constitutes
a special case of a solution published by Fowler and
Guggenheim [4] more than three decades before the
publication of Berezin and Kiselev's article. This equation,
based on the one-dimensional Ising model [3], is indeed
accurate, just as the one-dimensional Ising model is
accurate when potential energy is presented as the sum of
interactions between pairs of molecules - the closest
neighbours.
It is worth mentioning here that the
multidimensional variant of the Ising model is a much
more serious challenge and that its strict solution given
by Onsager [5] concerns only a two-dimensional squarelattice model. The proposal which will be discussed below
is the so-called quasi-chemical approximation [4], in
which the local correlations between the closest
neighbouring molecules are presented as a balance
between the three types of pairs of binding sites, i.e.
occupied-occupied, empty-empty and occupied-empty.
Equation (17) belongs to the family of solutions
based on this approximation, which in turn allows the
status of the equation (4) to be objectively assessed.
Representing a low density (Θ <<1) limit of a specific
because one-dimensional (the number of closest
neighbours of c=2) case of quasi-chemical approximation,
it is certainly not an original result. An unquestionably
original method is the one adopted by its authors, which
in the light of the above findings proves to be a complete
equivalent to a much less demonstrative statistical
method. According to the authors of this paper, this is the
lasting contribution of Berezin and Kiselev to the
acknowledgement of the phenomenological concept of
adsorbate-adsorbate association, as a fully valid
alternative to the statistical description of intermolecular
interactions in the localised adsorption layer.
Accepting the above opinion as a well-argued
one, we will now check the outcome of the assumption
limiting the association to at most dimers of adsorbateadsorbate. With this assumption, instead of equations
(12) and (13) we have:
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Inserting this solution into equation (1) and
taking into account the definition of the degree of
occupancy of the surface of the adsorbent, Θ, ultimately
gives:

భ

stąd
భ



=

 =  (1 + 

oraz
 =  (1 + 

భ

=

()
మ  

మ 

,

(20)

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

(20)

Polish Hyperbaric Research
which after insertion into equation (1) gives:

co po podstawieniu do równania (1) daje:




 

       

(21)



 



       

(21)

Otrzymane równanie adsorpcji okazuje się
dokładniejszą
wersją
znacznie
wcześniejszego
rozwiązania [6] opartego na uproszczonym formalizmie
Kisielewa. Relacja pomiędzy tamtym rezultatem
a równaniem (21) jest zatem taka sama jak pomiędzy
równaniami (4) i (17).
Model zakładający asocjację zaadsorbowanych
molekuł określa także miarę tego efektu, to jest stopień
asocjacji, γ, dany w ogólności wzorem:

The obtained adsorption equation proves to be
a more accurate version of a much earlier solution [6]
based on the simplified formalism of Kiselev. The relation
between the former result and equation (21) is therefore
the same as between equations (4) and (17).
The model assuming association of adsorbed
molecules also defines the measure of this effect, i.e. the
degree of association, γ, expressed in general by the
formula:
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Podstawienie do powyższego wzoru zależności
(14)-(16) oraz (18)-(20) daje odpowiednio:
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where

gdzie
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Zauważmy, że wyrażenia (23) i (25) dokładnie
spełniają założenia modelu asocjacji adsorbat-adsorbat
przyjmując następujące wartości graniczne:
  

0    0
1   → ∞

(27)

oraz
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 1

(26)

It should be noted that expressions (23) and
(25) accurately meet the assumptions of the adsorbateadsorbate association model, assuming the following
limits:
0    0
1   → ∞

(27)

0    0
  #
  → ∞

(28)

  
and

0    0
  #
  → ∞

(28)





Wyrażenia te upraszczają także zapis równań
adsorpcji dając odpowiednio:
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Inserting into the above formula equations
(14)-(16) and (18)-(20) gives respectively:


where

gdzie

 

 

These expressions also simplify the notation of
equations of adsorption giving accordingly:
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and
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(21)

Ważnym aspektem charakterystyki równań (17)
i (21) jest identyfikacja ich parametrów, to jest K1, K2 oraz
Kn. Odnośnie do pierwszego z nich wykazano, że jest on
izotermiczną stałą Langmuira, a jako funkcja temperatury
spełnia zależność [7]:
  ° $%&  
°
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An important aspect of equations (17) and (21)
is the identification of their parameters, i.e. K1, K2 and
Kn. As far as the first of them is concerned, it has been
shown that it is a Langmuir isothermal constant, and as
a function of temperature it complies with the equation
[7]:
  ° $%&  
°
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gdzie E0 jest potencjałem adsorpcyjnym natomiast
przedeksponencjalny czynnik K1° może być, z dobrym
przybliżeniem,
traktowany
jako
niezależny
od
temperatury.
O charakterze stałych asocjacji K2 oraz Kn
decyduje z kolei zachowane w modelu, langmuirowskie
założenie o możliwości zajmowania miejsca wiążącego
powierzchni przez co najwyżej jedną molekułę adsorbatu.
Oznacza to, że asocjacja adsorbat-adsorbat nie zmienia
objętości gazu sieciowego, jakim jest warstwa
adsorpcyjna. Zgodnie z równaniem van Laara-Plancka
zarówno K2 jak i Kn nie zależą zatem od ciśnienia
i, podobnie jak K1, są stałymi wyłącznie izotermicznymi.
Szczegółową zależność tych stałych od temperatury
określimy wraz ze statystycznym uzasadnieniem
proponowanego opisu.
Teraz jednak rozważmy możliwość uogólnienia
dotychczasowego
opisu,
zachowując
jego
fenomenologiczny charakter i uwzględniając nieliniową
topografię miejsc wiążących powierzchni adsorbentu.
W tym celu załóżmy że każde miejsce wiążące
(wyłączając oczywiście miejsce brzegowe) otoczone jest
przez c miejsc najbliżej z nim sąsiadujących. Miejsca
otaczające wyznaczają więc c/2 niezależnych kierunków
przecinających się w centrum danego miejsca wiążącego.
Wzdłuż każdego z tych kierunków mogą tworzyć się,
zgodnie z przedstawionym powyżej opisem, liniowe
asocjaty adsorbat-adsorbat.
Wobec takich ustaleń konieczne są następujące
modyfikacje schematu (I) oraz równania (1):
+

→ ∗
← 

(I’)

 =

()

(1’)

gdzie A1* oznacza taki kompleks adsorpcyjny, który jest
pojedynczy równocześnie dla wszystkich c/2 kierunków,
natomiast N1* jest liczbą tych kompleksów. Z kolei, A1 i N1
zachowują swe poprzednie znaczenia dla poszczególnych
kierunków (na przykład A1,j i N1,j , gdzie j=1,2…, c/2).
Niech wybrany, na przykład j-ty, kierunek
zawiera określoną część całkowitej liczby miejsc
wiążących, Bj=αjB, gdzie 0<αj≤1. Oznacza to,
z konieczności, że w stanie równowagi wiąże on tę samą
część całkowitej liczby admolekuł, czyli αjN.
Prawdopodobieństwo P(A1,j), że wskazana „na los
szczęścia”, a należąca do tego kierunku, admolekuła jest
pojedynczym kompleksem adsorpcyjnym A1j (nie musi
nim być dla pozostałych kierunków) dane jest więc
ilorazem N1,j/αjN. Z drugiej strony, w tym samym stanie
równowagi: N1,j= αjN1, gdzie N1 oznacza liczbę
kompleksów A1 w całej warstwie adsorpcyjnej. Wynika
stąd, że P(A1,j) nie zależy od j i dla każdego kierunku
z
osobna
wynosi
N1/N.
Wynikające
stąd
prawdopodobieństwo, że wskazana admolekuła jest
kompleksem A1 dla wszystkich równocześnie kierunków
(czyli, że jest kompleksem A1*) ma zatem postać:
∗ =
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Wobec tego, że „na los szczęścia” można wskazać
każdą z N zaadsorbowanych molekuł, równanie (1)
przekształca się następująco:

32
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and

oraz
భ ∗

where E0 is an adsorption potential, while the preexponential factor K1° can, with the right approximation,
be treated as temperature independent.
The character of K2 and Kn association constants
is determined by the Langmuir assumption, preserved in
the model, that at most one adsorbate molecule can
occupy the binding site of the surface. This means that the
adsorbate-adsorbate association does not change the
volume of the network gas, which is the adsorption layer.
According to the van Laar-Planck equation, both K2 and Kn
are therefore pressure independent and, like K1, are solely
isothermal constants. The specific temperature
dependence of these constants will be determined
together with the statistical justification of the proposed
description.
Now, however, let us consider the possibility of
generalizing the current description, preserving its
phenomenological character and taking into account the
non-linear topography of the binding sites of the
adsorbent surface.
For this purpose, let us assume that each binding
site (excluding, of course, the border site) is surrounded
by c sites closest to it. The surrounding areas define c/2
independent directions that intersect in the centre of
a given binding site. Along each of these directions, linear
adsorbate-adsorbate associations can form, as described
above.
In view of these findings, it is necessary to
modify scheme (I) and equation (1) as follows:

 =

భ ∗

(1’)

()

where A1* is an adsorption complex that is single
simultaneously for all c/2 directions, while N1* is the
number of these complexes. In turn, A1 and N1 retain their
previous meanings for each direction (for example A1,j and
N1,j, where j=1,2…, c/2).
Let us assume that the selected direction, for
example j-th, contain a certain part of the total number of
binding sites, Bj=αjB, where 0<αj≤1. This means, by
necessity, that in a state of equilibrium it binds the same
part of the total number of admolecules, i.e. αjN. The
probability P(A1,j) that a "randomly" indicated admolecule
belonging to this direction is a single adsorption complex
A1j (it does not have to be for the other directions), i.e. we
have the quotient N1,j/αjN. On the other hand, in the same
state of equilibrium: N1,j= αjN1, where N1 is the number of
A1 complexes in the entire adsorption layer. It follows that
P(A1,j) does not depend on j and for each individual
direction it is N1/N. The resulting probability that the
indicated admolecule is the A1 complex for all directions
concurrently (i.e. it is the A1* complex) thus takes the
form:
∗ =
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In view of the fact that it is possible to indicate
"randomly" any of the N molecules absorbed, the
equation (1) is transformed in the following manner:
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Ponieważ
w
równowagowej
warstwie
adsorpcyjnej stopień zapełnienia miejsc wiążących jest
w każdym kierunku jednakowy i równy ogólnemu
stopniowi zapełniania powierzchni adsorbentu Θ, to dla
rozważanych w niniejszej pracy wariantów maksymalnej
krotności
asocjatów
adsorbat-adsorbat
właściwe
rozwiązanie da podstawienie do równania (31) wyrażeń,
odpowiednio, (16) i (20).

Since in the equilibrium adsorption layer the
degree of filling of binding sites in each direction is the
same and equal to the total degree of filling of the
adsorbent surface Θ, for the variants of maximum
multiplication of adsorbate-adsorbate associations
considered in this paper, the correct solution will be
substitution in equation (31) expressions (16) and (20)
respectively.

Otrzymamy zatem:

We will therefore obtain:
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gdzie γ1 i γ2 dane są wzorami odpowiednio (23) oraz (25).
Dla c=2 równania te są identyczne
z jednowymiarowymi formułami (17) i (21), natomiast
dla γn=γ2=0 (Kn=K2=0) każde z nich przechodzi
w równanie Langmuira.
Uwzględnienie w równaniu (35) zależności
stałej Kn od temperatury (równanie (31)) pozwala
ostatecznie ustalić relację pomiędzy tym wyrażeniem
a, opartym na przybliżeniu quasi-chemicznym,
równaniem Fowlera-Guggenheima [4]. To drugie okazuje
się, mianowicie, szczególnym przypadkiem pierwszego
dla Kn⁰=1. Warunek ten oddaje istotną treść fizyczną
zawartą w funkcjach rozdziału wewnętrznych stopni
swobody tworzących czynnik przedeksponencjalny
w wyrażeniu na stałą równowagi chemicznej.
Czysto dyspersyjne oddziaływania adsorbatadsorbat nie zmieniają liczby wewnętrznych stopni
swobody (Kn⁰=1), natomiast rzeczywista asocjacja
admolekuł skutkuje, z całą pewnością, zahamowaniem
części rotacji i pojawieniem się nowych oscylacji, stąd
Kn⁰≠1. Równanie (35) koryguje zatem właściwe równaniu
Fowlera-Guggenheima
założenie
o
czysto
niespecyficznym charakterze oddziaływań adsorbatadsorbat. Interesujących rezultatów dostarcza analiza
równań (35) i (36) pod kątem dwuwymiarowej
kondesacji adsorbatu. Celem tej analizy jest wyznaczenie
współrzędnych punktu siodłowego na tak zwanej
izotermie krytycznej. Współrzędne te, czyli krytyczne
wartości stopnia zapełniania, Θc, oraz stałej asocjacji, Kn,c
lub K2,c, są natomiast, rozwiązaniami układu równań ∂p/∂
Θ =0 oraz ∂2p/∂ Θ 2=0 przy T=const.
W przypadku równania (35) rozwiązania te są,
w zasadzie, znane, bo odpowiadają izotermie FowleraGuggenheima i wynoszą odpowiednio Θc=0.5 oraz
 
,  4
, przy czym wartość Θc nie zależy od liczby

 

c. Od siebie dodajmy, że γn,c=2/c i dla przykładowo
wybranych wartości c=4 oraz c=6 wynosi odpowiednio
γn,c(c=4)=1/2 i γn,c(c=6)=1/3.
Jakościowo odmienne jest rozwiązanie dla
równania (33). Tu bowiem krytyczna wartość stopnia
zapełnienia powierzchni adsorbentu zależy od liczby
c i dana jest wzorem:
 



 

 





  




(33)

where γ1 and γ2 given are formulas (23) and (25)
respectively.
For c=2 these equations are identical with onedimensional formulas (17) and (21), while for γn=γ2=0
(Kn=K2=0) each of them transitions into the Langmuir
equation.
Taking into account in the equation (35) the
dependence of the constant Kn on temperature (equation
(31)) allows to definitively determine the relation
between this expression and the Fowler-Guggenheim [4],
based on quasi-chemical approximation. In fact, the latter
turns out to be a special case of the first for Kn⁰=1. This
condition reflects the essential physical content contained
in the functions of the separation of internal degrees of
freedom, which form a pre-exponential factor in the
expression for the chemical equilibrium constant.
Purely
dispersive
adsorbate-adsorbate
interactions do not change the number of internal degrees
of freedom (Kn⁰=1), while the actual association of
admolecules certainly results in the inhibition of part of
the rotation and the occurrence of new oscillations, hence
Kn⁰≠1. Equation (35) therefore corrects the assumption of
the purely non-specific character of adsorbate-adsorbate
interactions in the Fowler-Guggenheim equation.
Interesting results are obtained with the analysis of
equations (35) and (36) in relation to two-dimensional
adsorbate condensation. The purpose of this analysis is to
determine the coordinates of the saddle point on the socalled critical isotherm. These coordinates, i.e. the critical
values of the degree of filling, Θc, and the association
constant, Kn,c or K2,c,, are in turn solutions to the system of
equations ∂p/∂ Θ =0 oraz ∂2p/∂ Θ 2=0 at T=const.
In the case of equation (35), these solutions are
known in principle because they correspond to the
Fowler-Guggenheim isotherm and amount to Θc=0.5 and
 
,  4
respectively, with the value Θc not being

 

dependent on the number c. Let us add that γn,c=2/c and
for example selected values c=4 and c=6 equal
γn,c(c=4)=1/2 and γn,c(c=6)=1/3, respectively.
The solution for equation (33) is qualitatively
different. Here the critical value of the degree of filling of
the adsorbent surface depends on the number c and is
given by the formula:

(34)
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మ

Z
równania
(35)
wynika
więc,
że
dwuwymiarowa kondesacja adsorbatu jest możliwa
również wtedy, gdy asocjacja adsorbat-adsorbat daje co
najwyżej dimery, ale wymaga to wyższej symetrii miejsc
wiążących powierzchni adsorbentu (c>4). Przykładowo,
dla c=6 mamy θc=0,2, K2,c=10,42 oraz γ2,c=0,3125.
Powyższa analiza jednoznacznie wyklucza
możliwość rozważanego przejścia fazowego w jednym
wymiarze (c=2).

STATYSTYCZNE

UZASADNIENIE OPISU
ASOCJACJI ADMOLEKUŁ W ZLOKALIZOWANEJ
MONOWARSTWIE ADSORPCYJNEJ
Statystyczne wyprowadzenie równania FowleraGuggenheima [4] nie zakłada, w jakikolwiek sposób,
tworzenia na powierzchni adsorbentu różnych co do swej
krotności asocjatów adsorbat-adsorbat. Sedno tego
wyprowadzenia, opartego na formalizmie zespołu
grandkanonicznego, polega natomiast na odpowiednim
sformułowaniu czynnika kombinatorycznego w funkcji
rozdziału i na określeniu, na tej podstawie,
równowagowych
udziałów
trzech
wcześniej
wymienionych rodzajów par miejsc wiążących. Obraz
fizyczny
warstwy
adsorpcyjnej
przyjęty
przez
cytowanych autorów jest więc zasadniczo odmienny od
prezentowanego w niniejszej pracy.
Nie można zatem opartego na tym obrazie
wyprowadzenia (mimo identyczności rozwiązań, to jest
równań Fowlera-Guggenheima i (32)) uważać za
statystyczny odpowiednik naszego, fenomenologicznego
opisu. W tej sytuacji celowym wydaje się podjęcie próby
takiego uzasadnienia rozwiązań (32) i (33), które również
w swym statystycznym wariancie, jawnie zakłada
obecność różnokrotnych asocjatów konstytuujących
równowagową warstwę adsorpcyjną. Przedstawienie
przedmiotowej propozycji jest celem bieżącego rozdziału
niniejszej pracy.
Jako podstawę rozważań wybierzemy zespół
kanoniczny mając na uwadze zasadniczą równoważność
różnych
zespołów
statystycznych
w
granicy
termodynamicznej, to jest dla N i B dążących do
nieskończoności przy równoczesnym N/B=const.
W pierwszej kolejności określimy ogólne
warunki równowagi termodynamicznej w układzie
adsorpcyjnym. Niech więc kanoniczna suma stanów
warstwy adsorpcyjnej, Za, spełnia zależność:
 =  , ,  ,  ,  … ,

(37)

przy czym
∑  =  = 

(38)

Użyte powyżej symbole mają dokładnie takie
samo znaczenie jak w opisie fenomenologicznym. Zatem
N1,N2,N3,… oznaczają ponownie liczby, odpowiednio,

34

(34)

while at the same time
, =

oraz
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and
, =

()
మ

(36)

Thus, from the equation it follows (35) that twodimensional adsorbate condensation is also possible
when the adsorbate-adsorbate association gives most
dimers, but this requires a higher symmetry of the
binding sites of the adsorbent surface (c>4). For example,
for c=6 we have θc=0,2, K2,c=10,42 and γ2,c=0,3125.
The above analysis clearly excludes the
possibility of the considered phase transition in one
dimension (c=2).

STATISTICAL EXPLANATION OF THE
DESCRIPTION
OF
THE
ASSOCIATION
OF
ADMOLECULES IN THE LOCALISED ADSORPTION
MONOLAYER
The statistical derivation of the FowlerGuggenheim equation [4] does not assume, in any way,
the formation on the surface of the adsorbent of different
as to their multiplicity adsorbate-adsorbate associations.
The essence of this derivation, based on the formalism of
grand canonical ensemble, lies in the appropriate
formulation of the combinatorial element in the partition
function and in the determination, on this basis, of the
shares of the three previously mentioned pairs of binding
sites in the equilibrium. Thus, the physical image of the
adsorption layer adopted by the quoted authors is
fundamentally different from the one presented in this
paper.
Therefore, the derivation based on this image
(despite the identity of the solutions, i.e. FowlerGuggenheim equation and equation 32)) cannot be
considered as a statistical equivalent of our
phenomenological description. In this situation it seems
advisable to undertake an attempt to propose such an
explanation of solutions (32) and (33), which, also in its
statistical variant, explicitly assumes the presence of
various associations constituting an equilibrium
adsorption layer. The presentation of this proposal is the
aim of the current chapter of this paper.
The canonical ensemble will be chosen as the
basis for considerations, bearing in mind the fundamental
equivalence of different statistical ensembles within the
thermodynamic limit, i.e. for N and B moving towards
infinity while at the same time N/B=const.
First of all, we will determine the general
conditions of thermodynamic equilibrium in the
adsorption system. Therefore, let the canonical sum of
states of the adsorption layer, Za, meet the following
dependence:
 =  , ,  ,  ,  … ,
with
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pojedynczych admolekuł, dimerów, trimerów, itd. a N jest
całkowitą liczbą zaadsorbowanych molekuł.
Funkcja
charakterystyczna
zespołu
kanonicznego, to jest energia swobodna, Fa=-kTlnZa,
osiąga, jak wiadomo, minimum w stanie równowagi przy
stałych T oraz B. Oznacza to, z konieczności, maksimum
funkcji lnZa. Ze względu na warunek (38) odpowiada ono
maksimum bezwzględnemu funkcji,
(  ln + ∝ ∑!" .

!

(39)

gdzie α jest mnożnikiem Lagrange’a.
W szukanym maksimum dχ=0, czyli


# $% &
#



, ,



./

(40)

oraz
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(38)

The symbols used above have exactly the same
meaning as in the phenomenological description. Thus
N1,N2,N3 ... again denote the numbers of single
admolecules, dimers, trimmers, etc. respectively, and N is
the total number of adsorbed molecules.
The characteristic function of the canonical
syndrome, i.e. free energy, Fa=-kTlnZa, achieves, as we
know, the minimum in the equilibrium state with
constants T and B. This means, by necessity, the
maximum function lnZa. Due to condition (38) it
corresponds to the absolute maximum of the function
(  ln + ∝ ∑!" .

!

(39)

where α is Lagrange multiplier.
In the sought maximum dχ=0, i.e.



,



/

(41)

Zastępując w powyższych równaniach pochodne
odpowiednimi potencjałami chemicznymi μi oraz μa
otrzymujemy
0!  .0

(42)

0  0

(43)

Równocześnie warunek równowagi pomiędzy
warstwą adsorpcyjną i gazem niezaadsorbowanym
(adsorptywem)
wymusza
równość
potencjałów
chemicznych składnika w obu tych fazach, to jest
0  0'

(44)

Założenie
doskonałości
adsorptywu
(uzasadnione ze względu na drastyczną różnicę gęstości
rozważanych faz) oraz połączenie równań (43) i (44)
daje:
0  12 ln

(

) * + 

(45)

gdzie p oznacza równowagowe ciśnienie adsorptywu,
natomiast
,

√./)
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and
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(41)

By replacing derivatives in the above equations
with appropriate chemical potentials μi and μa, we obtain

oraz

3

∑!" .

(46)

przy czym h i m są, odpowiednio, stałą Plancka oraz masą
molekuły.
Poszukiwane,
zarówno
konieczne
jak
i
wystarczające,
warunki
równowagi
układu
adsorpcyjnego mają więc postać równań (42) i (43).
Szczegółową część statystycznego uzasadnienia
modelu rozpoczniemy od przypadku asocjacji liniowej
(c=2). Uwzględniając założenie, zgodnie z którym
składnikami warstwy adsorpcyjnej są różnokrotne
asocjaty w liczbie Y (równanie (11)) oraz wolne miejsca
adsorpcyjne w liczbie B-N (N określone równaniem (10))
możemy maksymalny człon kanonicznej sumy stanów
Zamax zapisać następująco

0!  .0

(42)

and
0  0

(43)

At the same time, the condition of equilibrium
between the adsorption layer and the non-absorbed gas
(adsorptive) induces the equality of chemical potentials
of the component in both these phases, i.e.
0  0'

(44)

The assumption of perfection of the adsorptive
(justified due to the drastic difference in density of the
phases under consideration) and a combination of
equations (43) and (44) gives:
0  12 ln

(

) * + 

(45)

where p is the equilibrium pressure of the adsorptive,
whereas
3

,

√./)

(46)

with h and m constituting respectively the Planck
constant and molecule mass.
The sought, both necessary and sufficient,
equilibrium conditions of the adsorption system have
therefore the form of equations (42) and (43).
The detailed part of the statistical explanation of
the model will begin with the case of linear association
(c=2). Taking into account the assumption, according to
which the components of the adsorption layer are
associations in Y number (equation (11)) and free
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adsorption sites in B-N number (N defined by equation
(10)), we may write down the maximum segment of the
canonical sum of states Zamax in the following way
∏

gdzie fi oznacza wewnętrzną sumę stanów i-krotnego
asocjatu, natomiast Eas określimy, przez analogię do
potencjału adsorpcyjnego, E⁰, jako potencjał asocjacyjny.

 =

Przekształcenie

where fi means the internal sum of states of i-factor
association, whereas Eas will be determined through
analogy to adsorption potential, E⁰, as associative
potential.

 = − 

 ! "ೌೌೣ


(48)

,,ೕಯ

prowadzi do wyrażenia na
i-krotnych asocjatów w postaci:
 =  ln   
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chemiczny

(49)
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(#)షభ

Równania (47), (49) i (50) respektują oczywisty
fakt, że w i-krotnym liniowym asocjacie występuje i-1
wiązań pomiędzy sąsiednimi segmentami cząsteczki.
Uwzględnienie tego faktu także w odniesieniu do
wewnętrznej sumy stanów fi pozwala, z dobrym
przybliżeniem, zapisać tę funkcję następująco:

# = # #$%

(51)

gdzie fosc oznacza sumę stanów dla drgań wzdłuż każdego
wiązania w asocjacie.
Zakładając
harmoniczność
tych
drgań
i przyjmując energię drgań zerowych jako umowne zero
otrzymamy:


భ

=$

ഓ
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ഓ
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(52)

Gdzie
τ
równe
hγ/k
ma
sens
temperatury
charakterystycznej, natomiast γ i lmax oznaczają,
odpowiednio, częstość drgań oraz tę wartość oscylacyjnej
liczby kwantowej, po przekroczeniu której następuje
dysocjacja wiązania adsorbat-adsorbat. Oznacza to, że
(lmax+1)h γ =Eas. Stąd równanie (50) możemy zapisać
w formie:
 = &, 
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(53)

gdzie:
, =

ഓ
-
ഓ
-  

(54)

Równania (53) i (54) wyjaśniają również problem
zależności stałej asocjacji od temperatury. Dla i=2 możemy
bowiem, w zgodzie z równaniem (7), napisać:
 = , exp

 ೌೞ


− 1!

(55)

Obecnie nie ma już wątpliwości co do tego, że
dalszy ciąg wyprowadzenia dałby sekwencję równań
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The transformation
 = − 

 ! "ೌೌೣ


(48)

,,ೕಯ

leads to the expression for the chemical potential of
i-factor association written down in the following form:

Stąd, na mocy warunku (42)
 =

 ∑ಱభ() !

 =  ln   
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Hence, under condition (42)
 =
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Equations (47), (49) and (50) respect the
obvious fact that in the i-factor linear association i-1
bonds occur between adjacent segments of the molecule.
Taking this fact into account also in relation to the
internal sum of states fi allows, with a proper
approximation, to record this function as follows:

# = # #$%

(51)

where fosc means the sum of states for vibrations along
each bond in the association.
Assuming the harmonicity of these vibrations
and assuming the energy of zero vibrations as
a conventional zero we will obtain:
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Where τ equal to hγ/k has the sense of the
characteristic temperature, while γ and lmax indicate,
respectively, the frequency of vibrations and the value of
the oscillating quantum number, which once exceeded,
sees the dissociation of adsorbate-adsorbate bond
occuring. This means that (lmax+1)h γ =Eas. Hence the
equation (50) can be written in the form of
 = &, 
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where:
, =

ഓ
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ഓ
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(54)

Equations (53) and (54) also explain the
problem of the dependence of the association constant
on temperature. For i=2 we can, according to equation
(7), write down the following:
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(10)-(13) i doprowadził, w zależności od przyjętego
wariantu maksymalnej krotności asocjatów adsorbatadsorbat (tj.∞ lub 2), do ró wnań (17) lub (21). Należy
przy tym podkreślić, że stałe K2 i Kn są identyczne,
a różnica w notacji wskazuje jedynie na jeden z dwóch
wariantów modelu.
Przejdźmy teraz do opisu asocjacji nieliniowej.
Zauważmy na wstępie, że całkowita liczba rozmieszczeń,
D(N;B), N molekuł adsorbatu na B miejscach wiążących
powierzchni adsorbentu nie zależy od topografii tych
miejsc i przy założeniu: „co najwyżej jedna molekuła na
jednym miejscu” wynosi:
8 ;



!

