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CONTEXT ANALYSIS IN THE DEVELOPMENT OF DIVING TECHNOLOGIES
ANALIZA KONTEKSTU PRZY PROJEKTOWANIU TECHNOLOGII
Ryszard Kłos
Polish Naval Academy, Department of Underwater Work Technology in Gdynia, Poland
Akademia Marynarki Wojennej Zakład Technologii Prac Podwodnych w Gdyni

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The previous article described a new approach methodology1 for work on the development of technology for the use of the SCR CRABE SCUBA2 type diving
apparatus. However, after its publication numerous questions emerged regarding the genesis of the research undertaken, also from foreign partners using
the same rebreather. The work on changing the technology of use was preceded by analyses, which were available only to people involved in the decisionmaking process. Demonstrating all the details of the decision-making process may be tedious, but failing to present them at all might raise justified doubts
about the advisability of conducting a long-term research cycle.
This article only presents preliminary analyses. The necessity to perform them resulted from the specific requirements for military technologies3 which, as
broadly as possible, should be knowledge-based. The knowledge-based approach by its very nature allows continuous improvement of the adequacy of the
predictions made, the estimation of the level of risk when diagnosing deviations from the repeatability or precision of the model, and the possibility of adapting
the technology to the changing requirements of the user resulting from tactical considerations of its use.
Keywords: Semi-Closed Circuit Rebreather, modelling the process of decompression.
W poprzednim artykule opisano nową metodykę1 podejścia przy pracach nad technologią wykorzystania aparatu nurkowego typu SCR CRABE SCUBA 2. Jednak
po jego publikacji nadeszły liczne pytania dotyczącymi genezy podjętych badań, także od partnerów zagranicznych wykorzystujących ten sam aparat
nurkowy. Podjęcie prac nad zmianą technologii wykorzystania poprzedzono analizami, które były dostępne jedynie osobom zaangażowanym w proces
decyzyjny. Pokazywanie wszystkich szczegółów procesu decyzyjnego może być nużące, lecz ich nie pokazanie w ogóle może budzić uzasadnione
wątpliwości dotyczące celowości co do prowadzenia długotrwałego cyklu badań.
W artykule pokazano jedynie wstępne analizy. Konieczność ich przeprowadzenia wynikała ze szczególnych wymagań dla technologii3 wojskowych, które
powinny być możliwie szeroko oparte na wiedzy. Podejście oparte na wiedzy ze swej natury umożliwia ciągłe poprawianie adekwatności dokonywanych
predykcji, szacowanie poziomu zagrożenia przy zdiagnozowaniu odchyleń od powtarzalności czy precyzji modelu oraz możliwość dostosowywania
technologii do zmieniających się wymagań użytkownika wynikających z uwarunkowań taktycznego jej wykorzystania.
Słowa kluczowe: aparat nurkowy o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego/Semi-Closed Circuit Rebreather, modelowanie procesu
dekompresji/modelling process of decompression.
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2019 Vol. 67 Issue 2
В предыдущей статье была описана новая методология1 подхода при работе над технологией использования водолазного аппарата типа
2. Однако после ее опубликования возникли многочисленные вопросы о происхождении проведенных исследований, также от
иностранных партнеров, использующих тот же водолазный аппарат. Работе по изменению технологии использования предшествовал анализ,
который был доступен только тем, кто участвовал в процессе принятия решений. Отображение всех деталей процесса принятия решений может
быть утомительным, но не отображение их вообще может вызвать законные сомнения в целесообразности проведения долгосрочного цикла
исследований.
В статье приведены только предварительные анализы. Необходимость их проведения обусловлена особыми требованиями к военным
технологиям3 ,которые должны как можно шире быть основаны на знаниях. Подход, основанный на знании своей природы, позволяет постоянно
улучшать адекватность сделанных прогнозов, оценивать уровень риска при диагностике отклонений от повторяемости или точности модели,
а также способствовать адаптации технологии к изменяющимся требованиям пользователей, возникающим в условиях тактического ее
использования.
Ключевые слова: водолазный аппарат с полузакрытой циркуляцией дыхательного агента/Semi-Closed Circuit Rebreather, моделирование
процесса декомпрессии/modelling process of decompression.
Der vorangegangene Artikel beschrieb die neue Methodik1 des Ansatzes bei der Arbeit an der Technik zur Verwendung eines Tauchgeräts vom Typ SCR
CRABE SCUBA 2. Nach der Veröffentlichung gab es dann zahlreiche Fragen zur Herkunft der aufgenommenen Untersuchungen, auch von ausländischen
Partnern, die das gleiche Tauchgerät verwenden. Den Arbeiten zur Veränderung der Nutzungstechnologie gingen Analysen voraus, die nur den am
Entscheidungsprozess beteiligten Personen zur Verfügung standen. Alle Details des Entscheidungsprozesses zu zeigen, kann langatmig sein, aber sie
überhaupt nicht zu zeigen, kann begründete Zweifel an der Zweckmäßigkeit der Durchführung eines langfristigen Forschungszyklus aufkommen lassen. Der
Artikel stellt nur vorläufige Analysen vor. Diese Notwendigkeit ergab sich aus den spezifischen Anforderungen an militärische Technologien3, die auf
möglichst breitem Wissen beruhen sollten. Der wissensbasierte Ansatz ermöglicht naturgemäß eine kontinuierliche Verbesserung der Angemessenheit von
Vorhersagen, die Abschätzung des Bedrohungsgrades bei gleichzeitiger Diagnose von Abweichungen der Wiederholbarkeit oder Genauigkeit des Modells
und die Möglichkeit, die Technologie an sich ändernde Benutzeranforderungen anzupassen, die sich aus den taktischen Bedingungen seiner Nutzung
ergeben.
Schlüsselwörter:
Atemschutzgerät
mit
halbgeschlossenem
Kreislauf/Semi-Closed
Circuit
Rebreather,
Modellierung
des
Dekompressions- /Modellierungsprozesses der Dekompression.
En el artículo anterior se describió una nueva metodología1 de enfoque de trabajo sobre la tecnología de utilización de un aparato de buceo tipo
2. Aunque tras su publicación, surgieron numerosas preguntas sobre la génesis de la investigación, también por parte de socios
extranjeros que utilizaban el mismo aparato de buceo. La redacción del trabajo sobre el cambio de la tecnología de uso vino precedida de un análisis, al que
solo tuvieron acceso las personas involucradas en el proceso de toma de decisiones. Mostrar todos los detalles del proceso de toma de decisiones puede
ser algo tedioso, pero no mostrarlos en absoluto puede plantear preguntas legítimas sobre la conveniencia de llevar a cabo un ciclo de estudio a largo plazo.
En el artículo se muestran únicamente los análisis preliminares. Su necesidad vino derivada de los requisitos específicos de la tecnología militar3, que
debería basarse lo más ampliamente posible en el conocimiento. El enfoque basado en el conocimiento, por su propia naturaleza, permite la mejora continua
de la adecuación de las predicciones realizadas, la estimación del nivel de riesgo a la hora de diagnosticar desviaciones de la repetibilidad o precisión del
modelo y la posibilidad de adaptar la tecnología a las cambiantes necesidades de los usuarios derivadas de las condiciones tácticas de su uso.
Palabras clave: aparato respiratorio de circuito semicerrado/Semi-Closed Circuit Rebreather, modelado del proceso de descompresión/modelling process
of decompression.
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WSTĘP
Sposoby
pozyskiwania
wiedzy,
różnice
w podejściu analitycznym i holistycznym do
rozwiązywaniu sytuacji problemowych oraz podejście
procesowe
przy
opracowywaniu
technologii
przedstawiono w zarysie we wcześniejszym artykule [1].
Zagadnienia te nie będą tutaj powtórnie przytaczane czy
rozwijane4.

CEL PROCESU NURKOWANIA
W każdym projekcie powinny być zdefiniowane
założenia dotyczące jego celu, propozycji procesu
służącego do jego osiągnięcia5, określenia6 minimalnej
i optymalnej struktury dla proponowanego systemu
mogącego zapewnić jednoznaczną, stabilną i efektywną
realizację proponowanego procesu z uwzględnieniem
wpływu na środowisko i wpływu środowiska na system
oraz przebiegający w nim proces.
Początkowo za nurkowania uważano jedynie
procesy, w których organizm nurka był wystawiany na
ciśnienie, zaś nurkowania przy wykorzystaniu skafandrów
jedno-atmosferycznych uważano za wykorzystanie
pojazdu podwodnego. Obecnie, ze względu na wymagane
wyszkolenie
i
konieczność
realizacji
zadań
w osamotnieniu, mianem nurka określa się także
akwanautę
wykorzystującego
skafander
jednoatmosferyczny.
Dla procesu nurkowania można ustanowić różne
cele ich prowadzenia. Zależnie od oczekiwanego celu
stanowiącego efekt końcowy procesu nurkowania należy
ustanowić odpowiedni system, który będzie w stanie
zapewnić trwałe podtrzymanie gotowości do realizacji
celów nurkowania. Ze względu na cel procesu nurkowania
można zastosować różne podziały, przykładowo można je
podzielić na nurkowania:

ekstremalne,

sportowe,

rekreacyjne,

techniczne,

zawodowe,

ratownicze,

wojskowe,

itp.
Minimalny system zdolny do trwałego
podtrzymania procesu nurkowania prowadzonego
w wybranym celu stanowi jedynie konstrukcję
teoretyczną. Minimalizowanie systemu najczęściej
występuje przy realizacji nurkowań ekstremalnych, które
są prowadzone w celu ustanowienia jakiegoś rekordu.
W tych warunkach najczęściej zakłada się jedynie
nieznaczne wzbogacenie systemu w minimalne środki
bezpieczeństwa
lub
redundantność7
niektórych
elementów tego systemu8. Przyjęte elementy wychodzące
poza minimalną strukturę systemu pozwalającego na
realizację celu procesu nurkowania wynikają z analizy
ryzyka i studium wykonalności.
Obrazowo można dobór minimalnej struktury
systemu nurkowego prześledzić na opisywanym
w historycznych książkach podróżniczych przykładzie
nurkowań realizowanych przez poławiaczy gąbek.
Minimalny system potrzebny do realizacji
procesu nurkowania składa się jedynie z przeszkolonego

INTRODUCTION
The methods of acquiring knowledge, differences
in the analytical and holistic approach to problem solving
and the process approach to developing technologies were
outlined in the previous article [1]. These issues will not be
repeated or further developed in this paper4.

DIVING PROCESS OBJECTIVE
In each project there should be defined
assumptions concerning it’s objective; propositions of the
process used to achieve it5; specification6 of the minimum
and optimal structure for the proposed system that can
ensure consistent, stable and effective implementation of
the proposed process, taking into account the impact of the
process on the environment and the impact of the
environment on the system and the occurring process.
Initially, only processes in which the diver's body
was exposed to pressure were considered as dives, while
dives using single-atmospheric diving suits were
considered as the use of an underwater vehicle. Now, due
to the required training and the necessity to carry out tasks
autonomously, the term diver is also extended to
aquanauts using a single-atmospheric suit.
Different goals can be set for the diving process.
Depending on the expected end goal of the diving process,
an appropriate system should be established which is
capable of ensuring the sustainability of the readiness to
achieve the diving objectives. Different subdivisions can be
applied according to the purpose of the diving process, for
instance:

extreme,

sports,

recreational,

technical,

professional,

rescue,

military,

etc.
The minimum system capable of ensuring the
continuous maintenance of the diving process conducted
for a specified purpose is merely a theoretical
construction. System minimisation most often is applied in
extreme dives, which are conducted in order to set
a record. Under these conditions, the usual main
assumption is to enhance the system with minimum
security measures or ensure redundancy7 of some of the
elements of the system8. The elements that go beyond the
minimum structure of the system to achieve the objective
of the diving process are the result of a risk analysis and
feasibility study.
Illustratively, the minimisation of the diving
system can be analysed using the example of dives
performed by sponge divers described in historical travel
books.
The minimum system needed to carry out the
diving process consists of only a trained diver. The element
of the diving training system can be divided into two
subsystems: swimming lessons and training in diving
whilst holding one’s breath. However, the feasibility study
shows that a trained diver will work more effectively if he
is equipped with a sponge cutter which, according to the
risk analysis, can also be used to assist in the protection of
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nurka. Element systemu szkolenia nurka można podzielić
na dwa podsystemy: nauki pływania i nauki nurkowania
z zatrzymanym oddechem. Ze studium wykonalności
wynika jednak, że wyszkolony nurek będzie pracował
efektywniej jeśli będzie wyposażony w nóż do odcinania
gąbek, który zgodnie z analizą ryzyka może także posłużyć
do wparcia ochrony nurka. Jeśli nurek jest dobrze
wyszkolony i potrafi z zamkniętym oddechem
wytrzymać dłuższą chwilę, to z analizy efektywności dla
procesu nurkowania w celu poławiania gąbek wynika, że
należy dodatkowo wyposażyć go w przytraczaną siatkę
do zbierania gąbek.
Ze studium wykonalności wynika, że gąbki raczej
nie rosną blisko brzegu a efektywność pływania daleko od
brzegu wpław jest raczej nie do zaakceptowania, należy
zatem wyposażyć nurka w możliwość przemieszczania się
łodzią. Skupiając się jedynie na systemie nurkowym należy
łódź uznać za element otoczenia systemowego czyli
kontekstu, który otacza rozpatrywany system nurkowy.
Należy tutaj zauważyć, że w kontekście istnieją także inne
elementy, które nie pozostają bez wpływu na
rozpatrywany system nurkowań w celu poławiania gąbek,
które powinny być brane pod uwagę przy studium
wykonalności, jak: zapotrzebowanie rynkowe czy
zagrożenie atakiem rekinów.
Późniejsze
różnorodne
analizy
ryzyka,
technicznej wykonalności czy ekonomicznej opłacalności,
mogą dotyczyć zastosowania pompy lub kompresora
powietrza, systemu podawania powietrza z systemem
filtracji bądź bez niej, zastosowania reduktora
zapotrzebowania lub nie, użycia maski, płetw aż do
systemu ochrony zdrowia, ubezpieczenia społecznego czy
emerytalnego. W taki sposób zdefiniowanie realizowanego
celu przez ustanowiony proces może posłużyć do
zdefiniowania struktury podtrzymującego go systemu
z uwzględnieniem wpływu otoczenia na system
i wpływu systemu na otoczenie.
Dla
zaproponowanego
tutaj
podziału,
rozgraniczenie pomiędzy wymienionymi rodzajami
nurkowań polega właśnie na określeniu różnych celów ich
prowadzenia. Nurkowania ekstremalne prowadzone są
najczęściej w celu bicia rekordów, lecz mogą wystąpić jako
element akcji ratowniczej, czy naprędce zmienionego
scenariusza taktycznego dla sytuacji bojowej. Typowe
nurkowania ekstremalne mogą polegać na zaliczeniu na
bezdechu maksymalnej głębokości przy wciąganiu nurka
przez ciężar lub osiągania głębokości własnymi siłami przy
użyciu płetw po wstępnym wepchnięciu na pewną
głębokość przez drugiego nurka, bądź osiągnieciu jej
samodzielnie. Nurkowania sportowe prowadzone są
w
celu
rywalizacji.
Przykładowo,
mistrzostwa
w łowiectwie podwodnym wcześniej polegały na łowieniu
ryb w określonym czasie a obecnie stanowią najczęściej
zawody
fotograficzne.
Nurkowania
rekreacyjne
prowadzone są dla przyjemności. Nurkowania techniczne
zrodziły się z chęci wykorzystania specjalnego,
skomplikowanego
wyposażenia
do
prowadzenia
nurkowań. Często są one realizowane, podobnie jak
nurkowania ekstremalne do bicia rekordów głębokości,
czasu pobytu pod wodą, czy prowadzenia eksploracji
niektórych zakątków, jak wraki czy jaskinie. Nurkowania
zawodowe polegają na wykorzystaniu różnego uzbrojenia
technicznego do prowadzenia komercyjnych prac
podwodnych. Specyficznym rodzajem nurkowania
zawodowego jest nurkowanie prowadzone w celu
ratowania życia. Ratowanie mienia mieści się w typowym
komercyjnym nurkowaniu zawodowym. Nurkowania