!

(56)

 !

Stąd, czynnik kombinatoryczny sumy stanów (47) ℓC=2,
można, formalnie, zapisać w postaci:
:1 

!

!

;1

 !

(57)
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(58)

! ∏ !

Argumentacja analogiczna do przedstawionej
w wariancie fenomenologicznym pozwala przyjąć, że
w ogólności dla c≥2:
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(59)

Zachowując niezmienioną postać pozostałych
czynników sumy stanów (47) otrzymujemy stąd
następujące wyrażenie na potencjał chemiczny µi:
0!  126 <
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Z kolei warunki równowagi termodynamicznej
(42)-(44) wraz z równaniem (45) prowadzą wprost do
równań adsorpcji, odpowiednio, (32) i (33), w których
stopnie asocjacji γn oraz γ2 nadal są definiowane
zależnościami (23) oraz (25), K1 zachowuje postać
równania (29), natomiast:
    #
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(55)

Currently there is no longer any doubt that
a further derivation would give a sequence of equations
(10)-(13) and lead, depending on the accepted variant of
the maximum factor of adsorbate-adsorbate associations
(i.e. ∞ or 2), to equations (17) or (21). It should be
stressed that the constants K2 and Kn are identical, and
the difference in notation indicates only one of the two
variants of the model.
Let us now move on to the description of a nonlinear association. It should be noted at the beginning that
the total number of distributions, D(N;B), N molecules of
the adsorbate on B binding sites of the adsorbent surface
does not depend on the topography of these sites and the
assumption: "no more than one molecule at a site" it
equals:
8 ;
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 !

Hence, the combinatorial factor of the sum of
states (47) ℓC=2, may formally be written down in the
form:

gdzie
;1 

K_2=K_2^0 [exp (E^as/kT)-1]
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(61)

Co
ostatecznie
potwierdza
całkowitą
równoważność obu przedstawionych w niniejszej pracy
metod (tj. quasi-chemicznej i statystycznej) opisu
asocjacji
adsorbat-adsorbat
w
zlokalizowanej
monowarstwie
adsorpcyjnej
na
powierzchniach
homogenicznych.

WNIOSKI
Rezultaty przeprowadzonych powyżej rozważań
pozwalają sformułować następujące konkluzje:
•
Postulowane przez Berezina i Kisieleva
utożsamienie oddziaływań adsorbat-adsorbat
w zlokalizowanej warstwie adsorpcyjnej
z tworzeniem liniowych asocjatów pomiędzy

:1 

!

!

;1

 !

(57)

where
;1 

!

 !

(58)

! ∏ !

An argumentation analogous to that presented
in the phenomenological variant allows to assume that in
general for c≥2:
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(59)

Maintaining the unchanged form of the other
factors of the sum of states (47), we obtain the following
expression for chemical potential µi:
0!  126 <
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The conditions of thermodynamic equilibrium
(42)-(44) together with equation (45) lead directly to
adsorption equations (32) and (33), respectively, in
which the degrees of associations γn and γ2 are still
defined by equations (23) and (25), K1 retains the form
of equation (29), whereas:
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Which conclusively confirms the complete
equivalence of both methods presented in this paper
(i.e. quasi-chemical and statistical) of the description of
adsorbate-adsorbate association in a localised
adsorption monolayer on homogeneous surfaces.

CONCLUSIONS
The results of the above considerations allow to
formulate the following conclusions:
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•

•

•

admolekułami jest koncepcją oryginalną
i prowadzi do nieskomplikowanego równania
adsorpcji.
Błędne jest postrzeganie równania Berezina –
Kisieleva jako alternatywy dla wcześniejszej
izotermy Fowlera-Guggenheima, ponieważ
poprawne zastosowanie reguł statystyki
chemicznej dowodzi, że jest ono jedynie
niskogęstościową
granicą
szczególnego
przypadku (liczba najbliższych sąsiadów c=2)
tego ostatniego.
Ograniczenie krotności asocjatów do co
najwyżej
dimerów
skutkuje
równaniem
adsorpcji dopuszczającym, przy odpowiednio
wysokiej
symetrii
miejsc
wiążących,
dwuwymiarową
kondensację
warstwy
adsorpcyjnej.
Wszystkie
rezultaty
otrzymane
metodą
fenomenologiczną znajdują pełne potwierdzenie
statystyczne na gruncie formalizmu zespołu
kanonicznego.

•

•

•

•

The identification of adsorbate-adsorbate
interactions in the localised adsorption layer
with the formation of linear associations
between admolecules, as postulated by Berezin
and Kiselev, is an original concept and leads to
an uncomplicated adsorption equation.
It is wrong to see the Berezin-Kiselev equation
as an alternative to the former FowlerGuggenheim isotherm, because the correct
application of the rules of chemical statistics
proves that it is only a low-density limit of
a specific case (the number of closest
neighbours c=2) of the latter.
Limiting the factor of associations to no more
than dimers results in an adsorption equation
allowing for two-dimensional condensation of
the adsorption layer with sufficiently high
symmetry of binding sites.
All results obtained by phenomenological
method are fully confirmed by statistical data on
the basis of the formalism of canonical
ensemble.

REFERENCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Berezin, G.I. and A.V. Kiselev, Adsorbate-Adsorbate Association on a Homogenous Surface of a Nonspecific Adsorbent .1. Journal of Colloid
and Interface Science, 1972. 38(1): p. 227-&;
Garbacz, J.K., About Adsorbate-Adsorbate Association on Homogeneous Adsorbent Surfaces. Journal of Colloid and Interface Science, 1975.
51(2): p. 352-353;
Hill, T.L., Statistical mechanics: principles and selected applications. McGraw-Hill series in advanced chemistry. 1956, New York,: McGraw-Hill.
432 p;
Fowler, R. and E.A. Guggenheim, Statistical Thermodynamics. 1939: Cambridge University Press;
Huang, K., Statistical mechanics. 1963, New York,: Wiley. 470 p;
Karpinski, K. and J. Garbacz, General Formulation of Description of Adsorption in a Localized Monolayer on Homogeneous Surfaces. Roczniki
Chemii, 1974. 48(5): p. 803-809;
Garbacz, J.K., One-component adsorbate association in a mobile adsorption phase on energetically homogeneous solid adsorbent. Polish
Journal of Chemistry, 1997. 71(10): p. 1436-1444.
prof. dr hab. Jerzy K. Garbacz
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
Katedra Ekoinżynierii i Fizykochemii Środowiska
ul. Sucha 9, 85-789 Bydgoszcz
(52) 340 84 40 / 340 84 45
jerzy.garbacz@utp.edu.pl

38

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

POLISH HYPERBARIC RESEARCH 4(65)2018
Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Polish Naval Academy

THE PRACTICAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE THRUST ALLOCATION PROCEDURE FOR
A MULTI-PROPULSOR UNDERWATER ROBOT
PRAKTYCZNE ASPEKTY IMPLEMENTACJI PROCEDURY ALOKACJI NAPORÓW DLA
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
This article addresses the practical aspects of the synthesis of an automatic control system for the thrust allocation strategy in the propulsion system of an
unmanned underwater vehicle. The vehicle under consideration is a robot submarine equipped with a multi-propulsion system providing four degrees of
freedom of movement. The power distribution algorithms are based on limited optimisation methods that allow the determination, on the basis of
generalised torques and forces, of how much thrust is required to be produced by individual propulsors. Considering the issue of power distribution as
a task of square and linear programming, two algorithms of thrust allocation were proposed and compared. The conducted model tests made it possible to
evaluate their quality and efficiency in relation to speed and computational complexity.
Keywords: underwater vehicle, propulsion system, power distribution.
Artykuł dotyczy praktycznych aspektów syntezy układu automatycznego sterowania bezzałogowym statkiem głębinowym w zakresie strategii alokacji
naporów w układzie napędowym. Rozważanym statek pojazdem jest wyposażony w wielopędnikowy układ napędowy zapewniający ruch o czterech
stopniach swobody. W algorytmach rozdziału mocy zastosowano metody optymalizacji z ograniczeniami pozwalające na podstawie sił i momentów
uogólnionych wyznaczyć siły naporu jakie winny być wytwarzane przez poszczególne pędniki. Rozpatrując zagadnienie rozdziału mocy jako zadanie
programowania kwadratowego oraz programowania liniowego w pracy zaproponowano i porównano dwa algorytmy alokacji naporów. Przeprowadzone
badania modelowe pozwoliły na oszacowanie ich jakości oraz efektywności w odniesieniu do szybkości i złożoności obliczeniowej.
Słowa kluczowe: pojazd podwodny, układ napędowy, rozdział mocy.
Статья касается практических аспектов системы автоматического управления беспилотным глубоководным судном в сфере аллокации
алгоритмов управления в приводной системе. Изучаемым судном является судно, оснащенное многопрепеллерной приводной системой,
обеспечивающей движение четвертой степени свободы. В алгоритмах разделения мощности использовались методы оптимизации
с ограничениями, позволяющими на основании обобщенных сил и моментов определить силы алгоритмов управления, которые должны
создаваться отдельными пропеллерами. Рассматривая вопросы разделения мощности в качестве задачи квадратного и линейного
программирования, в работе предложены и сравнены два варианта аллокации алгоритмов управления. Проведенные модульные исследования
позволили рассчитать качество и эффективность в повышении расчетной скорости и сложности.
Ключевые слова: подводное судно, приводная система, разделение мощности.
Der Artikel befasst sich mit praktischen Aspekten der Synthese des automatischen Steuersystems eines unbemannten Unterseeschiffes im Bereich der
Zuordnung der Kraftübertragung im Antriebssystem. Das der Betrachtung unterzogene Schiff ist mit einem Mehrantriebssystem ausgestattet, das
Bewegungen mit vier Freiheitsgraden ermöglicht. Bei den Algorithmen der Leistungsverteilung wurden Optimierungsverfahren mit Einschränkungen
verwendet, die es ermöglichen, anhand von Kräften und verallgemeinerten Momenten die Schubkräfte zu bestimmen, die von den einzelnen Antrieben
erzeugt werden sollen. Im Hinblick auf die Verteilung der Energie als Aufgabe einer quadratischen Programmierung und einer linearen Programmierung bei
der Arbeit wurden zwei Algorithmen der Druckverteilung vorgeschlagen und verglichen. Die durchgeführten Modellversuche ermöglichten es, Qualität und
Effizienz in Bezug auf die Berechnungsgeschwindigkeit und -komplexität abzuschätzen.
Schlüsselwörter: Tauchfahrzeug, Antriebssystem, Energieverteilung.
El artículo trata sobre los aspectos prácticos de la síntesis del sistema de control automático de los buques de gran calado no tripulados con respecto a la
estrategia para la asignación del empuje en el sistema de propulsión. El vehículo en cuestión está equipado con un sistema de propulsión multihélice que
garantiza cuatro grados de libertad de movimiento. En los algoritmos de distribución de potencia se aplicaron métodos de optimización con limitaciones
que permiten determinar las fuerzas y momentos generalizados para determinar las fuerzas de empuje que deben generar cada uno de los propulsores. Al
considerar el asunto de la distribución de potencia como una tarea de programación cuadrada y lineal, en el trabajo se propusieron y compararon dos
algoritmos de asignación del empuje. Las pruebas modelo permitieron estimar su calidad y eficacia en cuanto a velocidad y complejidad computacional.
Palabras clave: vehículo submarino, sistema de propulsión, distribución de potencia.
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WSTĘP

INTRODUCTION

Wśród różnorodnych środków technicznych
służących do penetrowania mórz i oceanów, znaczącą rolę
odgrywają bezzałogowe statki głębinowe (ang. UUV –
Unmanned Underwater Vehicle). Wyposażone w pędniki
i mające zdolności manewrowe projektowane są do
wykonywania zadań w toni wodnej na głębokości od
kilkunastu do kilku tysięcy metrów. Najczęściej pełnią
rolę pływających platform, na których montowane są
różnego rodzaju sensory i narzędzia, niezbędne do
wykonania określonych zadań i misji. Najogólniej obiekty
te dzielą się na dwie następujące kategorie:
•
zdanie zdalnie sterowane pojazdy podwodne
(ang. ROV – Remotely Operated Vehicle), zwykle
połączone są z okrętem-nosicielem za pomocą
kabloliny, poprzez którą odbywa się cała
komunikacja; opór z jej strony wpływa na ruch
statku i może być przyczyną znaczących
zakłóceń oraz strat energii, sterowności
i manewrowości,
•
autonomiczne pojazdy podwodne (ang. AUV –
Autonomous Underwater Vehicle), swobodnie
pływające jednostki mające własne źródło
energii i całkowicie automatycznie sterowane.
Rozwój pojazdów ROV doprowadził do
wykształcenia w latach osiemdziesiątych ubiegłego
stulecia obiektu nazywanego robotem podwodnym (ang.
URV – Underwater Robotic Vehicle). Ma on na ogół
konstrukcję
ramową,
a
jego
standardowym
wyposażeniem
są
urządzenia
obserwacji
hydroakustycznej, systemy i urządzenia nawigacyjne,
manipulatory, czujniki wizyjne oraz reflektory. Może
penetrować
dno
w
poszukiwaniu
zaginionych
przedmiotów, przeprowadzać inspekcje podwodnych
części konstrukcji hydrotechnicznych, rejestrować prace
i badania podwodne, uczestniczyć w działaniach
poszukiwawczo-ratowniczych.
Roboty
podwodne
znalazły szerokie zastosowanie, zarówno cywilne jak
i militarne, w szczególności tam, gdzie działanie
człowieka jest niepraktyczne lub niepożądane.

OPIS

UKŁADU

AUTOMATYCZNEGO

STEROWANIA
Ruch robota podwodnego o sześciu stopniach
swobody opisywany jest za pomocą następujących
wektorów [1,2]:

η = [x, y , z,φ ,θ ,ψ ]

T

v = [u, v , w, p, q, r ]
T
τ = [X , Y , Z , K , M , N ]
T

(1)
gdzie:
η – wektor pozycji i orientacji robota w przestrzeni,
x, y, z – współrzędne położenia,
φ, θ, ψ – współrzędne orientacji,
v – wektor prędkości liniowych i kątowych robota,
u, υ, w – linear velocities along longitudinal, transversal and vertical
axes,
p, q, r – angular velocities about longitudinal, transversal and vertical
axes,
τ – wektor sił i momentów sił oddziałujących na robota,
X, Y, Z – forces along longitudinal, transversal and vertical axes,
K, M, N– moments about longitudinal, transversal and vertical axes.
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Unmanned underwater vehicles (UUVs) play
a significant role among the various technical devices
used to penetrate the seas and oceans. With their
propulsors and manoeuvrability, they are designed to
perform tasks in the depths ranging from several to
several thousand meters. Most often they play the role of
floating platforms where various sensors and tools are
mounted necessary to perform specific tasks and
missions. These devices fall into the following categories:
•
Remotely Operated Vehicles (ROVs), usually
connected to the carrier vessel by means of
a tethered cable (the umbilical) through which
the entire communication takes place; drag on
the umbilical, as a result of underwater currents
for example, affects the movement of the vessel
and can result in significant interference and
loss of energy, steerability and manoeuvrability;
•
Autonomous Underwater Vehicles (AUVs), selfpropelled vessels with their own power sources
and fully automated controls.
The development of ROVs led to the creation in
the 1980s of a device called an Underwater Robotic
Vehicle (URV). Usually it has a frame structure, and its
standard equipment includes hydroacoustic observation
devices, navigation systems and devices, manipulators,
vision sensors and reflectors. They can penetrate the
bottom in search of lost objects, inspect underwater parts
of hydrotechnical structures, record underwater works
and research as well as participate in search and rescue
activities. Underwater robots have found a wide range of
applications, both civil and military, in particular where
human activity is impractical or undesirable.

DESCRIPTION
CONTROL SYSTEM

OF

THE

AUTOMATIC

The movement of an URV with six-axis motion
controllers will be described by means of the following
vectors [1,2]:

η = [x, y, z,φ ,θ ,ψ ]
T
v = [u, v, w, p, q, r ]

T

τ = [X , Y , Z , K , M , N ]

T

(1)
where:
η – vector of position and orientation of the robot in space,
x, y, z – position coordinates,
φ, θ, ψ – orientation coordinates,
v – linear and angular velocity vector,
u, υ, w – linear velocities along longitudinal, transversal and vertical
axes,
p, q, r – angular velocities about longitudinal, transversal and vertical
axes,
τ – vector of forces and torques of the forces acting on the robot,
X, Y, Z – forces about longitudinal, transversal and vertical axes,
K, M, N– torques along longitudinal, transversal and vertical axes.

Underwater robot control is usually executed
from the control panel on the carrier ship. However, the
multidimensionality of the controlled unit makes it
difficult to train the operators and reduces the
effectiveness of their work. For this reason, it is desirable
to introduce an increasing use of automatic control, which
would allow the performance of a number of routine
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Sterowanie robotem podwodnym odbywa się
najczęściej z pulpitu operatorskiego na okręcie-nosicielu.
Jednak wielowymiarowość obiektu sterowania utrudnia
wyszkolenie operatorów i obniża efektywność ich pracy.
Stąd dąży się do stosowania w coraz większym zakresie
sterowania
automatycznego,
umożliwiającego
zrealizowanie bez ingerencji człowieka szeregu typowych
zadań, takich jak: przejście do zadanego punktu
w warunkach zakłóceń i ograniczeń toru ruchu,
pozycjonowanie w zadanym punkcie pracy, wykonanie
prostych operacji z wykorzystaniem manipulatora,
(np. przecięcie liny, założenie ładunku itp.). Realizowane
jest to za pomocą układu sterowania, w którym rola
operatora sprowadza się do ogólnego nadzoru nad
przebiegiem misji oraz wprowadzania do rozkazów
nadrzędnych, takich jak: współrzędne punktów zwrotów,
opcje wykonywanych zadań, rozkazy zaprzestania
czynności, itp.
Podstawowe moduły układu sterowania
przedstawia rysunek 1. Zasadniczym elementem jest
autopilot, który na podstawie porównania bieżącego
położenia obiektu sterowania z wartościami zadanymi,
wyznacza siły i momenty τz jakie winny być wytworzone
przez układ napędowy, aby zachowanie robota było
zgodne z założonym. Odpowiadający im wektor naporów
f obliczany jest w module rozdziału naporów i przesyłany
jako wielkość sterująca do układu napędowego.

tasks without human intervention, such as: moving to
a given point in tidal waters with limitations of the
motion path, positioning at a given work place,
performing simple operations using a manipulator (such
as cutting a rope, mounting of a load, etc.). This is
achieved by means of a control system, in which the role
of the operator is limited to general supervision of the
course of the mission and entering such commands as:
coordinates of points of return, options for the tasks
performed, commands to discontinue activities, etc.
The basic modules of the control system are
shown in Figure 1. The basic element is the autopilot,
which by comparing the current position of the controlled
device with the set values determines the forces and
torques τz that must be produced by the propulsion
system in order for the robot's behaviour to be in
accordance with the assumed one. The corresponding
thrust vector f is calculated in the thrust distribution
module and transmitted as a manipulated variable to the
propulsion system.

Fig. 1 General overview of an underwater robot control system.
Rys. 1 Ogólny schemat układu sterowania robotem podwodnym.

PROCEDURA ALOKACJI NAPORÓW

THRUST ALLOCATION PROCEDURE

Pędniki są silnym źródłem nieliniowości
dynamiki robota podwodnego, z uwagi na ich wzajemne
na siebie oddziaływanie w trakcie wykonywania
manewrów, co utrudnia zachowanie wysokiej jakości
sterowania [3,4]. Dlatego też, zarówno z punktu widzenia
projektowania robota podwodnego jak i jego późniejszej
eksploatacji,
zagadnienia związane
z
doborem
konfiguracji pędników oraz określeniem zasad rozdziału
mocy na poszczególne pędniki są szczególnie ważne. Dla
większości konwencjonalnych robotów podwodnych,
przyjętym rozwiązaniem jest konstrukcja posiadająca
wzdłużną i poprzeczną stabilność metacentryczną, co
zapewnia ruch z małymi kątami kołysań wzdłużnych

The propulsors are a strong source of nonlinearity of the dynamics of underwater robots, due to
their mutual interaction during manoeuvres, which
makes it difficult to maintain high quality control [3,4].
Therefore, from the point of view of both the design of the
robot and its subsequent operation, issues related to the
selection of propulsor configurations and the
determination of the power distribution rules for
individual propulsors are particularly important. For
most conventional underwater robots, an accepted
solution is a construction possessing longitudinal and
transverse metacentric stability, which ensures motion
with small angles the pitch and roll. Hence, the primary
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i bocznych. Stąd, podstawowym ruchem tego typu
obiektów jest przemieszczanie się w płaszczyźnie
poziomej ze zmianami głębokości zanurzenia, a więc ruch
o czterech stopniach swobody.
Zawarte w pracy rozważania dotyczą robota
z układem napędowym składającym się z sześciu
pędników o konfiguracji przedstawionej na rysunku 2.
Taka struktura układu napędowego pozwala na jego
podział na dwa niezależne podukłady, a mianowicie:
•
podukład ruchu w płaszczyźnie poziomej,
składający
się
z
czterech
pędników
rozmieszczonych skośnie w stosunku do
wzdłużnej
i
poprzecznej
osi
symetrii
i zapewniający ruch postępowy wzdłuż tych osi
oraz ruch obrotowy wokół osi normalnej,
•
podukład ruchu w płaszczyźnie pionowej
składający się z jednego lub dwóch pędników
ustawionych pionowo i realizujący ruch
postępowy wzdłuż osi normalnej.
Szczególnie interesujacy jest podukład ruchu
poziomego, w którym żądane siły i moment napędzajace,
czyli siły X i Y oraz moment siły N, są kombinacjami
liniowymi sił naporu wytwarzanych przez cztery pędniki.
Stąd zadanie wyznaczenia wektora naporu f może być
sformułowane jako problem optymalizacyjny, w którym
kryterium jest uzyskanie zadanych sił i momentu siły τz
przy minimalnych wartościach naporów generowanych
przez pędniki.

motion of this type of structure is horizontal movement
with changes in the depth of submersion, i.e. four-axis
motion.
The considerations contained in this work refer
to a robot with a propulsion system consisting of six
propulsors with the configuration shown in Figure 2. Such
a structure of the propulsion system enables its division
into two independent subsystems, i.e.:
•
a horizontal motion subsystem consisting of
four propulsors arranged diagonally in relation
to the longitudinal and transverse axes of
symmetry, ensuring progressive motion along
these axes and rotational motion around the
normal axis,
•
a vertical motion subsystem consisting of one or
two propulsors arranged vertically and
performing a forward motion along the normal
axis.
Particularly interesting is the horizontal motion
system, in which the required propelling forces and
torques, i.e. forces X and Y and torque N, are linear
combinations of the thrust forces generated by the four
propulsors. Therefore, the task of determining the vector
of thrust f can be formulated as an optimisation problem,
in which the criterion is to obtain the given forces and
torque τz with the minimum values of thrust generated by
the propulsors.

Fig. 2 The structure of a propulsion system with six propulsors.
Rys. 2 Struktura układu napędowego z sześcioma pędnikami.

W artykule skupiono się na problemie
porównania dwóch algorytmów rozdziału mocy
w
układzie
napędowym
robota
podwodnego
raealizujacego ruch poziomy płaski o trzech stopniach
swobody, rozpatrując zagadnienie alokacji naporów jako
zadania
programowania
kwadratowego
oraz
programowania liniowego.

This paper focuses on the problem of
comparison of two algorithms of power distribution in
the propulsion system of an underwater robot vehicle
realising horizontal three-axis motion, considering the
issue of thrust allocation as a task of square and linear
programming.

PROPULSOR DYNAMICS DESCRIPTION
OPIS DYNAMIKI PĘDNIKA
Położenie pędników robota podwodnego jest
określane względem środka jego masy (rys. 3).
W ogólnym przypadku relacja pomiędzy wektorem sił
i momentów napędzających τ a wektorem naporów
pędników f jest złożoną funkcją nieliniową zależną m.in.
od wektora prędkości robota, prędkości obrotowej śruby
pędnika, gęstości wody [5].
Dla ruchu płaskiego robota powszechnie
przyjętym uproszczeniem jest przedstawienie sił
i momentu napędzających w funkcji naporów
generowanych przez pędniki, za pomocą następującej
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The location of the URV's propulsors is
determined in relation to the centre of its mass (Figure 3).
In general, the relationship between the force and torque
vector τ and the thrust vector f of the propulsors is
a combined non-linear function depending on, inter alia,
the robot velocity vector, rotational speed of the propeller
screw, water density [5].
In the case of flat robot motion, a commonly
accepted simplification is the representation of the forces
and torques as a function of the thrust generated by the
propulsors using the following relation [1,6]:
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zależności [1,6]:

(2)
(2)

τ = Tf

τ = Tf
where:
gdzie:

τ = [τ X ,τ Y ,τ Z ]

– wektor sił i momentu siły (τX siła wzdłuż osi

X,
τY – siła wzdłuż osi Y, τZ moment siły wokół osi Z),

f = [ f1 , f 2 , f 3 , f 4 ]

T

– – vector of forces and torque (τX force along

axis X,
τY – force along axis Y, τZ torque around axis Z),

f = [ f1 , f 2 , f 3 , f 4 ]

T

– wektor naporów rozwijanych przez pędniki,

T – macierz konfiguracji pędników,

cos(α 2 )
cos(α 3 )
cos(α 4 ) 
 cos(α 1 )

T =  sin(α 1 )
sin(α 2 )
sin(α 2 )
sin(α 4 )

d1 sin(α 1 − ϕ1 ) d 2 sin(α 2 − ϕ 2 ) d 3 sin(α 3 − ϕ 3 ) d 4 sin (α 4 − ϕ 4 )

αi –

τ = [τ X ,τ Y ,τ Z ]

T

T

kąt pomiędzy osią wzdłużną robota a kierunkiem działania siły

naporu i-tego pędnika,

d i – odległości i-tego pędnika od środka masy robota,
ϕ i – kąt pomiędzy osią wzdłużną robota a linią łączącą środek masy
ze środkiem osi i-tego pędnika,
  1,4.

– vector of thrust generated by propulsors,

T – propulsor configuration matrix,

cos(α 2 )
cos(α 3 )
cos(α 4 ) 
 cos(α 1 )

T =  sin(α 1 )
sin(α 2 )
sin(α 2 )
sin(α 4 )

d1 sin(α 1 − ϕ1 ) d 2 sin(α 2 − ϕ 2 ) d 3 sin(α 3 − ϕ 3 ) d 4 sin (α 4 − ϕ 4 )

αi –

the angle between the longitudinal axis of the robot and the

direction of the thrust force of the i-th propulsor,

d i – distance of i-th propulsor from the robot’s centre of mass,
ϕ i – the angle between the longitudinal axis of the robot and the line
connecting the centre of mass with the centre of the axis of the i-th
propulsor,
  1,4.

Fig. 3 The structure of propulsion system with six propulsors.
Rys. 3 Konfiguracja pędników w podukładzie ruchu w płaszczyźnie poziomej.

ROZDZIAŁ MOCY JAKO
PROGRAMOWANIA KWADRATOWEGO

ZADANIE

POWER DISTRIBUTION AS A SQUARE
PROGRAMMING TASK

Zarówno studia literaturowe [1,2,3] jak i własne
doświadczenia [6] pokazują, że w praktyce problem
alokacji naporów w układzie napędowym robota
podwodnego jest najczęściej formułowany jako zadanie
programowania kwadratowego w następującej postaci:

Both literature studies [1,2,3] and own
experiments [6] show that in practice the problem of
thrust allocation in the propulsion system of an
underwater robot vehicle is most often formulated as
a square programming task in the following form:

wyznaczyć

determine

1
J = min f T Hf
f
2

(3)

1
J = min f T Hf
f
2

przy ograniczeniach

with the limitations

τ z − Tf = 0

τ z − Tf = 0

− f ≤ −f min
f ≤ f max

(4)

− f ≤ −f min

(3)

(4)

f ≤ f max

gdzie:

where:

H – macierz diagonalna dodatnio określona wymiaru 4×4,

H – 4x4 positive definite diagonal matrix,
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f min = [ f1 min , f 2 min , f 3 min , f 4 min ]

f min = [ f1 min , f 2 min , f 3 min , f 4 min ]

T

T

f max = [ f1 max , f 2 max , f 3 max , f 4 max ]

T

.

f max = [ f1 max , f 2 max , f 3 max , f 4 max ]

T

Główną
przyczyną
rozpatrywania
tego
zagadnienia jako zadania programowania kwadratowego
jest kwadratowe odwzorowane relacji moc/napór. Przy
pewnych założeniach, relacja ta może być także
aproksymowana funkcją liniową, co pozwala na
rozpatrzenie tego problemu optymalizacyjnego jako
zadania programowania liniowego, którego złożoność
obliczeniowa jest znacząco mniejsza.

ROZDZIAŁ

MOCY
JAKO
PROGRAMOWANIA LINIOWEGO

ZADANIE

Składowe wektora f przyjmują zarówno
dodatnie
jak
i
ujemne
wartości,
zatem
w zadaniu programowania liniowego musi to być
uwzglednione i stąd przyjmie ono nastepującą postać:

.

The main reason for considering this issue as
a square programming task is the square representation
of the power/thrust relationship. Under certain
assumptions, this relationship can also be approximated
by the linear function, which allows one to consider this
optimisation problem as a linear programming task,
whose computational complexity is significantly lower.

POWER

DISTRIBUTION AS A LINEAR
PROGRAMMING TASK
The components of vector f have both positive
and negative values, and therefore this has to be taken
into account in the linear programming task, thus taking
the following form:
determine

Wyznaczyć
T

J = min c f

J = min c T f

(5)

f

(5)

f

with the limitations

przy ograniczeniach

τ z − Tf = 0

τ z − Tf = 0
− f ≤ −f min

− f ≤ −f min

(6)

(6)

f ≤ f max

f ≤ f max

where c is a vector of non-negative components.
gdzie c jest wektorem o nieujemnych składowych.

Ponieważ funkcja kosztu (5) zawiera wartości
bezwzględne, to aby do rozwiązania powyższego
problemu optymalizacyjnego zastosować algorytm Simlex
niezbędna jest transformacja zależności (5-6) do
poniższej postaci:
Wyznaczyć

Since the cost function (5) contains absolute
values, in order to apply the Simplex algorithm to solve
the above optimisation problem it is necessary to
transform the dependencies (5-6) to the following form:
determine

J = min cT u

(7)

u

T

J = min c u

(7)

u

with the limitations

przy ograniczeniach

τ z − Tf = 0

τ z − Tf = 0

−f ≤ u
f ≤u
− f ≤ −f min

−f ≤ u
f ≤u
− f ≤ −f min

(8)

f ≤ f max

f ≤ f max
W zapisie macierzowym powyższe zadanie
programowania
liniowego
można
sformułować
następująco:
wyznaczyć

[

min 0(1,4 ) c
f ,u

(8)

T

]

f 
 u
 

(9)

In the matrix denotation, the above linear
programming task can be formulated as follows:
determine

f 
min 0(1, 4 ) c T  
f ,u
 u

[

]

with the limitations:

przy ograniczeniach:
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[T

f 
0 (3,4 )   = τ d
u

]

 − I (4 , 4 )
 I
 (4 , 4 )
 − I (4 , 4 )

 I (4 , 4 )

− I (4 , 4 ) 
− I (4 , 4 ) 

0 (4 , 4 ) 

0 (4 , 4 ) 

 0 (4,1) 


 f   0 (4,1) 
u ≤  − f 
min
 


f
 max 

[T
(10)

f 
0 (3,4 )   = τ d
u

]

 − I (4 , 4 )
 I
 (4 , 4 )
 − I (4 , 4 )

 I (4 , 4 )

− I (4 , 4 ) 
− I (4 , 4 ) 

0 (4 , 4 ) 

0 (4 , 4 ) 

 0 (4,1) 


 f   0 (4,1) 
u ≤  − f 
min
 


f
 max 

(10)

gdzie I(a×b) i 0(a×b) są, odpowiednio, macierzami jednostkową i zerową
wymiaru a×b .

where I(a×b) i 0(a×b) are respective identity and zero matrices of the
dimension a×b .

Zastosowanie algorytmu simplex do rozwiązania
powyższego zadania optymalizacyjnego, z uwagi na jego
niewielki rozmiar, pozwala na opracowanie szybkiej
procedury
obliczeniowej
do
alokacji
naporów
w wielopędnikowym układzie napędowym, co jest
szczególnie istotne z punktu widzenia jej praktycznego
zastosowania.

The use of the simplex algorithm to solve the
above optimisation task, due to its small size, allows for
the development of a fast calculation procedure for the
allocation of thrust in a multi-propulsion system, which is
particularly important from the point of view of its
practical application.

MODEL TESTS

BADANIA MODELOWE
Badania
porównawcze
obu
algorytmów
rozdziału mocy przeprowadzono dla robota podwodnego
wyposażonego w układ napędowy jak na rysunku 4.

Comparative studies of both power distribution
algorithms were carried out for an underwater robot
equipped with a propulsion system as shown in Figure 4.

Fig. 4 Virtual image of an underwater robot.
Rys. 4 Wirtualny widok robota podwodnego.

Przemieszczanie
robota
w
płaszczyźnie
poziomej realizowane jest za pomocą czterech
identycznych pędników rozmieszczonych symetrycznie
względem środka masy i generujących napór do ±1000 N.
Macierz konfiguracji pędników T robota jest postaci:

The motion of the robot in the horizontal plane
is carried out by four identical propulsors placed
symmetrically in relation to the centre of mass and
generating thrust up to ±1000 N. The matrix of the
configuration of the robot's propulsors T is as follows:

0.875 − 0.875 − 0.875
0.875

T = 0.485 − 0.485
0.485 − 0.485


0.332
0.332 − 0.332 − 0.332

0.875 − 0.875 − 0.875
0.875

T = 0.485 − 0.485
0.485 − 0.485


0.332 − 0.332 − 0.332
0.332

(11)

(11)
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Badania
symulacyjne
przeprowadzono
w środowisku MATLAB, korzystając z funkcji linprog dla
zadania programowania liniowego i quadprog dla zadania
programowania kwadratowego [7]. Na rysunku
6
przedstwaiono
wartości
wektora
naporów
T
wyznaczone
z
wykorzystaniem
f = [ f1 , f 2 , f 3 , f 4 ]
funkcji linprog i quadprog dla zadanych wartości sił

[

]T

i momentu siły τ z = τ Xz ,τ Yz ,τ Zz które zilustrowano
na rys. 5. Na podstawie analizy obliczonych wartości
wektorów naporów f dla obu zadań optymalizacyjnych
można stwierdzić, że są one bardzo zbliżone.

Simulation studies were conducted in the
MATLAB environment, using linprog functions for the
linear programming task and quadprog functions for the
square programming task [7]. Fig. 6 presents the values of
the thrust vector f = [ f 1 , f 2 , f 3 , f 4 ]T determined using
the linprog and quadprog functions for specified values of
T
forces and torque τ z = [τ Xz ,τ Yz ,τ Zz ] ??which have
been illustrated in fig. 5. Based on the analysis of the
calculated values of pressure vectors f for both
optimisation tasks, it was found that they are very similar.

Fig. 5 The curves of the set forces X and Y and the torque N.
Rys. 5 Przebiegi zadanych sił X iY oraz momentu siły N.

W celu porównania wydatku energetycznego
dokonana została ocena obu metod przy wykorzystaniu
następującego wyrażenia:

In order to compare the energy expenditure,
both methods were evaluated using the following
expression:

 ܧൌ  ൫݂ଵଶ  ݂ଶଶ  ݂ଷଶ  ݂ସଶ ൯

 ܧൌ  ൫݂ଵଶ  ݂ଶଶ  ݂ଷଶ  ݂ସଶ ൯

(12)

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że dla
metody opartej o zadanie programowania liniowego
wartość E jest około 3÷5% mniejsza niż dla zadania
programowania kwadratowego. Natomiast krzywa
obrazująca napory wytwarzane przez pędniki na
podstawie programowania liniowego nie jest tak gładka
jak
otrzymana
na
podstawie
programowania
kwadratowego, co ilustruje rysunek 6.
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(12)

The performed calculations showed that for the
method based on the linear programming task the E value
is about 3÷5% lower than in the square programming
task. The curve representing the thrust generated by the
propulsors on the basis of linear programming is not as
smooth as that obtained from square programming, as
shown in Figure 6.
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Fig. 6 Diagrams illustrating thrust generated by propellers on the basis of linear (L) and square (Q) programming tasks.
Rys. 6 Przebiegi naporów generowanych przez pędniki na podstawie zadania programowania liniowego (L) oraz kwadratowego (Q).

Zrealizowane badania wykazały zatem, że
w module rozdziału mocy układu sterowania ruchem
robota podwodnego do zadania alokacji naporów może
być zastosowana procedura optymalizacji oparta nie tylko
o programowanie kwadratowe, ale także programowanie
liniowe. Jest to szczególnie istotne małych, ale bardzo
rozpowszechnionych obecnie, niskokosztowych robotów
podwodnych (ang. LC URV – Low Cost URV), których
komputer pokładowy posiada ograniczoną moc
obliczeniową.

The conducted research has therefore shown
that in the power distribution module of the URV's
motion control system, an optimisation procedure based
not only on square programming, but also on linear
programming can be applied in relation to thrust
allocation tasks. This is particularly important for small,
but now very common, low-cost underwater robots
(LC URV - Low Cost URV) where the on-board computer is
of limited computing power.

CONCLUSIONS
PODSUMOWANIE
Przedstawiona propozycja algorytmów alokacji
naporów w wielopędnikowym układzie napędowym
robota podwodnego stanowi kontynuację badań
zmierzających
do
opracowania
niezawodnego
i wydajnego systemu sterowania jego ruchem.
Rozważane w pracy algorytmy optymalizacji
przydziału
naporów
oparte
o
programowanie
kwadratowe i programowanie liniowe pozwalają na
optymalny rozdział mocy w układzie napędowym robota
podwodnego.
Z punktu widzenia praktycznej implementacji
rozważanych algorytmów w komputerze pokładowym
o ograniczonej mocy obliczeniowej, wygodniejszy do
zastosowania wydaje sie być algorytm alokacji
z wykorzystaniem programowania liniowego, gdyż
pozwala na opracowanie prostej i szybkiej procedury
wyznaczania wektora naporów przy porównywalnych
kosztach sterowania.

The proposed algorithms for the allocation of
thrust in the multi-propeller propulsion system of an
underwater robot are a continuation of research aimed at
developing a reliable and efficient system for controlling
its motion.
The optimisation algorithms considered in the
work, based on square and linear programming, allow for
optimal power distribution in the underwater robot
vehicle's propulsion system.
From the practical point of view of the
implementation of the considered algorithms in an onboard computer with limited computing power, it seems
more convenient to apply an allocation algorithm using
linear programming, as it allows for the development of
a simple and fast procedure for determining the vector of
thrust at comparable control costs.
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UTILISING A SKIN PRICK TEST FOR THE DETERMINATION OF THE PRESENCE OF
ALLERGIC RHINITIS IN DIVERS
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Allergic rhinitis occurs in various regions of the world and affects from 10 to 40% of the population. The skin prick test is the "gold standard" for the
detection of type I allergic diseases according to the Gella and Coombs classification, which is mediated by IgE. For our experiment, skin prick tests were
performed on 60 divers aged between 30 and 40 years of age. The following tests for airborne allergens were used: tests for pollen from trees, grasses,
cereals, weeds, proteins from house dust mites, animal hair and epidermis, and moulds. On the basis of an interview and a positive skin prick test allergic
rhinitis was diagnosed in 17 divers.
Conclusions:
1. Allergic rhinitis can cause health problems in divers and be the cause of diving accidents.
2. The application of the skin prick test during the health qualification in the Military Maritime Health Commission, would allow the exclusion of diver
candidates suffering from allergies.
Keywords: scuba diving, Skin Prick Test, allergic rhinitis, divers.
Alergiczny nieżyt nosa występuje w różnych regionach świata od 10 do 40% populacji. Test skin prick jest „złotym standardem” do wykrywania chorób
alergicznych typu I według klasyfikacji Gella i Coombsa, w której pośredniczy IgE. Badania za pomocą testów Skin Prick wykonano u 60 nurków w wieku
od 30 do 40 roku życia. Do badania zastosowano następujące testy powietrznopochodne: pyłki drzew, traw, zbóż, chwastów, białka roztoczy kurzu
domowego, sierść i naskórek zwierząt oraz grzyby pleśniowe. Na podstawie wywiadu i dodatniego testu skin prick u 17 nurków stwierdzono alergiczny
nieżyt nosa.
Wnioski:
1. Alergiczny nieżyt nosa może powodować problemy zdrowotne u nurków i być przyczyną wypadków nurkowych.
2. Zastosowanie testu Skin Prick podczas kwalifikacji zdrowotnej w Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej, pozwoliłoby wykluczyć kandydatów na nurków
chorujących na alergię.
Słowa kluczowe: nurkowanie, Skin Prick Test, alergiczny nieżyt nosa, nurkowie.
Аллергический ринит в различных регионах мира встречается у от 10 % до 40 % популяции. Тест "skin prick" является "золотым стандартом" для
выявления аллергических заболеваний I типа по классификации Гелла-Кумбса, в которой участвует IgE. Исследования при помощи тестов Skin
Prick" прошли 60 ныряльщиков в возрасте 30-40 лет. Для исследования использовались следующие воздухопроизводные тесты: пыльца
деревьев, трав, злаков, растений, белок пылевых клещей, шерсть и эпидермис животных, плесневые грибки. На основании опроса
и положительного теста "skin prick" у 17 ныряльщиков был выявлен аллергический ринит.
Выводы:
1. Аллергический ринит может стать причиной проблем со здоровьем у ныряльщиков и стать причиной аварий при нырянии.
2. Использование теста "skin prick" при прохождении Военно-морской медицинской комиссии позволит исключить кандидатов в ныряльщики,
страдающих аллергией.
Ключевые слова: ныряние, Skin Prick Test, аллергический ринит, ныряльщики.
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Allergische Rhinitis tritt in verschiedenen Regionen der Welt bei ca. 10 bis 40% der Bevölkerung auf. Haut-Pricktest gilt als der "goldene Standard" für den
Nachweis von allergischen Typ-I-Erkrankungen gemäß der IgE-vermittelten Klassifizierung von Gell und Coombs. Hautpricktests wurden an 60 Tauchern
im Alter von 30 bis 40 Jahren durchgeführt. Für die Studie wurden die folgenden Luft-Atem-Tests durchgeführt: Pollen von Bäumen, Gräser, Getreide,
Unkraut, Hausstaubmilbenproteine, Tierhaare und Haut sowie Schimmelpilze. Basierend auf der Anamnese und dem positiven Haut-Pricktest wurde bei 17
Tauchern eine allergische Rhinitis diagnostiziert.
Schlussfolgerungen:
1. Allergische Rhinitis kann für Taucher gesundheitliche Probleme verursachen und Tauchunfälle verursachen.
2. Die Anwendung des Haut-Pricktests während der gesundheitlichen Qualifikation bei der Militär-Marine-Kommission würde es ermöglichen, Kandidaten
als Taucher auszuschließen, die an Allergien leiden.
Schlüsselwörter: Tauchen, Intrakutantest, allergische Rhinitis, Taucher.
La rinitis alérgica se presenta en distintas regiones del mundo entre el 10 y el 40% de la población. El test skin prick es el "patrón de oro" para la detección
de enfermedades alérgicas de tipo I según la clasificación de Gella y Coombs, mediada por IgE. Las pruebas mediante tests Skin Prick se llevaron a cabo
en 60 buceadores de 30 a 40 años de edad. Se utilizaron las siguientes pruebas de agentes transportados por el aire: polen de árboles, gramíneas,
cereales, maleza, proteínas de ácaros del polvo doméstico, pelo y epidermis de animales y moho. Sobre la base de la historia y de un test skin prick
positivo se diagnosticó rinitis alérgica en 17 buzos.
Conclusiones:
1. La rinitis alérgica puede causar problemas de salud en los buzos y ser causa de accidentes durante el buceo.
2. La aplicación del test skin prick durante la calificación sanitaria en la Comisión Militar Médica-Marina permitió excluir a los candidatos a buzos que
padecían alergias.
Palabras clave: submarinismo, Skin Prick Test, rinitis alérgica, buzos.
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INTRODUCTION

WSTĘP
W
zależności
od
mechanizmu
immunologicznego, reakcje nadwrażliwości dzielimy
według klasyfikacji Gella i Coombsa na: typ I - reakcja
natychmiastowa, typ II - reakcja cytotoksyczna, typ III reakcja kompleksów immunologicznych, typ IV - reakcja
opóźniona [1]. Alergiczny nieżyt nosa należy do I typu,
w którym alergen łączy się ze swoistymi przeciwciałami
IgE na powierzchni komórki tucznej i dochodzi do
uwolnienia mediatorów zapalenia. Do I typu reakcji
oprócz alergicznego nieżytu nosa zaliczamy: astmę,
pokrzywkę i wstrząs anafilaktyczny.
IgE
jest
głównym
przeciwciałem
immunologicznym reakcji typu natychmiastowego, które
zostało odkryte w 1968 roku przez Bennicha i Johanssona
ze Szwecji oraz małżeństwo Ishizaki ze Stanów
Zjednoczonych [2].
Alergiczny nieżyt nosa występuje w różnych
regionach świata od 10 do 40% populacji [3]. Testy skin
prick są „złotym standardem” do wykrywania chorób
alergicznych, w której pośredniczy IgE, z powodu
niewielkich kosztów i bezpieczeństwa [2].
Alergiczny nieżyt nosa wywołują alergeny
powietrznopochodne do których zaliczamy alergeny:
sezonowe: pyłki drzew, traw, zbóż, chwastów oraz
całoroczne: białka roztoczy kurzu domowego, sierść
i naskórek zwierząt oraz grzyby pleśniowe.
W ostatnich latach obserwuje się wzrost
zachorowalności na choroby alergiczne. W przypadku
alergii wziewnej, gdy przyczyną objawów są uczulenia na:
pyłki roślin (traw, drzew i chwastów), roztocze kurzu
domowego (Dermatophagoides itd), alergeny zwierzęce
(pies, kot), grzyby pleśniowe (Cladosporium herbarum,
Aspergillus Alternaria itp.) testy Skin Prick są wiarygodne
w potwierdzeniu udziału wymienionych alergenów
w powstawaniu objawów klinicznych [5].

CEL BADAŃ

Depending on the immunological mechanism,
hypersensitivity reactions are divided according to the
classification of Gell and Coombs into: type I - immediate
reaction, type II - cytotoxic reaction, type III - reaction of
immunological complexes, type IV - delayed reaction [1].
Allergic rhinitis belongs to type I, in which the allergen
binds with specific IgE antibodies on the surface of the
mast cell and inflammatory mediators are released. Type I
reactions, apart from allergic rhinitis, include asthma,
urticaria and anaphylactic shock.
IgE is the main immunological antibody of
immediate reactions that was discovered in 1968 by
Bennich and Johansson from Sweden and a Japanese
Ishizaki couple living in the United States [2].
Allergic rhinitis occurs in various regions of the
world and affects from 10 to 40% of the population [3].
Skin Prick Tests are the "gold standard" for the detection
of allergic diseases mediated by IgE due to their low cost
and safety [2].
Allergic rhinitis is caused by airborne allergens,
including seasonal allergens: pollen from trees, grasses,
cereals, weeds and year-round allergens: proteins from
house dust mites, animal hair and epidermis, and moulds.
In recent years there has been an increase in the
incidence of allergic diseases. In the case of inhalatory
allergies, symptoms are caused by allergies to: pollen
from plants (grasses, trees and weeds), house dust mites
(Dermatophagoides, etc.), animal allergens (dog, cat),
moulds (Cladosporium herbarum, Aspergillus Alternaria,
etc.). Skin Prick Tests are reliable in confirming the
contribution of these allergens to the development of
clinical symptoms [5].

RESEARCH OBJECTIVE
•
•

•
•

Wykrycie alergicznego nieżytu nosa u nurków
zawodowych za pomocą testu Skin Prick.
Działania prewencyjne – testy Skin Prick jako
badanie
dodatkowe
podczas
badań
kwalifikacyjnych na nurka w Wojskowej Komisji
Morsko-Lekarskiej.

MATERIAŁ I METODA
Badania za pomocą testów Skin Prick wykonano
u 60 nurków w wieku od 30 do 40 roku życia. Do badania
zastosowano następujące testy powietrznopochodne:
pyłki drzew, traw, zbóż, chwastów, białka roztoczy kurzu
domowego, sierść i naskórek zwierząt oraz grzyby
pleśniowe.
Testy założono na zdrową skórę przedramienia
po stronie zginaczy i przy użyciu 1 milimetrowego ostrza,
wprowadzono alergen na głębokość 0,4 mm do naskórka.
Po 15-30 minutach pojawiał się bąbel otoczony
rumieniem,
który
był
wykładnikiem
reakcji
natychmiastowej w odniesieniu do próby ujemnej
z roztworem soli fizjologicznej i kontroli dodatniej
z roztworem histaminy. Za wynik dodatni przyjęto

Diagnosis of allergic rhinitis in professional
divers using the Skin Prick Test.
Preventive actions - Skin Prick Tests as an
additional
examination
during
diving
qualification tests by the Military Maritime
Health Commission.

MATERIAL AND METHOD
Skin Prick tests were performed on 60 divers
aged between 30 and 40 years of age. The following tests
for airborne allergens were used: pollen from trees,
grasses, cereals, weeds, proteins from house dust mites,
animal hair and epidermis, and moulds.
The tests were applied to healthy forearm skin
on the flexor side and with the use of a 1 millimetre blade,
allergens were introduced to the epidermis to a depth of
0.4 mm. After 15-30 minutes, a bubble surrounded by
erythema appeared, which was an exponent of an
immediate reaction in relation to a negative sample with
saline solution and a positive control with histamine
solution. A bubble size greater than 3 mm in diameter,
which is equal to or greater than the positive control, was
adopted as a positive result [4].
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wielkość bąbla powyżej 3 mm średnicy, który jest równy
lub większy od kontroli dodatniej [4].

WYNIKI
Na podstawie wywiadu i testów Skin Prick u 17
nurków stwierdzono alergiczny nieżyt nosa. U 11 nurków
stwierdzono alergiczny nieżyt nosa wywołany alergenami
sezonowymi. Objawy alergicznego nieżytu nosa
występowały u 2 nurków w okresie pylenia pyłków
drzew tj. w okresie wiosennym, u 2 nurków uczulonych
na pyłki traw objawy występowały latem, natomiast
u 2 nurków uczulonych na chwasty w miesiącach
sierpień, wrzesień. U 5 nurków stwierdzono alergię na
różne pyłki sezonowe i objawy alergicznego nieżytu nosa
występowały dłużej w okresie wiosenno-letnim (pyłki
drzew i traw - 2 nurków, pyłki traw i chwastów 2 nurków oraz drzew i chwastów 1 nurek).
Natomiast u 6 nurków alergiczny nieżyt nosa był
wywołany całorocznymi alergenami tj. białka roztoczy
kurzu domowego (3 nurków) oraz sierść kota i białka
roztoczy kurzu domowego (1 nurek). Objawy
występowały przez cały rok.
Objawy ustępowały po zastosowaniu leków
antyhistaminowych i miejscowo sterydów.

RESULTS
On the basis of medical history and Skin Prick
tests, the allergic rhinitis was diagnosed in 17 divers. In
11 divers’ allergic rhinitis caused by seasonal allergens
were found. Two divers were found to be allergic to tree
pollen (i.e. a problem during tree pollination in the
spring), 2 divers had symptoms related to the grass pollen
which occurs in the summer, and 2 divers were found to
be allergic to weed pollens found in August and
September. In 5 divers allergies to various seasonal
pollens and symptoms of allergic rhinitis were observed
for a longer time when exposed to spring-summer pollens
(pollen from trees and grass - 2 divers, pollen from grass
and weeds - 2 divers and from trees and weeds - 1 diver).
In 6 divers allergic rhinitis was caused by yearround allergens, i.e. dust mite protein (3 divers), cat hair
and dust mite protein (1 diver). The symptoms occurred
all year round and disappeared after the use of
antihistamines and locally applied steroids.

Tab. 1
List of allergens inducing allergic rhinitis in divers.
Wykaz alergenów wywołujących alergiczny nieżyt nosa u nurków.

Allergens
Pollen from trees
Grass pollen
Weed pollen
Pollen from trees and grasses
Pollen from trees and weeds
Grass and weed pollen
Grass pollen and cat hair
Pollen from trees and mites
Mite proteins
Total

DYSKUSJA

DISCUSSION

Skórne testy punktowe są metodą diagnostyczną
stosowaną
w
celu
wykrycia
alergii
typu
I natychmiastowego IgE zależnej. Testy skórne, czyli
wystandaryzowane badanie reaktywności skóry na
alergeny, są podstawą współczesnej diagnostyki
alergologicznej. Dodatni wynik testu jest dowodem
istnienia swoistego uczulenia skóry na dany alergen.
Punktowe testy skórne są badaniem referencyjnym
w wykrywaniu uczuleń IgE-zależnych, co ma
podstawowe znaczenie w diagnostyce alergicznego
sezonowego i całorocznego zapalenia błony śluzowej
nosa [5]. Wynik testu skin prick wyklucza lub potwierdza
uczulenie na określony alergen i ma znaczenie dla
ustalenia rozpoznania i rokowania. Decyduje również
o sposobie indywidualnej profilaktyki alergicznego
nieżytu nosa poprzez ograniczenie narażenia na alergen
uczulający [5].
Alergiczne
choroby,
szczególnie
układu
oddechowego, są istotnym i narastającym problemem
w populacji polskiej np. alergiczny nieżyt nosa występuje
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Number of divers
2
2
2
2
1
2
1
2
3
17

Skin Prick Tests are a diagnostic method used to
detect type I allergies of immediate reaction, IgEdependent. Skin tests, i.e. standardised tests of skin
reactivity to allergens, are the basis of modern
allergological diagnostics. A positive test result is proof of
the existence of a specific skin allergy to a given allergen.
Skin prick tests are a reference test in the detection of
IgE-dependent allergies, which is essential in the
diagnosis of allergic seasonal and all-year-round rhinitis
[5]. The result of a skin prick test excludes or confirms
allergy to a specific allergen and is important for
determining the diagnosis and prognosis. It also decides
on the individual prevention of allergic rhinitis by
reducing exposure to an allergen [5].
Allergic diseases, particularly respiratory
diseases, are an important and growing problem in the
Polish population, e.g. allergic rhinitis occurs in over 22%
of the Polish population [6].
House dust mites are the most common allergen
in: China, Thailand, Singapore and Vietnam [7]. Mites
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u ponad 22% w polskiej populacji [6].
Roztocza kurzu domowego są najczęstszym
alergenem w: Chinach, Tajlandii, Singapurze i Wietnamie
[7]. Roztocza powodują reakcje krzyżowe z krewetkami,
które są bardzo popularnym pokarmem na Dalekim
Wschodzie [7]. Także alergie krzyżowe występują
pomiędzy uczuleniem na pyłki drzew (brzoza, leszczyna),
a surowymi warzywami i owocami [8].
Alergiczny nieżyt nosa zarówno całoroczny, jak
i sezonowy, może powodować problemy zdrowotne
u nurków i być przyczyną wypadków nurkowych
z powodu problemu z przedmuchem. W leczeniu
alergicznego
nieżytu
nosa
stosuje
się
leki
antyhistaminowe, które są przyczyną objawów
ubocznych (senność czy zmniejszoną koncentrację), co
może spowodować zagrożenie zdrowia, podczas
wykonywania prac podwodnych.

cause cross-reactions with shrimps, which are a very
common food in the Far East [7]. Cross allergies also
occur between an allergy to tree pollen (birch, hazel) and
raw vegetables and fruits [8].
Allergic rhinitis, both year-round and seasonal,
can cause health problems in divers and lead to diving
accidents due to the problem with ventilation. Allergic
rhinitis is treated with antihistamines, which cause side
effects (drowsiness or reduced concentration), which may
cause health risks when working underwater.

CONCLUSIONS
•

•

WNIOSKI

•
•

•

•

Testy Skin Prick były dodatnie 17 nurków. Na
podstawie wywiadu i testów potwierdzono
u nurków sezonowy lub całoroczny alergiczny
nieżyt nosa.
Alergiczny nieżyt nosa może powodować
problemy zdrowotne u nurków i być przyczyną
wypadków nurkowych.
Zastosowanie testu Skin Prick podczas
kwalifikacji zdrowotnej w Wojskowej Komisji
Morsko-Lekarskiej, pozwoliłoby wykluczyć
kandydatów na nurków chorujących na alergię.