the diver. If a diver is well-trained and can withstand
a longer period of time with his breath held, then the
effectiveness analysis for the diving process in order to
harvest sponges shows that he should be additionally
equipped with a net for collecting sponges.
The feasibility study shows that sponges are
unlikely to grow close to the shore and that the
effectiveness of swimming far from the shore is unlikely to
be acceptable, thus it is necessary to ensure that the diver
is able to travel by boat. When focusing only on the diving
system, the boat should be considered as an element of the
system environment, i.e. the context surrounding the
diving system under consideration. It should be noted that
in this context, there are also other elements that affect the
diving system for sponge harvesting, which should be
taken into account in the feasibility study, such as market
demand or the threat of a shark attack.
Subsequent risk analyses, technical feasibility or
economic viability studies may relate to the use of an air
pump or air compressor, an air supply system with or
without filtration, the use of an air supply regulator, the
use of a mask, fins, access to health care, social security or
pension systems. Defining the objective to be achieved by
an established process can thus be used to establish the
structure of the system that supports it, taking into account
the environmental impact on the system and the impact of
the system on the environment.
For the division proposed here, the
distinguishing feature of these types of dives is precisely
the definition of their different objectives. Extreme dives
are usually carried out in order to break records, but they
can be a part of a rescue operation or a quickly changing
tactical scenario for a combat situation. Typical examples
of extreme divers include free diving where a breath
holding diver is dragged to an extreme depth riding on
a weighted sledge, or alternatively where the diver reaches
the desired depth under his/her own effort using fins
(either after being initially pushed to a certain depth by the
second diver or reaching it by his/her self). Sport dives, in
turn, are carried out for competitive purposes. For
example, underwater spear fishing championships
previously consisted of catching fish in a defined time,
though nowadays photographic competitions are more
common. Recreational dives are carried out for pleasure.
Technical diving originated from the desire to explore
greater depths, and for a greater durations than had
previously been possible, the achievement of this goal
requiring the use of special, complicated equipment.
Technical dives are often implemented, as well as extreme
dives, to break records of depth, time spent underwater, or
exploring some areas, such as wrecks or caves.
Professional diving involves the use of a variety of
technical equipment for conducting commercial
underwater activities. A specific type of professional diving
involves operations to save lives. The rescue of property is
part of typical commercial professional diving. Life-saving
dives are characterised by different dynamics and
determination from other types of diving. Moreover, they
use other procedures and carry additional equipment for
the victims. Technical dives have emerged from military
dives, but their purpose is non-military. The objectives of
military dives may vary, for example in combat dives the
objectives are usually different from MCM dives9.
According to the aim of the diving process,
different approaches are used to build a system ensuring
that the process runs smoothly, efficiently and safely.
During underwater works, both divers and diving
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w celu ratowania życia charakteryzują się inną dynamiką
i determinacją niż inne typy nurkowania. Używane są też
inne procedury i dodatkowe wyposażenie dla
poszkodowanych. Nurkowania techniczne wyłoniły się
z nurkowań wojskowych, lecz ich cel jest niemilitarny. Cele
prowadzenia nurkowań wojskowych mogą być
różnorakie, przykładowo w nurkowaniach bojowych cele
są
zazwyczaj
inne
niż
przy
nurkowaniach
przeciwminowych MCM9.
Zgodnie z celem procesu nurkowania stosuje się
różne podejścia do budowy systemu zapewniającego
niezakłócony, efektywny i bezpieczny przebieg tego
procesu. Podczas prowadzenia prac podwodnych zarówno
nurkowie, jak i kierownicy nurkowań wolą przeprowadzać
dekompresję według reżimów o niskim poziomie ryzyka10,
dlatego do programów dekompresyjnych wprowadzono
funkcję konserwatyzmu wykorzystującą, np. metodę
prowadzenia obliczeń dla zawyżonych w stosunku do
rzeczywistych zawartości gazów obojętnych, zawyżonej
głębokości w stosunku do rzeczywistej, przyjmując
dłuższy od rzeczywistego czas pobytu na głębokości czy
stosując asymetryczny model dla nasycania/odsycania
tkanek teoretycznych11.
Niektóre programy wykorzystują więcej niż
jeden z wymienionych sposobów lub ich kombinację celem
zwiększenia bezpieczeństwa dekompresji. Takie sposoby
postępowania
nazywane
są
metodykami
konserwatywnymi lub po prostu konserwatyzmem12.
Wielkość konserwatyzmu jest często określana poprzez
podanie o ile dłuższy i głębszy ma być przyjęty profil
dekompresji w stosunku do rzeczywistego. Czasami
można spotkać określenie konserwatyzmu wyrażone
liczbowo, np.: w procentach odnoszonych do gradientu
przesyceń13. Technologie nurkowe mogą być dzielone ze
względu na konserwatyzm.
Przy nurkowaniach ekstremalnych technologię
nurkowania dobiera się indywidualnie do nurka.
Najczęściej pojęcie konserwatyzmu dla tego typu
nurkowań nie występuje, gdyż typowym postępowaniem
jest przekraczanie typowych granic bezpieczeństwa, do
których odnosi się konserwatyzm. Zaistnienie wypadku
nurkowego jest wkalkulowane w cel nurkowań
ekstremalnych a zabezpieczenie związane jest
z rozwinięciem systemów leczenia możliwie blisko miejsca
organizacji nurkowań ekstremalnych.
W
nurkowaniach
technicznych
często
technologia
jest
dedykowana
do
zadania
i do aktualnego stanu wytrenowania nurka. Często
technologia, a zwłaszcza rozkłady dekompresji, są
dobierane do aktualnego przebiegu nurkowania przez
komputerowe systemy wspomagające proces nurkowania,
przy uwzględnieniu zmian nie tylko głębokości i czasu
pobytu, lecz także zmian temperatury, zużycia gazu czy
zmiany nastaw poziomu konserwatyzmu. Nurkowania
techniczne
nie przekraczają granicy zerowego
konserwatyzmu, jak to ma miejsce w nurkowaniach
ekstremalnych. Odłamem nurkowania technicznego może
być nurkowanie naukowe prowadzone w celu poznania
środowiska wodnego, zarówno ożywianego jak
i nieożywionego. Ze względu na fakt nurkowania
naukowców,
także
zaawansowanych
wiekiem,
konserwatyzm jest dla nich dobierany indywidualnie na
zawyżonym poziomie.
Przy nurkowaniach sportowych poziom
konserwatyzmu przewyższa typowy poziom 30%
konserwatyzmu stanowiący granicę dla nurkowań
z bezpieczną, lecz forsowną dekompresją. Jest on

supervisors prefer to carry out decompression according
to low-risk regimes10, therefore a conservatism function
has been introduced into decompression programmes,
using e.g. the method of calculation for elevated inert gas
content compared to actual, assuming an increased depth
compared to the actual depth, assuming longer than actual
time at depth, or using an asymmetric model for
saturation/desaturation of theoretical tissues11. Some
programmes use more than one of these methods or
a combination of them to increase decompression safety.
These methods are called conservative methodologies or
are referred to simply as conservatism12. Conservatism is
often specified by indicating how much longer and deeper
the decompression profile should be compared to the
actual one. Sometimes you can find a numerical expression
for conservatism, e.g.: in percentages related to the
saturation gradient13. Diving technologies may be
categorised according to their level of conservatism.
In the case of extreme dives, the technology of
diving is chosen individually for the diver. Most often the
concept of conservatism for this type of dives does not
occur, as the typical practice is to exceed the typical safety
limits to which conservatism refers. The occurrence of
a diving accident is considered to be part of extreme diving
and the security measures are related to the development
of treatment systems as close as possible to the place
where extreme diving is organised. In technical diving,
technology is often dedicated to the task and the current
advancement of the divers’ training. Often technology, and
especially decompression schedules, are selected for the
current course of diving by computer systems supporting
the process of diving, taking into account changes not only
in depth and time of stay, but also variations in
temperature, gas consumption or changes in conservatism
settings. Technical dives do not cross the threshold of zero
conservatism, as is the case with extreme dives.
A proportion of technical diving is scientific diving
conducted in order to get to know the water environment,
both animate and inanimate. Due to the fact that the diving
is performed by scientists, also advanced in age,
conservatism is selected for them individually at an
elevated level.
In sports diving, the level of conservatism
exceeds the typical conservatism level of 30%, which is the
limit for diving with safe, albeit strenuous, decompression.
It is consensually agreed and is identical for all diving
participants. The differences lie in the way of preparing for
the sports diving process, which constitutes a hidden
handicap of individual competitors.
In the case of recreational diving, the level of
conservatism is selected in such a way that the risk of
diving-related illnesses DCI14 be lower than 1% in
accordance with the estimation as for the epidemiological
threat for the entire population admitted to diving by
checking compliance with medical standards [2]. Part of
recreational diving is rehabilitation diving, less frequently
practiced in the form of medical rehabilitation15, and more
commonly in the form of social rehabilitation16.
In professional diving, medical standards are
usually more elaborate and rigorous than in recreational
diving. Conservatism is often set at the same level as for
recreational diving, but no longer applies to the entire
population that can dive, but to a selected population that
meets higher requirements than the average individual in
the professional diving population. If, for professional
dives, the risk of DCI is higher than 1% in the estimation as
for an epidemiological risk, for a selected population
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świadomie uzgadniany i identyczny dla wszystkich
uczestników nurkowania. Różnice tkwią w sposobie
przygotowania do procesu nurkowania sportowego, który
stanowi skrywany handicap poszczególnych zawodników.
Dla
nurkowań
rekreacyjnych
poziom
konserwatyzmu jest dobierany w taki sposób, aby
zagrożenie chorobami nurkowymi DCI14 było niższe niż
1% w rozumieniu szacowania, jak dla zagrożenia
epidemiologicznego, dla całej populacji dopuszczonych do
nurkowania
poprzez
sprawdzenie
wypełnienia
standardów medycznych [2]. Odłamem nurkowania
rekreacyjnego jest nurkowanie rehabilitacyjne, rzadziej
uprawiane w formie rehabilitacji medycznej15, częściej
w formie rehabilitacji społecznej16.
W nurkowaniach zawodowych standardy
medyczne
są
zazwyczaj
bardziej
rozwinięte
i rygorystyczne niż w nurkowaniach rekreacyjnych.
Konserwatyzm często ustalany jest na tym samym
poziomie jak dla nurkowań rekreacyjnych, lecz nie dotyczy
on już całej populacji mogącej nurkować, lecz wybranej,
spełniającej wyższe wymagania niż przeciętny obywatel
populacji nurków zawodowych. Jeśli przy nurkowaniach
zawodowych zagrożenie chorobami nurkowymi DCI jest
wyższe niż 1% w rozumieniu szacowania, jak dla
zagrożenia epidemiologicznego, dla wybranej populacji
spełniającej specjalne wymagania stawiane w standardach
medycznych, to podobnie jak przy normalnych
procedurach ochrony pracy nurkowie muszą wyrazić na
odstępstwa świadomą zgodę a ponoszone ryzyko powinno
być skompensowane zarówno w sposobie ochrony
zdrowia jak i gratyfikacji finansowej.
Nurkowania ratownicze charakteryzują się nie
tyle zwiększeniem zagrożenia wystąpieniem objawów
chorób nurkowych DCI, co zagrożenia wypadkiem
technicznym na skutek awarii wykorzystywanego
sprzętu17. Zwiększenie zagrożenia DCI jest dozwolone
jedynie przy bezpośrednim ratowaniu życia ludzkiego18.
Stąd najczęściej w akcji ratowniczej konserwatyzm
utrzymywany jest na poziomie typowym dla nurkowań
zawodowych. Dotyczy to oczywiście grupy ściśle
dobranych i trenowanych nurków zabezpieczanych przez
specjalistów różnych dziedzin, potrzebnych w akcji
ratowniczej.
Nurkowania wojskowe charakteryzują się
różnym poziomem zagrożenia możliwością wystąpienia
chorób nurkowych DCI. Dla nurkowań EOD19 stosuje się
najczęściej takie same zasady jak dla nurkowań
ratowniczych. Przy nurkowaniach MCM, zależnie od wagi
misji, możliwe
jest
zaaprobowanie
zagrożenia
możliwością wystąpienia objawów chorób nurkowych DCI
od poziomu nurkowań EOD do misji bojowych SRT20 dla
których typowe zagrożenie DCI jest określane na
poziomie21 5% w rozumieniu szacowania, jak dla
zagrożenia epidemiologicznego, dla wybranej populacji
spełniającej specjalne wymagania stawiane w standardach
medycznych22.
Widać stąd, że wojskowe technologie nurkowe
powinny być możliwie szeroko oparte na wiedzy. Inne
technologie można kupić. Nawet przy nurkowaniach
technicznych szersza, lecz dostępna wiedza jest
wystarczająca do spracowania decyzji o podejmowanym
ryzyku, na które pozwala zastosowany algorytm zaszyty
w pamięci komputerów do wspomagania podejmowania
decyzji o zastosowanym procesie dekompresji.
Realizowany projekt dotyczy technologii
nurkowań MCM z wykorzystaniem niezależnego aparatu
nurkowego o półzamkniętym obiegu czynnika

meeting the special requirements set in medical standards,
similarly as in normal procedures of work protection,
divers must give informed consent to derogations and the
risk incurred should be compensated both in terms of
health protection and financial compensation.
Rescue dives are characterised not only by an
increase in the risk of an occurrence of the DCI symptoms,
but also by the risk of a technical accident due to the failure
of the equipment used17. Increasing the risk of DCI is only
allowed when directly saving lives 18 Hence, most often in
rescue operations conservatism is maintained at the level
typical for professional diving. This applies of course to the
group of strictly selected and trained divers secured by
specialists in various fields, needed in the rescue
operation.
Military dives are characterised by different
levels of risk of DCI. For EOD dives19 the same rules apply
as for rescue dives. For MCM dives, depending on the
importance of the mission, it is possible to approve the
threat of the occurrence of DCI symptoms from the level of
EOD dives to combat missions SRT20, for which the typical
DCI threat is determined at the level21 of 5% in terms of
estimation, as for the epidemiological threat, for
a selected population meeting the special requirements set
out in medical standards22.
This shows that military diving technologies
should be based as broadly as possible on knowledge.
Other technologies can be bought. Even with technical
dives, broader but available knowledge is sufficient to
make decisions about the risks to be taken, which is
enabled by the algorithm embedded in the computer
memory to support decision-making about the
decompression process used.
The project concerns the MCM diving technology
with the use of an independent diving apparatus with
a semi-closed circuit of the breathing mix - SCR CRABE
SCUBA, carried out in a wide range of depths, as an element
of the mine warfare system. Dives should be conducted
from the surface to a depth of about 80 mH2O and to cover
different depth ranges oxygen for decompression and
various nitro-oxygen mixtures will be used, to a depth23 of
50 mH O, whereas at a deeper level helium-based24
mixtures will be used. The context of the use of diving
technologies as elements of the mine warfare system
seems to be particularly important. The aim should be to
make the technology's conservatism as effective as
possible and to create a risk within the limits of25 (1;3)%
in terms of its estimation, as for an epidemiological threat,
for a selected population meeting the special requirements
set out in medical standards.

PHYSIOLOGICAL CONTEXT
The basic requirements for conducting diving
operations using self-contained diving devices result from
the risk of decompression sickness DCS26 and central
oxygen toxicity27 CNSyn.
Among the basic decompression parameters, the
following assumptions for exposure can be distinguished:

maximum planned depth of hyperbaric exposure,

exposure time at maximum depth,

breathing mix used,

diver’s predisposition to undergo a hyperbaric
exposure.
Usually, the depth H is a complicated functional
dependence on the time of exposure t: H = f(t). H = f(t)
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oddechowego
SCR CRABE SCUBA,
realizowanych
w szerokim zakresie głębokości, jako elementu systemu
wojny minowej. Nurkowania powinny być prowadzone od
powierzchni do ok. 80 mH O a do pokrycia różnych
zakresów głębokości wykorzystywany będzie tlen do
dekompresji oraz różne mieszaniny azotowo-tlenowe, do
głębokości23 50 mH O, zaś głębiej mieszaniny na bazie
helu24. Szczególnie istotnym wydaje się kontekst
wykorzystania technologii nurkowych jako elementów
systemu wojny minowej. Należy dążyć do tego, aby
konserwatyzm technologii był możliwie efektywny
i stwarzał zagrożenie w granicach25 (1;3)% w rozumieniu
szacowania go, jak dla zagrożenia epidemiologicznego, dla
wybranej populacji spełniającej specjalne wymagania
stawiane w standardach medycznych.

KONTEKST FIZJOLOGICZNY
Podstawowe wymagania dotyczące prowadzenia
operacji nurkowych wykonywanych w niezależnych
aparatach nurkowych wynikają z zagrożenia chorobą
dekompresyjną DCS26oraz toksycznością tlenową27 CNSyn.
Wśród
podstawowych
parametrów
dekompresyjnych można wyróżnić następujące założenia
do ekspozycji:

maksymalna, planowana głębokość ekspozycji
hiperbarycznej,

czas ekspozycji na maksymalnej głębokości,

użyty czynnik oddechowy,

predyspozycja
nurka
do
przechodzenia
ekspozycji hiperbarycznej,
Nie zawsze nurkowanie planowane jest
z pobytem na jednej głębokości ekspozycji hiperbarycznej
H. Najczęściej głębokość H stanowi skomplikowaną
zależność funkcyjną od czasu ekspozycji t: H = f(t). Jednak
często, bez szkody dla efektywnego planowania
dekompresji, zależność H = f(t) daje się przybliżyć parą
parametrów: maksymalną głębokością ekspozycji H"#$
i czasem pobytu na maksymalnej głębokości t(H"#$ ).
Niezwykle ważnym parametrem do planowania
skutecznej, bezpiecznej ekspozycji i efektywnej
dekompresji jest ciśnienie cząstkowe tlenu p& , które
najczęściej jest funkcją czasu ekspozycji i dekompresji
t: p& = f(t). W czasie zanurzenia i pobytu na dnie,
najczęściej wykorzystywana jest jedna mieszanina
operacyjna zasilająca aparat nurkowy, lecz zależnie od
jego konstrukcji może on utrzymywać ciśnienie cząstkowe
tlenu p& w węższych lub nawet bardzo szerokich granicach.
Planowanie wykonywania długotrwałej pracy
ciężkiej w operacjach nurkowych poza strefą saturacji jest
kłopotliwe,
ze
względu
na
brak
możliwości
zaprojektowania adekwatnej dekompresji [3]. Ciężka
praca uruchamia konieczność adekwatnej odpowiedzi
organizmu nurka. Najczęściej odpowiedzią jest włączenie
przemian anaerobowych powodujących powstawanie
kwasu mlekowego w mięśniach, który zakwaszając krew
powoduje spadek efektywności transportu tlenu przez
hemoglobinę [4].
Efekty te różnią się osobniczo θ a dla tego samego
osobnika silnie zależą od aktualnego wytrenowania
θ& = f(t), przygotowania28 czy nawet nastawienia do
nurkowania. Trudno niektóre parametry osobnicze
uwzględnić przy planowaniu adekwatnej dekompresji
w odniesieniu do populacji. Przy nurkowaniach
saturowanych przeznacza się czas na stabilizację przed
procesem dekompresji. Czas ten zależy od typu

can be approximated by a pair of parameters: maximum
depth of exposure H"#$ and time of stay at maximum
depth t(H"#$ ). An extremely important parameter for
planning effective, safe exposure and decompression is the
oxygen partial pressure p& , which is typically a function of
the exposure and decompression times t: p& = f(t). During
descent and stay at the bottom, it is most common to use
a single operational mixture to supply the diving
apparatus, but depending on its design, it can maintain the
partial pressure of oxygen p& within very narrow or very
wide ranges.
Planning to perform long-term intensive work in
diving operations outside the saturation zone is
troublesome due to the lack of possibility to design
adequate decompression [3]. Strenuous work induces the
need for an adequate response from the diver's body. Most
often, the response is to include anaerobic changes causing
the formation of lactic acid in the muscles, which by
acidifying the blood causes a decrease in the efficiency of
oxygen transportation through haemoglobin [4].
These effects differ in individuals θ and for one
and the same individual strongly depend on the current
training θ& = f(t), preparation28 or even attitude to diving.
It is difficult to take some individual parameters into
account when planning adequate decompression for the
population. During saturated dives time is given for
stabilisation prior to the decompression process. This time
depends on the type of work performed earlier and can
amount to up to 2 days.
As mentioned above, with a simplified approach
to the decompression planning process, two parameters
are used: the maximum depth of exposure reachedH"#$
and the exposure time at maximum depth t(H"#$ ),
calculated from the beginning of the immersion to the
initiation of the decompression process. The maximum
exposure depth H"#$ may be reached just for a moment 29
with the decompression process starting from the moment
when the pressure can only decrease; except for the
required stops at decompression stations. If the stops at
the decompression stations become longer, the
decompression schedule may also change. This way of
planning the decompression process is based on the worst
case scenario selection procedure. This increases the
conservatism of the adopted decompression procedure in
a variable way, depending on the diving conditions and the
diving supervisor's approach to decompression planning.
It should be noted that an unjustified increase in
conservatism may result in inefficiency in the diving
process due to the significant oversizing of the
decompression process. In accordance with the tradition
of the Polish Navy, the project was based on the selection
of the decompression process using the worst-case
scenario method.
The decompression and compression processes
may also occur at constant pressure when the composition
of the breathing mix changes [3]. Isobaric decompression
processes are accompanied by oxygen decompression.
Replacement of the gas mixture with pure oxygen results
in the washing out of inert gases by oxygen from the
tissues. Oxygen is removed from the body, mainly through
metabolic consumption. Isobaric decompression occurs at
oxygen decompression stations. Due to its toxicity, oxygen
can only be used at relatively shallow decompression
stations. It is accepted around the world that oxygen
decompression can be started from a depth of 12 mH2O.
The Polish Navy has a long tradition of using oxygen
decompression starting from 15 mH2O, but in order to
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maintain interoperability in diving with SCR CRABE
SCUBA, oxygen decompression was planned from 12
mH2O, however, the breathing space of the diving
apparatus will be ventilated with oxygen as early as 15
mH2O. Decompression can also be accelerated by using
oxygen-enriched gas mixtures. The mechanism is similar
and the use of such mixtures can begin before the
transition to oxygen decompression. However, it is
possible to use a mixture other than one enriched with
oxygen. For example, by substituting Trimix with Nitrox30
In such a case, even at constant external pressure, Nitrox
will elute helium from tissues and replace it with nitrogen,
i.e. the replacement of the breathing mix will cause the
phenomena of isobaric decompression. It should be noted,
however, that nitrogen is much better soluble in tissues
containing fat than helium, so planning a long period of
isobaric decompression if the breathing mix is changed
from Trimix to Nitrox may prolong the decompression
process instead of accelerating it. If this is not taken into
account, symptoms of decompression sickness DCS may
occur. Such a mechanism of the decompression sickness is
known as DCS induced by the counter-diffusion process
[5-7].
The diver's predisposition to hyperbaric
exposure constitutes a complex of issues that may include:

physical build,

physical and mental state prior to diving,

mental build,

the current state of training,

the scope of the hygiene rules applied, etc.
In the past, diver's physical build was a basic
parameter allowing him/her to perform military service as
a diver or to work as a professional diver. This was related
to the types of diving suits. Too tall a diver did not fit in
a suit, while for a short diver a reefed suit posed a threat.
For example, a crack in the crotch belt in a classic suit
caused the escape of the helmet and the inability to release
air from the suit leading to a diver being thrown up to the
surface or hanging in the depths on a diving hose jammed
with underwater obstacles. These days of course it is
possible to produce a suit adapted to the diver. In the past,
a strong body build was required for a classic diver,
because the equipment worn on the surface weighed just
under 100 kg and required sufficient physical strength to
put it on and enter the water. Nowadays, the equipment
and devices for professional divers are much lighter, but
still require considerable physical strength to put them on
and move around outside the aquatic environment31. Also,
performing underwater works, although carried out with
the use of tools and various types of equipment, often
requires considerable physical effort, so that some works
have to be performed only under saturation conditions.
The use of semi-closed-circuit breathing
apparatus requires certain predispositions. The
physiological parameters HF32 which influence the level of
diving safety, are indicated here with the symbol θ. For
SCR CRABE SCUBA this is primarily the breathing
module33 ε.
The causes of certain phenomena34, are not
always known and should therefore be the starting point
for further scientific research. It is commonly believed that
older divers require more conservative decompression
procedures, but quite a large percentage of divers over 45
years of age exhibit a significant increase in individual
immunity to strenuous decompression. This phenomenon
was observed during monitoring of the formation of the
free gaseous phase in veins during experimental dives,
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wykonanych wcześniej prac i może wynieść nawet 2 dni.
Jak wspomniano, przy uproszczonym podejściu
do procesu planowania dekompresji wykorzystuje się dwa
parametry: osiągniętą głębokość maksymalną ekspozycji
H"#$ i czas ekspozycji na maksymalnej głębokości t(H"#$ ),
liczony od momentu rozpoczęcia zanurzenia do
rozpoczęcia procesu dekompresji. Maksymalna głębokość
ekspozycji H"#$ może być osiągnięta choćby przez
chwilę29 a rozpoczęcie procesu dekompresji liczone jest od
chwili, gdy ciśnienie już tylko może się zmniejszać
z wyjątkiem wymaganych postojów na stacjach
dekompresyjnych.
Jeśli
postoje
na
stacjach
dekompresyjnych ulegną wydłużeniu może ulec zmianie
także plan dalszej dekompresji. Ten sposób planowania
procesu dekompresji opiera się na procedurze doboru
metodą najgorszych okoliczności. Takie postępowanie
zwiększa konserwatyzm przyjętego postępowania
dekompresyjnego w sposób zmienny, zależnie od
warunków nurkowania i sposobu podejścia kierownika
nurkowania do planowania dekompresji. Należy zwrócić
uwagę, że nieuzasadnione nadmierne zwiększanie
konserwatyzmu może spowodować nieefektywność
procesu nurkowania ze względu na znacznie
przewymiarowany czas procesu dekompresji. Zgodnie
z tradycją Marynarki Wojennej RP projekt opierał się
o dobór procesu dekompresji metodą najgorszych
okoliczności.
Procesy dekompresji i kompresji mogą
przebiegać też w warunkach stałego ciśnienia przy
zmianie składu czynnika oddechowego [3]. Izobaryczne
procesy dekompresji towarzyszą dekompresji tlenowej.
Zastąpienie mieszaniny gazowej czystym tlenem
powoduje wymywanie gazów inertnych przez tlen
z tkanek. Tlen jest usuwany z organizmu, przede
wszystkim na drodze metabolicznej konsumpcji. Zjawisko
izobarycznej dekompresji zachodzi na tlenowych stacjach
dekompresyjnych. Ze względu na swą toksyczność tlen
może być zastosowany jedynie na stosunkowo płytkich
stacjach dekompresyjnych. Na świecie uważa się, że
dekompresję tlenową można rozpocząć od głębokości
12 mH O.
W Marynarce Wojennej RP istnieją długie
tradycje zastosowania dekompresji tlenowej już od
15 mH O, jednak ze względu na zachowanie
interoperacyjności w nurkowaniach przy wykorzystaniu
SCR CRABE SCUBA dekompresja
tlenowa
została
zaplanowana od 12 mH O, lecz przepłukanie przestrzeni
oddechowej aparatu nurkowego tlenem będzie
następowało już od głębokości 15 mH O. Dekompresję
można akcelerować także przez wykorzystanie mieszanin
gazowych wzbogaconych w tlen. Mechanizm jest podobny
a wykorzystanie takich mieszanin może rozpocząć się
przed przejściem na dekompresję tlenową. Jednak
możliwe jest zastosowanie innej mieszaniny niż jedynie
wzbogaconej w tlen. Przykładowo zastąpienie Trymiksu
przez Nitroks30. W takim przypadku nawet przy stałym
ciśnieniu zewnętrznym Nitroks będzie wymywał hel
z tkanek zastępując go azotem, czyli zamiana czynnika
oddechowego będzie powodowała zjawiska dekompresji
izobarycznej. Należy jednak zwrócić uwagę, że azot jest
znacznie lepiej rozpuszczalny w tkankach zawierających
tłuszcz niż hel, dlatego zaplanowanie długiego okresu
dekompresji izobarycznej w przypadku zamiany czynnika
oddechowego z Trymiksu na Nitroks może doprowadzić
do wydłużenia procesu dekompresji zamiast akceleracji.
Jeśli fakt ten nie zostanie uwzględniony to może dojść do
objawów choroby dekompresyjnej DCS. Taki mechanizm
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choroby dekompresyjnej znany jest jako DCS indukowany
procesem kontrdyfuzji [5-7].
Predyspozycja
nurka
do
ekspozycji
hiperbarycznej stanowi cały kompleks zagadnień do
których można zaliczyć:

budowę fizyczną,

stan psychofizyczny przed nurkowaniem,

budowę mentalną,

aktualny stan wytrenowania,

zakres stosowanych zasad higieny itd.
Dawniej budowa fizyczna nurka była
podstawowym parametrem dopuszczającym go do służby
wojskowej w charakterze nurka lub do pracy
w charakterze nurka zawodowego. Wiązało się to
z rodzajami skafandrów nurkowych. Za wysoki nurek nie
mieścił się w skafandrze, zaś dla niskiego wzrostem nurka
zrefowany skafander stwarzał zagrożenie. Przykładowo,
pękniecie pasa krocznego w skafandrze klasycznym
powodowało ucieczkę hełmu i brak możliwości
upuszczania powietrza ze skafandra doprowadzając do
wyrzucenia nurka na powierzchnię lub zawiśnięcia w toni
na zakleszczonym o przeszkody podwodne wężu
nurkowym. Obecnie istnieje możliwość wyprodukowania
skafandra dopasowanego do nurka. Dawniej wymagana
była silna budowa ciała dla nurka klasycznego, gdyż
zakładany na powierzchni sprzęt ważył niewiele poniżej
100 kg i wymagana była wystarczająca siła fizyczna do
jego nałożenia i wejścia do wody. Obecnie, sprzęt
i wyposażenie nurka zawodowego jest znacznie lżejsze,
choć nadal wymaga niemałej siły fizycznej do jego
założenia i poruszania się w nim poza środowiskiem
wodnym31. Także wykonywanie prac podwodnych, choć
realizowane przy wykorzystaniu narzędzi i wsparcia
różnego rodzaju sprzętem, wymaga niejednokrotnie
angażowania znacznego wysiłku fizycznego tak, że
niektóre prace muszą być wykonywane tylko
w warunkach saturacji.
Wykorzystanie
aparatów
nurkowych
o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego wymaga
pewnych predyspozycji. Wpływające na poziom
bezpieczeństwa nurkowania parametry fizjologiczne HF 32
oznaczane są tutaj symbolem θ. Dla aparatu nurkowego
SCR CRABE SCUBA jest to przede wszystkim moduł
oddechowy33ε.
Nie zawsze znane są przyczyny występowania
niektórych fenomenów34, które powinny stanowić punkt
wyjścia do dalszych badań naukowych. Powszechnie
uważa się, że nurkowie starsi wymagają bardziej
konserwatywnych procedur dekompresyjnych, lecz
u całkiem sporego odsetka nurków w wieku powyżej 45
roku życia obserwuje się znaczny wzrost odporności
osobniczej na warunki forsownej dekompresji. Zjawisko to
zaobserwowano przy monitorowaniu powstawania
wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych podczas
nurkowań eksperymentalnych, choć już wcześniej
obserwowano przypadki odporności osobniczej na trudy
dekompresji35. Zjawisko to nie występuje jedynie jako
właściwość osobnicza θ& , lecz potrafi zmieniać się wraz
z aktualnym stanem psychofizycznym36 nurka.
Wpływ nastawienia czy determinacji nie jest
obserwowany jedynie przy nurkowaniu. Istnieje wiele
wiarygodnych zdarzeń związanych z nastawieniem, jak
występowanie u ludzi i zwierząt zjawiska ciąży urojonej.
Istnieje pogląd, że nurka buduje w 80% jego budowa
mentalna, szczególnie umiejętność efektywnego działania
w stresie oraz odporność na wpadanie w stan paniki37.
Istnieje także przekonanie o korelacji nastawienia

although earlier cases of individual immunity to difficult
decompression had been noted35.
This phenomenon does not occur only as an
individual property θ& , but it can change with the current
psychophysical state36 of the diver. The influence of
attitude or determination is not only observed when
diving. There are many reliable attitude-related events,
such as the occurrence of the phenomenon of imaginary
pregnancy in humans and animals. It is believed that the
diver is built up in 80% of his/her mental structure,
especially the ability to operate effectively in stress and
resistance to panic37. There is also a conviction that
attitude is correlated with immunity to central oxygen
toxicity CNSyn. It was also attempted to promote the view
that
deep
knowledge-based
consciousness
is
a contribution to facilitating the development of anxiety
leading to panic in stressful situations. Indeed, it is
observed that less educated divers show greater
resistance, but once the fear barrier is broken, the
development of stressful situations leading to the
emergence of panic is extremely violent.
Experienced dive supervisors try to gain the trust
of divers to become their trustees, which makes it easier
for them to assess the current psychophysical condition of
the diver. When assessing this state, it is important not to
underestimate any symptoms, not even minor ones. It is
good practice for the supervisor to have eye contact with
the diver38 during the preparation for diving, with
simultaneous examination of the state of muscle tension,
body tremor39 or evaluation of the heart rate40 etc. It is
important to check the coordination of movement once the
equipment is put on41.
It is important to detect signs of fatigue, early
signs of illness, stress, etc., as they have a direct effect on
the safety of decompression.
When repeating a dive, it is important to note the
saturation of tissue with inert gases42 remaining after the
previous decompression. Lowering the pressure value, as
is the case during flights by airplanes or transport
helicopters, may cause a serious imbalance in the pressure
of gas in tissues resulting in the occurrence of symptoms of
decompression sickness (DCS). The project did not include
any studies on the possibility of cyclic dives43, repeated44
dives or achieving a state of gas balance between tissues
and breathing atmosphere45 on the surface46, but during
the progress of works such studies may be conducted.
In addition to strength training, ensuring good
physical fitness, and flexibility training, ensuring good
muscle stretching47, it is also important to carry out
adaptive training. Adaptive training is aimed at preparing
the diver for hyperbaric conditions and decompression.
Accustoming the body by clearing the path of gas exchange
between tissues and respiratory atmosphere contributes
to the safety of diving. In the design of the project it will be
important to define the scope of such training and
guidelines for strength or flexibility training.
Hygiene of life and work of a diver is a broad
concept, as are the aforementioned complications
resulting from making strenuous effort prior to diving. An
important element is to undergo scheduled strength,
endurance, stretching or adaptive training. One of the
important elements is the aforementioned care for proper
rest and anti-stress training. During training, a wellbalanced diet is crucial, limiting the possibility of
accumulation of adipose tissue, but ensuring an adequate
energy load. It is important to provide appropriate
micronutrients and vitamins in their natural form rather
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than in the form of dietary supplements. Dietary
supplements or medicines may cause the presence of
condensation nuclei in the blood and thus increase
susceptibility to easier formation of the free gaseous phase
during decompression. However, solutions to this problem
will not constitute partial objectives of the project and
need to be developed within the framework of other
activities.
The
basic
variants
of
decompression
assumptions may include:

effort,

thermal comfort.
It is necessary to always take into account the
possibility of additional, unforeseen work, for example
related to changes of the hydrological situation
necessitating work against the water current. In addition,
the effort expended can lead to an imbalance in thermal
comfort. For example, if divers have prepared themselves
to expend light effort in cold water by wearing
appropriately selected thermals, they may overheat in
conditions of intense effort. Thermal comfort can also be
lost by crossing the thermocline48 or as a result of
prolonging the stay under water. Previously performed
effort, lack of sleep, slight infections, overcooling or
overheating are often the cause of faster hypothermia in
the diver. Overheating usually occurs before diving49,
which later results in a more rapid cooling under water.
This is especially relevant to a standby diver prepared for
immersion and waiting at the waiting position, therefore,
it is necessary to pay attention to his/her protection
against overheating, as during the rescue operation the
diver may become so exhausted that he or she will only
increase the risk.
The effect of excessive, long effort during diving
or before diving on decompression has already been
highlighted. Thermal comfort also has a significant impact
on the safety of decompression. During decompression,
the state of saturation with gases is maintained in
a metastable equilibrium. Each temperature change causes
the disturbance of this equilibrium. Both, cooling during
diving and surface decompression in a warm
decompression chamber, as well as overheating during
diving and decompression under cold conditions cause
disturbances of this balance, which may lead to the
occurrence of symptoms of decompression sickness DCS.
The main variants of conducting decompression
include:

response to the contamination of the breathing
mix,

reaction to deviations in the composition of the
breathing mix,

acceleration of the decompression process,

interrupting the decompression process,

execution of surface and compensatory
decompression,

accumulation of decompression time at deeper
stations,

extension of the decompression process
Contamination of the breathing mixture is always
undesirable. The problems related to such contamination
have been previously described and will not be analysed in
this study [8]. In regeneration devices, carbon dioxide
(CO2) retention and dust emitted by the filling of the
absorbent are frequent hazards. Exhaled carbon dioxide
(CO2) may accumulate in the respiratory space as a result
of an absorbent either being of a poor quality, not changing
the medium frequently enough , or the effect of
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z odpornością na ośrodkową formę toksycznego
oddziaływania tlenu CNSyn. Próbowano także forsować
pogląd, że głęboka świadomość pochodząca z wiedzy
stanowi przyczynek do łatwiejszego wpadania w stany
lękowe rozwijające się aż do wybuchu paniki w sytuacji
stresowej. Rzeczywiście obserwuje się, że gorzej
wykształceni nurkowie wykazują większą odporność lecz,
gdy dojdzie do przełamania bariery strachu, to rozwój
sytuacji stresowej do wybuchu paniki ma u nich przebieg
niezwykle gwałtowny.
Doświadczeni kierownicy nurkowania starają się
zdobyć zaufanie nurków, aby stać się ich powiernikami, co
ułatwia im ocenę aktualnego stanu psychofizycznego
nurka. Przy ocenie tego stanu nie należy lekceważyć
żadnych, nawet minimalnych symptomów. Dobrą
praktyką jest uzyskanie przez kierownika kontaktu
wzrokowego z nurkiem38 podczas przygotowania do
nurkowania, przy jednoczesnym badaniu stanu napięcia
mięśni, drżenia ciała39 czy oceny akcji serca40 itp. Ważne
jest sprawdzenie koordynacji ruchowej po nałożeniu
sprzętu41.
Ważne
jest
wychwycenie
symptomów
przemęczenia, wczesnych objawów chorobowych,
stresogennych itp., gdyż one rzutują w sposób bezpośredni
na bezpieczeństwo dekompresji.
Przy powtarzaniu nurkowania ważne jest
pozostałe po wcześniejszej dekompresji przesycenie
gazami inertnymi42 tkanek. Obniżanie wartości ciśnienia,
jak podczas lotów samolotami rejsowymi czy śmigłowcami
transportowymi, może powodować na tyle poważne
zaburzenia równowagi w prężności gazu w tkankach, że
może dojść do wystąpienia objawów choroby
dekompresyjnej DCS. W projekcie nie zakładano badań
nad
możliwościami
podejmowania
nurkowań
powtarzalnych43, powtórzeniowych44 oraz osiągnięcia
stanu równowagi gazowej pomiędzy tkankami i atmosferą
oddechową45 na powierzchni46, lecz podczas postępów
prac takie badania mogą zostać przeprowadzone.
Oprócz treningu siłowego, zapewniającego dobrą
tężyznę fizyczną, treningu gibkości, zapewniającego dobre
rozciągnięcie mięśni47, ważny jest trening adaptacyjny.
Trening
adaptacyjny
jest
ukierunkowany
na
przygotowanie nurka do przebywania w warunkach
hiperbarycznych
i
przechodzenia
dekompresji.
Przyzwyczajanie organizmu poprzez udrożnienie toru
wymiany gazowej pomiędzy tkankami i atmosferą
oddechową
przyczynia
się
do bezpieczeństwa
nurkowania. W projekcie istotne będzie określenie
zakresu takiego treningu oraz wytycznych do treningu
siłowego czy gibkości.
Higiena życia i pracy nurka jest pojęciem
szerokim, jak wspomniane już komplikacje wynikłe na
skutek podejmowania forsownego wysiłku przed
nurkowaniem. Ważnym elementem jest przechodzenie
planowych treningów siłowych, wytrzymałościowych,
rozciągających czy adaptacyjnych. Ważnym jest
wspomniana już dbałość o odpowiedni wypoczynek oraz
trening antystresowy. Przy trenowaniu istotna jest
odpowiednio zbilansowana dieta ograniczająca możliwość
odkładania się tkanki tłuszczowej, lecz zapewniająca
odpowiedni ładunek energetyczny. Ważne jest
dostarczanie odpowiednich mikroelementów oraz
witamin w formie raczej naturalnej niż w postaci
suplementów diety. Suplementy diety czy leki mogą
powodować wtrącenia jąder kondensacji do krwi i przez to
zwiększyć podatność na łatwiejsze tworzenie się wolnej
fazy gazowej podczas dekompresji. Rozwiązania dotyczące
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tej problematyki nie będą jednak stanowiły celów
cząstkowych projektu i muszą być rozwiązane w ramach
innych działań.
Do
podstawowych
wariantów
założeń
dekompresyjnych można zaliczyć:

wysiłek,

komfort cieplny.
Zawsze należy liczyć się z możliwością
wydatkowania dodatkowej, nieprzewidzianej pracy,
przykładowo związanej ze zmianą sytuacji hydrologicznej
wymuszającej pracę przeciwko prądowi wody. Dodatkowo
wydatkowany wysiłek może doprowadzić do zachwiania
komfortu cieplnego. Przykładowo, jeśli nurkowie
przygotowali się do wydatkowania wysiłku lekkiego
w zimnej wodzie ubierając odpowiednio dobrane
ocieplacze, to w warunkach wydatkowania wysiłku mogą
ulec przegrzaniu. Komfort cieplny można także utracić
przekraczając granicę termokliny48 czy w skutek
wydłużenia pobytu pod wodą. Wcześniej wykonywany
wysiłek, brak snu, lekkie infekcje, wcześniejsze
przemarznięcie, przegrzanie czy przewianie są
niejednokrotnie przyczyną szybszego wychłodzenia
nurka. Do przegrzania najczęściej dochodzi przed
nurkowaniem49, co później skutkuje szybszym
wyziębianiem
pod wodą.
Dotyczyć
to może
przygotowanego do zanurzenia nurka zabezpieczającego
oczekującego na stanowisku wyczekiwania, dlatego należy
zwrócić uwagę na jego ochronę przed przegrzaniem, gdyż
podczas akcji ratunkowej może okazać się na tyle
wyczerpany, że będzie jedynie pogłębiał zagrożenie.
Mechanizm wpływu nadmiernego, długiego
wysiłku podczas nurkowania czy przed nurkowaniem na
dekompresję został zasygnalizowany już wcześniej.
Komfort cieplny ma także niebagatelny wpływ na
bezpieczeństwo dekompresji. Podczas dekompresji
utrzymywany
jest
stan
przesycenia
gazami
w metastabilnej równowadze. Każda zmiana temperatury
powoduje zaburzenia tej równowagi. Zarówno, marznięcie
podczas nurkowania a przechodzenie dekompresji
powierzchniowej w ciepłej komorze dekompresyjnej, jak
i przegrzanie podczas nurkowania a przechodzenie
dekompresji w warunkach wychładzania powoduje
zaburzenia tej równowagi, które mogą prowadzić do
wystąpienia objawów choroby dekompresyjnej DCS.
Do podstawowych wariantów prowadzenia
dekompresji można zaliczyć:

reakcję
na
zanieczyszczenia
czynnika
oddechowego,

reakcja na odchylenia od składu czynnika
oddechowego,

akcelerację procesu dekompresji,

przerwanie procesu dekompresji,

realizacja
dekompresji
powierzchniowej
i kompensacyjnej,

kumulowanie czasu dekompresji na stacjach
głębszych,

przedłużenie procesu dekompresji.
Zanieczyszczenie czynnika oddechowego jest
zawsze
niepożądane.
Problemy
związane
z zanieczyszczeniem czynnika oddechowego zostały
opisane wcześniej i nie będą tutaj analizowane [8].
W aparatach regeneracyjnych częstym zagrożeniem jest
retencja ditlenku węgla CO oraz pył emitowany przez
wypełnienie pochłaniacza. Wydychany ditlenku węgla CO
może ulegać kumulacji w przestrzeni oddechowej na
skutek złej pracy pochłaniacza spowodowanej jego złą

‘channelling’ where the breathing medium slips through
the filter bed without coming in to contact with adequate
amounts of the absorbent, etc. It is advisable to seek
cooperation with a supplier who guarantees that the
required quality of the sorbent will be maintained.
Furthermore, adequate laboratory control over
the stored sorbent should be maintained. These issues will
not be part of the project, but the established SOP
procedures50 resulting from previous work will be
maintained and revised as necessary [9]. Sodium lime
dusting is associated with its form. Sometimes it is tableted
and highly resistant to abrasion and breakage, other times
it is loosely formed in various extrusion shapes [10].
A non-dusting form has also been introduced
where the sorbent is stabilized in a substrate made of
plastic. However, the most common form available in the
market is crushed lime which has been sorted (in terms of
size of granules) on screens. Such a form is susceptible to
dusting the particles due to mechanical shocks, e.g. during
transport or packing of scrubbers. For this reason, the
sorbent should be dedusted initially on the screens before
packing into scrubbers and then on the screens the
scrubber should be air washed. During transport of the
prepared apparatuses, the lime in the scrubber may be
subject to shock and crushing. This phenomenon is
accompanied not only by dusting, but also by the formation
of passages enabling the regenerated breathing mix to pass
through the scrubber without sufficient purification. It is
therefore necessary to ensure careful transportation of the
rebreathers. Soaking the internal layers of the breathing
tubes can be a protection against dust by forming a water
film on the internal surface of the tube to which the dust
emitted by the filter can adhere. CO2 sorbents are usually
a mixture of highly caustic hydroxides and can cause micro
burns in the respiratory tract. Due to the possibility of
lumping, the sorbent is stored in a dried form, which has
a lower CO2 chemisorption efficiency. That is why before
use it should be moistened by performing several
exhalations into the scrubber. Soaking the tubes also
creates an environment to activate the filling of the
scrubber. Partial depletion of the sorbent can occur when
it is stored in partly unsealed containers or a filter.
Additionally, insufficient water tightness of the device may
cause the formation of a highly corrosive hydroxide
solution during diving, which in turn may cause severe
burns to the respiratory tract.
Carbon dioxide accumulated in the circulating
breathing mix causes a number of adverse effects, such as:
toxic effects, increased respiratory action, constriction of
blood vessels51 in the periphery of the body, relaxation of
blood vessels in the brain causing an increase in cerebral
blood flow, which leads to a greater sensitivity to the
central form of central oxygen toxicity CNSyn [4].
The impact of a general change in the breathing
mix composition on decompression was discussed in the
context of isobaric decompression and counter-diffusion
phenomena. When designing hyperbaric exposures,
especially decompression schedules, it is extremely
important to take into account the existing fluctuations in
the composition of the breathing mix inhaled by the diver.
This is particularly important for semi-closed circuit
rebreathers, where fresh premix is dynamically mixed
with regenerated breathing mix.
Even with oxygen decompression, it is never
assumed that the diver will breathe with pure oxygen.
Nowadays, high purity oxygen52, can be used because it is
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jakością, wyczerpaniem, zjawiskiem kanalikowania
nieoczyszczonego czynnika oddechowego przez złoże itp.
Należy dążyć do współpracy z dostawcą gwarantującym
utrzymanie wymaganej jakości sorbenta.
Oprócz tego, powinna być sprawowana
odpowiednia
kontrola
laboratoryjna
nad
przechowywanym sorbentem. Zagadnienia te nie będą
stanowiły zadań cząstkowych projektu, lecz ustanowione
procedury SOP50 wynikające z poprzednio prowadzonych
prac będą zachowywane i w miarę konieczności
rewidowane [9]. Pylenie wapna sodowanego związane jest
z jego postacią. Niekiedy jest ono tabletkowane
i wyjątkowo odporne na ścieranie i łamanie, innym razem
jest luźno formowane w różnego kształtu wytłoczki [10].
Wprowadzono także niepylącą formę, gdzie
sorbent stabilizowany jest w podłożu z tworzywa
sztucznego. Jednak najpopularniejszą formą występującą
w sprzedaży jest wapno kruszone i segregowane na sitach.
Taka forma jest podatna na pylenie cząstek odłamanych na
skutek
udarów
mechanicznych,
przykładowo
w transporcie czy w czasie upakowywania pochłaniaczy.
Dlatego sorbent powinien być wstępnie odpylany na sitach
przed pakowaniem do pochłaniaczy a później pochłaniacz
powinien być przedmuchany. Podczas transportu
przygotowanych aparatów wapno w pochłaniaczu może
podlegać wytrząsaniu i w ten sposób kruszeniu. Zjawisku
temu towarzyszy nie tylko pylenie, lecz także tworzenie się
kanałów umożliwiających przejście regenerowanego
czynnika
oddechowego przez pochłaniacz bez
dostatecznego oczyszczenia. Należy zatem ostrożnie
transportować aparaty. Zabezpieczeniem przed pyłem
może być moczenie wewnętrznej warstwy węży
oddechowych i w ten sposób tworzenie filmu wodnego na
powierzchni wewnętrznej węża, do którego przyklejać się
mogą pyły emitowane z pochłaniacza. Sorbenty CO są
najczęściej mieszaniną silnie żrących wodorotlenków
i pyląc mogą powodować mikro poparzenia dróg
oddechowych.
Ze względu na możliwość zbrylania, sorbent
przechowywany jest w formie przesuszonej, która
wykazuje mniejszą wydajność chemisorpcyjną ditlenku
węgla CO . Dlatego przed użyciem należy go nawilżyć
przez wykonanie kilku wydechów do pochłaniacza.
Moczenie węży tworzy także środowisko do aktywowania
wypełnienia pochłaniacza. Częściowe wyczerpanie
sorbentu może nastąpić w skutek przechowywania go
w częściowo nieszczelnych pojemnikach lub pochłaniaczu.
Oprócz tego niedostateczna szczelność aparatu może
podczas nurkowania spowodować powstanie silnie
żrącego roztworu wodorotlenków, który może
spowodować silne poparzenia dróg oddechowych.
Kumulujący
się
ditlenek
węgla
CO
w cyrkulującym czynniku oddechowym powoduje szereg
efektów, jak: działanie toksyczne, zwiększenie akcji
oddechowej, obkurczenie naczyń krwionośnych51 na
obwodzie ciała, rozkurczenie naczyń krwionośnych
w mózgu powodujące zwiększenie mózgowego przepływu
krwi przez co wzmaga wrażliwość na ośrodkową formę
toksyczności tlenowej CNSyn [4].
Wpływ generalnej zmiany składu czynnika
oddechowego na dekompresję omówiono przy okazji
omawiania dekompresji izobarycznej oraz zjawisk
kontrdyfuzji.
Przy
projektowaniu
ekspozycji
hiperbarycznych, a szczególnie rozkładów dekompresji,
niezwykle istotnym jest uwzględnienie istniejących
fluktuacji składu wdychanego przez nurka czynnika
oddechowego. Jest to szczególnie istotne dla aparatów

available at a reasonable price, but such a gas allows for
decompression in open-circuit apparatuses53. In diving
devices with a semi-closed circuit there are problems with
effective ventilation of the breathing space with oxygen
and washing out from the body the inert gases
accumulated in the circuit of the breathing mix inhaled by
the diver. Therefore, the issues of ventilation must take
into account these phenomena and the assumptions
related to the effectiveness of the ventilation process must
be validated during experimental dives. The issues of SCR
CRABE SCUBA's respiratory ventilation with both premix
and oxygen are key issues for the project and are thus the
main focus of research. In the project it was necessary to
take into consideration:

time of breathing from the rebreather on the
surface before the start of the diving process,

effectiveness of ventilation of the breathing space
with fresh premix during the process of descent,

the influence of body cleansing from inert gases54
on the composition of the breathing mix inhaled
by a diver,

effectiveness of washing the respiratory space
with a fresh premix during the stay on the
bottom55,

effectiveness of washing the respiratory space
with fresh premix before starting the ascent
process,

necessity to wash the respiratory space with
fresh premix at decompression stations,

effectiveness of the process of exchanging the
breathing mix with oxygen before commencing
oxygen decompression,

necessity to wash the breathing space with fresh
oxygen at oxygen decompression stations.
The ventilation model of the breathing space of
the SCR CRABE SCUBA is the main basis for planning safe
hyperbaric exposures and subsequent decompression. The
evaluation of the effectiveness of the ventilation process
should be continued during training on a hyperbaric
simulator, where reliable data from the diving process can
be collected. The database of conducted dives provides the
basis for progress building through knowledge and an
important element of diving safety monitoring, on which
the periodic safety analysis of diving operations should be
based. The effectiveness of flushing the breathing space of
a diving apparatus is an important element in assessing the
training of divers. The ability to use the procedures for
flushing the breathing space of the diving apparatus should
be periodically checked during mandatory training on
a hyperbaric simulator.
The most common procedure used to accelerate
the decompression process is oxygen decompression. It is
commonly believed that such an acceleration constitutes a
2.5-fold reduction of decompression time using an
operating mixture [11-12]. For safety reasons, this
parameter should be determined for a specific case of its
use or rounded up to simplify the system56. However,
rounding leads to less effective57 decompression
schedules, hence there may be a need to generate two or
more tables, for example: school, training, combat used for
exercises, combat used during warfare, extreme used in
anti-terrorist operations, etc., differing in the risk of an
occurrence of symptoms of decompression sickness (DCS)
or central oxygen toxicity (CNSyn).
Decompression acceleration may concern
emergency situations, such as the need to bypass some
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o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego, gdzie
występuje dynamiczne mieszanie się świeżego premiksu
ze zregenerowanym czynnikiem oddechowym.
Nawet przy dekompresji tlenowej, nigdy nie
zakłada się, że nurek będzie oddychał czystym tlenem.
Obecnie można zastosować tlen o wysokiej czystości52,
gdyż jest on osiągalny za rozsądną cenę, lecz taki gaz daje
możliwość realizacji dekompresji w aparatach o otwartym
obiegu czynnika oddechowego53. W aparatach nurkowych
o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego
występują problemy z efektywną wentylacją przestrzeni
oddechowej tlenem oraz płukaniem z organizmu gazów
inertnych kumulujących się w obiegu wdychanego przez
nurka czynnika oddechowego. Stąd zagadnienia wentylacji
muszą uwzględniać te zjawiska a założenia związane
z efektywnością procesu wentylacji muszą być
walidowane podczas nurkowań eksperymentalnych.
Zagadnienia wentylacji przestrzeni oddechowej aparatu
SCR CRABE SCUBA zarówno premiksem jak i tlenem są
problemami kluczowymi dla projektu, dlatego stanowią
główną kanwę prowadzonych badań. W projekcie należało
wziąć pod rozwagę:

czas oddychania z aparatu na powierzchni przed
rozpoczęciem procesu nurkowania,

skuteczności płukania przestrzeni oddechowej
świeżym
premiksem
podczas
procesu
zanurzania,

wpływ płukania organizmu z gazów obojętnych54
na skład czynnika oddechowego wdychanego
przez nurka,

skuteczność płukania przestrzeni oddechowej
świeżym premiksem podczas pobytu na dnie55,

skuteczność płukania przestrzeni oddechowej
świeżym premiksem przed podjęciem procesu
wynurzania,

konieczność płukania przestrzeni oddechowej
świeżym
premiksem
na
stacjach
dekompresyjnych,

skuteczność procesu wymiany czynnika
oddechowego na tlen przed podjęciem
dekompresji tlenowej,

konieczność płukania przestrzeni oddechowej
świeżym tlenem na stacjach dekompresji
tlenowej.
Model wentylacji przestrzeni oddechowej
aparatu SCR CRABE SCUBA stanowi główną podstawę
planowania bezpiecznych ekspozycji hiperbarycznych
i późniejszej dekompresji. Ocena skuteczności procesu
wentylacji powinna być kontynuowana podczas treningów
na symulatorze hiperbarycznym, gdzie można zebrać
wiarogodne dane z procesu nurkowania. Baza danych
z takich nurkowań stanowi podstawę do budowania
postępu przez wiedzę oraz ważny element monitoringu
bezpieczeństwa nurkowania, na którym powinna opierać
się okresowa analiza bezpieczeństwa prowadzenia
operacji nurkowych. Skuteczność płukania przestrzeni
oddechowej aparatu nurkowego stanowi ważny element
oceny wyszkolenia nurków. Umiejętność stosowania
procedur płukania przestrzeni oddechowej aparatu
nurkowego powinna być periodycznie sprawdzana
podczas obowiązkowych treningów na symulatorze
hiperbarycznym.
Najczęściej
wykorzystywaną
procedurą
akceleracji procesu dekompresji jest dekompresja
tlenowa. Powszechnie uważa się, że akceleracja taka
stanowi 2,5 krotne skrócenie czasu dekompresji przy

decompression stations in case of injury or loss of
breathing mix. This must be combined with an appropriate
compensatory action. Compensatory decompression may
involve oxygen exposure in normobaric or hyperbaric
conditions, as in the case of the use of surface
decompression procedure58. Further development of this
issue and of the accumulation of decompression time at
deeper stations will be discussed in the context of
implementation of the decompression process.
In order to increase safety, the Polish Navy
traditionally adopts several scenarios for which the
decompression process is extended59, i.e.:

performance of hard work underwater by a diver,

diver's feeling of coldness during diving and
decompression,

when a dive is one in a series of dives,

when the diver is untrained or has an individual
predisposition to develop decompression
sickness (DCS),