Skin Prick Tests were positive for 17 divers.
Based on the interview and tests, seasonal or
year-round allergic rhinitis was confirmed in
divers.
Allergic rhinitis can cause health problems in
divers and lead to diving accidents.
The use of the Skin Prick Test during the health
qualification by the Military Maritime Health
Commission, would allow for the exclusion of
diver candidates suffering from allergies.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Scientific diving is increasingly being used for numerous studies. Moreover, this form of diving allows for the conduction of interdisciplinary research. The
current nomenclature of this type of dive is defined as scuba diving to collect information to support science by using diving techniques. Underwater
research is particularly important in the natural sciences where it allows for the non-invasive observations of fauna and flora of aquatic ecosystems in their
natural environment. At the same time, the use of diving for scientific purposes avoids mistakes made in random sampling, which is related to the use of
classical sampling methods. As a result, such diving is crucial in systematic, ecological and behavioural analysis. Nevertheless, dive techniques, however
versatile, require optimisation, separate study and systematisation, depending on the type of research conducted. This article is an attempt to present an
outline of the topic, to systematise basic concepts in presenting the principles of legal regulations in Poland and abroad.
Keywords: scientific diving, professional diving, underwater works, equipment for underwater research.
Nurkowanie w celach naukowych, z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu w postaci aparatów oddechowych, jest coraz częściej wykorzystywane do
licznych badań. Co więcej, taka forma nurkowania pozwala na prowadzenie badań interdyscyplinarnych. Aktualna nomenklatura ten rodzaj nurkowania
definiuje jako nurkowanie w celu zbierania informacji, służących szeroko pojętej nauce lub wspieranie idei nauki wykorzystując techniki nurkowania.
Technika badań podwodnych jest szczególnie istotna w naukach przyrodniczych, gdzie umożliwia nieinwazyjne obserwacje fauny i flory ekosystemów
wodnych w ich naturalnym środowisku. Jednocześnie zastosowanie nurkowania w celach naukowych pozwala uniknąć błędów, popełnianych przy losowym
pobieraniu materiału, co związane jest ze stosowaniem klasycznej metodyki próbkowania. W rezultacie takie nurkowanie ma kluczowe znaczenie
w analizach systematycznych, ekologicznych czy behawioralnych. Niemniej jednak technika nurkowania, jakkolwiek uniwersalna, wymaga optymalizacji,
odrębnych opracowań i usystematyzowania, zależnie od rodzaju prowadzonych badań naukowych. Niniejsza praca umożliwia poznanie znaczenia
nurkowania prowadzonego w celach naukowych oraz systematyzuje podstawowe pojęcia związane z zasadami regulacji prawnych w Polsce jak i za
granicami kraju.
Słowa kluczowe: nurkowanie naukowe, nurkowanie zawodowe, prace podwodne, sprzęt do badań podwodnych.
Ныряние в научных целях с использованием соответствующего оборудования в виде дыхательных аппаратов все чаще применяется для
многочисленных исследований. Более того, такой вид ныряния позволяет проводить междисциплинарные исследования. Актуальная
номенклатура его определяет как ныряние с целью сбора информации, необходимой для науки в широком понимании этого слова, и поддержки
идеи науки с использованием техники ныряния. Техника подводных исследований особенно важна для природоведческих наук, где возможно
неинвазивное наблюдение за флорой и фауной водных экосистем в их натуральной среде обитания. В то же время использование ныряния
в научных целях позволяет избежать ошибок, которые возникают при случайном сборе материала, что связано с применением классической
методики забора проб. В результате такое ныряние имеет ключевое значение для систематических экологических или поведенческих анализов.
Тем не менее, техника ныряния, будучи универсальной, требует оптимизации, отдельных разработок и систематизации, в зависимости от рода
проводимых научных исследований. Данная работа позволяет понять значение ныряния в научных целях, а также систематизирует базовые
понятия, связанные с основными правовыми положениями в Польше и за ее пределами.
Ключевые слова: научное ныряние, профессиональное дыхание, подводное дыхание, оборудование для подводных исследований.

ARTICLE INFO
PolHypRes 2018 Vol. 65 Issue 4 pp. 55 - 62
ISSN: 1734-7009 eISSN: 2084-0535
DOI: 10.2478/phr-2018-0024
Pages: 8, figures: 2, tables: 0
page www of the periodical: www.phr.net.pl

Typ artykułu: przeglądowy
Review article
Termin nadesłania: 17.08.2018 r.
Termin zatwierdzenia do druku: 20.10.2018 r.

Publisher
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

55

2018 Vol. 65 Issue 4
Tauchen zu wissenschaftlichen Zwecken unter Verwendung geeigneter Ausrüstung in Form von Atemgeräten wird für zahlreiche Studien immer häufiger
angewendet. Darüber hinaus ermöglicht diese Form des Tauchens interdisziplinäre Forschungsvorhaben. In der aktuellen Nomenklatur wird diese Art des
Tauchens als Tauchgang bezeichnet, um Informationen zu sammeln, die der Wissenschaft im weitesten Sinne dienen, oder um die Idee der Wissenschaft
mit Tauchtechniken zu unterstützen. Die Technik der Unterwasserforschung ist besonders wichtig in den Naturwissenschaften, wo sie nicht-invasive
Beobachtungen der Fauna und Flora aquatischer Ökosysteme in ihrer natürlichen Umgebung ermöglicht. Gleichzeitig erlaubt Tauchen zu
wissenschaftlichen Zwecken die Vermeidung von Fehlernwie beim Einsatz von Stichproben, was mit der Verwendung klassischer Verfahren der Entnahme
von Proben zusammenhängt. Daher ist ein diese Art des Tauchens für systematische, ökologische und Verhaltensanalysen von zentraler Bedeutung.
Dennoch ist diese Tauchmethode, auch wenn universell, bedingt durch die Art der wissenschaftlichen Forschung und erfordert eine Optimierung, getrennte
Studien und Systematisierung. Die vorliegende Arbeit möchte Ihnen die Bedeutung des Tauchens zu wissenschaftlichen Zwecke näher bringen und
systematisiert die grundlegenden Konzepte, die sich auf die Grundsätze der gesetzlichen Bestimmungen in Polen und im Ausland beziehen.
Schlüsselwörter: Wissenschaftliches Tauchen, professionelles Tauchen, Unterwasserarbeit, Ausrüstung für die Unterwasserforschung.
El submarinismo con fines científicos, utilizando equipos adecuados en forma de aparatos de respiración, se utiliza cada vez más en numerosos estudios.
Además, esta forma de submarinismo permite la realización de estudios interdisciplinares. La nomenclatura actual define este tipo de submarinismo como
submarinismo encaminado a recopilar información científica ampliamente entendida o para apoyar la idea de ciencia utilizando técnicas de buceo. Las
técnicas de exploración subacuática son particularmente importantes en las ciencias naturales, ya que permiten la observación no invasiva de la fauna y
flora de los ecosistemas acuáticos en su entorno natural. Al mismo tiempo, el uso del submarinismo con fines científicos permite evitar los errores
cometidos durante el muestreo aleatorio, asociado al uso de la metodología de muestreo clásica. Como resultado, este tipo de submarinismo es de vital
importancia en los análisis sistemáticos, ecológicos o de comportamiento. Sin embargo, la técnica del buceo, aunque universal, requiere optimización,
estudios separados y sistematización, dependiendo del tipo de investigación que se lleve a cabo. El presente trabajo nos permite conocer el significado del
submarinismo con fines científicos y sistematiza las nociones básicas relacionadas con las normas legales en Polonia y en el extranjero.
Palabras clave: submarinismo científico, submarinismo profesional, trabajos subacuáticos, equipo para investigación subacuática.
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WSTĘP
Nurkowanie jako forma aktywności zawodowej
rozwijało się w kilku niezależnych kierunkach. Najbardziej
popularne było nurkowanie wojskowe oraz nurkowanie
komercyjne, związane z wykonywaniem przemysłowych
prac podwodnych, czy też w celach podwodnej turystykirekreacji. Jednocześnie, zupełnie niezależnie, rozwinął się
zestandaryzowany system nurkowania w celach
naukowych, który wykorzystuje podobne założenia
ideowe wykonywania pracy pod powierzchnią wody [1].
Współcześnie obserwuje się wzrost zainteresowania
naukowców techniką badań podwodnych [2]. Aktualna
nomenklatura wg HSE (ang. Health and Safety Executive)
w
Wielkiej
Brytanii
ten
rodzaj
nurkowania,
wykonywanego
przez
naukowców-przyrodników,
definiuje jako nurkowanie w celu zbierania informacji
służących szeroko pojętej nauce lub wspieranie idei nauki
wykorzystując techniki nurkowania.
Kolejnym rodzajem nurkowania jako działalności
naukowej jest archeologia podwodna. Dziedzina ta prężnie
rozwija się już od zeszłego stulecia [3]. Celem archeologii
podwodnej jest poszukiwanie a także wydobywanie
zabytków lub wykonywanie inwentaryzacji obiektów
o znaczeniu historycznym. Należy podkreślić, że
stosowanie tego typu nurkowania przyczyniło się do
uratowania wielu zabytków spoczywających na dnie
zbiorników wodnych [4]. Przy czym stanowiska objęte
badaniem nie zostały naruszone ani zniszczone.
W
Stanach
Zjednoczonych
idea
badań
z wykorzystaniem nurkowania została zapoczątkowana
już przed II Wojną Światowa. Pionierem, który
wprowadził na uczelniach wyższych zajęcia z zakresu
ekologii raf koralowych, realizowane z wykorzystaniem
sprzętu do nurkowania, a także autorem niepowtarzalnych
badań był Charls Wiliam Beebe [5]. Nurt ten powstał
z potrzeby eksploracji przez człowieka podwodnego
świata na rożnych płaszczyznach. Badacze chcieli bowiem
dotrzeć do interesujących ich miejsc pod powierzchnią
wody i obserwować, analizować lub pobrać próbki in situ.
Łączyła ich wszystkich chęć wyjścia poza znane
metodyczne
ramy
badań
oraz
dokładnego
i nieszablonowego poznania tematu [6].
Zaobserwowano, że badania przy zastosowaniu
techniki nurkowania umożliwiają uzyskanie większej
poprawności prowadzonych analiz, w porównaniu do
losowego pobierania prób z powierzchni, przy pomocy
standardowych narzędzi (np. czerpacz, draga). Istotne
znaczenie ma również nieinwazyjne oddziaływanie takich
badań na środowisko przyrodnicze, gdzie nie dochodzi do
przypadkowego niszczenia biocenoz. Co więcej, już sama
obserwacja obiektu pod powierzchnią wody może
przynieść wartościowe dane naukowe [1,7]. Ponadto
istnieją zjawiska przyrodnicze czy organizmy, które są
niemożliwe do obserwacji i zidentyfikowania bez udziału
płetwonurka, np.: ryby raf koralowych. Interesujące są
również miejsca, które są trudno dostępne, czego
przykładem mogą być położone głęboko pod
powierzchnią wody pustki skalne w rafach koralowych
[8,9].
Jak widzimy nurkowanie naukowe jest bardzo
dobrym narzędziem eksploracji miejsc trudno dostępnych
i izolowanych. Praca w takich miejscach jak zalane jaskinie
pozwala poznać gatunki wcześniaczej nie znane nauce
[10]. Przykład przedstawiony jest rys.1, gdzie płetwonurek

INTRODUCTION
Diving as a form of professional activity
developed in several independent directions. The most
popular were military diving and commercial diving,
related to the performance of industrial underwater
works, or for the purposes of underwater tourism and
recreation. At the same time, quite independently,
a standardised diving system has been developed for
scientific purposes, which uses similar ideological
assumptions for working under the surface of the water
[1]. Nowadays there is an increased interest of scientists in
underwater research techniques [2]. The current HSE
(Health and Safety Executive) nomenclature in the United
Kingdom is a type of diving performed by scientistsnaturalists, defined as diving in order to collect information
serving broadly understood science or supporting the idea
of science using diving techniques.
Underwater archeology is another type of diving
as a scientific activity. This field has been in strong
development since the last century [3]. The purpose of
underwater archaeology is to search for and also to
excavate artifacts or to take inventory of objects of
historical significance. It should be emphasised that the
use of this type of diving contributed to saving many
artefacts resting on the bottoms of freshwater reservoirs
[4]. The positions included in the study were not affected
or destroyed.
In the United States, the idea of research using
diving was initiated before World War II. A pioneer who
introduced classes in the field of ecology of coral reefs at
coral universities, using diving equipment, and the author
of some unique research, was Charles William Beebe [5].
This trend originated from the need to explore the
underwater world on various levels. Researchers wanted
to reach the places of interest underneath the surface of
the water and to observe, analyse or take samples in situ.
All of them wanted to go beyond the familiar methodical
framework of research [6].
It was observed that tests carried out using
diving techniques allowed the analysis that was conducted
to be completed in a more scientific manner – compared
to random sampling from the surface, with the use of
standard tools (e.g. hamon grab, bottom grabs). The noninvasive impact of such research on the natural
environment is also important, as such methods greatly
limit the accidental destruction of biocenoses. What's
more, the very observation of the object under the surface
of the water can bring valuable scientific data [1,7]. In
addition, there are natural phenomena or organisms that
are impossible to observe and identify without the
participation of a diver, e.g. coral reef fish. Places that are
difficult to access are also of interest, as exemplified by the
rock caverns lying deep beneath the surface of the water
[8,9].
As we can see, scientific diving is a very good tool
for exploring hard-to-reach and isolated places. Work in
such places as flooded caves allow us to get to know early
preeminent species unknown to science [10]. Examples
are shown in fig. 1 where the diver explores samples of
cave crustaceans so far unknown to science.
Determining exactly what underwater research
has been carried out by divers in the past is difficult to
determine. Many works have not been published or the
exact methodology of work has not been determined, other
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badacz pobiera próbki skorupiaków jaskiniowych do tej
pory nieznanych nauce.
Zagadnienie badań podwodnych przy pomocy
nurków jest tematem obszernym i trudnym do ustalenia
dokładnego jego zakresu w przeszłości. Wiele prac nie
zostało opublikowanych lub nie określono dokładnej
metodyki pracy, inne projekty miały ewidentnie charakter
popularno-naukowy. Liczni nurkujący naukowcy przy
zastosowaniu sprzętu do nurkowania oraz kamer
podwodnych zarchiwizowali wiele zjawisk a także
zidentyfikowali obecność różnych gatunków organizmów
wodnych. Kolejnym przykładem jest rys. 2 gdzie widzimy
płetwonurka inwentaryzującego pionową ścianę obiektu
na dnie Morza Bałtyckiego.
Nurkowanie naukowe łączy metody nurkowe
znane z rożnych aktywności, zarówno zawodowych jak
i rekreacyjnych. Najczęściej oparte jest jednak na
podstawowym lub nieznacznie rozwiniętym rekreacyjnym
nurkowym wyposażeniu. Niemniej obserwowane są
programy badawcze, w których używa się również aparaty
do nurkowania o obiegu zamkniętym, a także hełmy do
nurkowania znane z bardziej zaawansowanych form
eksploracji świata podwodnego. Niemniej powszechnie
uważa się, że nurkowaniem naukowym jest nurkowanie
w celu czyszczenia ścian akwarium czy wykonywania
dokumentacji wideo obiektów wykorzystywanych w nauce
(np. ryb przepływających przez zastawkę). Jednak
wszelkie
prace
związane
z
konstrukcjami,
wykorzystywaniem
narzędzi
czy
technologii
niebezpiecznych są poza zakresem nurkowania
naukowego.
Należy też zwrócić uwagę, że zaawansowane
podwodne prace badawcze mogą być wykonywane przez
nurków zawodowych, którzy współpracują z naukowcami
poprzez wyposażenie w CCTV (podgląd na żywo) czy też
osobisty nadzór nad wykonywanymi czynnościami.
Z uwagi na to, że badania naukowe wymagają często
syntezy kilku dziedzin nauki, aby przynieść odkrywcze
wyniki, a uzyskanie doświadczenia, zarówno w wąskich
dziedzinach naukowych jak i w zaawansowanym
nurkowaniu, wymaga lat edukacji i treningu. Dlatego też
w programach kursów nurkowania zawodowego
wspomina się również o takich zagadnieniach jak
metodyka badań czy fotografia podwodna, aby mogli je
wykonywać nurkowie nie naukowcy pod bezpośrednim
nadzorem nienurkujących badaczy. Zdecydowanie brakuje
artykułów na poziomie naukowym o metodyce pracy
nurka
naukowca i stosowanych
rozwiązaniach
w procedurach. Można odnieść wrażenie ze temat
nurkowań badawczych w naukach przyrodniczych był
unikany i w pewnym stopniu kontrowersyjny z powodu
istniejących regulacji prawnych w Polsce.

projects were clearly popular science. Numerous diving
scientists using diving equipment and underwater
cameras have archived many phenomena and also
identified the presence of various species of aquatic
organisms. Another example is fig. 2 where we see
a diver taking samples of a vertical wall from an object at
the bottom of the Baltic Sea.
Scientific diving combines diving methods
known from various activities, both professional and
recreational. Most often however, it is based on basic or
slightly developed recreational diving equipment.
However, though the general public’s perception of the
types of dives typically carried out by scientists is that of
divers descending to clean the walls of an aquarium or to
make video documentation of objects used in scienceThere
are research programmes that use closed-circuit diving
apparatuses, as well as diving helmets – equipment which
is perhaps more recognisable as being from a more
advanced form of exploration of the underwater world.
That said, all work related to the construction,
use of dangerous tools or technologies are beyond the
scope of scientific diving, advanced underwater research
often being performed by professional divers who
cooperate with scientists through CCTV equipment (live
view) or personal supervision over the activities
performed. Due to the fact that scientific research often
requires the synthesis of several fields of science, to bring
about innovative results, and gaining experience, both in
narrow scientific fields and in advanced diving, requires
years of education and training. Therefore,in the training
programs of professional diving courses, topics such as
research methodology or underwater photography are
covered, so that divers can carry out these activities under
the direct supervision of non-scientists, with no need for
scientists to be present,. There are definitely no articles at
the scientific level about the work methodology of divers
and the applied solutions in procedures. One can get an
impression that the subject of research dives in the
natural sciences was avoided and to some extent
controversial due to the existing legal regulations in Poland.

SCIENTIFIC DIVING IN POLAND

The subject matter among Polish researchers is
also current, as evidenced by the increasing number of
published scientific papers describing the mentioned
issue. For example, a historical sketch of the "Diving in
Tatra Mountains" was elaborated - the study covered
mountain ecosystems [11]. Another example is the work
of showing the history of diving in polar research [12].
In Poland, scientific diving was initially
associated with the activities of several people, then it was
developed and improved in some scientific institutions or
NURKOWANIE BADAWCZE W POLSCE
underwater research clubs affiliated with universities. The
beginning of diving, in order to carry out underwater tests,
is related to the activity of prof. Roman Wojtusiak from the
Tematyka wśród polskich badaczy też jest
Department of Zoopsychology and Animal Ethology at the
aktualna, na co wskazuje wzrastająca ilość publikowanych
Jagiellonian University. In 1935, he commissioned an
prac naukowych opisujących wspomniane zagadnienie.
underwater helmet (open type, modeled on Beebe's
Przykładowo w pracy został opracowany rys historyczny
helmet), supplied with air from the surface by means of a
„nurkowego środowiska krakowskiego” – zajmującego się
pump. In 1936 he made a test dive wearing this helmet
badaniem ekosystemów górskich [11]. Innym przykładem
near the Hel harbor, then he conducted biological
jest praca ukazująca historię nurkowych badań polarnych
observations in the Puck Bay region [13,14]. In addition,
[12].
he performed a series of tests in Poland and Yugoslavia.
W Polsce nurkowanie naukowe początkowo
His research "overtook the era" and is permanently
związane było z działalnością kilku osób, następnie
inscribed in the global development of scientific diving.
rozwijane było i doskonalone w niektórych placówkach
The scientific units that have built on the
naukowych czy klubach badań podwodnych, afiliowanych
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przy uczelniach wyższych. Początek nurkowania, w celu
przeprowadzenia badań podwodnych, związany jest
z działalnoś cią prof. Romana Wojtusiaka z Zakładu
Zoopsychologii i Etologii Zwierząt Uniwersytetu
Jagielloń skiego. W roku 1935 zlecił wykonanie hełmu
podwodnego (typu otwartego; wzorowanego na hełmie
Beebe'a), zasilanego z powierzchni wody za pomocą
pompy. W tym hełmie w 1936 roku wykonał testowe
nurkowania w okolicach portu Hel, następnie prowadził
obserwacje biologiczne w regionie Zatoki Puckiej [13,14].
Ponadto wykonał szereg badań w późniejszym czasie na
terenie Polski, jak i w krajach byłej Jugosławii. Badaniami
swoimi „wyprzedził epokę” i na stałe wpisał się w rozwój
nurkowania naukowego na świecie.
Do jednostek naukowych powiększających
dorobek polskiego nurtu nurkowania naukowego zaliczyć
można m.in. Polską Akademię Nauk w Sopocie,
Uniwersytet Gdański czy też Politechnikę Gdańską.
Prowadzone przez podane jednostki prace podwodne,
można określić jako nurkowanie w celach naukowych.
Głównie były to obserwacje faunistyczne i florystyczne,
pobieranie prób a także realizacja eksperymentów
i instalacja urządzeń do naukowych pomiarów
podwodnych. Kolejną jednostką wykonującą nurkowanie
w celach naukowych jest Centralne Muzeum Morskie
w Gdańsku, które przeprowadziło prace badawcze na
dziesiątkach wraków jednostek zalegających w Morzu
Bałtyckim.
Utrzymując temat archeologii, prężnie działające
jednostki w tej dziedzinie to: Zakład Archeologii
Podwodnej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu czy Instytut Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego, szkolący kadrę w specjalizacji archeologa
podwodnego. Temat ten na pewno wymaga odrębnego
opracowania przez specjalistów. Należy jednak
wspomnieć, że wybitni polscy nurkowie naukowcy
przyczynili się do licznych odkryć z dziedziny archeologii
podwodnej w skali światowej [15].
Polscy ustawodawcy przez długi czas nie
definiowali nurkowania naukowego (powołując się na
Ustawę z 17 października 2003 o wykonywaniu prac
podwodnych (Dz. U. Nr 199 z dnia 24 listopada, poz. 1936)
czy inne akty prawne uchylone. W rezultacie nurkowanie
naukowe, w przypadku nauk przyrodniczych, było
klasyfikowane jako nurkowanie rekreacyjne. Z kolei praca
nurkującego archeologa określana była jako praca
podwodna. Pewne próby usystematyzowania terminologii
powstały po 2014 roku lecz przybrały charakter wyłączeń
aniżeli właściwych, precyzyjnych rozwiązań.
Wspomniana wcześniej niejasna sytuacja
i wymaga jednak dodatkowego wyjaśnienia, ponieważ
zgodnie ze wspomnianą Ustawą z dnia 17 października
2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, nurkowanie
naukowe było częścią nurkowania zawodowego. Dopiero
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r., o ułatwieniu dostępu do
wykonywania niektórych zawodów regulowanych,
wyłączyła nurkowanie naukowe z nurkowania
zawodowego poprzez zapis: „Ustawy nie stosuje się do (...)
płetwonurkowania w celach badawczych organizowanego
przez uczelnie i instytuty badawcze.” Obecnie powstaje
projekt, którego celem jest unifikacja i standaryzacja
nurkowania naukowego w Europie - ESDP (ang. European
Scientific Diving Panel).
Ponadto projekt ma za zadanie umożliwienie
wykonywania prac badawczych, które są w fazie realizacji,
przez “młodych adeptów”. Wyróżniono poziomy
kwalifikacji i zaproponowano wybranym jednostkom

achievements of the Polish scientific diving trend include
the Polish Academy of Sciences in Sopot, the University of
Gdańsk or Gdańsk University of Technology. The
underwater works carried out by the given units can be
described as diving for scientific purposes. Mainly they
were faunistic and floristic observations involved in the
collection of samples, as well as the implementation of
experiments and the installation of underwater scientific
measuring equipment.
The next unit performing diving for scientific
purposes is the Central Maritime Museum in Gdańsk,
which carried out research work on dozens of wrecks
lying in the Baltic Sea. Maintaining the subject of
archaeology, the dynamically operating units in this field
are: The Department of Underwater Archaeology at the
University of Nicolaus Copernicus in Toruń or the Institute
of Archaeology of the University of Warsaw, each training
staff in the specialisation of underwater archaeology. This
topic certainly requires a separate study by specialists. It
should be mentioned, however, that outstanding Polish
scientists have contributed to numerous discoveries in the
field of underwater archaeology on a global scale [15].
For a long time, Polish legislators have not
defined scientific diving, citing the Act of October 17, 2003
on underwater works (Journal of Laws No. 199 of
November 24, item 1936) or other legal acts since
repealed. In the case of natural sciences, it was classified as
a recreational dive. In turn, the work of the diving
archaeologist was described as underwater work. Some
attempts to systematise the terminology were made after
2014, but they assumed the nature of exemptions rather
than the correct, precise solutions.
The aforementioned vagaries however require
additional explanation, because according to the Act of 17
October 2003 on underwater works, scientific diving was
classed as professional diving. It was only the Act of 9 May
2014 on facilitating access to certain regulated professions
that excluded scientific diving from professional diving by
stating: "The Act does not apply to [...] scuba diving for
research purposes organised by universities and research
institutes. "
A project is currently underway to unify and
standardise scientific diving in Europe - ESDP (European
Scientific Diving Panel). In addition, the project is designed
to enable the performance of research works that are in
the implementation phase by "young researchers".
Qualification levels were selected and ESD (European
Scientific Diver) and AESD (Advanced European Scientific
Diver) courses were offered to selected units. In addition to
symposia-conferences, ESD also organises meetings.
National regulations of European countries were collected
and systematised. According to their data from 2011, there
are no regulations regarding research diving in Poland.

SCIENTIFIC DIVING IN THE WORLD
World standardisation and occupational health
and safety organisations provide two categories:
commercial diving and scientific. However the differences
between these dive categories are significant. In contrast
to professional diving, the information obtained for
scientific purposes must be universal (and, if possible,
published) and should not have the character of
commercial information.
In addition, you cannot use "heavy" work tools
during scientific diving. The HSE also defines the distance
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przeprowadzanie szkoleń na stopnie ESD (ang. European
Scientific Diver) i AESD (ang. Advanced European Scientific
Diver). Poza sympozjami-konferencjami, ESD organizuje
również spotkania i zebrania tematyczne. Zebrano
i usystematyzowano również narodowe regulacje państw
europejskich. Według ich danych z 2011 w Polsce nie
istnieją regulacje dotyczące nurkowania badawczego.