when the diver is obese or his/her body weight
exceeds 80 kg.,

when the diver is over 40 years of age.
If one of the above difficulties is diagnosed, the
conservatism of the approach to decompression is
increased by using extended decompression. Extended
decompression is based on adopting the next, longer
diving time from the table for the same depth60. If two of
the above circumstances occur, the diving time is increased
by moving two lines down. In the case of a greater number
of impediments, these are not taken into account and are
treated as if there were only two of them. Therefore, the
last two lines of the allowed stay times at the bottom, for
each depth appearing in the decompression table, play the
role of emergency times used only in the extended
decompression procedure. Attention is also paid to other
factors influencing the increase in the risk of occurrence of
the symptoms of decompression sickness DCS 6 tab. 1.
The task of the project was to develop
technologies for point diving. This approach requires both
the development of diving technology with planned
effort61, posing a potential risk of developing symptoms of
decompression sickness DCS, and technology taking into
account the lack of any additional work by the diver, where
the main problem is the risk of developing symptoms of
central oxygen toxicity CNSyn.
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zastosowaniu mieszaniny operacyjnej [11-12]. Ze
względów bezpieczeństwa parametr ten powinien być
uściślony dla konkretnego przypadku jego wykorzystania
lub zaokrąglony celem uproszczenia systemu56. Jednak
zaokrąglanie prowadzi do mniej efektywnych57 rozkładów
dekompresji, stąd może istnieć potrzeba generacji dwóch,
bądź większej liczby tabel, przykładowo: szkolnych,
treningowych,
bojowych
wykorzystywanych
na
ćwiczeniach, bojowych wykorzystywanych w czasie
działań wojennych, ekstremalnych wykorzystywanych
w operacjach antyterrorystycznych itd., różniących się
zagrożeniem
wystąpieniem
objawów
choroby
ciśnieniowej DCS czy ośrodkowej formy zatrucia
tlenowego CNSyn.
Akceleracja dekompresji może dotyczyć sytuacji
awaryjnych, jak konieczność pominięcia niektórych stacji
dekompresyjnych w przypadku wystąpienia urazów czy
utracie czynnika oddechowego. Takie postępowanie musi
być połączone z przygotowanym wcześniej odpowiednim
działaniem kompensacyjnym.
Dekompresja kompensacyjna może polegać na
ekspozycji tlenowej w warunkach normobarycznych lub
hiperbarycznych, jak podczas stosowania procedury
dekompresji powierzchniowej58. Dalsze rozwinięcie tej
problematyki oraz kumulowanie czasu dekompresji na
stacjach głębszych będzie omówione jako kontekst
realizacji procesu dekompresji.
Ze względu na podniesienie bezpieczeństwa,
tradycyjnie w Marynarce Wojennej RP przyjmuje się kilka
scenariuszy, dla których przedłuża się proces
dekompresji59 w przypadku:

wykonywania przez nurka ciężkiej pracy pod
wodą,

zmarznięcia nurka podczas nurkowania
i dekompresji,

gdy nurkowanie jest jednym w serii nurkowań,

gdy nurek jest niewytrenowany lub posiada
osobnicze predyspozycje do zapadania na
chorobę ciśnieniową DCS,

otyłości lub gdy masa nurka przekracza 80 kg.,

gdy nurek jest w wieku powyżej 40 lat.
Jeżeli
zostanie
zdiagnozowane
jedno
z powyższych utrudnień, podnosi się konserwatyzm
podejścia do procesu dekompresji poprzez zastosowanie
dekompresji wydłużonej. Dekompresja wydłużona
polega na przyjęciu następnego, dłuższego czasu
nurkowania z tabeli dla tej samej głębokości60. Jeżeli
zajdą dwie z wymienionych okoliczności, zwiększa się
czas nurkowania poprzez przejście o dwie linijki niżej.
Przy
zaistnieniu
większej
liczby
przypadków
utrudniających nie uwzględnia się ich i postępuje tak,
jakby zaistniały tylko dwa utrudnienia. Zatem dwie
ostatnie linijki dozwolonych czasów pobytu na dnie, dla
każdej głębokości występującej w tabeli dekompresyjnej,
pełnią rolę czasów awaryjnych stosowanych wyłącznie
w procedurze dekompresji wydłużonej. Zwraca się
uwagę także na inne czynniki wpływające na zwiększenie
zagrożenia możliwością wystąpienia objawów choroby
ciśnieniowej DCS 6 tab. 1.
Zadaniem projektu było opracowanie technologii
nurkowań punktowych. Takie podejście wymaga zarówno
opracowania technologii nurkowań z planowanym
wysiłkiem61, stwarzającym potencjalne zagrożenie
wystąpieniem objawów choroby ciśnieniowej DCS, oraz
technologii
uwzględniającej
brak
wykonywania
dodatkowej pracy przez nurka, gdzie głównym problemem
jest zagrożenie możliwością wystąpienia objawów
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ośrodkowego zatrucia tlenowego CNSyn.
Tab. 1
The main factors that can lead to decompression accidents
Ważniejsze czynniki mogące powodować wypadki dekompresyjne.

1. Reduced blood circulation due to: obesity, hypothermia, physiological decrease of circulatory efficiency (e.g. in
elderly people), previous cardiovascular or diving related medical conditions, mechanical pressure (e.g. by diving suit,
lack of position changes during decompression) etc.
2. Increase of carbon dioxide content in the inhaled respiratory factor or its accumulation in the body (hypercapnia)
caused, inter alia, by: the diver's poor condition, effort, occurrence of dead spaces in the diving equipment, high
density of the breathing mix, etc.
3. Considerable effort prior to diving and muscle acidification resulting from the effort. It is recommended to take
3-6 hours rest before diving (depending on the anticipated conditions of proposed dive), and an absolute prohibition
of diving by a fatigued diver.
4. Consumption of alcohol prior to diving and before decompression completion (also during compulsory rest on the
surface following diving, during isobaric surface decompression). Alcohol reduces the surface tension of the blood,
thus facilitating the formation of gas bubbles. It is recommended that 12 hours before and 12 hours after diving, divers
refrain from drinking beverages containing alcohol.
5. Dehydration (dehydration) is often trivialised as a factor that may cause decompression problems. Ignoring
dehydration can, however, lead to the occurrence of decompression problems despite adherence to other
recommendations. Most often dehydration occurs in the following cases:
− For prolonged diving in saltwater in a wetsuit. In this case, water is lost through osmosis (particularly important
when using suits with open system water heating).
− Hydrostatic pressure can cause increased diuresis.
− Overcooling of the body can cause increased diuresis.
− During breathing with a dry breathing mix, dehydration occurs as a result of evaporation.
− Caffeine, theine and alcohol cause increased diuresis.
− Some groups of drugs cause dehydration and many cause increased diuresis. Divers may only take medication under
the supervision of a doctor.
− Fear and nervous tension can cause increased diuresis.
Raising of the level of fluids in the body (rehydration) is advisable in order to increase the safety of diving. For this
purpose, it is recommended to administer mineral water, vitamin water or fruit juices in limited amounts. A diver
should drink a lot of fluids several hours before diving. The pre-diving hydration should take into account the diving
conditions. It is not always possible to pass urine freely during diving or decompression. If the diver is decompressed
in a dry chamber with the possibility of urination, fluids should be administered also during decompression.
6. Injuries such as tissue discontinuity. In the affected areas, a free gaseous phase can form, not only in the obvious
cases of pulmonary barotrauma, but also in the case of minor skin injuries.
7. Diving with symptoms of poor physical and/or mental predisposition, e.g.: symptoms of hangover, sleepiness,
fatigue, symptoms accompanying menstruation, headaches, signs of illness, etc. They reduce the concentration of
attention and thus create the possibility of a mistake, e.g. when controlling the decompression profile, measuring the
depth or time of stay, etc.
8. The use of vitamins, anti-headache medication, oral contraceptives, stimulants or stress relievers, active plantbased medication, e.g. herbal teas, may not be recommended before diving. One of the reasons for the harmful effects
of such agents may be "contamination" by maintaining high concentrations of chemicals in the blood. This may lead
to an easier formation of a free gas phase in the blood. Some chemicals such as alcohol (alcohol is a component of
many liquid drugs, e.g. cough syrups) cause a change in the surface tension of blood, thus facilitating the formation of
a free gas phase in the blood.
9. It is important to pay attention to various types of implants and even fillings of treated teeth. Cases of toothache
induction with wrongly fitted or wrongly selected fillings are known. In such cases, it is recommended to consult one's
doctor about the possibility of diving, and during the treatment of teeth, it is necessary to inform that diving is
practiced.
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KONTEKST ORGANIZACYJNY
W Marynarce Wojennej RP, przy realizacji
niezależnych nurkowań w środowisku morskim, dla
klasycznej dekompresji zaprojektowanej ze stacjami
dekompresyjnymi co 3 mH O, technologia nurkowania
powinna zapewniać proces dekompresji awaryjnej
z możliwością odbycia ostatniej stacji dekompresyjnej na
głębokości 6 mH O. Postępowanie takie może być
przydatne przy zmianie wysokość fal w rejonie
nurkowania lub podczas planowania nurkowania przy
podwyższonym zafalowaniu rejonu. W takiej sytuacji
możliwość utrzymania się nurka na głębokości stacji
3 mH O
jest
problematyczna.
Ze
względów
organizacyjnych najlepiej przyjąć, że czas realizacji takiego
procesu dekompresji awaryjnej powinien być taki sam jak
dla dekompresji zasadniczej a pobyt na stacji 6 mH O
powinien stanowić sumę czasu pobytu na stacji 3 mH O
i 6 mH O.
W Marynarce Wojennej RP tradycyjnie wymaga
się aby system dekompresji pozwalał na realizację procesu
kompensacji utrudnionych warunków przechodzenia
dekompresji, umożliwiał zastosowania dekompresji
powierzchniowej,
przewidywał
zastosowanie
dekompresji kompensacyjnej itp. System taki powinien
składać się z procedur hiperbarycznych, w tym procedur
leczniczych, oraz zawierać wymagane uzbrojenie
techniczne i medyczne do ich przeprowadzenia. System
ten powinien być uzupełniony o podsystem ewakuacji
poszkodowanego nurka do specjalistycznego ośrodka
hiperbarycznego czy szpitala. Układ elementów systemu
zabezpieczenia realizacji procesów leczniczych może być
zapożyczony, lub opracowany na nowo i dedykowany
specjalnie systemowi prowadzenia prac nurkowych. Ze
względu na wykorzystywanie sprzętu niezależnego
SCUBA, system tabel rekompresji leczniczej TT62 powinien
przewidywać procedury lecznicze na wypadek
„wyrzucenia”
nurka
ze
znacznych
głębokości
z pominięciem stacji dekompresyjnych a w skutek tego
eksplozywnej dekompresji.
Wykorzystanie
aparatu
nurkowego
o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego SCR
i mieszanin o podwyższonej zawartości tlenu wymaga
opracowania procesu rekrutacji nurków i utrzymania ich
w kondycji. System musi uwzględniać parametry
zdrowotne nurków. Tutaj przyjęto, że będą one zgodne
z wymaganiami dla nurków wojskowych. Do procesu
kwalifikacji można dodać także dodatkowe kryteria63.
Przyjęty standard parametrów fizjologicznych nurka
stanowi wskazówkę przy opracowaniu procedury
realizacji efektywnego procesu dekompresji.
Zagrożenie wystąpieniem objawów choroby
ciśnieniowej DCS przyjęto na wyższym poziomie niż dla
nurków rekreacyjnych64. System może także zawierać
procedury realizacji procesu dekompresji jak dla nurków
rekreacyjnych, który będzie wykorzystywany podczas
szkolenia i treningów.
Ze względu na fakt opracowania technologii dla
procesu nurkowania z wykorzystaniem aparatu
nurkowego o półzamkniętym obiegu czynnika
oddechowego SCR powinna ona zawierać opracowane
i walidowane skuteczne procedury dla procesu płukania
przestrzeni oddechowej aparatu. Technologia powinna
zakładać, że nie będzie potrzeby realizacji procesu
przepłukania przestrzeni oddechowej aparatu podczas

ORGANISATIONAL CONTEXT
In the implementation of independent dives in
the marine environment by the Polish Navy, for the classic
decompression designed with decompression stations
every 3 mH2O, the diving technology should ensure the
emergency decompression process with the possibility of
having the last decompression station at a depth of
6 mH2O. Such a procedure may be useful in the case of
changes in wave height in the diving area or in the event of
diving in locations with high average wave heights. In such
a situation, the possibility of a diver remaining at the
station depth of 3 mH2O is problematic. For organisational
reasons, it is best to assume that the duration of the
emergency decompression process should be the same as
for the basic decompression and the stay at the 6 mH2O
station should be the sum of the stay at the 3 mH2O and
6 mH2O stations.
The Polish Navy has traditionally required that
the decompression system should permit to compensate
for difficult decompression transition conditions, allow for
surface decompression, provide for compensatory
decompression, etc. Such a system should consist of
hyperbaric procedures, including therapeutic procedures,
and provide the required technical and medical equipment
to carry them out. The system should be supplemented
with a subsystem for evacuation of injured divers to
a specialist hyperbaric centre or hospital. The elements of
the system securing the realisation of therapeutic
processes can be borrowed or developed anew and
dedicated especially to the system of conducting diving
works. Due to the use of autonomous SCUBA equipment,
the system of therapeutic recompression tables TT62
should provide for therapeutic procedures in case of
a diver being "thrown" from considerable depths
bypassing decompression stations and, as a result,
explosive decompression.
The use of semi-closed circuit SCR diving
apparatus and mixtures with increased oxygen content
requires the development of a recruitment process for
divers and maintaining those divers in good physical
condition. The system must take into account the health
parameters of the divers. The assumption here is that they
will be compatible with the requirements for military
divers. Additional criteria can also be added to the
qualification process63. The adopted standard of
physiological parameters of a diver is a guideline for the
development of a procedure for the implementation of an
effective decompression process.
A higher level of risk of developing symptoms of
decompression sickness (DCS) than would be considered
acceptable for recreational divers was assumed for this
decompression process64. The system may also include
procedures for decompression as for recreational divers,
which will be used during training.
Due to the fact of development of technology for
the diving process using semi-closed circuit rebreather
(SCR), it should include developed and validated effective
procedures for the process of breathing space flushing. The
technology should assume that there will be no need for
the implementation of the breathing space flushing
process while at the bottom. However, an effective flushing
procedure can always be used in the case of a suspected
loss of control over the composition of the breathing mix
that the diver is breathing. These procedures increase the
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pobytu na dnie. Zawsze będzie można jednak zastosować
skuteczną procedurę płukania przy podejrzeniu utraty
kontroli nad składem czynnika oddechowego, którym
oddycha nurek. Procedury te podwyższają zawartość tlenu
w obiegu stąd powinien być sprawdzony ich wpływ na
możliwość wystąpienia ośrodkowego zatrucia tlenowego
CNSyn.
Ważnym parametrem operacji nurkowej jest
możliwość obciążania nurka pracą. Wartość obciążenia
pracą jest powiązana z procesem wentylacji przestrzeni
oddechowej aparatu, a także z procesem dekompresji
i narastania zagrożenia ośrodkową toksycznością tlenową
CNSyn. Przyjęto tutaj obciążenie pracą średnio-ciężką65
oraz spoczynek66. Nie można także pominąć wpływu
ochrony cieplnej nurka na proces dekompresji.
Z analizy ryzyka wynika konieczność stosowania
podsystemów
awaryjnego
oddychania.
Systemy
awaryjnego oddychania mogą opierać się o możliwość
przejścia na oddychanie z integralnego zestawu butlowego
systemu
z
wykorzystaniem
redundantnego67
oddechowego. Taki proces zabezpiecza przed utratą
kontroli nad zasadniczym systemem oddechowym, nie zaś
przed utratą zapasu czynnika oddechowego. Z punktu
widzenia planowania procesu realizacji ekspozycji
i późniejszej dekompresji, zastosowanie awaryjnego
systemu oddechowego o innej zasadzie działania niż
system zasadniczy powinno uwzględniać zmiany
w zagrożeniu tlenową toksycznością ośrodkową CNSyn.
Jeśli założy się konieczność opracowania procedur użycia
systemów oddechowych niezależnych od używanego
aparatu nurkowego68 należy także uwzględnić fazę
nurkowania, dla której możliwe będzie przejście na
dekompresję awaryjną.
Dla zabezpieczenia opisanych procesów
zasadniczych i awaryjnych będzie potrzebny minimum69
system składający się z:

procedur
kwalifikacji
do
nurkowania
z wykorzystaniem przewidzianego aparatu
nurkowego oraz mieszanin oddechowych,

specjalnie zaprojektowanej i walidowanej
procedury dekompresji podstawowej wraz
z zasadami obciążania nurka pracą,

specjalnie zaprojektowanych i walidowanych
procedur dekompresji awaryjnej,

procedury płukania przestrzeni oddechowej
aparatu nurkowego z uwzględnieniem wzrostu
zagrożenia możliwością wystąpienia objawów
ośrodkowej toksyczności tlenowej CNSyn,

zapożyczonych lub nowo opracowanych
procedur leczniczych na wypadek wystąpienia
chorób nurkowych DCI,

wyposażenia hiperbarycznego i medycznego do
zabezpieczenia procesu leczenia chorób
nurkowych DCI i innych możliwych przypadków
chorobowych,

podsystememu
transportu
do
ośrodka
hiperbarycznego,

procedury szacowania zagrożenia ośrodkową
toksycznością tlenową CNSyn,

integralnego
podsystemu
awaryjnego
oddychania z aparatu nurkowego,

awaryjnych aparatów nurkowych,

podsystemu ochrony cieplnej nurka.
Jeśli zostanie wprowadzone wymaganie
akceleracji70 podstawowego procesu dekompresji poprzez
wykorzystanie tlenu na ostatnich stacjach

oxygen content in the circuit and their effect on the
possibility of occurrence of central oxygen toxicity
(CNSyn) should be investigated.
An important parameter of a diving operation is
the ability to burden the diver with work. The value of
workload is related to the process of ventilating the
breathing space of the rebreather, as well as to the process
of decompression and increasing risk of central oxygen
toxicity (CNSyn). In this case, medium-heavy65 workload
and rest66. have been assumed. The influence of thermal
protection of a diver on the decompression process must
also not be overlooked.
Risk analysis shows the need to use emergency
breathing subsystems. Emergency breathing systems may
be based on the possibility of transitioning to breathing
from an integral cylinder set using a redundant67 breathing
system. This process prevents loss of control over the main
respiratory system and not the loss of breathing mix
reserve. From the perspective of planning the exposure
process and subsequent decompression, the use of an
emergency respiratory system with a different mode of
action from that of the main system should take into
account variations in the risk of CNSyn. If it is considered
necessary to develop procedures for the use of respiratory
systems independent of the rebreather used68 account
should also be taken of the phase of diving for which
transition to emergency decompression will be possible.
In order to secure the described basic and
emergency processes, it is required to develop a minimal
system69 consisting of:

procedures for qualification for diving with the
intended rebreather and breathing mixtures,

a specially designed and validated procedure for
basic decompression, together with the rules for
the workload of the diver,

specially designed and validated emergency
decompression procedures,

procedures for flushing the breathing space of
the diving apparatus, taking into account the
increased risk of developing symptoms of central
oxygen toxicity CNSyn,

borrowed or newly developed therapeutic
procedures in the event of an occurrence of
diving sicknesses (DCI),

hyperbaric and medical equipment to secure the
process of treatment of DCI and other possible
cases,

transport subsystem to a hyperbaric facility,

procedures for estimating the risk of CNSyn,

an integral emergency breathing subsystem of
the rebreather,

emergency rebreathers,

diver thermal protection subsystem.
If the requirement for acceleration70 of the basic
decompression process by using oxygen at the last
decompression stations is introduced, the system must be
further extended not only by a validated procedure for the
oxygen decompression process, but also by the elements
resulting from the risk analysis carried out for this process.
The decompression procedure will need to
determine at what stage it is safe to transition to oxygen
decompression due to past exposure and increased oxygen
partial pressure, taking into account the resulting increase
in the risk of central oxygen toxicity (CNSyn). Regardless
of the time and depth of the transition to oxygen
decompression, an effective procedure should be sought
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dekompresyjnych, to system musi zostać dalej
rozbudowany nie tylko o walidowaną procedurę dla
procesu dekompresji tlenowej, lecz także o elementy
wynikające z analizy ryzyka przeprowadzonej dla tego
procesu.
Procedura prowadzenia procesu dekompresji
będzie wymagała określenia na jakim etapie można przejść
bezpiecznie na dekompresję tlenową ze względu na
odbytą już ekspozycję i podwyższone ciśnienie
cząstkowe tlenu, przy uwzględnieniu wynikającego stąd
wzrostu zagrożenia ośrodkową toksycznością tlenową
CNSyn. Niezależnie od momentu czasu i głębokości
przejścia na dekompresję tlenową należy poszukiwać
efektywnej procedury dla procesu płukania przestrzeni
oddechowej aparatu nurkowego tlenem. Bezpośrednio od
jej skuteczności zależeć będzie algorytm akceleracji
dekompresji. Oczywiście należy rozpatrzyć sposób
powtórnego przejścia w dowolnym momencie
z dekompresji tlenowej na dekompresję z wykorzystaniem
mieszaniny gazowej71.
Najlepiej, jeśli przeliczenie czasu dekompresji
pomiędzy procesem dekompresji z wykorzystaniem
mieszaniny oddechowej oraz tlenu będzie odbywało się
według prostej reguły. W takim przypadku wystarczy
podać czasy pobytu na stacjach dla zasadniczego rozkładu
dekompresji z zastosowaniem dekompresji tlenowej.
Awaryjna dekompresja z wykorzystaniem mieszaniny
oddechowej będzie stanowić przeliczenie czasów pobytu
na stacjach przy oddychaniu tlenem. Zmiana czynnika
oddechowego podczas dekompresji będzie wymagała
opracowania zasad płukania przestrzenni oddechowej
aparatu. Na wypadek awarii zasilania tlenem z aparatu
nurkowego można także rozpatrzyć rozbudowanie
systemu o zewnętrzne systemy oddychania tlenem72.
Wykorzystanie systemu dekompresji tlenowej
i awaryjnej dekompresji realizowanej przy oddychaniu
cyrkulującą
mieszaniną
oddechową
może
się
skomplikować, jeżeli nadal będzie utrzymane wymaganie,
jak dla systemów morskich, z ostatnią stacją
dekompresyjną na 6 mH O. Postawienie takiego
wymagania dla wszystkich rozkładów dekompresji może
spowodować, że proces dekompresji zasadniczej będzie
zbyt konserwatywny i z tego powodu nieefektywny
z punktu widzenia prowadzenia militarnych operacji
nurkowych. W takim przypadku można zrezygnować ze
stawiania takiego wymagania procesowi dekompresji
awaryjnej i opracować dwa systemy dekompresji,
wykorzystywane zależnie od tego czy nurkowanie będzie
zabezpieczone w inne źródła zasilania tlenem na wypadek
awarii zasilania z integralnego zestawu butlowego aparatu
nurkowego czy też nie.
Dla systemów morskich atrakcyjny do
wykorzystania wydaje się proces dekompresji
powierzchniowej. Realizacja procesu dekompresji
powierzchniowej umożliwia dla niektórych stacji
dekompresyjnych przerwanie procesu dekompresji
w wodzie, szybkie wynurzenie i dotarcie do komory
dekompresyjnej. Następnie sprężenie i odbycie reszty
dekompresji już na powierzchni w komorze
dekompresyjnej. Taki proces zmniejsza zagrożenie nurka
związane z przebywaniem pod wodą, lecz naraża na stres
związany z przerwaniem procesu dekompresji. Istnieją
dowody na to, że przerwanie dekompresji może trwać do
7 min73. Jest to czas stosunkowo krótki na wynurzenie,
dotarcie do komory dekompresyjnej, częściowe
rozebranie nurka i powtórne sprężenie. Systemy
dekompresji powierzchniowej, jako zasadnicze procedury

for the process of ventilating the breathing space of the
rebreather with oxygen.
The decompression acceleration algorithm will
depend directly on its effectiveness. Of course, it is
necessary to consider the procedure of switching from
oxygen decompression to decompression using a gas
mixture at any time71. It is best if the decompression time
between
the
decompression
process
using
a respiratory mixture and oxygen is calculated according
to a simple rule. In this case, it is sufficient to specify the
duration of the stay at the stations for the basic
decompression schedule using oxygen decompression.
Emergency decompression using a breathing mixture will
be the calculation of the time spent at stations breathing
oxygen. The change of the breathing mix during
decompression will require the development of rules for
flushing the breathing space of the device. In case of
a failure of the oxygen supply from the rebreather, it is also
possible to consider extending the system with external
oxygen breathing systems72.
The use of an oxygen decompression system and
emergency decompression when breathing the circulating
breathing mixture may become complicated if the
requirement for marine systems, with the last
decompression station at 6 mH2O, is maintained. Such
a requirement for all decompression schedules may make
the primary decompression process too conservative and
thus ineffective from the point of view of military diving
operations. In this case, it is possible to dispense with this
requirement for emergency decompression and to develop
two decompression systems depending on whether or not
the dive will be protected by other oxygen sources in the
event of a malfunction in the supply from the integral
cylinder set of the rebreather.
For marine systems, it seems attractive to use the
surface decompression process. For some decompression
stations, the process of surface decompression enables
interruption of the decompression process in water, rapid
ascent and entering the decompression chamber. Then the
compression and completion of the rest of the
decompression is performed on the surface in the
decompression chamber. Such a procedure reduces the
diver's risk associated with being underwater, but exposes
the diver to stress associated with interrupting the
decompression process. Evidence shows that interruption
of decompression can last up to 7 min73. It is a relatively
short time for ascent, reaching the decompression
chamber, partial removal of the diver's gear and recompression. Surface decompression systems, as the basic
procedures for the decompression process, are used for
tethered dives, carried out from a surface platform
equipped with a decompression chamber74. For
independent dives, such procedures only serve emergency
functions.
The system for conducting underwater works
may not provide for repetitive dives, but should normalise
the rest time that should elapse before the next dive.

CONTEXT RELATED TO EQUIPMENT

The most used mixture for supplying open-circuit
apparatuses is the premix, which fills the cylinders
supplying the demand regulator, although it is possible to
have designs that produce the breathing mix during the
diving process from gas components75. One of the options
to consider is an open-circuit apparatuses supplied with
air and oxygen, which adjusts the oxygen content x& in the
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realizacji procesu dekompresji, stosowane są przy
nurkowaniach przewodowych, realizowanych z platformy
nawodnej wyposażonej w komorę dekompresyjną74. Dla
nurkowań niezależnych takie procedury pełnią jedynie
funkcje awaryjne.
System prowadzenia prac podwodnych może nie
przewidywać możliwości prowadzenia nurkowań
powtarzalnych, powinien jednak normować czas
odpoczynku jaki powinien upłynąć do powtórnego
nurkowania.

KONTEKST SPRZĘTOWY
Do zasilania aparatów nurkowych o otwartym
obiegu
czynnika
oddechowego
najczęściej
wykorzystywany jest premix, którym napełnione są butle
zasilające regulator zapotrzebowania, choć możliwe są
konstrukcje wytwarzające czynnik oddechowy podczas
procesu nurkowania z komponentów gazowych75. Do
pomyślenia jest konstrukcja aparatu o otwartym obiegu
czynnika oddechowego zasilanego powietrzem i tlenem
dopasowująca zawartość tlenu x& w komponowanej
dynamicznie mieszaninie powietrzno-tlenowej zależnie od
głębokości nurkowania H, podobnie jak dla aparatów
o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego,
przykładowo w polskim SCR KSZYK SCUBA [13]. W takim
przypadku należałoby znać funkcję realizującą algorytm
mieszania gazów z komponentów x& = f(H) i na podstawie
zawartości tlenu x& ocenić jego ciśnienie cząstkowe p& oraz
ciśnienia cząstkowe innych gazów (pC . . p• ). Ciśnienie
cząstkowe tlenu p& i innych gazów (pC . . p• ) stanowi
podstawę do szacowania dekompresji, ekspozycji na różne
formy zatrucia tlenowego oraz toksycznego oddziaływania
gazów76.
Sytuacja ulegnie komplikacji, jeśli w procesie
nurkowania będą zmieniane rodzaje czynników
oddechowych77. Wtedy należy uwzględnić możliwość
wystąpienia zjawiska kontrdyfuzji, także izobarycznej.
Zarówno skład czynnika oddechowego (xC . . x• , x& ), jak
i ciśnienia cząstkowe78 komponentów czynnika
oddechowego (pC . . p• , p& ), dla różnych typów aparatów
nurkowych mogą być skomplikowanymi funkcjami
głębokości
H:
(xC . . x• , x& ) = f(H),
(pC . . p• , p& ) =
= f(H).
Aparaty o otwartym obiegu czynnika
oddechowego dostosowują się do akcji oddechowej nurka,
stąd ograniczenia związane z obciążeniem pracą W są
związane z wytrenowaniem nurka i oporami stawianymi
przez system oddechowy aparatu. Nie należy jednak
planować wykonywania w nich wysiłku ciężkiego79
podczas nurkowań niezależnych i przewodowych poza
strefą saturacji z powodów podanych powyżej.
W aparatach o zamkniętym obiegu czynnika
oddechowego, poza utrzymaniem składu czynnika
oddechowego (xC . . x• , x& ) = f(H, t) w funkcji głębokości
H i czasu t, ważnym jest wiarogodność algorytmu
utrzymania ciśnień cząstkowych gazów komponentów
czynnika oddechowego (pC . . p• , p& ) ≅ idem w reakcji na
wymuszenia. Przykładowo, na zmiany konsumpcji tlenu
vI na skutek zmiany obciążenia pracą W wymuszające
najczęściej80 zmiany strumienia tlenu VI& dozowanego do
obiegu oddechowego: VI& = f(vI ).
Aparaty tego typu projektowane są tak, aby
oszczędnie
gospodarować
zasobami
czynnika
oddechowego, stąd muszą w umiarkowanie szybki sposób
realizować reakcję na wymuszenia. W przeciwnym razie,

dynamically composed air-oxygen mixture depending on
the diving depth H, similarly as for semi-closed-circuit
rebreathers, e.g. the Polish SCR KSZYK SCUBA [13]. In such
a case it is necessary to know the function realising the
algorithm of mixing gases from components x& = f(H) and
to assess on the basis of oxygen content x& its partial
pressure p& as well as the partial pressures of other gases
(pC . . p• ). The partial pressure of oxygen p& and other gases
(pC . . p• ) is the basis for estimating decompression,
exposure to various forms of oxygen poisoning and toxic
effects of gases76.
The situation will become more complicated if
the types of breathing mixes are changed during the diving
process77. In this case, the possibility of counter-diffusion,
including isobaric, should be taken into account. Both the
composition of the breathing mix (xC . . x• , x& ) and the
partial pressures78 of its components (pC . . p• , p& ) for the
different types of rebreathers can represent complex
functions of depth H: (xC . . x• , x& ) = f(H), (pC . . p• , p& ) =
= f(H).
Open-circuit apparatuses adapt to the breathing
action of the diver, hence the limitations of workload W are
related to the training of the diver and the constraints of
the breathing system. However, it is not advisable to plan
for heavy effort79 during independent and tethered dives
outside the saturation zone for the reasons given above.
In closed-circuit rebreathers, in addition to
maintaining the composition of the breathing mix
function
of
depth
(xC . . x• , x& ) = f(H, t),va
H and time t, the reliability of the algorithm for maintaining
the partial pressures of gas components of the breathing
mix (pC . . p• , p& ) ≅ idem in response to forced actions is
important. For example, to changes in the consumption of
oxygen vI as a result of a change in workload W
necessitating most often80 changes in the oxygen stream VI&
dosed
into
the
respiratory
circuit:
VI& = f(vI ).
The devices of this type are designed in such
a way as to economize on the supply of the breathing mix,
hence they have to be able to react moderately quickly to
forced action. Otherwise, minor fluctuations in the
maintenance of a certain depth↑ H ↓ could result in an
unjustified loss of the breathing mix. Hence, deviations
from the stable oxygen content statex& M idem, for
example with rapid changes in the workload81 W, may
cause instability in the algorithm for maintaining the
composition of the inhaled breathing mix ↑ (xC . . x• , x& ) ↓,
thus posing an additional risk. The algorithm used in
closed-circuit rebreathers is ideal for sustained light effort.
Therefore, even with the use of combat oxygen devices, it
assumes planning rather low speed of movement during
a combat mission. The planned effort should be relatively
constant, both based on purely mechanical or
electronically controlled mechatronic actuators82, so that
the system of supplementing the deficiencies in oxygen
x& = f(vI , H) or the breathing mix (xC . . x• ) = f(H), was able
to correctly interpret the situation and respond with an
adequate action.
In a semi-closed circuit rebreather, fresh
breathing mix is dynamically mixed with the regenerated
one. Determining the function (xC . . xN• , x& ) = f(vI , H, t) of the
composition (xC . . x• , x& ) of the breathing mix inhaled by the
diver depending on the consumption of oxygen
vI , depth H and exposure time t is a fundamental problem
when planning safe hyperbaric exposure and subsequent
decompression. Most often such devices perform
a predefined function to obtain the composition of the
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breathing mix (xC . . x• , x& ) = f(vI , H) mechanically83.
drobne wahania w zakresie utrzymania się na określonej
Predefining an algorithm to maintain a constant, assumed
głębokości ↑ H ↓ mogłyby spowodować nieuzasadnioną
composition of the breathing mix inhaled by a diver
utratę czynnika oddechowego. Stąd odstępstwa od stanu
(xC . . x• , x& ) = f(vI , H) = const requires the adoption of
stabilnego zawartości tlenu x& M idem, przykładowo przy
assumptions concerning the individual parameters of
szybkich zmianach obciążenia pracą81 W, mogą
a diver θ and the permitted tolerances for deviations from
powodować rozchwianie algorytmu utrzymywania składu
these values ∆θ. Subsequent selection of divers, requires
wdychanego czynnika oddechowego ↑ (xC . . x• , x& ) ↓ tak, że
checking the fulfilment of the assumptions underlying the
będzie on stwarzał dodatkowe zagrożenie. Algorytm
design of the algorithm for maintaining the assumed
realizowany w aparatach o zamkniętym obiegu czynnika
composition of the breathing mix inhaled by the diver
oddechowego
doskonale
sprawdza
się
przy
(xC . . xN , x& ) = f(vI , H).
wydatkowanym stałym wysiłku lekkim. Stąd nawet przy
wykorzystaniu bojowych aparatów tlenowych zakłada
The assumed individual parameters θ do not
raczej planowanie niewielkiej szybkości przemieszczania
always have to be met by a diver, especially when
się podczas misji bojowej. Planowany wysiłek powinien
accompanied by such phenomena as: sports vagotonia84,
być względnie stały, zarówno oparty o czysto mechaniczne
bradycardia85, significant muscle tissue development,
czy sterowane elektronicznie mechatroniczne aktuatory82,
being overweight or underweight, etc. Hence divers should
aby
system
uzupełniania
ubytków
tlenu
be initially classified to diving using semi-closed circuit
x& = f(vI , H) czy czynnika oddechowego (xC . . x• ) = f(H), był
rebreathers with regard to the fulfilment of the assumed
w stanie prawidłowo odczytać sytuację i odpowiedzieć
individual parameters θ when designing the device and
adekwatnym działaniem.
diving technology.
W
półzamkniętym
obiegu
czynnika
Individual parameters of divers θ change with the
oddechowego świeży czynnik oddechowy miesza się
age and the degree of his/her preparation/training.
dynamicznie ze zregenerowanym. Ustalenie funkcji
Annual medical screening does not focus on these changes.
(xC . . xN• , x& ) = f(vI , H, t) składu (xC . . x• , x& ) czynnika
Its task is to check the general state of health and not the
level of training or fulfilment of individual parameters
oddechowego wdychanego przez nurka w zależności od
θ being the basis for the safe use of diving apparatuses.
konsumpcji tlenu vI , głębokości H i czasu ekspozycji
Therefore, one-time certification to dive with special
t stanowi podstawowy problem przy planowaniu
diving devices may no longer be justified as divers age, or
bezpiecznej ekspozycji hiperbarycznej oraz późniejszej
if their training is not kept up to date86. It seems good
dekompresji. Najczęściej aparaty takie realizują
practice to check the essential for safety individual
predefiniowaną funkcję uzyskiwania składu czynnika
parameters of a diver θ during each training course to
oddechowego
(xC . . x• , x& ) = f(vI , H)
na
drodze
obtain higher diving qualifications.
mechanicznej83.
In the process of diving safety analysis in the
Predefiniowanie algorytmu utrzymania stałego,
Navy of the Republic of Poland, it is crucial to properly
założonego składu czynnika oddechowego wdychanego
prepare the dive in terms of the diver's condition,
przez nurka (xC . . x• , x& ) = f(vI , H) = const wymaga
efficiency and decompression, because the individual
poczynienia
założeń
dotyczących
parametrów
parameters of a diver θ sometimes undergo significant
osobniczych nurka θ oraz dozwolonych zakresów
fluctuations as a result of adaptation training or its
tolerancji dla odchyleń od tych wartości ∆θ. Późniejszy
discontinuation. Control of individual parameters of
dobór nurków wymaga sprawdzenia wypełnienia
a diver θ is possible during mandatory training using
poczynionych założeń leżących podstaw projektowania
hyperbaric exercise simulators, preferably hyperbaric
algorytmu utrzymania założonego składu czynnika
swimming simulators87, as part of the prevention of
oddechowego wdychanego przez nurka (xC . . xN , x& ) =
potentially dangerous situations.
= f(vI , H). Założone parametry osobnicze θ nie zawsze
The level of diving safety is closely related to the
muszą być spełnione przez nurka, zwłaszcza gdy zachodzą
risks posed by the equipment and technology used88.
takie fenomeny jak: sportowa wagotonia84, bradykardia85,
The presented project focuses on elements of the
znaczna rozbudowa tkanki mięśniowej, nadwaga,
diver's equipment, i.e. the SCR CRABE SCUBA rebreather
niedowaga itp. Stąd nurkowie powinni być wstępnie
and the resulting risk of decompression sickness (DCS) and
klasyfikowani do nurkowań przy wykorzystaniu aparatów
central form of oxygen toxicity (CNSyn), in the tactical
nurkowych o półzamkniętym obiegu czynnika
context of MCM mine-warfare. Important elements of the
oddechowego ze względu na spełnienie założonych
diving equipment, include XBS89, diving suits90, gas
parametrów osobniczych θ przy konstruowaniu aparatu
analysers91, decompression meters, etc.
oraz technologii nurkowania.
Parametry osobnicze nurka θ ulegają zmianie
wraz
z
wiekiem
nurka
i
stopniem
jego
TACTICAL CONTEXT
przygotowania/wytrenowania. Coroczne przesiewowe
badania lekarskie nie skupiają się na tych zmianach. Ich
In military diving, the use of diving equipment as
zadaniem jest sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia nie zaś
structural components of a system ensuring the
poziomu wytrenowania czy spełnienia parametrów
implementation of processes resulting from the adoption
osobniczych θ leżących u podstaw bezpiecznego
of specific tactics92 plays a dominant role. In the
wykorzystania aparatów nurkowych. Stąd jednorazowe
understanding of the tasks of the described project, dives
dopuszczenie do nurkowania przy wykorzystaniu
constitute an element of the system aimed at ensuring the
specjalnych aparatów nurkowych może stracić sens wraz
protection of our own forces and public safety, which can
ze starzeniem się nurka lub aktualnym stanem jego
be divided into three subsystems: MCM93, EOD94, and
wytrenowania86. Wydaje się dobrą praktyką sprawdzanie
IEDD95.
kluczowych dla bezpieczeństwa parametrów osobniczych
MCM activities are processes implemented in the
nurka θ podczas każdego szkolenia na wyższe
mine-warfare System. The elements of the mine-warfare
uprawnienia nurkowe.
system are specialised vessels, traditionally divided into
Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Polish Naval Academy
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W procesie analizy bezpieczeństwa nurkowania
w Marynarce Wojennej RP kluczowe jest odpowiednie
przygotowanie
kondycyjne,
wydolnościowe
i dekompresyjne nurka, gdyż parametry osobnicze nurka
θ ulegają czasami znacznym fluktuacjom w skutek
treningu adaptacyjnego lub jego zaniechania. Kontrola
parametrów osobniczych nurka θ możliwa jest podczas
obowiązkowych treningów, gdy odbywają się one przy
wykorzystaniu
wysiłkowych
symulatorów
hiperbarycznych, najlepiej hiperbarycznych symulatorów
pływania87, stanowiąc element zapobiegania sytuacjom
potencjalnie niebezpiecznym.
Poziom bezpieczeństwa nurkowania ściśle zależy
od zagrożenia stwarzanego przez wykorzystywany sprzęt,
wyposażenie i technologię88.
Przytoczony projekt skupia się na elemencie
wyposażenia nurka jaki stanowi aparat nurkowy typu
SCR CRABE SCUBA i wynikającym stąd zagrożeniem
chorobą ciśnieniową DCS oraz ośrodkową formą
toksyczności tlenowej CNSyn, w kontekście taktycznym
wojny minowej MCM. Ważnymi elementami systemu jest
wyposażenie nurkowe, jak dodatkowe systemy awaryjne
XBS89, skafandry nurkowe90, analizatory gazowe91,
dekompresjometry itp.