NURKOWANIE NAUKOWE NA ŚWIECIE

from the shore, where research is carried out, introducing
the concept of offshore. In offshore conditions, research
work must be carried out only by professional divers with
appropriate qualifications. An interesting approach is the
HSE approach to regulating research dives, namely
dividing this activity into Media, Scientific and
Archeological projects. The qualifications of candidates
participating in a given project should be precisely defined,
both when collecting information for the media and
proper research dives. The project is subject to
occupational risk assessment and all the formalities
related to this assessment. Definitely less, comparing to
Polish legislation, there is less information about the
equipment or requirements regarding the diver's
equipment or diving base. Information about the
organisation process and safety procedures prevails, this
ultimately more closely resembling professional diving
than recreational diving.
In other countries, all types of diving for research
purposes have their standardisation in organisations
dealing with occupational health and safety (including
extreme forms such as cave diving). In the United States,
recommendations for organising underwater tests have
been issued by the AAUS Standards (American Academy of
Underwater Sciences), where guidelines are published and
the projects carried out are subject to review [16]. AAUS
introduced functional concepts defining the persons
responsible for the project, such as: DSO (Dive Safety
Officer) and SO (Safety Officer). You can also find
guidelines for diving in closed circuit apparatus, as well as
the implementation of saturation diving projects (i.e.
studies under the surface of water calculated not in hours
but in days).
Such guidelines are open - they impose basic
safety principles and importantly determine the scientific
functions of individuals in a given research project.
However, the position on the DSO function is given to
people with extensive experience in diving. In addition, the
division of responsibility for individual activities on DSO
and SO was introduced. Such persons are responsible for
the quality of the collected information or samples, and
matters related to safety, the organisation of diving and
emergency situations. In order to be able to perform more
advanced work, candidates for individual positions have to
take additional courses and get the appropriate number of
internship dives (which at the same time allows for
a higher level of advancement).
Since the 1990s, the United States has been
developing diving standards specialised in carrying out
projects at great depths. The pioneer of this dive was Dr.
Richard Pyle, who has been diving to depths below 100 m
since the early 90's, where he conducted underwater
research [1]. Using the technique of diving at great depths,
he has discovered over 100 new species of fish so far. In
addition, he was also involved in the development of
decompression theory [17]. It is worth adding that
advanced dives were not aimed at establishing any diving
record, but were only scientific in nature. As a result, apart
from the new species described, there was also an
approximation of the basic ecological processes occurring
in nature at great depths [18].
Thus, diving for scientific purposes, a field
combining several extremely different activities, is
constantly developing, including behavioral studies on the
impact of divers on the studied fish [19]. However, it is
important to systematise the methodologies used, as well
as to maintain the archiving of the received data, which are

Światowe organizacje standaryzujące i zajmujące
się bezpieczeństwem i higieną pracy podają dwie
kategorie nurkowania komercyjnego - zawodowe
i naukowe. Różnice między tymi kategoriami nurkowania
są znaczące. W odróżnieniu od nurkowania zawodowego,
pozyskiwane informacje muszą być powszechne (a także
w miarę możliwości publikowane), nie powinny posiadać
charakteru informacji komercyjnych.
Dodatkowo podczas nurkowania naukowego nie
można wykorzystywać „ciężkich” narzędzi do pracy. HSE
definiuje również nawet odległość od brzegu, gdzie
prowadzone są badania, wprowadzając pojęcie off shore.
W warunkach off shore prace badawcze muszą być
wykonywane tylko przez nurków zawodowych,
z odpowiednimi kwalifikacjami. Interesujące jest podejście
HSE w celu regulacji nurkowań badawczych, a mianowicie
podzielenia tej aktywności na Media projects i Scientific
and Archeological projects. Przy czym dokładnie określone
są kwalifikacje jakie powinni posiadać kandydaci
uczestniczący w danym projekcie, zarówno podczas
zbierania informacji dla mediów, jak i właściwych
nurkowań badawczych. Dany projekt podlega ocenie
ryzyka zawodowego i wszystkim związanym z tą oceną
formalnościami. Zdecydowanie mniej, porównując do
prawodawstwa polskiego, jest informacji o wyposażeniu
czy wymaganiach odnośnie sprzętu nurka czy bazy
nurkowej. Dominują informacje dotyczące procesu
organizacji i procedur bezpieczeństwa, co ostatecznie
przypomina bardziej nurkowanie zawodowe niż
rekreacyjne.
W innych krajach wszystkie rodzaje nurkowania
w celach badawczych mają swoją standaryzację
w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem
i higieną pracy (w tym również ekstremalne jego formy jak
nurkowanie jaskiniowe). W Stanach Zjednoczonych
zalecenia organizacji badań podwodnych wydało Standardy
AAUS (ang. American Academy of Underwater Sciences),
gdzie publikowane są wytyczne i wykonywane projekty
podlegają recenzji [16]. AAUS wprowadziło pojęcia
funkcyjne określające osoby odpowiedzialne za projekt,
takie jak: DSO (ang. Dive Safety Officer) i SO (ang. Safety
Officer). Można tu również znaleźć wytyczne dla
nurkowania na aparatach o obiegu zamkniętym, a także
realizacji projektów nurkowań saturowanych (tj. badania
pod powierzchnią wody liczonym nie w godzinach lecz
w dniach).
Takie wytyczne mają charakter otwarty narzucają podstawowe zasady bezpieczeństwa i co ważne
określają funkcje naukowe poszczególnych osób w danym
projekcie badawczym. Etat na funkcji DSO otrzymują
jednak osoby o dużym doświadczeniu w nurkowaniu.
Ponadto został wprowadzony podział odpowiedzialności
za poszczególne czynności na DSO i SO. Osoby takie
odpowiadają za jakość pobieranych informacji czy też
próbek, poza sprawami związanymi z bezpieczeństwem,
organizacją nurkowania i sytuacjami awaryjnymi. Aby
móc wykonywać bardziej zaawansowane prace, kandydaci
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na poszczególne stanowiska, muszą odbyć dodatkowe
kursy i uzyskać odpowiednią liczbę nurkowań stażowych
(co pozwala jednocześnie uzyskać wyższy poziom
zaawansowania).
Od lat 90. ubiegłego stulecia w Stanach
Zjednoczonych rozwijają się standardy nurkowania
wyspecjalizowanego w wykonywaniu projektów na
dużych głębokościach. Pionierem tego nurtu nurkowania
był dr Richard Pyle, który już od początku lat 90 nurkuje
na głębokości ponad 100 m, gdzie wykonuje badania
podwodne [1]. Stosując technikę nurkowania na dużych
głębokościach, do tej pory odkrył ponad 100 nowych
gatunków ryb. Ponadto miał również udział w rozwoju
teorii dekompresji [17]. Warto dodać iż zaawansowane
nurkowania
nie
miały
na
celu
ustanawiania
jakiegokolwiek rekordu nurkowego lecz miały tylko
charakter naukowy. Rezultatem czego, oprócz opisanych
nowych
gatunków,
było
również
przybliżenie
podstawowych procesów ekologicznych zachodzących
w przyrodzie na dużych głębokościach [18].
Nurkowanie w celach naukowych, dziedzina
łącząca kilka skrajnie odmiennych aktywności, ciągle się
rozwija, włączając badania behawioralne nad wpływem
nurków na badane ryby [19]. Istotne jest jednak
usystematyzowanie stosowanych metodyk a także
prowadzenie archiwizacji otrzymywanych danych, które
często nie są publikowane, przez co mogą zostać utracone.
Należy
wspomnieć,
że
praca
przy
międzynarodowych projektach przyrodniczych skupia
również nurków wolontariuszy. Obecnie, poza uczelniami
i instytutami, realizowane są projekty badawcze związane
z rozwojem szeroko pojętej nauki obywatelskiej
(ang. citizen science) i płetwonurkowie podejmują
współpracę z naukowcami z odpowiedniej dziedziny
pomagając im bezpłatnie w badaniach. Poziom
realizowanych projektów jest wysoki, mimo iż
płetwonurkowie nie są bezpośrednio związani z nauką.
Jedną z organizacji, która wpisała w swój status badania
naukowe jest GUE (ang. Global Underwater Explorers)
realizuje m.in projekt Baseline. Celem tego projektu jest
obserwacja zmieniającego się środowiska podwodnego.
Równolegle kilkanaście innych fundacji (organizacji nonprofit) w różnych krajach realizuje liczne projekty.
Niestety większość z nich jest realizowana poza granicami
naszego kraju.

often not published, which may be lost.
It should be mentioned that the work on
international nature projects also includes volunteer
divers. Currently, apart from universities and institutes,
research projects related to the development of broadly
understood civic science are carried out and divers
undertake cooperation with scientists from the relevant
field, helping the non-profit in research. The level of
implemented projects is high, although the divers are not
directly connected to science. One of the organisations
that has entered the status of scientific research, GUE
(Global Underwater Explorers), implements among others,
the Baseline project. The goal of this project is to observe
the changing underwater environment. At the same time,
a dozen other foundations (non-profit organisations) in
various countries carry out numerous projects.
Unfortunately, most of them are implemented outside our
country.

Fig. 1 A new crustacean discovered by diver Matije Petkovica in a flooded cave Krupajsko vrelo in Central Serbia (by Jarosław Kur).
Rys. 1 Nowy dla nauki skorupiak odkryty przez płetwonurka Matije Petkovica w zalanej jaskini Krupajsko vrelo w Centralnej Serbii (fot. Jarosław Kur).
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Fig. 2 Underwater naturalist during benthos research in the Baltic Sea (fot. Piotr Bałazy).
Rys. 2 Podwodny przyrodnik podczas badań bentosu w Morzu Bałtyckim (fot. Piotr Bałazy).
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TEACHING COMMUNICATION FOR SAFETY IN SELECTED WATER BASED RECREATIONAL
DISCIPLINES

KOMUNIKACJA DYDAKTYCZNA DLA BEZPIECZEŃSTWA W WYBRANYCH DYSCYPLINACH REKREACJI
WODNEJ

Ludwika Kosińska, Marek Rejman
Department of Swimming, Academy of Physical Education in Wrocław, Poland
Katedra Pływania, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
This paper describes the concept of didactic communication and verifies the course of teaching selected disciplines of water based recreation,
i.e. swimming (at the standard technique level), handling a sailing boat whilst undertaking simple manoeuvres, and the basics of diving. At the same time,
research in the area of experiments conducted in the field of teaching methods of these disciplines was reviewed in terms of teaching effectiveness, as well
as the health and safety of the participants, and ways of communicating while in, on and under the water. Communication between an instructor and
a student in any environment which is different from the norm, is difficult owing to its specificity. Additionally, teaching skills on, in or under water requires
strict observance of safety rules. Lack of student's readiness to act in a different water environment, be that based on anxiety or fear, may interfere with or,
even prevent didactic communication. Consequently, the effectiveness of teaching decreases. The aim of this work is to search for innovative forms of
information transfer that will enable a permanent change in the student's behaviour, especially when acting in a difficult environment – on the water, in the
water and under the water. There are premises to believe that immediate verbal instruction and emphasising the metalinguistic function in it should improve
the quality and effectiveness of the process of teaching activities in various water based environments.
Keywords: teaching, swimming, sailing, diving, immediate verbal information, important metalinguistic function.
W artykule scharakteryzowano pojęcie komunikacji dydaktycznej oraz zweryfikowano przebieg procesu nauczania wybranych dyscyplin rekreacji wodnej,
tj.: pływania (na poziomie techniki standardowej), manewrowania żaglówką w obrębie manewrów prostych oraz podstaw nurkowania. Jednocześnie
dokonano przeglądu badań zarówno w obrębie eksperymentów prowadzonych w zakresie metod nauczania tych dyscyplin pod kątem skuteczności
nauczania, jak i bezpieczeństwa i zdrowia uczestników oraz sposobów porozumiewania się w wodzie, na wodzie i pod wodą. Komunikacja dydaktyczna
pomiędzy nauczycielem a uczniem w odmiennym środowisku ze względu na jego specyfikę jest utrudniona. Dodatkowo nauczanie umiejętności na wodzie,
w wodzie czy pod wodą wymaga zachowania i przestrzegania restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa. Brak gotowości ucznia do działania w odmiennym
środowisku wodnym u podłoża, którego leżą lęk lub strach, może zakłócać lub nawet uniemożliwiać komunikację dydaktyczną. W konsekwencji spada
skuteczność nauczania. Celem pracy jest wskazanie nowatorskich form przekazu informacji dydaktycznej, które umożliwią trwałą zmianę zachowania
ucznia szczególnie podczas działania w sytuacji trudnej – na wodzie, w wodzie i pod wodą. Istnieją przesłanki by sądzić, że natychmiastowa werbalna
informacja oraz uwypuklenie w niej funkcji metajęzykowej podniesie jakość i efektywność procesu nauczania czynności ruchowych w odmiennym
środowisku wodnym.
Słowa kluczowe: nauczanie, pływanie, żeglarstwo, nurkowanie, natychmiastowa informacja werbalna, uwypuklona funkcja metajęzykowa.
В статье охарактеризовано понятие дидактической коммуникации и проверен ход процесса обучения отдельным водным видам спорта, например,
плаванию (на уровне стандартной техники), маневрирования парусником в пределах простых маневров и основ ныряния. Также сделан обзор
исследований, как экспериментальных, проведенных в сфере методов обучения этим дисциплинам с точки зрения эффективности обучения, так
и в сфере безопасности и здоровья участников, а также способов коммуникации в воде, на воде и под водой. Дидактическая коммуникация между
учителем и учащимся затруднена из-за специфики среды. К тому же обучение на воде, в воде или под водой требует соблюдения строгих правил
техники безопасности. Неготовность учащегося к действиям в непривычной среде, причиной которой является опасение или страх, может
затруднять или делать невозможной дидактическую коммуникацию. Как результат - снижается эффективность обучения. Целью работы является
указание новаторских форм передачи дидактической информации, которая позволит изменить поведение учащегося, особенно во время
действий в трудной ситуации - на воде, в воде или под водой. Есть основания предполагать, что мгновенная вербальная информация, а также
выделение в ней метаязыковой функции повысит качество и эффективность процесса обучения двигательным действия в непривычной водной
среде.
Ключевые слова: обучение, плавание, парусный спорт, ныряние, мгновенная вербальная информация, выделенная метаязыковая функция.
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Der Artikel charakterisiert das Konzept der didaktischen Kommunikation und verifiziert den Unterrichtsprozess für bestimmte Wassersportdisziplinen, d.h.
Schwimmen (auf den Niveau standardmäßiger Techniken), das Steuern von Segelbooten mit einfachen Manövern sowie Grundlagen des Tauchens.
Gleichzeitig wurde sowohl im Rahmen von Experimenten auf dem Gebiet der Lehrmethoden dieser Disziplinen hinsichtlich der Effizienz des Unterrichts als
auch bezüglich der Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer sowie der Kommunikationsmethoden im Wasser, auf Wasser und unter dem Wasser das
vorhandene wissenschaftliche Material gesichtet. Die didaktische Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler in einer anderen Umgebung ist aufgrund
ihrer Besonderheiten schwierig. Darüber hinaus erfordert der Unterricht auf Wasser, in Wasser oder unter dem Wasser die Einhaltung strenger
Sicherheitsregeln. Die mangelnde Bereitschaft des Schülers kann aufgrund von Angst oder Bedenken, in einer anderen Wasserumgebung zu agieren, die
didaktische Kommunikation stören oder sogar verhindern. Folglich sinkt die Effizienz des Unterrichts. Ziel der Arbeit ist es, innovative Formen der
Informationsvermittlung im Unterricht aufzuzeigen, die eine dauerhafte Änderung des Verhaltens des Schülers ermöglichen, insbesondere in schwierigen
Situationen - auf dem Wasser, im Wasser und unter Wasser. Es gibt Gründe zu der Annahme, dass die sofortige verbale Information und die Betonung der
metalinguistischen Funktion die Qualität und Effektivität des Unterrichts von Bewegungsaktivitäten in einer anderen Wasserumgebung erhöhen können.
Schlüsselwörter: Unterricht, Schwimmen, Segeln, Tauchen, sofortige verbale Informationen, betonte metalinguistische Funktion.
En el artículo se caracteriza el concepto de comunicación didáctica y se comprueba el proceso de enseñanza de ciertas disciplinas de recreación acuática,
es decir, natación (a nivel de técnica estándar), maniobras de veleros con maniobras simples y fundamentos de submarinismo. De forma paralela, se
realizó una revisión de la investigación realizada en el campo de los métodos de enseñanza en dichas disciplinas en términos de eficacia docente,
seguridad y salud de los participantes, así como de las formas de comunicación en el agua, sobre el agua y bajo el agua. La comunicación didáctica entre
el profesor y el alumno en un entorno diferente se ve dificultada debido a su especificidad. Además, la enseñanza de conocimientos en el agua, sobre el
agua o bajo el agua requiere de unas reglas de seguridad estrictas. La falta de preparación del estudiante para actuar en un ambiente acuático diferente
en la base del cual hay miedo o ansiedad puede interferir con o incluso prevenir la comunicación didáctica. Como resultado, la eficacia de la enseñanza
disminuye. El objetivo del trabajo es indicar formas innovadoras de transferencia de información didáctica que permitan un cambio permanente en el
comportamiento de los alumnos, especialmente en situaciones difíciles, sobre el agua, en el agua y bajo el agua. Existen razones para creer que la
información verbal inmediata y el énfasis en su función metalingüística mejorará la calidad y eficacia del proceso de enseñanza de la actividad física en un
entorno acuático diferente.
Palabras clave: enseñanza, natación, vela, submarinismo, información verbal instantánea, función metalingüística destacada.
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WSTĘP
Istotą
komunikacji
dydaktycznej
jest
porozumiewanie się nauczyciela i ucznia w celu
interpretowania komunikatu informacyjnego zgodnie
z intencjami nadawcy [1]. Proces nauczania staje się
bardziej skomplikowany, gdy celem nauczania jest nie
tylko zakres teoretyczny, ale i praktyczne wykonanie
czynności czy zadania. W literaturze modele i teorie
komunikacji
interpretowane
są
różnorodnie.
Powszechnie znanym jest model komunikacji Shannona
i Weavera [2]. Założono w nim, że przekaz informacji
zachodzi na drodze, od co najmniej jednego nadawcy do
jednego bądź wielu odbiorców. Nadawca koduje znaki
a odbiorca je dekoduje odszyfrowując ich znaczenie.
Proces wymiany informacji w komunikacji związany jest
z językowym aspektem przekazywanej informacji
uzupełnionym o kontekst społeczny, intencje i kwestie
związane z reprezentacją własnych interesów [3].
W literaturze coraz częściej można znaleźć
badania nad komunikacją dydaktyczną i metakomunikacją
[4,5,6,7]. Naukowcy analizują instruktaż słowny
w procesie nabywania wiedzy i umiejętności [8,9]. Prace
wyjaśniają
zasady
skutecznego
tworzenia
i przekazywania instrukcji i demonstracji oraz
ekonomizacji motoryczności człowieka [10,11,12,13].
Proces komunikowania się w nauczaniu-uczeniu
się polega na interakcji: uczeń ćwiczy - nauczyciel
obserwuje. Chronologicznie poprzedza ją interakcja:
nauczyciel mówi - uczeń słucha [14]. Proces nauczaniauczenia się czynności ruchowych ma strukturę etapową.
Pierwszy etap słowno-poznawczy służy zapoznaniu
ucznia z nową czynnością ruchową. Na tym etapie procesu
najistotniejsze jest stworzenie w umyśle ucznia ogólnego
obrazu ruchu, dlatego szczególnie istotne jest odpowiednie
organizowanie treści: instrukcji, pokazu oraz innych form
przekazu informacji słownej i wzrokowej. W miarę
zbierania doświadczeń przez ucznia formy te tracą na
znaczeniu, a uczący się przechodzi do etapu ruchowego,
aby po nabyciu znacznej praktyki, móc wejść w etap
samodzielności [15].
Istnieje powszechna opinia, że jakość procesu
dydaktycznego wpływająca na jego skuteczność zależy
w przeważającym stopniu od nauczycieli oraz ich
kompetencji, w tym kompetencji komunikacyjnych [16].
Nauczyciel powinien także posiadać odpowiednie
predyspozycje i cechy osobowościowe, aby skutecznie
komunikować się z uczniami [17]. Kompetencje
komunikacyjne to rozszerzone w zakresie funkcjonalnopragmatycznym posługiwanie się wypowiedziami,
tekstami językowymi adekwatnie do sytuacji i jej
uczestników, to umiejętność porozumiewania się za
pomocą języka [18]. Wielowymiarowość kompetencji
komunikacyjnych nauczyciela warunkuje sprawność
procesu dochodzenia do wspólnego zrozumienia treści
pojęć i ich interpretacji przy dwupodmiotowym udziale
ucznia i nauczyciela. Założone cele edukacyjne mogą być
osiągane tylko wtedy, gdy komunikat dociera do adresata,
gdy zgodnie z jego intencją był odebrany i stał się
zrozumiany.
Komunikacja językowa, pełni różnorodne
funkcje. Funkcja poznawcza wpływa na rozwój języka
ucznia i na rezultaty myślenia ucznia, które ujawniają się
w formie jego wiedzy o rzeczywistości zakodowanych
w formie komunikatów werbalnych. Funkcja

INTRODUCTION
The essence of didactic communication is
communication between the instructor and the student in
such a way as to interpret the messages according to the
intentions of the sender [1]. The teaching process
becomes more complex when the purpose of teaching is
not limited to the theoretical scope, but also entails
practical execution of an activity or task. In literature,
communication models and theories are interpreted in
a variety of ways. A well-known communication model is
that of Shannon and Weaver [2]. This model assumes that
the transfer of information takes place from at least one
sender to one or more recipients. The sender encodes the
characters and the receiver decodes their meaning. The
process of information exchange in communication is
related to the linguistic aspect of the information
communicated, supplemented by the social context,
intentions and issues related to the representation of
one's own interests [3].
In literature, there is a growing number of
studies
on
didactic
communication
and
metacommunication [4,5,6,7]. Scientists analyse verbal
tuition in the process of acquiring knowledge and skills
[8,9]. The papers explain the principles of effective
creation and transmission of instructions and
demonstrations, as well as the economisation of human
motor skills [10,11,12,13].
The process of communicating in the teachinglearning process is interaction-based: the trainee practices
– the instructor observes. It is chronologically preceded by
an interaction: the instructor speaks – the trainee listens
[14]. The teaching-learning process with regard to motor
activities has a staged structure. The first stage of verbal
and cognitive learning serves to familiarise the student
with a new motor activity. At this stage of the process it is
most important to create a general picture of movement in
the student's mind, therefore it is particularly important to
organise the content of: instructions, demonstrations and
other forms of verbal and visual information. As the
learner gathers experience, these forms become less
important, and the learner moves on to the movement
stage, so that after acquiring significant practice, he or she
can enter the stage of autonomy [15].
There is a common opinion that the quality of
the didactic process affecting its effectiveness depends to
a large extent on instructors and their competences,
including communication skills [16]. The instructor
should also have appropriate predispositions and
personality traits in order to communicate effectively
with students [17]. Communication skills consist in
extended functional and pragmatic use of statements,
language texts adequate to the situation and its
participants, and the ability to communicate with the use
of language [18]. The multidimensionality of the
instructor’s communication competences determines the
efficiency of the process of reaching a common
understanding of concepts, and their interpretation with
the participation of the student and the instructor.
Educational goals can only be achieved if the message is
communicated to the addressee, if it has been received
and understood in accordance with the addressee's
intentions.
Language communication has a variety of
functions. The cognitive function influences the
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ekspresywna, związana jest z wyrażaniem emocji
nauczyciela i ucznia. Funkcja impresywna wiąże się ze
sferą przeżyć i wrażeń. Funkcja fatyczna realizuje się
w otwieraniu, podtrzymywaniu lub zamykaniu procesu
porozumiewania się. Funkcja metajęzykowa pozwala
ustalić kod językowy, którym posługują się rozmówcy, dla
wspólnego zrozumienia pojęć i terminów [19]. Znajomość
i rozumienie funkcji, jakie spełnia język w procesach
komunikacji międzyludzkiej, pomaga nauczycielowi
budować własne wypowiedzi [18].
Podstawowe
kompetencje
nauczyciela
warunkujące poprawne prowadzenie dialogu, wiążą się
też ze zdolnością empatycznego rozumienia ucznia oraz
zdolnością do konstruktywnej krytyki, do poszukiwania
ukrytych przesłanek, poglądów, przekonań i zachowań.
Umiejętne prowadzenie dialogu przez nauczyciela
sprowadza się do przedstawienia własnego punktu
widzenia, nie w formie gotowej odpowiedzi, ale
propozycji rozwiązania danego problemu, do wymiany
poglądów pomiędzy rozmawiającymi osobami, do
zaakceptowania przekonań i poszanowania drugiego
człowieka [16].
Aspekt komunikacji dydaktycznej w nauczaniu
czynności ruchowych zakłada, że kompetencje nauczyciela
przekładają się na praktyczne działania ucznia w obrębie
nauczanego ruchu. Założeniem dydaktyki czynności
ruchowych obejmującej zmiany zachodzące w całym
organizmie ucznia jest opanowanie umiejętności
ruchowych z możliwością dostosowania się do określonych
warunków środowiska w oparciu o procesy przyswajania
i przetwarzania informacji optycznych, akustycznych
i kinestetycznych. Nauczanie umiejętności ruchowych
wiąże się z dostosowaniem i wdrożeniem przez
nauczyciela optymalnego programu działań oraz jego
modyfikacji w przypadku dostrzeżenia sytuacji
niepożądanych. Nauczyciel ma nauczyć kontrolowania
działań ruchowych w celu opanowania umiejętności
technicznych w danej dyscyplinie. Realizacja procesu
nauczania-uczenia w środowisku odmiennym od
naturalnego jest utrudniona ze względu na dodatkowe
zakłócenia w komunikacji. W przypadku środowiska
wodnego, które w założeniu jest niebezpieczne dla
zdrowia i życia skuteczne porozumiewanie się pomiędzy
nauczycielem a uczniem staje się potrzebą nadrzędną. Stąd
priorytetowe znaczenie należy przypisać wyeliminowaniu
barier stanowiących swoisty filtr informacji docierającej do
ucznia.
Najistotniejszym z nich są negatywne emocje
(lęk lub strach) wynikające z cech fizycznych wody, które
często są zbyt abstrakcyjne dla początkującego ucznia
i potęgowane mnogością niecodziennych wrażeń.
Wrażenia te w połączeniu z warunkami przekazu
informacji na lekcji/na zajęciach (np. hałas, szum wody,
wiatr, ograniczenie odbioru sygnałów słuchowych pod
wodą) znacząco ograniczają komunikację dydaktyczną.
Dlatego, tak ważne jest poszukiwanie efektywnych
technologii przekazywania informacji o nauczanych
czynnościach ruchowych. Celem pracy jest wskazanie
nowatorskich form przekazu informacji dydaktycznej,
które umożliwią trwałą zmianę zachowania ucznia
szczególnie podczas działania w sytuacji trudnej – na
wodzie, w wodzie i pod wodą.
Realizacje
celu
oparto
na
wykonaniu
następujących zadań badawczych:
• Analiza
komunikacji
dydaktycznej
i charakterystyka metod przekazu informacji
w praktycznej część procesu dydaktycznego
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development of the student's language and the student's
results of thinking, which are revealed in the form of his or
her knowledge of the reality encoded in the form of verbal
messages. The expressive function is related to expressing
the emotions of the instructor and the student. The
impressive function is related to the sphere of experiences
and impressions. The phatic function is realised in
opening, maintaining or closing the process of
communication. The meta-linguistic function allows to
determine the language code used by the interlocutors for
a common understanding of concepts and terms [19].
Knowledge and understanding of the functions that
language plays in the processes of interpersonal
communication helps the instructor to develop his or her
own statements [18].
An instructor’s basic competences in ensuring
correct dialogue are also connected with the ability to
understand the student empathically and provide
constructive criticism, to search for hidden premises,
views, beliefs and behaviours. A skilful dialogue conducted
by the instructor boils down to the presentation of one’s
own point of view, not in the form of a ready-made answer,
but rather a proposal to solve a given problem, to an
exchange of views between the speakers, and to the
acceptance of beliefs and respect for the other person
[16].
The aspect of didactic communication, in the
teaching of motor activities, presupposes that the
instructor’s competences are translated into practical
actions by the student within the area of movement to be
taught. The aim of the didactics of motor activities
involving changes occurring throughout the student's
body, is to master motor skills with the ability to adapt to
specific environmental conditions based on the processes
of assimilation and processing of optical, acoustic and
kinaesthetic information. Teaching motor skills involves
the instructor adapting and implementing the optimal
action programme, and its modification in the event of an
unwanted situation. The instructor is to teach how to
control one's motor activities in order to master the
technical skills in a given discipline. Implementation of the
teaching-learning process in a non-natural environment is
hindered
owing
to
additional
disruptions
in
communication. In the case of the aquatic environment,
which is assumed to be dangerous to both health and life,
effective communication between instructor and student
becomes an overriding need. Therefore, priority should be
given to the elimination of barriers which constitute
a kind of filter of information reaching the trainee.
The most important of these are the negative
emotions (fear or anxiety) resulting from the physical
characteristics of water, which are often too abstract for
a beginner and amplified by a multitude of unusual
experiences. These experiences in combination with the
conditions of information transfer during classes
(e.g. noise, water noise, wind, limitation of the reception of
auditory signals underwater) significantly reduce didactic
communication. That is why it is so important to search
for effective technologies for conveying information on the
motor activities taught. The objective of this work is to
indicate innovative forms of didactic information transfer,
which will enable a permanent change in student's
behaviour, especially during difficult situations - on water,
in water and under water.
The implementation of the objective was based
on the performance of the following research tasks:
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podczas uczenia się-nauczania: pływania,
nurkowania i manewrowania żaglówką.
• Poszukiwanie dróg udoskonalenia komunikacji
pomiędzy nauczycielem i uczniem w celu
uzyskania lepszych efektów dydaktycznych, oraz
zapewnienia
bezpieczeństwa
osobom
uczestniczącym w procesach uczenia sięnauczania:
pływania,
nurkowania
i manewrowania żaglówką.
Przedmiotem
badań
jest
komunikacja
dydaktyczna w procesie uczenia się-nauczania czynności
ruchowych, w formach aktywności związanych ze
środowiskiem wodnym (pływaniem na poziomie techniki
standardowej, manewrowaniem żaglówką w obrębie
manewrów prostych oraz nurkowaniem od podstaw), przy
założeniu, że woda stanowi dla człowieka środowisko
odmienne, a czynności ruchowe wymagają wzmożonego
przestrzegania zasad bezpieczeństwa pod kątem
zachowania zdrowia i życia. Jednocześnie dokonano
przeglądu badań zarówno w obrębie eksperymentów
prowadzonych w zakresie metod nauczania oraz
sposobów porozumiewania się pod wodą.

CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW UCZENIA
– NAUCZANIA PŁYWANIA, NURKOWANIA,

SIĘ
ŻEGLOWANIA

Proces uczenia się-nauczania umiejętności
pływackich rozpoczyna się od oswojenia ucznia z wodą.
W tym etapie, oprócz opanowania przez ucznia wiedzy na
temat pływania, stopniowo opanowuje on umiejętności:
zanurzania się, leżenia na wodzie, poślizgu, elementarnych
ruchów lokomocyjnych, skoków do wody oraz rytmicznego
wdechu i wydechu do wody [20]. Etap ten obejmuje
adaptację człowieka do działania w środowisku wodnym,
poprzez eliminację negatywnych emocji, tworzenie
pozytywnych nastawień i motywacji. Dlatego warunkiem
koniecznym do sprawnego uczenia się na tym etapie jest
zmniejszenie lęku/strachu ucznia do poziomu niezbędnej
przezorności [21].
Przezwyciężanie negatywnych emocji jest
barierą, która uniemożliwia opanowanie umiejętności
pływackich przez około 10 % dzieci uczących się pływania
w grupach zorganizowanych [20]. Zmienne poznawcze,
które kierują reakcjami przystosowawczymi człowieka –
zarówno we właściwą i niewłaściwą stronę, to między
innymi stopień kontroli nad ważnymi źródłami
wzmocnień, wiara w skuteczność radzenia sobie
w sytuacjach trudnych oraz skłonność do interpretowania
zdarzeń w kategoriach czynników sytuacyjnych lub
osobistych [22].
Problemy z oswojeniem z wodą mogą być
również skutkiem zniekształceń w postrzeganiu
rzeczywistej sytuacji, błędnego rozumowania lub
niewystarczających
umiejętności
rozwiązywania
problemów. Stan emocjonalny człowieka jest filtrem
informacji napływającej ze środowiska, który decyduje, co
rzeczywiście przedostanie się do świadomości ucznia.
Wpływa to na sprawność przetwarzania informacji, co jest
związane z tworzeniem umysłowych planów i programów
poprzedzających działanie [21].
Negatywne emocje najskuteczniej niwelują
emocje o przeciwnym znaku, którym towarzyszy empatia
i działania nauczyciela sprzyjające budowaniu zaufania.
W takim kontekście postepowanie kompetentnego
nauczyciela pływania powinno charakteryzować:

Analysis of didactic communication and
characteristics of information transfer methods
in the practical part of the didactic process of
learning: swimming, diving and sailboat
manoeuvring.
• Searching for ways to improve communication
between instructor and student in order to
achieve better didactic results and to ensure the
safety of those involved in the learning
processes: swimming, diving and sailboat
manoeuvring.
The subject of the research is didactic
communication in the process of learning – the teaching of
motor activities, in forms of activities related to the
aquatic environment (swimming at the level of standard
technique, sailboat manoeuvring within simple
manoeuvres and diving from the basics), assuming that
water is a different environment for humans and motor
activities require increased compliance with safety rules in
terms of the preservation of health and life. At the same
time, a review of research both in experiments conducted
in the field of teaching methods and methods of
communicating under water was carried out.
•

CHARACTERISTIC OF THE LEARNINGTEACHING PROCESSES OF SWIMMING, DIVING AND
SAILING
The process of learning and teaching swimming
skills begins with the familiarisation of the student with
the water. At this stage, in addition to mastering the
knowledge of swimming, the student gradually masters the
following skills: immersion, floating on water, slipping,
elementary locomotive movements, jumping into the water
and rhythmic inhalation and exhalation into the water
[20]. This stage involves the adaptation of the student to
functioning in the water environment, by eliminating
negative emotions, creating positive attitudes and
motivations. Therefore, a prerequisite for effective
learning at this stage is to reduce the trainee's fear/anxiety
to the level of necessary caution [21].
Overcoming negative emotions is a barrier which
makes it impossible for approximately 10% of children
learning to swim in organised groups to master swimming
skills [20]. The cognitive variables that guide human
adaptive responses, both in the right and wrong direction,
include the degree of control over important sources of
amplification, faith in the effectiveness of coping in
difficult situations, and a tendency to interpret events in
terms of situational or personal factors [22].
Problems with adaptation to water can also result
from distortions in the perception of the actual situation,
misconceptions or insufficient problem-solving skills.
A person's emotional state is a filter of information from
the environment, which decides what actually passes into
the student's consciousness. This affects the efficiency of
information processing, which is related to the creation of
mental plans and programmes preceding the action [21].
Negative emotions are most effectively
eliminated by emotions with the opposite sign, which are
accompanied by empathy and the instructor having taken
actions that are conducive to building trust. In this context,
the conduct of a competent swimming instructor should
be characterised by:
• prevention and elimination of stressful
situations,
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zapobieganie i eliminowanie sytuacji lękowych,
• identification of persons showing anxiety/fear of
water,
rozpoznawanie osób przejawiających lęk/strach
przed wodą,
• taking an individual approach to people with
anxiety/fear of water,
• indywidualne podejście do osób wykazujących
lęk/strach przed wodą,
• identification of the cause of anxiety/fear,
• określenie przyczyn lęku/strachu,
• elimination of the causes of anxiety/fear,
• eliminowanie
przyczyn
powstałego
• providing an explanation to the trainee of the
lęku/strachu,
anxiety/fear that has arisen,
• wyjaśnienie uczniowi przyczyn powstałego
• ensuring that the student has a close contact with
lęku/strachu,
a trusted person in the water,
• zapewnienie uczniowi bliskiego kontaktu
• use of attractive swimming utensils,
w wodzie z zaufaną osobą,
• use of interesting and safe games in the water,
• zastosowanie
atrakcyjnych
przyborów
• resignation from teaching swimming to people
pływackich,
who are too afraid of the water [20].
These didactic activities are conditioned by the
• stosowanie ciekawych i bezpiecznych zabaw
w wodzie,
personality and communication predispositions of the
instructor. The instructor should be aware of the fact that
• rezygnacja z nauczania pływania osób, które
a beginner may imagine that the water environment
przejawiają zbyt silny lęk/strach przed wodą
threatens his or her life and health. Moreover, the aquatic
[20].
environment is a barrier to natural verbal
Wymienione
działania
dydaktyczne
communication, which can cause psychological
uwarunkowane są predyspozycjami osobowościowymi
discomfort for the student in the absence of direct
i komunikacyjnymi nauczyciela. Nauczyciel powinien
dialogue and communicative interaction with the
zdawać sobie sprawę, że początkujący uczeń może
instructor or with a trusted person. This is one of the
wyobrażać sobie, że środowisko wodne zagraża jego życiu
reasons why there is a search for effective ways of
i zdrowiu. Poza tym, środowisko wodne jest barierą do
conveying information about the physical activities
werbalnego, naturalnego porozumiewania się, co dla
taught.
ucznia w warunkach braku bezpośredniego dialogu
Verbal communication while learning to swim is
i interakcji komunikacyjnej z nauczycielem lub z zaufaną
possible, although it requires the use of specialist
osobą, może powodować psychiczny dyskomfort. Między
equipment. New training technologies include a form of
innymi, dlatego poszukuje się efektywnych sposobów
direct didactic communication through information
przekazywania informacji o nauczanych czynnościach
exchanged as the student undertakes tasks and
ruchowych.
movement exercises. While performing movement
Komunikacja werbalna podczas nauczaniaactivities in the water, the student may receive in real
uczenia się pływania jest możliwa, choć wymaga użyciu
time, information preventing unexpected changes,
specjalistycznego sprzętu. Nowe technologie kształcenia
interruption or implementation by the student of
stanowią formę bezpośredniej komunikacji dydaktycznej
completely different, undesirable activities. Immediate
poprzez informację w trakcie realizacji przez ucznia
feedback supports the student who experiences, hears
zadań i ćwiczeń ruchowych. Uczeń podczas wykonywania
and sees the movements he or she is performing. Such an
czynności ruchowych w wodzie na bieżąco w czasie
assumption in swimming didactics is presented, among
rzeczywistym
może
otrzymywać
informacje,
others, by Dybińska, Wiesner, Zatoń i Szczepan
zapobiegające nieoczekiwanym zmianom przerwania lub
[23,24,25,26,27].
wdrożenia przez niego zupełnie innych, niepożądanych
Methods of didactic communication facilitating
działań ruchowych. Natychmiastowa informacja zwrotna
the student's learning to swim have been sought for years.
wspomaga ucznia, który w trakcie wykonywania
Among other things, the didactic tools include
czynności ruchowej widzi, słyszy i jednocześnie odczuwa
underwater tables placed on the walls of the swimming
ruchy, które wykonuje. Takie założenie w dydaktyce
pool, containing a system of movement sequences in the
pływania przedstawiają między innymi Dybińska,
form of diagrams, drawings or simple commands [28]. An
Wiesner, Zatoń i Szczepan [23,24,25,26,27].
innovative method is the use of self-observation of
Od lat poszukuje się metod komunikacji
a student who follows the reflection of his or her body
dydaktycznej ułatwiającej uczniowi uczenie się pływania.
movements in a mobile mirror moving above the
Między innymi narzędziem dydaktycznym są podwodne
silhouette of the swimmer [29]. Research on this teaching
tablice umieszczone na ścianach pływalni zawierające
method shows that there are reasons to believe that
układ sekwencji ruchowych w postaci schematów,
people learning to swim through self-observation in the
rysunków czy prostych poleceń [28].
mirror accomplish a higher level of skills and more
Nowatorską metodą jest także nauczanie
durable effects in the field of movement technique in
techniki pływania z wykorzystaniem samoobserwacji
a shorter time than in the didactic process using
ucznia, śledzącego odbicie ruchów własnego ciała
traditional methods.
w mobilnym lustrze poruszającym się nad sylwetką
The conveyance of information about the taught
płynącej osoby [29]. Z badań nad tą metodą nauczania
movement, especially in the process of creating
wynika, że istnieją przesłanki by sądzić, że osoby uczące
movement images using visual information, is confirmed
się pływać za pośrednictwem samoobserwacji w lustrze
by many authors [30,31]. Often the swimming technique
osiągają wyższy poziom umiejętności oraz trwalsze efekty
is also recorded and evaluated on the basis of images
w zakresie techniki ruchów w krótszym czasie niż
from the swimmer's recordings. In this context, visual
w procesie dydaktycznym przy użyciu tradycyjnych
information undoubtedly occupies an important place in
metod.
the process of learning and teaching physical activities.
Przekaz informacji o nauczanym ruchu
However, despite the fact that the capacity and efficiency
szczególnie w kreowaniu wyobrażeń ruchowych poprzez
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informację wzrokową potwierdza wielu autorów [30,31].
Często dokonuje się również rejestracji i oceny techniki
pływania na podstawie obrazu z nagrań osoby pływającej.
W takim kontekście informacja wizualna bezsprzecznie
zajmuje ważne miejsce w procesie uczenia się i nauczania
czynności ruchowych. Jednak, mimo że pojemność
i sprawność działania pamięci wizualnej jest największa
spośród wszystkich struktur odpowiedzialnych za
procesy zapamiętywania, to komunikat zawarty
w obrazie pływackiej czynności ruchowej musi spełniać
kryteria sprawnej komunikacji słownej – kryteria:
semantyczne synaktyczne i pragmatyczne.
Semantyka dotyczy sensu, znaczenia znaków
używanych do porozumiewania się, a szczególnie
znaczenia słów. Kryterium to będzie spełnione, jeśli uczeń
jednoznacznie zrozumie przekaz słów nauczyciela.
Kryterium syntaktyczne związane jest z budową zdań lub
ich szeregu zbliżoną do konstrukcji struktury czynności
ruchowej. Natomiast kryterium pragmatyczne na ogół
wiąże się z realną możliwością wykonania określonych
poleceń słownych [21]. Potrzeba zastosowania instrukcji
słownej szczególnie zaznacza się przy wzroście
niezbędnych modyfikacji w procesie dydaktycznym, gdzie
konieczne jest uwzględnienie zasad nieznanych osobie
uczącej się, trudnych do poznania w następstwie samego
obrazu. W tym założeniu kompleksowym rozwiązaniem
byłoby zastosowanie metody nauczania łączącej
natychmiastową informację wizualną i werbalną [32].
Zatoń i Szczepan [27] pokazali metodę nauczania
i doskonalenia techniki pływania opartą na wykorzystaniu
narzędzia do bezpośredniej komunikacji werbalnej
z pływakiem. Metoda ta mocno wsparła proces nauczania,
gdyż komunikacja dydaktyczna mogła odbywać się
w czasie rzeczywistym, podczas realizacji zadań
w wodzie. Wyniki eksperymentu wykazały, że
natychmiastowy przekaz informacji o błędach skutkuje
nauczaniem prewencyjnym. Jednocześnie pozwala na
kontrolę efektywności pływania, poprzez korygowanie
długości kroku pływackiego i częstotliwości ruchów
napędowych oraz relacji pomiędzy tymi parametrami.
Inną formą przekazywania i odbierania
natychmiastowej informacji podczas pływania jest
porozumiewanie przy pomocy gestów [34]. Możliwość
obserwacji
ustalonych
wcześniej
gestów
jest
bezpośrednią informacją dla ucznia i w praktyce
sprawdza się szczególnie w nauczaniu pływania na
grzbiecie, kiedy nauczyciel stojąc na lądzie pokazuje
uczniowi ustalone wcześniej znaki korygujące. Zasadność
tej metody przekłada się również w komunikacji
dydaktycznej w nauczaniu nurkowania, gdyż gestykulacja
powszechnie jest wykorzystywana do porozumiewania
się pod wodą.
Proces dydaktyczny w nurkowaniu rozpoczyna
się od nauczania nurkowania elementarnego, przy
wymogu
podstawowej
umiejętności
pływania.
Szczegółowe wytyczne do prowadzenia zajęć są
opracowywane przez organizacje nurkowe posiadające
prawa do nadawania uprawnień nurkowych. Zazwyczaj,
pierwsze lekcje nurkowania odbywają się na pływalni lub
w wodach otwartych o ograniczonej głębokości. Przed
wejściem do wody uczniowie zdobywają wiadomości
w zakresie: sprzętu, właściwości środowiska wodnego,
bezpieczeństwa,
techniki
nurkowania,
udzielania
pierwszej pomocy, podstaw fizjologii nurkowania oraz
praw fizyki. Zajęcia praktyczne w zależności od wieku
uczestników są nieco zróżnicowane. W przypadku dzieci
program obejmuje głównie obsługę sprzętu i oddychanie

of visual memory is the largest among all structures
responsible for memory processes, the message
contained in the image of a swimming movement must
meet the criteria of efficient verbal communication – the
semantic, syntactic and pragmatic criteria.
Semantics concerns the sense, meaning of signs
used for communication, and in particular the meaning of
words. This criterion will be met if the student clearly
understands the instructor's words. The syntactic
criterion is related to the construction of sentences or
a sequence of sentences similar to the structure of
a motor activity. On the other hand, the pragmatic
criterion is usually connected with the real possibility of
executing specific verbal commands [21]. The need to use
verbal instructions is particularly emphasised with the
increase of necessary modifications in the didactic
process, where it is necessary to take into account the
principles unknown to the learner, and which are difficult
to learn as a result of the image itself. In this assumption,
a comprehensive solution would be to use a teaching
method combining immediate visual and verbal
information [32].
Zatoń and Szczepan [27] have demonstrated
a method of teaching and improving swimming techniques
based on the use of a tool for direct verbal communication
with a swimmer. This method strongly supported the
learning process, as the didactic communication could take
place in real time during the execution of tasks in the water.
The results of the experiment showed that the immediate
transmission of information about mistakes results in
preventive teaching. At the same time, it allows to control the
effectiveness of swimming by correcting the distance-perstroke and frequency of driving movements, and the relation
between these parameters.
Another form of transmitting and receiving
immediate
information
while
swimming
is
communicating with gestures [34]. Pre-established
gestures that can be observed by a trainee are a form of
direct information for the student, and in practice they
are particularly useful in teaching swimming on the back,
when the instructor, standing on land, shows the trainee
the pre-established corrective signs. The validity of this
method is also reflected in didactic communication in
teaching diving, as gestures are commonly used for
underwater communication.
The didactic process in diving begins with the
requirement to teach basic swimming skills. Detailed
guidelines for conducting diving classes are developed by
diving organisations that have the authority to grant
diving privileges. Usually, the first diving lessons take
place in a swimming pool or in open waters of limited
depth. Before entering the water, trainees acquire
knowledge on: equipment, properties of the water
environment, safety, diving techniques, first aid, basics of
diving physiology and the laws of physics. Practical
activities vary slightly depending on the age of the
participants. In the case of children, the curriculum
consists mainly of operating the equipment and breathing
under water using an air apparatus. As part of basic
diving, adults usually improve swimming with ABC
equipment, perform dives with a breathing apparatus,
become familiar with the rules of using buoyancy devices,
practice buoyancy and trim, and practice emergency
procedures [35].
Obtaining further higher (specialist) diving
qualifications requires learning the principles of diving in
a dry suit, knowledge and skills in diving at greater
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pod wodą przy użyciu aparatu powietrznego. Osoby
dorosłe w ramach nurkowania elementarnego zazwyczaj
doskonalą pływanie ze sprzętem ABC, nurkują z użyciem
aparatu oddechowego, zapoznają się z zasadami
używania
urządzeń
wypornościowych
ćwicząc
pływalność i trym oraz trenują postępowanie
w sytuacjach awaryjnych [35].
Uzyskanie
kolejnych
wyższych
(specjalistycznych) uprawnień nurkowych wymaga
poznania zasad nurkowania w skafandrze suchym,
wiedzy i umiejętności w zakresie nurkowania na
większych głębokościach oraz ratownictwa podwodnego.
W programach nauczania nurkowania spotyka się
wytyczne określające ilość osób nurkujących na jednego
instruktora. W nauczaniu elementarnym jest to od 1 do
4 uczniów na nauczyciela [35]. Takie wytyczne
podyktowane są względami bezpieczeństwa, związanymi
również z możliwością nieprzewidzianego zachowania
nurkujących.
Uczenie się nurkowania to działanie w sytuacji
trudnej. Praca mózgu pod wodą jest ograniczona
a możliwości realnej oceny sytuacji zmniejszają się. Od
momentu zanurzenia głowy pod wodę zdolności myślenia
i koncentracja są słabsze [36]. Wzmożony wysiłek
zwiększa zapotrzebowanie na powietrze, powodując
głębszy i szybszy oddech nurka, który gdy brakuje mu
powietrza, ulega wrażeniu, że automat uległ awarii. Inne
obawy dotyczą najczęściej przymusowego wydłużenia
pobytu pod wodą, przekroczenia planowanej głębokości
czy rzeczywistej awarii sprzętu. Silny stres towarzyszy
sytuacjom utraty kontaktu wzrokowego z partnerem lub
przewodnikiem. Samo zanurzenie wiąże się ze wzrostem
zarówno pojemności minutowej serca, jak i ciśnienia
krwi. Przez niewłaściwą częstotliwość oddychania
początkujący
nurek
może
doprowadzić
do
hiperwentylacji [37].
W tym kontekście analogicznie, tak, jak
w edukacji pływackiej najistotniejsze będą działania
nauczyciela/instruktora w kierunku niwelowania
negatywnych emocji (lęku lub strachu) do poziomu
niezbędnej przezorności. Badacze zjawiska lęku u nurków
sugerują ograniczenia przeżyć lękowych u osób
początkujących poprzez wczesne rozpoznanie stanów
lękowych przy współpracy z psychologiem oraz
wprowadzenie elementów treningu mentalnego [38].
Działanie w sytuacji trudnej pod wodą, przy
dużej ilości nowych wrażeń i jednocześnie dużej ilości
nieutrwalonych informacji nie sprzyja racjonalnemu
działaniu. W konsekwencji powstaje realne zagrożenie
dla zdrowia i życia adeptów nurkowania. Przykładem jest
niekontrolowana reakcja na stres w postaci chęci
natychmiastowego wypłynięcia na powierzchnię, co jak
wiadomo grozi urazem ciśnieniowym płuc. Zasadne jest
zatem minimalizowanie negatywnych emocji ucznia za
pomocą komunikacji z nauczycielem/instruktorem.
Najprostszą oraz najbardziej rozpowszechnią
formą komunikacji nurkową jest kod gestów. Tą drogą
można przekazać informacje odnośnie organizacji
i przebiegu nurkowania a także sygnalizować sytuacje
niebezpieczne. Komunikaty przekazywane przy pomocy
znaków nurkowych, zawierają typowe znaki nurkowe
zastępujące komunikaty głosowe oraz znaki dotyczące
kontroli ciśnienia czynnika oddechowego w butli.
W nurkowaniu stosuje się również znaki dotykowe
(w pobliżu partnera), znaki akustyczne (dźwięki słyszalne
pod wodą i zwracające uwagę), a przy ograniczonym
świetle znaki świetlne. W pracach podwodnych
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depths and underwater rescue. Diving curricula include
guidelines specifying the number of divers per instructor.
Basic training assumes from 1 to 4 students per instructor
[35]. Such guidelines are dictated by safety
considerations, also related to the possibility of
unforeseen diving behaviour.
Learning to dive is undertaken in a difficult
situation. The brain's ability to work underwater is
limited and the ability to make a realistic assessment of
the situation is reduced. Thinking skills and concentration
are weaker from the moment the head is submerged in
water [36]. Increased effort increases the demand for air,
causing a deeper and faster breathing of the diver, who,
when lacking air, has the impression that the apparatus
has failed. Other concerns include, in most cases, forced
prolongation of the stay under water, exceeding the
planned depth or an actual equipment failure. Strong
stress accompanies situations of loss of visual contact
with a partner or guide. Immersion alone is associated
with an increase in the cardiac output and blood pressure.
Through inadequate breathing frequency, a beginner
diver can induce hyperventilation [37].
In this context, analogously as in swimming
education, the instructor/trainer's actions to reduce
negative emotions (anxiety or fear) to the level of
necessary precaution will be of the utmost importance.
Researchers of anxiety in divers suggest limiting anxiety
experiences in beginners by early diagnosis of anxiety in
cooperation with a psychologist and introducing elements
of mental training [38].
Acting in a difficult situation under water, with
a large number of new experiences and, at the same time,
a large amount of new information, is not conducive to
rational action. As a result, there is a real threat to both
the health and life of those who are new to diving. An
example is an uncontrolled reaction to stress in the form
of a desire to swim immediately to the surface, which, as
we know, may result in pulmonary barotrauma. It is
therefore justified to minimize negative emotions of the
trainee
through
communication
with
the
instructor/trainer.
The simplest and most popular form of diving
communication is a gesture code. This way it is possible
to provide information about the organisation and course
of diving as well as to signal dangerous situations. The
messages conveyed by dive signs include typical dive
signs replacing voice messages and signs concerning the
control of pressure of the breathing mix in the cylinder.
Moreover, tactile signs (near the partner), acoustic signs
(sounds audible underwater and such that draw
attention) and, in the case of limited light, light signs are
used in diving. In underwater operations and diving
under ice, messages are also transmitted using a rope.
Waterproof slates are used that allow the information to
be written down. Divers carry whistles and acoustic
devices or hit the cylinder with a metal object or a plastic
ball attached to the cylinder. They use a "shaker", a small
metal cylinder filled with metal balls. Some acoustic
devices use the air from the cylinder [39]. Most divers are
able to communicate successfully underwater using hand
signals, however this requires assimilation of the sign
code and practice in using it.
Nowadays,
underwater
communication
technology is developing very dynamically. Diving
computers - personal devices monitoring diving
conditions - have the function of generating, transmitting
and receiving a modulated ultrasonic signal [40]. Also,
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i w nurkowaniu pod lodem, komunikaty przekazywane są
też za pomocą liny. Używa się też tabliczek z możliwością
zapisu danej informacji. Nurkowie mają przy sobie
gwizdki i urządzenia akustyczne lub uderzają butlę
metalowym przedmiotem lub plastikową kulką
przymocowaną do butli. Korzystają z “shakera”, małego
metalowego walca wypełnionego metalowymi kulkami.
Niektóre urządzenia akustyczne wykorzystują powietrze
z butli [39]. Większość nurków potrafi z powodzeniem
komunikować się pod wodą za pomocą sygnałów dłonią,
jednakże wymaga to przyswojenia kodu znaków
i praktyki w posługiwaniu się nim.
Współcześnie technologia komunikacji pod
wodą rozwija się bardzo prężnie. Komputery nurkowe osobiste urządzenia monitorujące warunki nurkowania posiadają funkcje generowania, przesyłania i odbierania
zmodulowanego sygnału ultradźwiękowego [40]. Także
niektóre maski pełnotwarzowe wyposażone są
w mikrofon, przekaźnik i słuchawki, które pozwalają
mówić i słyszeć pod wodą [41]. Istnieje także system
komunikacyjny wykorzystujący przewodnictwo kostne
do transmisji dźwięku do ucha za pomocą słyszalnych
przetworników częstotliwościowych umieszczonych
w ustniku nurka [42].
Komunikację
podwodną
zapewniają
też
urządzenia oparte na systemie walkie-talkie [43]
Nurkowie korzystają też z radiotelefonów nurkowych
z funkcją GPS [44]. Prowadzone są również prace nad
urządzeniami monitorującymi oddychanie nurków
poprzez czujniki ciśnienia i mikrokontrolery analizujące
sygnał ciśnienia pośredniego [37]. Nowatorskim
rozwiązaniem dla podwodnej komunikacji jest prototyp
„Scubaphone”, które umożliwia rozmowę pod wodą.
Urządzenie zostało skonstruowane w oparciu o badania
nad emisją i kontrolą dźwięku strukturalnego
w ośrodkach warstwowych u fok szarych, delfinów
i morświnów [45,46].
Werbalna
komunikacja
dydaktyczna
w nauczaniu nurkowania może przybrać formę
jednostronną lub opierać się na zasadzie interakcji
i sprzężenia zwrotnego. W ramach formy jednostronnej
należy wymienić: podwodny instruktaż nauczyciela oraz
korygowanie błędnego postępowania czy zachowania.
Komunikacja w formie dwustronnej to
wzajemna wymiana informacji oparta na zasadzie
sprzężenia zwrotnego, która znajduje również
zastosowanie w zaawansowanych formach nurkowania.
Mówienie do ucznia to także motywowanie go,
wzmacnianie i pochwała wykonania zaplanowanych do
wykonania zadań i ćwiczeń. Szczególnie ważne na
początkowym etapie nauki jest wyjaśnianie pojęć
specjalistycznej terminologii języka. Specjalistyczne
terminy, nazwy i hasła przyjęte w społeczności nurkowej,
typu: back kick, frog kick, helikopter czy spadochroniarz
jak i polecenia nauczyciela, uczeń musi zrozumieć
i kojarzyć pod wodą pojęcie z odpowiednią czynnością
ruchową, ćwiczeniem czy zadaniem. Komunikacja
dydaktyczna pod wodą może mieć charakter
natychmiastowej informacji werbalnej. Wykorzystywanie
kodowania sygnałów uwypukla znaczenie funkcji
metajęzykowej. Niemiej jednak, dotychczas w nauczaniu
pod wodą nie zweryfikowano tego metodami naukowego
poznania.
Potwierdzenie skuteczności metody dowodzą
jednak eksperymenty przeprowadzone podczas procesu
dydaktycznego w nauczaniu manewrowania żaglówką.
Eksperyment Kosińskiej [47] sprecyzował na drodze