KONTEKST TAKTYCZNY
W nurkowaniach wojskowych dominującą rolę
odgrywa wykorzystanie sprzętu i wyposażenia nurkowego
jako elementów strukturalnych systemu zapewniającego
realizację procesów wynikających z przyjęcia określonej
taktyki92. W rozumieniu zadań opisywanego projektu,
nurkowania stanowią element systemu służący procesom
zapewnienia ochrony sił własnych oraz bezpieczeństwa
publicznego, które można podzielić na trzy podsystemy:
MCM93, EOD94 oraz IED95.
Działania MCM są procesami realizowanymi
w systemie wojny minowej. Elementami systemu wojny
minowej są specjalizowane jednostki pływające, dzielone
tradycyjnie na: mine sweepers i mine hunters, lecz obecnie
ten podział uległ zatarciu i można przyjąć, że
w nowoczesnych marynarkach wojennych istnieje jedna
klasa okrętu wojny minowej MCMV96. Do pierwszych
zalicza się tradycyjne trałowce, które przechodząc nad
polem minowym ciągną za sobą trały symulujące pola
fizyczne okrętów wymuszając eksplozje miny lub
podcięcie miny kotwicznej i rozstrzelanie jej na
powierzchni. Drugi typ jednostek pływających rozwinął
się do MCMV i stanowi wszechstronnie wyposażony okręt
do realizacji procesów poszukiwania i neutralizacji min,
zwłaszcza inteligentnych.
Zazwyczaj
MCMV
wyposażone
są
w autonomiczne pojazdy podwodne AUV97/UUV98 do
wykonania zwiadu w celu skolekcjonowania na mapie
cyfrowej potencjalnych celów, które mogą być
neutralizowane przez inne autonomiczne AUV lub
kablowo sterowane pojazdy podwodne ROUV99. Pojazdy te
mogą przenosić specjalne ładunki do neutralizacji
podejrzanych obiektów, prowadzić ich „bombardowanie”
specjalnymi ładunkami detonowanymi później zdalnie po
odejściu pojazdu w rejon bezpieczny czy mogą stanowić
sobą samobieżny ładunek wybuchowy. Najczęściej okręt
wyposażony jest także w ROUV wyposażony w różnego
rodzaju sensory do skanowania akwenu przed okrętem100
oraz system holowany wyposażony w podobne sensory do
skanowania dna. Na wyposażeniu takiej jednostki może

two groups: mine sweepers and mine hunters, but
nowadays this division has become blurred and it can be
assumed that in modern navies there is a single class of
vessels used in this respect, i.e. MCMV96. The first of these
are the traditional minesweepers, which, when passing
over the minefield, drag the trawls that simulate the
physical fields of ships, forcing mine explosions or
undercutting an anchor mine and shooting it on the
surface. The second type of vessel has developed into an
MCMV and is a comprehensively equipped vessel for the
implementation of mine searches and neutralisation
processes, in particular intelligent mines. Typically,
MCMVs are equipped with autonomous AUVs97/UUVs98 for
reconnaissance in order to collect on a digital map
potential targets that can be neutralised by other
autonomous AUVs or ROUVs99. Such vehicles can carry
special explosives for neutralisation of suspicious objects,
‘bombard’ them with the use of dedicated explosives
detonated remotely after the vehicle has entered a safe
area, or with a self-propelled explosive charge.
Most commonly, a ship is also equipped with an
ROUV fitted with various sensors to scan the basin ahead
of the ship100 and a towed system equipped with similar
sensors for scanning the seabed. Such a vessel may be
equipped with an intelligent trawl system simulating
physical fields of different classes of ships. It is most often
towed by an MCMV-based surface unmanned ASV101. The
ship is a part of the network-centric102 system of larger
anti-mine forces103. Such units usually have divers
prepared to carry out rescue operations104 and serve as
one of the elements of mitigating the threat from sea
mines.
It is possible for MCM divers to perform dives
from small vessels operating from the shore or carried by
ships105. Their tasks may include reconnaissance, less
often liquidation or partition of defence infrastructure of
hydrotechnical objects or bank reinforcement106.
In the part concerning MCM activities, the
presented project focuses on rescue operations of MCM
equipment, neutralisation of intelligent mines and the
blinding of electronic defence infrastructure of maritime
objects.
The EOD activities focus on the elimination of
dangerous explosives, in the form of undetonated military
explosives UXO107 as remains from: wars, bases, military
exercises, etc. Owing to the related risk, these activities are
treated as combat activities carried out in conditions of
peace108. An important variation of these activities are IED
operations focused on counteracting UXO not recognised
as typical military equipment. At least theoretically, EOD
operations pose less of a threat, because the way of
proceeding results from catalogued algorithms of handling
UOX of military origin, which typically have the possibility
of deactivation when set to being irremovable, or the
defence system of an intelligent object.
Unfortunately, even relatively primitive IEDs can
be irremovable otherwise than by their controlled
detonation, and the only countermeasure to reduce the
impact is to rapidly divert the shock wave in a different
direction109 or to use protective screens110. In some cases
it is possible to use jamming111 against the electronic
devices applied, however often these are relatively
primitive electrical devices, which can be deactivated only
mechanically, for example by shooting them with various
kinds of bullets112 from a cannon or with a cumulative EFP
charge113, burning with a thermite charge, melting of an
explosive material, etc. The project by its nature is
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być system inteligentnego trału symulujący pola fizyczne
różnych klas okrętów. Jest on najczęściej holowany przez
bazujący na MCMV nawodny pojazd bezzałogowy ASV101.
Okręt stanowi element sieciocentrycznego102 systemu
większych sił przeciwminowych103. Jednostki takie
posiadają zazwyczaj nurków przygotowanych do
prowadzenia operacji ratowniczych104 oraz jako jeden
z elementów przeciwdziałania zagrożeniu ze strony min
morskich.
Możliwe jest działanie nurków MCM z małych
jednostek pływających, operujących z brzegu lub
przewożonych przez okręty105. Do ich zadań można
zaliczyć rozpoznanie zwiadowcze, rzadziej prace
likwidacyjne lub rozgrodzeniowe infrastruktury obrony
obiektów hydrotechnicznych lub umocnienia brzegu106.
Przedstawiany projekt w części dotyczącej
działań MCM skupiając się nad działaniami ratowniczymi
wyposażenia MCM, neutralizacji min inteligentnych oraz
oślepienia elektronicznej infrastruktury obronnej
obiektów morskich.
Działania EOD skoncentrowane są na usuwaniu
niebezpiecznych ładunków wybuchowych, zarówno
w postaci niezdetonowanych wojskowych ładunków
wybuchowych UXO107 jako pozostałości: wojennych, po
bazach, ćwiczeniach wojskowych itp. Ze względu na
zagrożenie działania te traktowane są jako dziłania bojowe
realizowane także w warunkach pokoju108. Ważną
odmianą tych działań, są operacje IED skupiające się na
przeciwdziałaniu UXO nierozpoznanego jako typowe
wyposażenie wojskowe. Przynajmniej teoretycznie,
działania EOD stwarzają mniejsze zagrożenie, gdyż sposób
postępowania wynika ze skatalogowanych algorytmów
postepowania z UOX pochodzenia wojskowego, które
zazwyczaj posiadają możliwość dezaktywacji przy
ustawieniu na nieusuwalność, czy systemu obrony obiektu
inteligentnego. Niestety nawet stosunkowo prymitywne
urządzenia IED mogą być nieusuwalne inaczej, jak przez
ich
kontrolowane
zdetonowanie
a
jedynym
przeciwdziałaniem zmniejszającym rażenie jest raptowne
skierowanie fali uderzeniowej w inną stronę109 lub
zastosowanie osłon110.
W niektórych przypadkach można próbować
zastosować
przeciw
wykorzystanej
elektronice
jamming111. Często są to jednak stosunkowo prymitywne
urządzenia elektryczne, które można próbować
dezaktywować jedynie mechanicznie, przykładowo
poprzez ich przestrzelenie różnymi pociskami112
z armatki czy ładunkiem kumulacyjnym EFP113,
przepalenie ładunkiem termitowym, wytopienie materiału
wybuchowego itp. Projekt ze swej natury związany jest
z działaniami MCM oraz EOD pomijając działania IED, gdyż
problematyka IED jest ściśle powiązana z parametrami pól
fizycznych generowanych przez sprzęt nurkowy nie jest
zaś ściśle z technologią nurkowania, choć procesy płukania
przestrzeni oddechowej aparatu są niezwykle istotne
z punktu widzenia emitowania szumu do akwenu.
Z punktu widzenia taktycznego analiza ryzyka
ukierunkowana jest na akceptowanie innych poziomów
zagrożenia niż akceptowany poziom zagrożenia
wynikający z analizy ryzyka bezpieczeństwa operacji
nurkowych. Jest to oczywiste gdyż oba podejścia odnoszą
się do różnych celów. Jednak, przy taktycznym planowaniu
operacji nurkowych należy uwzględniać uwarunkowania
także dotyczące technologii nurkowania. Przykładowo, dla
hipotetycznego scenariusza operacji desantowania,
analiza
ryzyka
operacji
skrytego
rozpoznania
i ewentualnego przygotowania rozgrodzenia podwodnych

connected with the MCM and EOD activities, omitting the
IED activities, as the IED is closely related to the
parameters of physical fields generated by diving
equipment and is not strictly related to the diving
technology, although the processes of flushing the
breathing space of the device are extremely important
from the point of view of emitting noise into the body of
water.
From a tactical point of view, risk analysis is
aimed at accepting levels of threat other than the levels
resulting from the risk analysis of diving operations. This
is obvious as both approaches relate to different
objectives. However, the tactical planning of diving
operations must also take into account the conditions of
the diving technology. For example, for a hypothetical
scenario of an operation to land members of the armed
forces at a specific location. the analysis of the risk of
a hidden reconnaissance operation and the possible
preparation of separation of underwater minefields by
divers, from a tactical point of view, is aimed at
determining the probability of effective performance of the
task at the assumed level of confidence114.
The protection of navigable waterways should be
implemented safely and quickly. It is not always possible
for MCMV units to be called in to deal with drifting mines
observed by vessels which themselves are not equipped to
deal with the task . In this case, typical drifting mines may
be cleared by VSW divers/swimmers115, who, operating
from helicopters, and may be dropped into the water and
place a remotely activated charge in the proximity of the
drifting mine116 or on it. Intelligent mine countermeasures
on a navigable route cannot always be achieved by
underwater vehicles or self-propelled charges on account
of the region or the expected operation of the mine117.
Since vehicles are more easily and more likely to be
detected by the sensors of such mines, the use of divers
remains, as they have a high possibility of masking
themselves against the background of normal physical
fields occurring in the water. A diver can precisely set
a small, non-electrically ignited cumulative charge, crosswire a mine until it is detonated by a self-propelled charge
or prepare it for towing.
Underwater IED activities are practically always
carried out by VSW swimmers or divers.
Counteracting terrorist attacks or actions in
asymmetric conflict where suicide divers are being used is
based on the use of unmanned equipment, manned
equipment, SRT diving operations, etc. Knowledge of the
capabilities of divers in such cases is extremely important,
not only to estimate the risk to their own forces, but also
the potential of terrorist/suicide divers.
During the implementation of the project data for
tactical risk analysis for typical scenarios of underwater
operations will be compiled in conjunction with the risk of
decompression sickness (DCS) or central oxygen toxicity
(CNSyn).

RESEARCH CONTEXT

At the very beginning of work on decompression systems
for diving devices in Poland118 it was noted that domestic
progress is possible only through seeking deterministic
models119. Consistent adherence to this assumption by
three generations of researchers has led to the
development of reliable and effective, though arduous,
methodology120.
In the applied research approach, the methods of
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zapór minowych przez nurków, z taktycznego punktu
widzenia
nakierowana
jest
na
określenie
prawdopodobieństwa skutecznego wykonania zadania na
założonym poziomie ufności114.
Ochrona szlaków żeglownych powinna być
realizowana pewnie i szybko. Nie zawsze rozpoznanie min
dryfujących przez jednostki nie posiadające wyposażenia
do ich likwidacji może być skompensowane szybkim
dojściem jednostki MCMV w rejon. W takim przypadku do
likwidacji typowych min dryfujących można użyć
nurków/pływaków VSW115, którzy operując ze
śmigłowców mogą być zrzucani do wody i umieścić zdalnie
odpalany ładunek w jej pobliżu116 lub na korpusie.
Przeciwdziałanie minom inteligentnym na szlaku
żeglownym nie zawsze może być realizowane przez
pojazdy podwodne czy ładunki samobieżne ze względu na
rejon czy przewidywany sposób działania miny117.
Ponieważ pojazdy są łatwiej i z większym
prawdopodobieństwem detektowane przez sensory takich
min pozostaje użycie nurków, którzy posiadają dużą
możliwość maskowania się na tle normalnych pól
fizycznych występujących w akwenie. Nurek może
precyzyjnie ustawić mały ładunek kumulacyjny odpalany
nieelektrycznie, sieciować minę do czasu jej detonacji
przez ładunek samobieżny lub przygotować do
odholowania.
Podwodne działania IED właściwie zawsze
realizowane są jedynie przez pływaków VSW czy nurków.
Przeciwdziałanie atakom terrorystycznym czy
działaniom w konflikcie asymetrycznym z użyciem
nurków samobójców opiera się o użycie sprzętu
bezzałogowego, załogowego, działania nurków SRT itp.
Znajomość możliwości nurków w takich przypadkach jest
niezwykle istotna, nie tylko ze względu na szacowanie
ryzyka dla sił własnych, lecz także na szacowanie
potencjału nurków terrorystów/samobójców.
Podczas realizacji projektu należy niejako przy
okazji zbierać dane do analizy ryzyka sytuacji taktycznej
dla typowych scenariuszy operacji podwodnych
w powiązaniu z zagrożeniem chorobą dekompresyjną DCS
czy ośrodkowym zatruciem tlenowym CNSyn.

predicting the behaviour of the ergonomic diverrebreather system were divided into a number of
interrelated models121 6 fig. 1. On the basis of the
validation studies conducted to date, it seems that the
analytical breakdown into partial models does not cause
the generation of significant errors in their synthesis into
a holistic model and their use according to the holistic
approach.
Ventilation modelling by means of differential
equations has been known for centuries. These are
relatively simple equations that can be solved by
mathematical analysis methods.

KONTEKST BADAWCZY
Od samego początku prowadzenia prac nad
systemami dekompresji dla aparatów nurkowych
w Polsce118 zauważono, że postęp krajowy jest możliwy
jedynie
poprzez
poszukiwanie
modeli
deterministycznych119. Konsekwentnie trzymanie się tego
założenia przez trzy pokolenia badaczy doprowadziło do
opracowania wiarogodnych i efektywnych, choć
żmudnych metodyk postępowania120.
W stosowanym podejściu badawczym sposób
przewidywania zachowania ergonomicznego systemu
nurek6aparat nurkowy został rozbity na szereg
powiązanych ze sobą modeli121 6 rys. 1. Na podstawie
dotychczas przeprowadzonych badań walidacyjnych
wydaje się, że analityczne rozbicie na modele cząstkowe
nie powoduje generowania istotnych błędów przy ich
syntezie w model całościowy i wykorzystania według
podejścia holistycznego.
Sposoby modelowania wentylacji za pomocą
równań różniczkowych są znane od wieków. Są to
stosunkowo proste równania, które mogą być rozwiązane
metodami analizy matematycznej.
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Fig. 1. Model sequence.
Rys. 1 Następstwo modeli.