some full-face masks are equipped with a microphone,
transmitter and headphones that allow speaking and
listening while underwater [41]. There is also
a communication system using bone conduction to
transmit sound to the ear by means of audible frequency
converters placed in the diver's mouthpiece [42].
Underwater communication is also realised by devices
based on the walkie-talkie system [43]. Divers also use
diving radiotelephones with a built in GPS function [44].
Work is also being conducted on devices monitoring
divers' breathing by means of pressure sensors and
microcontrollers analysing the indirect pressure signal
[37]. An innovative solution for underwater
communication is the "Scubaphone" prototype. The
device was constructed on the basis of research on
emission and control of structural sound in stratified
media in grey seals, dolphins and porpoises [45,46].
Verbal didactic communication in teaching
diving can be unilateral or based on the principle of
interaction and feedback. The unilateral form should
include: underwater instruction of the instructor and
correction of misconduct or behaviour.
Bilateral communication is a mutual exchange of
information based on the principle of feedback, which is
also applied in advanced diving forms. Talking to the
student is also motivating him/her, reinforcing and
praising correct performance of tasks and exercises. It is
particularly important at the initial stage of learning to
explain the concepts of specialist language terminology.
Specialised terms, names and phrases adopted in the
diving community, such as: back kick, frog kick, helicopter
or parachutist, as well as the instructor’s instructions,
need to be understood by the trainee and associated
underwater with an appropriate physical activity,
exercise or task. Underwater didactic communication can
have the character of immediate verbal information. The
use of signal coding highlights the importance of the
metalinguistic function. However, this has not yet been
verified by methods of scientific cognition in underwater
teaching.
However, the effectiveness of the method is
confirmed by experiments conducted during the didactic
process of teaching sailboat manoeuvring. The
experiment of Kosińska [47] clarified through scientific
knowledge that the transmission of verbal information by
a sailing instructor using the emphasised metalanguage
function enhances the effective acquisition of sailing skills
by students. According to the research, during the
yachtsman course, instructors use an average of 1800
words taken from the specialised terminology of sailing
language [47,48], which has an intentional effect on the
lack of full didactic communication. The effect of the
didactic process based on the nomenclature of sailing
commands in the initial stage of sailing education is the
student's lack of awareness of the phenomena occurring
on the yacht during sailing. The student, as a model of
correct behaviour during the manoeuvre/return, usually
performs a schematic imitation of sailing commands
without understanding his or her own behaviour.
A didactic impediment to sailing education at its
initial stage is also the fact that manoeuvring a sailing
boat encompasses many dynamic activities [49]. The
number of activities to be performed by a beginner often
exceeds the sailor's capabilities and in event of any
distractions or disturbances the student is not able to
perform or complete the manoeuvre correctly.
Disturbances may result from a "difficult situation", which
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naukowego poznania, że przekaz informacji werbalnej
przez instruktora żeglarstwa przy zastosowaniu
uwypuklonej funkcji metajęzykowej wpływa na
skuteczniejsze nabywanie umiejętności żeglowania przez
uczniów. Jak wynika z badań, podczas trwania kursu na
stopień żeglarza jachtowego, instruktorzy używają
średnio 1800 słów zaczerpniętych ze specjalistycznej
terminologii języka żeglarskiego [47,48], co ma
intencjonalny wpływ na brak pełnej komunikacji
dydaktycznej. Skutkiem procesu dydaktycznego opartego
na nomenklaturze komend żeglarskich w początkowym
etapie nauki żeglowania jest brak świadomości u ucznia
zjawisk zaistniałych na jachcie w czasie żeglowania.
Uczeń, jako wzór prawidłowego postępowania podczas
wykonania manewru/zwrotu podejmuje zazwyczaj
schematycznie odwzorowanie komend żeglarskich bez
zrozumienia własnego postępowania.
Dydaktycznym utrudnieniem w edukacji
żeglarskiej na początkowym etapie nauki jest również
fakt, że manewrowanie żaglówką stanowi zbiór wielu
czynności dynamicznych [49]. Ilość czynności do
wykonania przez początkującego żeglarza często
przekracza jego możliwości i w razie wystąpienia
zakłóceń uczeń nie potrafi prawidłowo wykonać lub
dokończyć manewru. Zakłócenia mogą wynikać
z „sytuacji trudnej”, będącej pewnym układem zmiennych
środowiskowych, obciążającym aparat poznawczy
i wykonawczy ucznia oraz wpływający na procesy
podejmowania decyzji. Takimi czynnikami mogą być:
ograniczony czas decyzji, zbyt duża odpowiedzialność
oraz zagrożenia zewnętrzne [50].
Proces nauki żeglowania rozpoczyna się zgodnie
z wytycznymi szkoleniowymi od czynności pomocniczych
związanych z obsługą takielunku na jachcie oraz
omówieniem zasad bezpieczeństwa [51]. Z punktu
widzenia techniki manewrowania żaglówką nauczanie
związane jest z obsługą stanowisk manewrowych oraz
kontrolą przez ucznia steru, balastu, szotów żagla lub
żagli w warunkach zmiany kursu względem wiatru oraz
w przypadku żeglowania z załogą przekazania informacji
o zamiarze sternika i wydaniu odpowiednich poleceń.
Początek nauczania manewrowania wiąże się z pracą
sterem podczas żeglugi na wiosłach lub pod żaglami oraz
ustawieniem kursu na punkt lądowy lub względem
wiatru. Kolejny etap to opanowanie manewrów prostych
(ostrzenie i odpadanie), jako wstęp do wprowadzenia
manewrów głównych (zwrot przez sztag, zwrot przez
rufę) i złożonych.
W minimalizowaniu trudności występujących
podczas nauki manewrowania jachtem, niewątpliwym
wsparciem jest obecność nauczyciela. Oprócz poczucia
bezpieczeństwa powinien on poprzez komunikację
dydaktyczną zapewniać uczniowi najlepsze warunki do
przetworzenia trudnych treści. Przy takim założeniu
niezmiernie
ważna
jest
struktura
komunikatu
przekazywana przez nauczyciela, której znaczenie
w dydaktyce żeglarstwa podkreśla metoda uwypuklenia
funkcji metajęzykowej.
W tym znaczeniu, metoda ta określa
przekazywanie uczniowi w zwięzłym komunikacie treści
nowych pojęć i nazw dostosowanych do jego percepcji
z
wykorzystaniem
powszechnego
języka
przy
wielokrotnym i konsekwentnym powtarzaniu przez
nauczyciela objaśnień nowych terminów żeglarskich. Jest
to
każdorazowe
zastępowanie
przez
nauczyciela/instruktora słowa z terminologii żeglarskiej
słowem z terminologii żeglarskiej wraz z jego synonimem
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is a combination of environmental variables, burdening
the student's cognitive and executive apparatus and
influencing decision making processes. Such factors may
be: a limited time for decision making, too much
responsibility and external risks [50].
The process of sailing training begins with the
auxiliary activities associated with the operation of the
rigging on board the yacht and the discussion of safety
rules in accordance with the training guidelines [51].
From the point of view of the sailboat manoeuvring
technique, teaching is related to the operation of
manoeuvring positions and control by a student of the
rudder, ballast, sailing sheets or sails in the event of
a change of course in relation to the wind, and in the case
of sailing with a crew, information about the helmsman's
intentions and giving appropriate instructions. The
beginning of the manoeuvring instruction involves
working with the rudder when paddling or under sail and
setting course to a land point or in relation to the wind.
The next step is to master simple manoeuvres such as
luffing and falling off, as an introduction to the main
(headstay, stern turn) and complex manoeuvres.
The presence of an instructor is an
unquestionable support in minimising the difficulties
while learning how to manoeuvre a yacht. In addition to
the sense of security, the instructor should provide the
best conditions for the student to process difficult content
through didactic communication. Under this assumption,
the structure of the message conveyed by the instructor is
extremely important, importance in the sailing
instruction is emphasised by the method of emphasising
the metalinguistic function. In this sense, this method
determines how to convey to the student, in a concise
message, new concepts and names adapted to his or her
perception, using a common language with multiple and
consistent repetition by the instructor of the explanations
of new sailing terms. This means that every time an
instructor/instructor replaces a word from sailing
terminology with another word and supplements it with
its synonym or description, e.g.: "...foresail on the left tack"
is substituted with "...foresail on the left tack, so that the
wind blows diagonally, the front of the yacht on the lefthand side".
In her works [47,52,53], Kosińska points out
that the information given to a student by a sailing
instructor depends, inter alia, on the type of activity,
learning phase and the structure of the message, stressing
that the most important thing is that the formulations
concerning the description of the activity taught be
intelligible and understandable for the student, so that
he/she can concentrate on manoeuvring and not only on
interpreting the difficult sailing terminology. The
effectiveness of the method of verbal communication with
the emphasis on the metalinguistic function was already
visible during the first lesson in the form of greater
awareness of students while performing manoeuvres,
which translated into maintaining the rules of the art of
sailing and compliance with safety rules.
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lub opisem, np.: „…płyń bajdewindem lewego halsu,
zastąpiono „… płyń bajdewindem lewego halsu, czyli tak by,
wiatr wiał na skos, przód jachtu na lewą stronę…”
Kosińska w swoich pracach [47,52,53] wskazuje,
że informacja przekazywana uczniowi przez nauczyciela
żeglarstwa zależy, między innymi, od rodzaju
wykonywanej czynności, fazy uczenia się oraz od
struktury komunikatu, podkreślając, że najistotniejsze
jest, by sformułowania dotyczące opisu nauczanej
czynności były przystępne i zrozumiałe dla ucznia, tak by
mógł się on koncentrować się na manewrowaniu
żaglówką a nie tylko na interpretowaniu trudnej
terminologii żeglarskiej. Efektywność metody przekazu
słownego z uwypukleniem funkcji metajęzykowej
uwidoczniła się już od pierwszej lekcji w postaci większej
świadomości uczniów podczas wykonywania manewrów,
przekładając się na zachowanie prawideł sztuki
żeglowania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

KOMUNIKACJA
BEZPIECZEŃSTWA
WODNYM

DYDAKTYCZNA
DLA
ZAJĘĆ
W
ŚRODOWISKU

Bezpieczeństwo
jest
naczelną
potrzebą
człowieka. To stan, który daje poczucie pewności istnienia
i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie
własnych umiejętności mimo ponoszonego ryzyka [54].
Poprawna i zrozumiała komunikacja to jeden
z
najważniejszych
warunków
zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom rekreacji wodnej. Dlatego,
bezpieczeństwo podczas zajęć musi być elementem
programów nauczania dyscyplin wodnych. Należy zadbać
o przeprowadzenie ćwiczeń podstawowych technik
ratowniczych oraz uświadamiać uczniom wszystkie
zagrożenia,
jakie
niesie
uprawianie
rekreacji
w środowisku wodnym [55,56].
Zachowanie
bezpieczeństwa
w
czasie
uprawiania rekreacji wodnej związane jest ze
świadomością
istniejących
zagrożeń.
Wiedza
o niebezpieczeństwach pochodzących ze środowiska
wodnego jest podstawą celowych, świadomych
i skutecznych działań w sytuacji kryzysowej od udzielania
pierwszej pomocy do współpracy w minimalizowaniu
skutków wypadku. W tym sensie komunikacja
dydaktyczna odgrywa priorytetową rolę i mimo postępu
w rozwoju technologii informacyjnych nadal wiąże się
z przyswojeniem przez ucznia określanej wiedzy.
Istotnym czynnikiem minimalizacji ryzyka w nauczaniu
i uczeniu się dyscyplin wodnych jest edukacja w kierunk
u ponoszenia odpowiedzialności za skutki działania
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.
Pływak musi umieć zachować się nad wodą, tak by nie
stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. Nurek schodząc
pod wodę po części oddaje kontrolę nad własnym życiem
swojemu partnerowi, stając się odpowiedzialny za jego
życie. Kapitan żeglującej jednostki bez względu na
warunki pogodowe, ponosi odpowiedzialność za
członków załogi. Taki model nauczania uczy świadomego
postępowania w sytuacjach krytycznych (Przykłady
w tabeli 1).

TEACHING
SAFETY OF
ENVIRONMENT

COMMUNICATION
TRAINING IN THE

FO THE
AQUATIC

Safety is a paramount human need. It is a state
that gives a sense of certainty of existence and guarantees
of its preservation, as well as opportunities to improve
one's skills despite the risk [54]. Correct and
comprehensible communication is one of the most
important conditions for ensuring the safety of individuals
participating in water recreation. Therefore, safety during
classes must be an element of water discipline curricula. It
is necessary to make sure that basic rescue techniques are
carried out and that students are made aware of all the
dangers of practicing recreation in the aquatic
environment [55,56].
Maintaining safety during recreation on or
around the water is connected with the awareness of the
existing risks. Knowledge of the dangers of water
environments is the basis for deliberate, conscious and
effective actions in emergencies, from first aid to
cooperation in minimising the consequences of an
accident. In this sense, didactic communication plays
a priority role and, despite the progress in the
development of information technologies, it is still
connected with the student's assimilation of specific
knowledge. An important factor in minimising risk in
teaching and learning water disciplines is the education to
take responsibility for the effects of one’s actions, both on
an individual and social level. A swimmer must be able to
behave by the water so as not to pose a threat to himself
and others. When a diver descends under water, in part
he/she gives control over their life to the partner who
thus becomes responsible for his or her life. The captain
of a sailing vessel, regardless of weather conditions, is
responsible for the crew members. Such a teaching model
teaches conscious behaviour in critical situations
(Examples in Table 1).
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Tab. 1
Critical situations requiring an informed action based on prior teaching communication and the risks and consequences of a lack of appropriate action.
Sytuacje krytyczne wymagające świadomego działania w oparciu o wcześniejszą komunikację dydaktyczną oraz ryzyko i skutki braku odpowiedniego
postępowania.

Critical situations, involving staying in the
aquatic environment or on a yacht

Guidance given to
health and safety.

COOLING OF ORGANISM

Stop swimming sufficiently in advance.

DISEASES AND INDISPOSITIONS

Stop swimming, Hospitalisation.

THERMAL SHOCK

Cool down your body
entering water, Resuscitation.

OVERHEATING OF ORGANISM

Do not stay in a suit on the surface on
a hot day.
Do not sunbathe too much.

INJURIES IN WATER

Help of others.

DROWNING

-

for

before

Self-rescue, help of others, resuscitation.

LOSS OF CONSCIOUSNESS

LOSS OF CONSCIOUSNESS IN SHALLOW
WATER

PULMONARY BAROTRAUMA
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student

Supervision after hyperventilation
while being aware of the danger, Help
of others, Resuscitation.
Help of others, Unblocking of airways
and ascending with a partner,
Resuscitation of the unconscious on the
surface and assessment of the situation.
Ascend while exhaling air. Help of
others, medical oxygen, polopyrin,
relanium.

PRESSURE-INDUCED ACHE IN THE EARS,
EYES, PARANASAL SINUSES, TOOTH

Discontinue diving, if there are
problems with pressure equalisation
during immersion;
Ascend with a very slow rate of ascent.
Hospitalisation.

DECOMPRESSION SICKNESS

Dive in time not exceeding the so-called
zero decompression. After exceeding
the time, perform decompression stops.
Help of other people, medical oxygen,
warm drinks, aspirin, relanium.
Resuscitation of the unconscious,
transport to a decompression chamber.

WOUNDS CAUSED BY SEA ANIMALS
(bite wounds, cuts, wounds from poisonous
spine)

Self-rescue, help of others, first aid,
reanimation of an unconscious person,
hospitalisation.

CAPSIZING OF A YACHT, DROWNING
(atmospheric conditions, bravado)

Self-rescue, help of others.

FALLING OVERBOARD

Self-rescue, help of others.

INJURIES AND FALLING DOWN ON A
YACHT (resulting from wave motion or
inattention)

Medical First aid.

The risk and effect of a lack of
proper conduct in a critical situation.
Proportionally to the time spent
in water – HYPOTHERMIA, DEATH.
Depending on the climate, food or
wave
action
–
WEAKNESS,
POISONING, FEVER.
Proportionally to time spent in water
–SUDDEN CARDIAC ARREST (SCA).
Proportionate to time spent in
a suit - LOSS OF CONSCIOUSNESS,
DEATH.
Proportionate to the time in the sun:
SUNBURNS, HEADACHES, NAUSEA,
FEVER, SUNSTROKE, SKIN CANCER .
FRACTURES, WOUNDS Ca. 600
incidents
per
year
involving
COMPLETE PARESIS.
Approx. 500 drowning incidents
per year.
Proportionate to oxygen deficiency
time – falling asleep - DEATH.
Frequent cause of death. Help
dependent on partner's response
time and conduct.
Proportionate to the rate of ascent
without exhaling the air – RUPTURE
OF THE LUNGS.
Proportionally to the pace of descent
and
ascent
without
pressure
equalisation – RUPTURE OF THE
EARDRUM MEMBRANE, DILATATION
OF BLOOD VESSELS WITH VISUAL
IMPAIRMENT,
TRAUMA
OF
PARANASAL SINUSES, TOOTHACHES.
SKIN SYMPTOMS: reddening, itching
NEUROLOGICAL
SYMPTOMS
brain damage, paralysis AIR IN
BLOOD: embolisms AIR IN JOINTS:
joint pain, tingling and muscle
weakness.
Frequent accidents of varied effects
depending on types of animals –
BLEEDING, POISONING, INFECTIONS,
PARALYSIS, DEATH.
Frequent accidents of varied effects –
DROWNING, HYPOTHERMIA
Not frequent accidents, tragic
consequences
–
DROWNING,
HYPOTHERMIA.
Frequent
accidents
of
mild
consequences – INJURIES, TRAUMAS,
PARESIS.

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

Polish Hyperbaric Research

WYNIKI I DYSKUSJA
Analiza dostępnego piśmiennictwa ukazuje, że
w celu wytworzenia u osób uczących się wyobrażenia
o technice pływania, nurkowania z aparatem
powietrznym oraz manewrowania żaglówką nauczyciele
używają metod słownych w formie: opisu, objaśnienia
i instrukcji. Korzystają z tych metod słownych przed i po
wykonaniu ćwiczenia/zadania ruchowego przez ucznia,
z tym że podczas nauczania manewrowania żaglówką
nauczyciele stosują metody słowne przed wykonaniem
ćwiczenia, kolejno wydając komendy żeglarskie, a dopiero
po wykonanym manewrze opisują lub objaśniają to, co się
wydarzyło. Badania eksperymentalne, pokazują, że
nauczanie
przy
używaniu
metod
słownych
z natychmiastową komunikacją werbalną oraz metodą
z uwypukleniem funkcji metajęzykowej podnosi efekty
dydaktyczne [27,47].
Natychmiastowa
komunikacja
werbalna
zapobiega powstawaniu błędów, eliminując je, co
w sposób pośredni ułatwia uczniowi wykonanie zadania
czy ćwiczenia ruchowego w trakcie jego trwania,
przekładając się na większą ekonomiczność ruchu
i mniejszy wysiłek [27]. Tworzy to u ucznia poczucie
sukcesu a co za tym idzie podnosi samoocenę i pewności
siebie a także skutkuje większym poczuciem
bezpieczeństwa.
Przyswajanie przez ucznia terminologii języka
zawodowego, specyficznego dla wyspecjalizowanego
obszaru wiedzy może odbywać się na drodze
samokształcenia.
Jednakże
wsparcie
nauczyciela
w postaci doboru słownictwa lub przełożenia
specjalistycznego nazewnictwa na język opisu nowych
czynności
(uwypuklenie
funkcji
metajęzykowej)
połączone z posługiwaniem się przyborami lub sprzętem,
ewidentnie wspomaga efektywność i trwałość nauczania
i uczenia się [47]. Język zrozumiały dla ucznia pozwala nie
tylko na utrwalanie terminologii pojęć specjalistycznych,
ale na bardziej świadome wykonywanie czynności i zadań
ruchowych, a co za tym idzie na większe bezpieczeństwo
własne i innych osób uczestniczących w zajęciach.
Nauczanie techniki pływania związane jest
głównie z przyswojeniem przez ucznia umiejętności
wykonania
określonych
sekwencji
ruchowych
i zachowania ich kolejności. Ze względu na odmienne
środowisko, główną przeszkodą w przełamywaniu
u ucznia postaw lękowych jest brak pełnej komunikacji
z uczniem w trakcie wykonywania tej próby. Specyfika
techniki pływania na grzbiecie pozwala na kontakt
wzrokowy z nauczycielem, umożliwiając komunikacje za
pośrednictwem gestów [34]. Brak jest jednak dowodów na
skuteczne stosowanie gestów w nauczaniu pozostałych
technik pływania. Próby zastosowania bezprzewodowych
urządzeń komunikacyjnych w nauczaniu-uczeniu się
pływania wskazują kierunek unowocześniania technologii
przekazu informacji werbalnej w stronę podniesienia
jakości procesu uczenia się i nauczania [27]. Być może
podobną rolę w komunikacji podwodnej odegra
scubaphone.
Bez względu na poziom kompetencji, również
nurkowie poszukują skutecznych metod komunikacji pod
wodą. Komunikacja z partnerem czy instruktorem
prowadzącym nurkowanie lub zamykającym grupę daje
uczniowi poczucie bezpieczeństwa. Jednak nadal werbalna
komunikacja podwodna nie ma powszechnego

RESULTS AND DISCUSSION
An analysis of the available literature shows that
in order to give trainees an idea of swimming techniques,
diving with an air apparatus and sailboat manoeuvring,
instructors use verbal methods in the form of descriptions,
explanations and instructions. They use these verbal
methods before and after the student performs a physical
exercise/task, except that while teaching sailboat
manoeuvring, instructors use verbal methods before
performing the exercise, by giving sailing consecutive
commands, and only after the manoeuvre they describe or
explain what has happened. Experimental studies show
that teaching using verbal methods with immediate verbal
communication and a method emphasising the
metalinguistic function enhances the didactic effectiveness
[27,47].
Immediate verbal communication prevents the
occurrence of errors, and eliminates them, which
indirectly makes it easier for the student to perform a task
or exercise and translates into greater economy of
movement and reduced effort [27]. This creates a sense of
success in the student and thereby increases self-esteem
and self-confidence, as well as results in a greater sense of
security.
The student's acquisition of the terminology of
the professional language, specific for a specialised area of
knowledge, can take place through self-education.
However, the instructor’s support in the form of the choice
of vocabulary or the translation of specialist vocabulary
into the language of description of new activities
(emphasis on the metalinguistic function) combined with
the use of tools or equipment, clearly supports the
effectiveness and sustainability of teaching and learning
[47]. Language that is understandable to the student allows
not only to consolidate the terminology of specialist
concepts, but also to carry out movement activities and
tasks in a more conscious manner, and thus to increase
their own safety and the safety of other people
participating in classes.
Teaching the swimming technique is mainly
related to the student assimilating the ability to execute
certain movement sequences and to maintain their order.
Owing to a different environment, the main obstacle to
overcoming anxiety in a student is lack of full
communication with the student during such attempts. The
specificity of the technique of swimming on the back
allows visual contact with the instructor, enabling
communication through gestures [34]. However, there is
no evidence of effective use of gestures in teaching other
swimming techniques. Attempts to use wireless
communication devices in teaching and learning to swim
indicate the direction of modernisation of verbal
communication technology towards improving the quality
of the learning and teaching process [27]. Perhaps the
scubaphone will play a similar role in underwater
communication.
Regardless of their level of competence, divers
are also looking for effective methods of communicating
underwater. Communication with a diving partner or
instructor who supervises the dive or closes the group
gives the student a sense of security. However, verbal
underwater communication still does not have a common
application in recreational diving. The vast majority of
recreational divers use standard breathing apparatuses
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zastosowania w nurkowaniu rekreacyjnym. Zdecydowana
większość nurków rekreacyjnych używa standardowych
automatów oddechowych trzymanych w ustach,
porozumiewając się głównie za pomocą gestów.
Alternatywne sposoby porozumiewania się pod wodą nie
znalazły jeszcze zastosowania na szeroką skalę. Systemy
elektroniki w maskach pełnotwarzowych lub ustnikach,
łączność ultradźwiękowa czy scubaphony należy
traktować jako rozwiązania, które udoskonalane
w przyszłości staną się dostępne dla szerszego grona
odbiorców podnosząc jakość uczestnictwa w tej formie
rekreacji i zwiększając bezpieczeństwo nurkowania.
W nauczaniu żeglarstwa, pomimo zakłóceń
wynikających z właściwości środowiska, komunikacja
dydaktyczna może zachodzić w formie wymiany
natychmiastowych informacji werbalnych. Nie należy
jednak utożsamiać tej metody z komunikowaniem się za
pomocą specyficznych komend żeglarskich a łączyć ten
rodzaj przekazu z uwypukleniem funkcji metajęzykowej.
Na etapie wstępnym nauczania żeglarstwa wymaganie od
uczącej się osoby poprawności stosowania komend
żeglarskich wydaje się zbyteczne, gdyż celem
dydaktycznym jest zrozumienie zjawisk, które można
zaobserwować na płynącym jachcie i wykonanie prostych
manewrów z gwarancją bezpieczeństwa dla załogi.
Nauczyciel zatem powinien koncentrować się na
przekazaniu uczniowi w zwięzłym komunikacie treści
dostosowanych do jego percepcji z wykorzystaniem
powszechnego języka a przy używaniu nowych pojęć
konsekwentnie je objaśniać, powtarzając ich nazwy oraz
znaczenie. Takie powtarzanie powinno być wielokrotne aż
do momentu informacji zwrotnej od ucznia w postaci
opanowania
umiejętności
wykonania
manewru
żeglarskiego połączonej z opisem własnego postępowania
ucznia i umiejętnością wydawania poleceń załodze, od
języka uproszczonego z czasem do nomenklatury języka
żeglarskiego. Przy nauczaniu manewrów prostych,
tj.: zwrot przez sztag i zwrot przez rufę nauczyciel
powinien podczas każdego z manewrów odwoływać się do
tego, co sterujący jachtem uczeń robi i co
w konsekwencji dzieje się z jednostką. W tym sensie
przejawem
kompetencji
komunikacyjnych
nauczyciela/instruktora żeglarstwa jest umiejętność
organizacji przekazywanych treści w sekwencjach
czasowych podczas wykonywania manewru, w pełni
kontrolując jego przebieg.

WNIOSKI
Przebieg komunikacji dydaktycznej w procesie
nauczania
czynności
ruchowych
w
wybranych
dyscyplinach rekreacji wodnej: pływanie, nurkowanie,
żeglowanie obecnie sprowadza się do standardowych
metod
nauczania.
Praktyczna
realizacja
zadań
szkoleniowych przy użyciu wspomnianych metod,
powinna uwzględniać nowatorskie trendy w zakresie
organizowania i przekazywania treści dydaktycznych.
Metoda natychmiastowej informacji werbalnej oraz
metoda uwypuklenia funkcji metajęzykowej obok metod
standardowych powinny stanowić trzon rozwoju
technologii przekazu treści dydaktycznych, szczególnie
w dyscyplinach w odmiennym środowisku. Rozwój form
i metod przekazu informacji podczas uczenia się
i nauczania czynności ruchowych w środowisku wodnym
musi uwzględniać aspekt podnoszenia bezpieczeństwa
zajęć.
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held in their mouths, communicating mainly by means of
gestures. The alternative means of underwater
communication are not yet used on a large scale. Electronic
systems in full-face masks or mouthpieces, ultrasonic
communication or scubaphones should be considered as
solutions that will be developed in the future and will
become accessible to a wider public, thus improving the
quality of participation in this form of recreation and
increasing the safety of diving.
In teaching sailing, despite the disturbances
resulting from the properties of the environment, didactic
communication can take the form of an exchange of
immediate verbal information. However, this method
should not be equated with communication by means of
specific sailing commands, but this kind of communication
should be combined with the emphasis on the
metalinguistic function. At the initial stage of teaching
sailing, the requirement for the learner to use sailing
commands seems excessive, as the didactic goal is to
understand the phenomena that can be observed on
a sailing yacht and to perform simple manoeuvres with
a guarantee of safety for the crew.
Therefore, the instructor should focus on
communicating in a concise form the content adapted to
the student's perception using a common language and,
when using new concepts, consistently explain them by
repeating their names and meaning. Such repetitions
should be performed a number of times until receiving
feedback from the student in the form of his/her
mastering of a sailing manoeuvre combined with the
trainee's ability to describe his/her own behaviour and to
give instructions to the crew, starting with a simplified
language which over time should correspond to the sailing
nomenclature. When teaching simple manoeuvres, i.e. tack
or gybing, during each of the manoeuvres the instructor
should refer to what the student controlling the yacht does
and
what
happens
to
the
vessel
as
a consequence. In this sense, the communication skills of
the sailing instructor are demonstrated by the ability to
organise the content in time sequences during the
manoeuvre, while fully controlling the course of the
manoeuvre.

CONCLUSIONS
The course of didactic communication in the
process of teaching physical activities in selected
disciplines of water recreation: swimming, diving, sailing
is currently reduced to standard teaching methods. The
practical implementation of training tasks using these
methods should take into account innovative trends in the
organisation and delivery of didactic content. The method
of immediate verbal information and the method
emphasising the metalinguistic function in addition to
standard methods should constitute the core for the
development of the communication technologies in
relation to didactic content, especially in disciplines
practised in a different environment. The development of
forms and methods of information transfer during learning
and teaching of physical activities in the aquatic
environment must take into account the aspect of
increasing the safety of classes.
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Perspektywa ponad 25 lat, przepracowanych
w charakterze lekarza służby nurkowej, daje mi
(w osobistym mniemaniu) przywilej podzielenia się
z Czytelnikami spostrzeżeniami, nie do końca opartymi
o naukowe zasady opisu zjawisk – choć do tej pory
zawsze starałem się publikować zgodnie z zasadami EBM
(ang. Evidence-Based Medicine). Ale równocześnie,
wszyscy prawdziwi pasjonaci nurkowania zdają sobie
sprawę z tego, że nie ma chyba drugiej takiej dziedziny
działalności człowieka, gdzie tak duże znaczenie
odgrywają niezmiennie lepiej lub nieco gorzej
udokumentowane spostrzeżenia i zasady. Zbiorczo,
w działalności nurkowej określane są zazwyczaj
terminem „dobrej praktyki nurkowej” i tak się składa, że
większość z nich w jakiejś mierze przekłada się na
bezpieczeństwo
nurkowania,
w
tym
możliwe
niekorzystne następstwa dla zdrowia i życia nurka.
Znakomitym przykładem ”dobrej praktyki
nurkowej” jest choćby rutynowe stosowanie tzw.
przystanku bezpieczeństwa, czy – co istotne dla dalszej
części niniejszego wywodu – unikanie wynurzania po tzw.
obrysie dekompresji oraz stałe utrzymywanie (się) nurka
w odpowiednio wysokiej kondycji psychofizycznej do
nurkowania.
Mimo, iż podstawą postępu naukowego jest
odpowiednio zaplanowany eksperyment, bywa, że
badacze spostrzegają zjawiska, które niekoniecznie
dotyczą meritum problemu badawczego; coś takiego
zdarzyło się właśnie naszemu zespołowi z Zakładu
Technologii Prac Podwodnych (ZTPP) Akademii
Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni, w ramach realizacji
jednego z etapów programu testowania systemu
dekompresji
dla
aparatu
nurkowego
CRABE,
w konfiguracji Nx/O2-SCR SCUBA w zakresie głębokości
operacyjnych 0-60 mH2O.
O ile samo testowanie systemu dekompresji
nitroksowo-tlenowej, w oparciu o wygenerowane przez
Kierownika projektu – dr hab. inż. Ryszarda Kłosa,
profesora AMW, dedykowane dla aparatu nurkowego
CRABE nowe tabele dekompresyjne przebiegło
nadzwyczaj bezproblemowo, o tyle uwagę zespołu
zwróciły wyniki badania nurków zabezpieczających
eksperyment, a korzystających z powietrza jako
zasadniczego czynnika oddechowego i dekompresji
tlenowej w przedziale głębokości od 12 mH2O do
powierzchni [1]. W związku z głębokością i czasem
trwania nurkowania eksperymentalnego, w przyjętym
systemie zabezpieczenia (profil nurkowania nurka
zabezpieczającego według obowiązującej w Marynarce
Wojennej powietrznej Tabeli 3 MW) koniecznością stała
się wymiana nurków zabezpieczających, w odpowiednio
dobranym momencie ekspozycji – przykład profilu
z zaznaczonym momentem wymiany przedstawiono na
rys. 1.
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The fact that I have worked as a diving physician
for more than 25 years gives me (in my personal opinion)
the privilege of sharing with Readers my insights that are
not entirely based on scientific principles of phenomena
description - although I have always ensured that my
publications are based on the principles of EBM
(Evidence-Based Medicine). At the same time, however,
all true diving enthusiasts realize that there is probably
no other such area of human activity, where invariably
the better or slightly worse documented insights and
principles play such an important role. In diving practice
they are usually referred to collectively as "good diving
practice" and it so happens that most of them translate to
some extent into the safety of diving, including
specification of possible adverse consequences for the
health and life of the diver.
An excellent example of "good diving practice" is
e.g. routine use of the so-called safety stop, or - what is
important for the further part of this letter - avoidance of
ascending after the so-called decompression edge and
constant maintaining (keeping) the diver in a sufficiently
high psychophysical condition for diving.
Although the basis for scientific progress is
a properly planned experiment, it is sometimes the case
that researchers recognise phenomena that are not
necessarily related to the substance of the research
problem; this is what happened to our team from the
Underwater Work Technologies Department (UWTD) of
the Naval Academy (AMW) in Gdynia, in the course of one
of the stages of the CRABE diving apparatus
decompression system testing programme, in the Nx/O2SCR SCUBA configuration within the operating depths
range between 0-60 mH2O.
While the testing of the nitrox-oxygen
decompression system itself, based on the new
decompression tables dedicated to the CRABE diving
apparatus, developed by the Project Manager - Ryszard
Kłos, Ph.D., professor at AMW, was extremely
unproblematic, the team's attention was drawn to the
examination results of the experiment’s safety divers
using air as the main breathing agent and oxygen
decompression between the depth of 12 mH2O and the
surface [1]. Owing to the depth and duration of the
experimental dive, in the adopted asecuration procedure
(dive profile of the safety diver according to the Table 3
MW applicable in the Polish Navy) it became necessary to
replace the safety divers, at a selected moment of
exposure - an example of the profile with the indicated
moment of exchange is shown in Fig. 1.
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Fig. 1 An example of a dive profile with the indicated moment of exchange of safety divers.
Rys. 1 Przykładowy profil nurkowania z zaznaczonym momentem wymiany nurków zabezpieczających.

W ramach testowania system dekompresji dla
aparatu nurkowego CRABE zrealizowano ekspozycje
nurkowe z wykorzystaniem standardowych mieszanin
nitroksowych NATO: 32.5, 40 i 60 %O2. Do oceny
zagrożenia
wystąpienia
incydentu
choroby
dekompresyjnej (DCS) wykorzystywano znaną i dobrze
sprawdzoną metodę detekcji wolnej fazy gazowej we
krwi żylnej nurków, za pomocą akustycznego skanera
dopplerowskiego typu CW, produkcji Techno Scientific
Inc., Kanada, który z powodzeniem użytkujemy w ZTPP
AMW od blisko 20 lat [2]. Uzyskany wynik pomiaru
przenoszono do protokołu badania, wykorzystując
konwersję sygnału akustycznego na kod cyfrowy gradacji
pęcherzyków gazowych, zaproponowany przez Kismana
i Masurela, znany szerzej jako kod K-M. Nie wdając się
w szczegóły, można w uproszczeniu przyjąć, że im niższa
gradacja sygnału, tym niższe prawdopodobieństwo
wystąpienia DCS – skany przykładowych protokołów
badania nurka eksperymentalnego i zabezpieczającego
przedstawiono na rys. 2 i 3.

The testing of the decompression system for the
CRABE diving apparatus included diving exposures with
the use of standard NATO nitrox mixtures: 32.5, 40 and
60 %O2. In order to assess the risk of a decompression
sickness (DCS) incident, a well-known and well-proven
method of detecting free gaseous phase in divers' venous
blood was implemented using CW acoustic Doppler
scanner manufactured by Techno Scientific Inc., Canada,
which has been successfully used in UWTD of the AMW
for nearly 20 years [2]. The measurement result was
transferred into the test protocol using the conversion of
the acoustic signal into a digital code for the gradation of
gas bubbles, proposed by Kisman and Masurel, known
more broadly as the K-M code. Without going into details,
it can be simply assumed that the lower the signal
gradation, the smaller the probability of occurrence of
DCS - scans of sample protocols from experimental and
asecuration dives are presented in Fig. 2 and 3.
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(a)

(b)

Fig. 2 Scan of Doppler screening protocol for experimental (a) and safety diver (b) – #1.
Rys. 2 Skan protokołu badania dopplerowskiego nurka eksperymentalnego (a) i zabezpieczającego (b) – #1.

(a)

(b)

Fig. 3 Scan of Doppler screening protocol for experimental (a) and safety diver (b) – #2.
Rys. 3 Skan protokołu badania dopplerowskiego nurka eksperymentalnego (a) i zabezpieczającego (b) – #2.
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Ciekawe, że jedynie podczas testów dla
mieszaniny Nx 40 %O2 wystąpiły anonsowane wcześniej,
interesujące
obserwacje
odnośnie
nurków
zabezpieczających – co łatwo zauważyć, porównując
protokoły
badania
nurka
eksperymentalnego
(a) i zabezpieczającego (b) na rys. 2 i 3. Po analizie
zagadnienia doszliśmy do wniosku, że wystąpienie
rejestrowalnej wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych
nurków zabezpieczających wynikało ze specyfiki
realizowanych ekspozycji hiperbarycznych, w zakresie
czasu, głębokości oraz wykorzystywanego czynnika
oddechowego (powietrze) i dotyczyły jedynie nurków
zabezpieczających „drugich” – odbywających ekspozycję
powietrzną na głębokości 40+ mH2O, z krótkim czasem
pobytu na plateau, ale równocześnie z krótką
dekompresją
tlenową
(według
Tabeli 3 MW),
umożliwiające „wpisanie się” w profil dekompresji nurka
eksperymentalnego.
Jednym słowem, były to zatem nurkowania „po
obrysie dekompresji”, jakich – z przyczyn oczywistych –
powinno się unikać… a przynajmniej podczas realnych
nurkowań (szczególnie realizacji prac podwodnych) i co
wpaja się kursantom podczas szkoleń nurkowych.
Niestety, wielu nurków nie widzi w takim postępowaniu
istotnego zagrożenia, często realizując dekompresję „po
obrysie”, a nawet wdrażając w praktykę różnego rodzaju
pomysły, dotyczące profilu nurkowania, jak choćby znana
starszej generacji nurków idea „złotej 50-tki”…
Co gorsze, w mojej ocenie problem
zwiększonego ryzyka wystąpienia DCS w związku
z nurkowaniem „po obrysie dekompresji” nie dotyczy
tylko średnich i dużych głębokości: znane są przypadki
wystąpienia choroby dekompresyjnej po długotrwałych –
ale cały czas dopuszczanych w stosowanej przez nurka
tabeli
dekompresyjnej,
czasach
ekspozycji
–
nurkowaniach na małe głębokości, w okolicach 1012 mH2O. Przypadek taki przedstawiliśmy na łamach PHR
kilka lat temu [3].
Opisane
wyżej
spostrzeżenia
na
tyle
zaintrygowały nasz zespół, że postanowiliśmy jeszcze
w innych kontekstach przyjrzeć się zarejestrowanym
wynikom naszych badań. W odniesieniu do problemu
bezpieczeństwa nurkowania, na podstawie protokołów
screeningu dopplerowskiego nurków, można wysnuć
tezę, iż istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia
incydentu dekompresyjnego (czy wręcz DCS) jest jeszcze
inna równie znana, co rzadko uświadamiana sobie przez
nurków zmienna – a mianowicie czas przerwy pomiędzy
nurkowaniami. I o ile przeważająca większość nurków
zdaje sobie sprawę z istotności czasu przerwy w ujęciu
„in plus”, jak to ma miejsce w przypadku przerwy
powierzchniowej
pomiędzy
nurkowaniami,
czy
konieczności stosowania przerw w trakcie realizacji cyklu
nurkowań (długotrwałej operacji nurkowej), o tyle nie
leży już w powszechnej świadomości problem czasu
przerwy w ujęciu „in minus” – a okazuje się, że
w przypadku realizacji nurkowań (szczególnie tych
„obciążających”) na średnie i duże głębokości, nie jest
pożądane, aby odstęp czasu pomiędzy kolejnymi
nurkowaniami na podobne plateau był zbyt długi.
Zatem liczę na to, iż samo z siebie, w głowach
szanownych Czytelników rodzi się w tym momencie
pytanie: jak długo..? No cóż, z przyczyn oczywistych
precyzyjnie nie odpowiem – ale z obserwacji naszego
zespołu, poczynionych w stosunku do grupy nurków
eksperymentalnych, stale utrzymywanych w gotowości

It is interesting that only during the tests on the
Nx 40 %O2 mixture the earlier announced, interesting
observations concerning safety divers occurred - which is
easy to notice when comparing the protocols from the
experimental (a) and asecuration (b) dives in Fig. 2 and 3.
After the problem analysis, we came to the conclusion
that the occurrence of registrable free gas phase in
venous vessels of safety divers resulted from the
specificity of hyperbaric exposures, in terms of time,
depth and breathing mix (air) used and concerned only
the "second" safety divers - performing air exposure at
the depth 40+ mH2O, with a short stay on plateau but also
with short oxygen decompression (according to
Table 3 MW), allowing them to be "fitted" into the
experimental diver's decompression profile.
In a word, therefore, these were dives "on the
decompression edge", which - for obvious reasons should be avoided... at least during real dives (especially
in the implementation of underwater works), as is taught
to the trainees during diving training. Unfortunately,
many divers do not see such behaviour as a significant
threat, often implementing decompression "on the edge",
and even putting into practice various ideas concerning
the diving profile, such as the idea of the "golden 50"
known to older generation of divers…
What is worse, in my opinion, is that the
problem of an increased risk of DCS in connection with
diving "to the decompression limits" is not only related to
medium and large depths: there are known cases of
decompression sickness after long-term, nonetheless still
allowed exposure times in the decompression table used
by the diver, dives at small depths of approximately 1012 mH2O. We presented such a case in PHR publication
several years ago [3].
The observations described above interested
our team to such an extent that we decided to look at the
recorded results of our research in other contexts. In
relation to the problem of diving safety, on the basis of
Doppler screening protocols of divers, we can draw
a thesis that an important risk factor of a decompression
incident (or even DCS) is another equally well-known
variable, yet one that is rarely realized by divers - namely
the time interval between the dives. And while the vast
majority of divers are aware of the importance of the "in
plus" break time, as in the case of a surface break between
dives, or the need to use breaks during the dive cycle
(a long-lasting dive operation), the problem of a break "in
minus" time does not lie in common awareness - and it
turns out that in the case of dives (especially those
"burdensome") to medium and large depths, it is not
desirable that the interval between successive dives for
similar plateau is too extended.
It is my hope that in the heads of the Readers the
question arises at this point: how long...? Well, for obvious
reasons I will not give a precise answer - but from the
observations of our team, made in relation to the group of
experimental divers, constantly kept on standby, it
appears that the time interval of 3-4 weeks between
similar dives to medium and large depths is a factor
resulting in a noticeable "deterioration" of the records in
Doppler screening protocols... Simply put: wherever in
a diver maintained in a diving cycle, the protocol
contained "zeros" or the signal gradation was at a very
low level, after too long a break (e.g. due to holidays or
other work-related reasons) the scores were noticeably
higher. At the same time, the application of the training
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wynika, że odstęp czasowy rzędu 3-4 tygodni pomiędzy
kolejnymi podobnymi nurkowaniami na średnie i duże
głębokości jest czynnikiem, skutkującym zauważalnym
„pogorszeniem” zapisów w protokołach screeningu
dopplerowskiego… Czy prościej: tam, gdzie u nurka
utrzymywanego w cyklu nurkowym, w protokole
występowały „zera” lub gradacja sygnału była na bardzo
niskim poziomie, po zbyt długiej przerwie (na przykład
spowodowanej urlopem, czy wymuszonej z przyczyn
służbowych) zauważalnie urastała. Równocześnie,
zastosowanie procedury treningowej, polegającej na
stopniowej adaptacji nurka do głębokości, definitywnie
rozwiązywało problem – a taką procedurę stosowaliśmy
obligatoryjnie wobec wszystkich nurków, w związku
z dłuższymi (ponad 1 miesiąc) przerwami w realizacji
projektu. Tak więc, wydaje się celowym zapamiętać, że
fakt, iż nurek w ubiegłym sezonie wykonał (uprzednio się
do tego przygotowując) bezpiecznie nurkowanie na
głębokość 40+ mH2O, nie upoważnia go do powtórzenia
tego wyczynu „z marszu” w sezonie bieżącym…
Zdaję sobie sprawę, że wszystkich spośród
szanownych Czytelników do końca nie zadowolą opisane
tu spostrzeżenia – bo skądinąd słuszne mogą być
domniemania, że to może „wina” stosowanej przez nas
powietrznej Tabeli 3 MW (chociaż ta dobrze sprawdza się
w MW od bez mała 40 lat), może zastosowanej
„subiektywnej” procedury screeningu dopplerowskiego,
opierającej się na wrażliwości akustycznej moich
starzejących się z dnia na dzień uszu, może pochodnych
antropometrycznych
(lub
dowolnych
innych)
uczestniczącej w projekcie grupy nurków, w końcu, może
wpływu jeszcze innych czynników..? Jak by nie było,
trudno nie zgodzić się jednak z twierdzeniem, że obydwa
poruszone tu zagadnienia, choć w zasadzie plasują się
w kategorii zjawisk „oczywistych” zarówno dla
profesjonalistów, jak i zwykłych pasjonatów nurkowania
po podstawowym kursie medycyny nurkowej, rzadko są
uświadamiane, a tym bardziej postrzegane jako istotny
czynnik ryzyka możliwych niekorzystnych następstw dla
zdrowia i życia nurka…
…a w związku z Nowym Rokiem 2019,
chciałbym życzyć szanownym Czytelnikom (i sobie) tylu
wynurzeń (w pełni zdrowia !), ilu zanurzeń.
Podziękowanie dla Kierownika projektu –
dr hab. inż. Ryszarda Kłosa, profesora AMW oraz Kolegów
z zespołu realizującego ekspozycje – dr inż. Arkadiusza
Woźniaka i mgr inż. Romana Szymańskiego, za inspirację,
pomoc i współpracę przy badaniach.

procedure, consisting in gradual adaptation of the diver to
the depth, definitely solved the problem - and this
procedure was obligatory for all divers in connection with
longer (over 1 month) breaks in the project
implementation. Thus, it seems purposeful to remember
that the fact that in the last season the diver (after proper
preparation) performed a safe dive to the depth of
40+ mH2O, does not authorise him/her to repeat this
stunt "offhand" in the current season...
I am aware that not all of our distinguished
Readers will be fully satisfied with the observations
described here - as it may be reasonable to assume that
this may be the "fault" of the air Table 3 MW utilised by us
(although it has been very effectively used by the Polish
Navy in the last 40 years), or perhaps of the "subjective"
Doppler screening procedure based on accoustic
sensitivity of my ears that become older with each
passing day, or perhaps anthropometric derivatives
(or some other) in the group of divers participating in the
project, or, finally, the impact of some other factors...?
Nevertheless, one can hardly disagree with the statement
that both issues raised here, although in principle they fall
into the category of "obvious" phenomena for both
professionals and regular diving enthusiasts who
completed the basic course of diving medicine, are rarely
realized, and even less often perceived as an important
risk factor of possible adverse consequences for the
health and life of a diver...
…and in connection with the New Year 2019, I would like
to wish the esteemed Readers (and myself) so many
ascents (in full health !) as descents.
I wish to thank the Project Manager - Ryszard
Kłos, Ph.D., professor at the Naval Academy of Gdynia and
the Colleagues from the team organising the exposures Arkadiusz Woźniak, Ph.D. and Roman Szymański, M.Sc.,
for their inspiration, help and cooperation in research.
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SPRAWOZDANIE Z XX JUBILEUSZOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Zadanie finansowane w ramach umowy 778/P-DUN/2018 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.

Konferencja dofinansowana przez Wojskową Izbę Lekarską.

W dniach 22-25.XI.2018 r. odbyła się XX jubileuszowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny
i Techniki Hiperbarycznej. Jak i w roku poprzednim miejscem spotkania był Hotel ASTOR w Jastrzębiej Górze, oddalony
o kilkaset metrów od kamienia Gwiazda Północy, który wyznacza najdalej wysunięte na północ miejsce w Polsce.
Wzorem lat poprzednich, dzień przed oficjalnym otwarciem konferencji przeprowadzone zostały warsztaty
tematyczne, które dotyczyły aspektów technik wydobycia osoby poszkodowanej z wody, w tym również nurka. Prezentacje,
pokaz i ćwiczenia odbywały się na basenie pływackim hotelu, prowadzone były przez ratownika medycznego i wodnego
Piotra Młyńskiego o ratownika wodnego Pawła Młyńskiego. W trakcie zajęć każdy słuchacz mógł w warunkach mokrych
przećwiczyć prezentowane techniki i manewry. W dalszej części warsztatów dr med. Bartosz Morawiec przedstawił
podstawowe zabiegi resuscytacyjne wg aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, ze szczególnych
uwzględnieniem sytuacji, gdy poszkodowany wydobyty jest z wody. Z tego też powodu przedstawione zostały podstawowe
zasady i metody tlenoterapii oraz podstawowe, bez przyrządowe i zaawansowane, przyrządowe techniki zabezpieczenia
dróg oddechowych.
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23.XI.2018 o godzinie 9:00 miała miejsce Inauguracja obrad XX Jubileuszowej Konferencji Naukowej PTMiTH. Gości
powitał Prezes Zarządu, dr med. Bartosz Morawiec, następnie głos zabrał jeden z pomysłodawców, członek założyciel
i pierwszy Prezes Zarządu Towarzystwa, dr med. Jarosław Krzyżak. Przedstawił w skrócie historię przedsięwzięcia, przebieg
i zdjęcia z zebrania założycielskiego, opisał pierwsze lata działalności Towarzystwa. Po jego wystąpieniu prof. Piotr
Siermontowski i dr Bartosz Morawiec wręczyli statuetki pamiątkowe dla członków założycieli PTMiTH, których w pierwszy
dniu obrad było 8. Następnie nadano godność Członka Honorowego Towarzystwa dla prof. dr hab. med. dr H.C. Aleksandra
Sieronia, światowego formatu propagatora tlenowej terapii hiperbarycznej w angiologii, leczeniu ran i innych dziedzinach
medycyny. Profesor Aleksander Sieroń w wykładzie inauguracyjnym przedstawił referat „Hiperbaria tlenowa we
współczesnej medycynie klinicznej”, który rozpoczął obrady XX Jubileuszowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa
Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.

I sesji referatowej przewodniczyli Członkowie Honorowi PTMiTH – prof. Aleksander Sieroń i prof. Kazimierz Dęga.
Wielodyscyplinarne wystąpienia dotyczyły zagadnień ratownictwa i leczenia choroby dekompresyjnej, prac podwodnych na
polskim szelfie, badań nad wykorzystaniem nowych aparatów nurkowych. W nawiązaniu do wykładu inauguracyjnego
pozostały referat wygłoszony przez prof. Juliusza Jakubaszko „HBO w zastosowaniach klinicznych jako element terapii
skoordynowanej”, przedstawiający doświadczenia ośrodka wrocławskiego w zastosowaniu hiperbarii tlenowej oraz referat
wygłoszony przez dr Piotra Dzięgielewskiego „Historyczny aspekt leczenia w komorach hiperbarycznych”.
Równolegle w pierwszym dniu obrad prowadzone były warsztaty techniczne „Wspomaganie prac podwodnych”.
Jest to nowa forma występująca od ubiegłego roku w trakcie konferencji, gdzie przedstawiane są nowości techniczne
i technologiczne w pracach podwodnych i nurkowaniu, osiągnięcia firm i podmiotów przygotowujących realizujących prace
podwodne. Tematyka wystąpień związana była przede wszystkim z bezpieczeństwem, skutecznością i innowacyjnością
w zakresie prac i poszukiwań podwodnych. W trakcie warsztatów zaprezentowano działanie sprzętu do poszukiwań
podwodnych.
O godzinie 19 rozpoczął się Uroczysty Raut z okazji XX lecia Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki
Hiperbarycznej, który zakończył pierwszy dzień obrad.
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W kolejnych dniach Konferencji sesje referatowe zostały podzielone tematycznie: Medycyna Nurkowa, Technika
i Technologia, Medycyna Hiperbaryczna, Ekologia, Varia.
W zakresie Medycyny Nurkowej w II sesjach przedstawiane były referaty omawiające schorzenia ucha i zatok
przynosowych w aspekcie nurkowania oraz jako najczęstsze obszary urazu ciśnieniowego. Omówiono psychologiczne
i rekreacyjne uwarunkowania rehabilitacji w wodzie, problemy lęku i paniki w czasie nurkowania. Wygłoszono również
referaty o tematyce klinicznej, dotyczące zastosowania nowych metod diagnostycznych obrazowych (przezczaszkowa
ultrasonografia dopplerowska) i biochemicznych w medycynie nurkowej. W ostatniej części prof. Siermontowski przedstawił
przypadek urazu ciśnieniowego płuc, opisując „drogę przez diagnostykę” oraz niepowodzenia w zakresie interpretacji
objawów i wywiadu poniekąd prostego przypadku wypadku nurkowego. Sesjom przewodniczyli kolejno prof. Janusz Garbacz
i prof. Mirosław Szczepański (sobota) oraz prof. Krzysztof Chomiczewski i prof. Andrzej Borzęcki (niedziela).
Sesji referatowej Technika i Technologia przewodniczyli prof. Adam Olejnik i dr Stanisław Skrzyński. Wystąpienia
dotyczyły technicznych aspektów ratowania załóg statków i okrętów, nowych metod stosowania i konserwacji sprzętu
używanego w nurkowaniu, hiperbarii i marynistyce.
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W sobotę odbyły się również II sesje Medycyny Hiperbarycznej. Większość wystąpień dotyczyła różnorakiego
zastosowania hiperbarycznej terapii tlenowej w sytuacjach klinicznych i pozostawała w związku z wystąpieniem
inauguracyjnym prof. Sieronia. Ciekawe doniesienia nt. leczenia ran HBO w chirurgii (10 WSK w Bydgoszczy) oraz
kardiochirurgii (CM UJ w Krakowie) wywołały burzliwą dyskusje i pokazały konieczność rozwoju badań w tym kierunku.
Omówiono ponadto leczenie schorzeń psychologiczno – psychiatrycznych (PTSD, mTBI, otyłość), powikłań medycyny
estetycznej i urazu akustycznego za pomocą tlenu hiperbarycznego. Dr Piotr Dzięgielewski omówił problem dekompresji
w lotnictwie, następnie dr Jacek Siewiera przedstawił przypadek choroby dekompresyjnej dużych wysokości. Obradom
w sesjach przewodniczyli kolejno prof. Romuald Olszański i prof. Juliusz Jakubaszko oraz prof. Andrzej Buczyński
i prof. Ryszard Kłos.
Sesję referatową Ekologia poprowadzili prof. Waldemar Walczowski oraz prof. Wojciech Wiesner. Poruszane
zagadnienia dotyczyły czystości i bezpieczeństwa w Morzu Bałtyckim oraz pomorskich jeziorach na przykładzie zbiornika
Charzykowskiego.
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Obrady XX Jubileuszowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
zakończyły się w niedzielę 25.XI.2018 r. wspólnym pamiątkowym zdjęciem. W Konferencji wzięło udział 130 Uczestników,
natomiast w warsztatach udział wzięło 40 osób. W trakcie obrad wygłoszono 48 referatów w 9 sesjach, przeprowadzono
warsztaty na basenie pływackim. Na konferencji obecni byli przedstawiciele nauki z wielu ośrodków krajowych o różnym
profilu, producenci sprzętu nurkowego, pracownicy urzędów państwowych związanych z działaniami podwodnymi,
ratownictwem, ekologią i gospodarką morską. Liczną grupę słuchaczy stanowili nurkowie, członkowie klubów nurkowych,
instruktorzy i organizatorzy rekreacji podwodnej. Obecni byli również przedstawiciele służb mundurowych
wykorzystujących nurków: strażacy, wojskowi, policjanci. Interdyscyplinarność podejmowanych zagadnień i pokazów
pozwalała każdemu znaleźć istotną dla siebie korzyść, wiedzę i doświadczenia. Wartością dodaną jest niewątpliwie integracja
środowisk i ludzi biorących udział w dorocznym spotkaniu Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.

Bartosz Morawiec
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