Jednak ich przydatność do niedawna była
kwestionowana ze względu na brak możliwości
wystarczająco
dokładnego
ustalenia
niektórych
parametrów tych modeli122. Dlatego inżynieria wentylacji
opiera się na modelach półempirycznych wywodzących się
z przybliżonego rozwiązywania równania różniczkowego
metodami analizy wymiarowej.
Pierwszy raz bariery związane z zastosowaniem
podejścia deterministycznego do procesu wentylacji
zostały przełamane ok. 15 lat temu. Umożliwiło to
opanowanie modelowania deterministycznego wentylacji
okrętu podwodnego, komory hiperbarycznej czy
wyrobiska górniczego [14]. Wykorzystanie tych osiągnięć
w inżynierii przemysłowej i sanitarnej mogłaby
doprowadzić do zmiany podejścia do problemów
wentylacji.
Wcześniejsze badania nad wentylacją aparatu
nurkowego o półzamkniętym obiegu i stałym dozowaniu
czynnika oddechowego skończyły się sukcesem ok. 20 lat
temu [13]. Jednak aparaty tego typu zostały wycofane
z użytku krajowego.
W obecnym podejściu do modelowania systemu
nurkowania z wykorzystaniem aparatu SCR CRABE SCUBA
zmieniono stosowane początkowo podejście holistyczne
na analityczne. Podstawy opracowywania rozkładów
dekompresji zostały oparte na kilku modelach pokazanych
na rys. 1:

zmian modułu oddechowego123 ε w funkcji
głębokości H: ε = f(H),

zmian w składzie czynnika oddechowego
wdychanego
przez
nurka
(xC . . xN , x& ) =
f(H, ε, εR , xS , t) w zależności od: głębokości
H, modułu oddechowego ε, parametrów
konstrukcyjnych dla półzamkniętej przestrzeni
oddechowej aparatu nurkowego εR, składu
premiksuxS oraz czasu t,

zmian w zagrożeniu tlenową toksycznością
ośrodkową CNSyn w zależności od ciśnienia
cząstkowego tlenu p& i czasu ekspozycji t,

projektowania dekompresji124 jako funkcji czasu
ekspozycji hiperbarycznej t oraz ciśnienia H przy
uwzględnieniu
wpływu
czynników
zakłócających, jak: temperatury T, wpływu
poprzednich ekspozycji na dekompresję,
wzrostu zagrożenia tlenową toksycznością
ośrodkową CNSyn, obciążenia dodatkową pracą
W, sekwencją zanurzenia i wynurzenia,

However, their usefulness until recently was
questioned on the grounds that some parameters of these
models could not be determined with sufficient
accuracy122. Therefore, ventilation engineering is based on
semi-empirical models derived from the approximate
solution of the differential equation by means of
dimensional analysis methods.
The barriers related to the use of a deterministic
approach to the ventilation process were first overcome
about 15 years ago. This made it possible to master the
modelling of deterministic ventilation of a submarine,
a hyperbaric chamber or a mining pit [14]. The use of these
achievements in industrial and sanitary engineering could
lead to a change in the approach to ventilation problems.
Earlier studies on ventilation of a semi-closedcircuit rebreather with continuous dosing of the breathing
mix were successfully completed about 20 years ago [13].
However, such devices have been withdrawn from
national use.
In the current approach to modelling a diving
system using the SCR CRABE SCUBA, the initially holistic
approach has been replaced by an analytical one. The basis
for the planning of decompression schedules is based on
several models shown in fig. 1:

modifications in the breathing module123 ε in the
function of depth H: ε = f(H),

modifications in the composition of the breathing
mix inhaled by the diver (xC . . xN , x& ) =
f(H, ε, εR , xS , t)
depending
on:
depth
H, breathing module ε, design parameters for
a semi-closed breathing space of a rebreather
εR, premix composition xS and time t,

changes in the hazard of central oxygen toxicity
CNSyn depending on oxygen partial pressure
p& and exposure time t,

designing decompression124 as a function of
hyperbaric exposure time t and pressure
H, taking into account the influence of interfering
factors such as temperature T, the influence of
previous exposures on decompression, increased
risk of central oxygen toxicity CNSyn, additional
workload W, immersion and ascent sequence,
transport to the place of immersion, stress load
before and after diving, etc.
The function ε = f(H) of changes in the breathing
module125 ε depending on the depth H is not crucial for
the reliability126 of determining the values of stable
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przebytym transportem do miejsca zanurzenia,
obciążeniem wysiłkiem przed i po nurkowaniu
itp.
Funkcja ε = f(H) zmian modułu oddechowego125
ε w zależności od głębokości H nie jest kluczową z punktu
widzenia wiarogodności126 ustalenia wartości stabilnych
zawartości tlenu xT z modelu wentylacji. Stała się ona
istotną, gdyż niespodziewanie pozostałe modele
pokazane na rys. 1 wyznaczane są ze znacznie większą
wiarogodnością. Przy poszukiwaniu rozwiązań dla modelu
różniczkowego
wentylacji
aparatu
nurkowego
zawierającego system worków umieszczonych jeden
w drugim UVU (xC . . xN , x& ) = f(H, ε, εR , xS , t) moduł oddechowy
ε zaczął pełnić rolę kluczową127. Spowodowało to
konieczność przeprowadzenia badań naukowych nad
wiarogodnym
ustaleniem
zależności
modułu
oddechowego ε = f(H) od głębokości H.
Badania modułu oddechowego ε są opisane
w
dostępnym
piśmiennictwie
dla
ciśnienia
atmosferycznego, gdyż stanowią ważny wskaźnik
wytrenowania sportowców stanowiąc podstawę wielu
badań dotyczących medycyny wysiłku czy normowania
pracy [15]. Dotychczasowe, bezkrytyczne przenoszenie
wartości dla warunków normobarycznych do badań
hiperbarycznych stanowiło barierę w adekwatnym
opracowywaniu systemów nurkowych. Wyniki badań
modułu oddechowego ε dla określonych sytuacji
hiperbarycznych można poszukiwać w rzadkich
wydawnictwach
specjalistycznych
[5-6].
Jednak
przeniesienie tych wartości wiąże się nadal z obniżeniem
wymaganej dokładności i precyzji modelowania
wentylacji. Ustalenie zależności ε = f(H) zmian modułu
oddechowego ε w funkcji głębokości H dla
predefiniowanych warunków, zrealizowano poprzez
prowadzenie ekspozycji eksperymentalnych w warunkach
symulowanych na możliwie reprezentatywnej grupie
nurków eksperymentalnych128.
Model wentylacji pozwala ustalić stabilną
zawartości
tlenu
w
funkcji
głębokości:
xT = f(H)|xT (H, W) ≡ x& = idem, parametrów środowiskowych i wysiłku. Po uwzględnieniu spotykanych fluktuacji
∆xT stabilnej zawartości tlenu xT , dla ustalonych
głębokości H i obciążenia pracą W, model ten stanowi
wkład do modelowania dekompresji 6 rys. 1.
W aparatach o półzamkniętym obiegu czynnika
oddechowego SCR zasilanego premiksem występuje
względny spadek zawartości tlenu129 od stężenia
występującego w premiksie xS do wartości stabilnej130 xT .
Zjawisko to spowodowane jest uzyskaniem warunku
równowagi przy mieszaniu się czynnika zregenerowanego
ze świeżym. Dynamikę tego procesu można modelować
podobnie jak inne procesy wentylacyjne [14].
Na podstawie wcześniejszych, wieloletnich
badań można dojść do wniosku, że proces wentylacji
przestrzeni oddechowej aparatu SCR CRABE SCUBA
można wystarczająco dokładnie opisać w oparciu
o równanie stanu gazu doskonałego. Równanie
różniczkowe zbudowane na podstawie bilansu molowego
można rozwiązać dokładnie. Podejście takie nie jest
powszechnie stosowane ze względu na trudności
spotykane z ustaleniem niektórych parametrów dla tego
równania. Poprzez wieloletnie badania nad procesem
wentylacji okrętu podwodnego, komór hiperbarycznych,
wyrobisk górniczych itp., udało się zaproponować
wiarogodne podejście do tej problematyki, stąd
modelowanie oparto o w pełni deterministyczny,
algebraiczny model analityczny.

oxygen content xT from the ventilation model. It has
become significant because unexpectedly the other models
shown in fig. 1 are determined with much greater
reliability. When searching for solutions for the differential
ventilation model of a rebreather containing a system of
bags placed one in the other UVU (xC . . xN , x& ) = f(H, ε, εR , xS , t)
the breathing module ε began to play a key role127. This
made it necessary to conduct research on the reliable
determination of the dependence of the breathing module
ε = f(H) on depth H.
The studies of the breathing module ε are
described in the available literature with respect to
atmospheric pressure, as they constitute an important
indicator of athletes' training and form the basis for many
studies concerning effort medicine or work
standardisation [15]. The hitherto uncritical transposition
of values for normobaric conditions into hyperbaric
studies was a barrier to an adequate development of diving
systems. The results of studies concerning the breathing
module ε in specific hyperbaric situations can be found in
rare specialist publications [5-6]. However, the application
of these values is still associated with a decrease in the
required accuracy and precision of ventilation modelling.
Determination of the relationship ε = f(H) regarding
changes in the respiratory module ε as a function of depth
H for predefined conditions was performed by conducting
experimental exposures in simulated conditions on
a representative group of experimental divers128.
The ventilation model allows to determine the
stable oxygen content as a function of depth: xT =
f(H)|xT (H, W) ≡ x& = idem, environmental parameters
and effort. After considering the fluctuations encountered
∆xT in a stable oxygen content xT , for a predefined depth
H and workload W, the model constitutes a contribution to
decompression modelling – fig. 1.
In semi-closed circuit rebreathers SCR supplied
with premix, there is a relative decrease in oxygen
content129 from the concentration in the premix xS to
a stable value130 xT . This phenomenon is caused by
obtaining the equilibrium condition when the regenerated
mixture is mixed with the fresh one. The dynamics of this
process can be modelled similarly to other ventilation
processes [14]. Based on previous longstanding studies, it
can be concluded that the ventilation process of the SCR
CRABE SCUBA rebreather can be described in sufficient
detail based on the ideal gas law. The differential equation
built on the basis of the molar balance can be accurately
calculated. Such an approach is not widely used owing to
the difficulties encountered in establishing certain
parameters for this equation. Through many years of
research on the process of ventilation of submarines,
hyperbaric chambers, mining pits, etc., it was possible to
propose a reliable approach to this issue, hence the
modelling was based on a fully deterministic, algebraic
analytical model.
Research into the process of rebreather
ventilation without human participation is carried out
using a station of accumulated simulators of: metabolic
oxygen consumption vI , respiratory action VIY and depth
H. The simulator is, in many respects, an original solution
on a world scale created as a result of many years of own
research. It is distinguished by the fact that a liquid
medium is used to simulate oxygen consumption vI , and not
a gaseous one as in other similar technical solutions in the
world [16]. Because of this, adding it negligibly disturbs
the volume of gases in the ventilated space. The simulator
set-up features an extremely short pathway between the
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Do badań nad procesem wentylacji aparatu
nurkowego bez udziału ludzi wykorzystuje się stanowisko
skumulowanych symulatorów: metabolicznej konsumpcji
tlenu vI , akcji oddechowej VIY i głębokości H. Symulator jest
pod wieloma względami oryginalnym w skali światowej
rozwiązaniem powstałym w ramach wieloletnich badań
własnych. Charakteryzuje się tym, że do symulowania
konsumpcji tlenu vI stosowane jest medium płynne, nie zaś
gazowe jak w innych, podobnych rozwiązaniach
technicznych na świecie [16]. Dzięki temu dodawanie go
w pomijalnym stopniu zaburza objętość gazów
w przestrzeni wentylowanej. Zestaw symulatorów posiada
ekstremalnie krótką drogę pomiędzy pompą symulującą
wentylację płuc VIY a badanym systemem oddechowym, co
nie powoduje sprężania i rozprężania czynnika
oddechowego w linii wymuszającej akcję oddechową.
Równolegle
prowadzone
są
badania
w symulowanych warunkach hiperbarycznych z udziałem
nurków eksperymentalnych. Na podstawie wyników tych
badań, określa się wiarogodność zastosowanego
modelowania procesu wentylacji i wymiany gazowej
w systemie ergonomicznym nurek6aparat nurkowy.
Badania bez udziału nurków eksperymentalnych dają
odpowiedź na temat wiarogodności zastosowanego
modelu matematycznego w stosunku do procesów
zachodzących w obiekcie rzeczywistym, jakim jest aparat
nurkowy. Badania z udziałem nurków eksperymentalnych
pozwalają ustalić, jakie występuje zmniejszenie
wiarogodności modelu matematycznego przebiegu
procesu wentylacji aparatu nurkowego, gdy dołożone
zostanie zaburzenie związane ze zróżnicowaniem
biometrycznym131 nurków HF 132, oznaczane tutaj przez θ.
Pomimo tego, że tlen jest człowiekowi potrzebny
do utrzymania hemostazy, to jest on także czynnikiem
kancerogennym. Istnieją teorie postulujące, że jego
oddziaływanie jest główną przyczyną starzenia się
organizmów
aerobowych133.
W
warunkach
hiperbarycznych jest on bardziej niebezpieczny
ujawniając niektóre formy toksyczności niespotykane
w życiu codziennym. W warunkach hiperbarycznych tlen
wykazuje toksyczność płucną134, ośrodkową135 oraz
toksyczność somatyczną136 [17-20]. Przy krótkotrwałych
nurkowaniach
wojskowych
najgroźniejszą formą
toksyczności tlenowej jest toksyczność ośrodkowa CNSyn.
Podczas eksperymentów z ośrodkowym
zatruciem tlenowym CNSyn obserwowano często mniej
specyficzne symptomy, takie jak: niepokój, bladość twarzy,
drżenie warg i powiek, mdłości, skurcze, oszołomienie,
brak koordynacji, halucynacje wzrokowe i słuchowe,
zawężenie pola widzenia czy zaburzenia mowy. Symptomy
te rzadko poprzedzają postać drgawkową. Początek
uogólnionych drgawek jest nagły. Atak zaczyna się od fazy
tonicznej, trwającej zazwyczaj 30 s, podczas której nurek
traci przytomność i ustaje czynność oddechowa. Następnie
występuje faza kloniczna z nieskoordynowanymi ruchami
całego ciała. Cały atak trwa najczęściej ok. 2 min.
Jeżeli zatrucie wystąpiło w wodzie nurek
zabezpieczający powinien spróbować odczekać czas do
powrotu przynajmniej części świadomości i oddechu,
można dopuścić do okresu bezdechu trwającego do 3 min.
Wynurzanie nurka bez przywrócenia akcji oddechowej
może spowodować uraz ciśnieniowy płuc, gdyż najczęściej
zatruciu tlenowemu i ustaniu akcji oddechowej
towarzyszy
zaciśnięcie
krtani.
Ciężkie
postaci
ośrodkowego zatrucia tlenowego CNSyn prowadzą do
śmierci. Na świecie istnieje wiele modeli empirycznych do
przewidywania zagrożenia ośrodkową formą toksyczności

pump simulating lung ventilation VIY and the tested
respiratory system, which does not cause compression and
expansion of the breathing mix in the line inducing
respiratory action.
Concurrently, research is conducted in simulated
hyperbaric conditions with the participation of
experimental divers. Based on the results of these studies,
the reliability of the applied modelling of the ventilation
and gas exchange process in the ergonomic diverrebreather system is determined. Studies conducted
without the participation of experimental divers give an
answer on the credibility of the applied mathematical
model in relation to the processes taking place in the real
object, i.e. the rebreather. Research with experimental
divers allows us to determine the decrease in the reliability
of the mathematical model in the course of rebreather
ventilation when accompanied by a disturbance associated
with the biometric diversity131 of divers HF132, marked
here as θ.
While oxygen is needed to maintain haemostasis
in humans, it is also a carcinogenic factor. Theories exist
that postulate that its effects are the main cause of ageing
of aerobic organisms133. In hyperbaric conditions, it is
more dangerous, revealing some forms of toxicity not
found in everyday life. Under hyperbaric conditions,
oxygen exhibits pulmonary134, central135 and somatic
toxicity136 [17-20]. The most serious form of oxygen
toxicity in short-term military dives is central toxicity
CNSyn.
Experiments with central oxygen toxicity CNSyn
often revealed less specific symptoms, such as anxiety,
paleness of the face, tremor of the lips and eyelids, nausea,
cramps, confusion, lack of coordination, visual and
auditory hallucinations, narrowed vision or speech
disorders. These symptoms rarely precede the seizure. The
onset of generalised convulsions is sudden. The seizure
starts with a tonic phase, usually lasting 30 seconds, during
which the diver loses consciousness and the respiratory
function stops. This is followed by a clonic phase with
uncoordinated movements of the whole body. The
duration of the whole attack is usually about 2 minutes. If
the poisoning has occurred in the water, the safety diver
should try to wait until at least part of the consciousness
and respiratory action have returned, a period of apnoea
of up to 3 minutes can be allowed.
An ascent of a diver without restoring respiratory
action may cause pulmonary barotrauma, as oxygen
toxicity and loss of respiratory action are usually
accompanied by laryngeal clenching. Severe forms of
central oxygen toxicity CNSyn are fatal. There are many
empirical models in the world to predict the risk of this
form of oxygen toxicity CNSyn [21]. The project is based on
the widest published systematic research on modelling the
risk of central oxygen toxicity CNSyn137 relying on
mathematical survival analysis138 [22-23]. The model was
adjusted on the basis of the results of studies conducted by
the British during World War II [24-25] and their
continuation by the Americans until the late 1970s [26].
Our own research on the adequacy of such an approach to
central oxygen toxicity CNSyn modelling was completed
with the validation of the model established by the US Navy
[4].
The estimation of the level of relaxation139
following oxygen exposures is most commonly performed
using the empirical model140 proposed by the Oceanic and
Atmospheric Administration [27].
The estimation of safe decompression schedules
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tlenowej CNSyn [21].
W
projekcie,
wykorzystano
najszersze
opublikowane systematyczne prowadzone badania nad
modelowaniem zagrożenia tlenową toksycznością
ośrodkową CNSyn137, opierające się na matematycznej
analizie przetrwania138 [22-23]. Podstawę do adiustacji
modelu stanowiły wyniki badań przeprowadzonych
w czasie II Wojny Światowej przez Brytyjczyków [24-25],
oraz ich kontynuację przez Amerykanów do późnych lat
70. ubiegłego wieku [26]. Badania własne nad
adekwatnością takiego podejścia do modelowania
ośrodkowej toksyczności tlenowej CNSyn zakończyły się
walidacją ustanowionego modelu przez US Navy [4].
Do szacowania stopnia relaksacji139 po
ekspozycjach tlenowych wykorzystuje się najczęściej
model empiryczny140 zaproponowany przez National
Oceanic and Atmospheric Administration [27].
Szacowanie rozkładów bezpiecznej dekompresji
oparto w projekcie na zaniechanym141 modelu ZH 6 LC
opracowanym przez Bühlmanna dla armii szwajcarskiej
[28]. Model ten uwzględnia uwarunkowania wojskowe,
jak: specjalny dobór grupy nurków, utrzymywanie nurków
w kondycji do przechodzenia forsownych dekompresji,
podwyższony poziom aprobowanego zagrożenia itp.
Model ten można przyjąć jako granicznie bezpieczny.
Został on walidowany podczas wcześniej prowadzonych
badań [29-30].
Projektowanie dekompresji musi opierać się
o przewidywane scenariusze operacji nurkowych,
zastosowane
środki
bezpieczeństwa142,
warunki
odpoczynku przed i po nurkowaniu, warunki transportu
itp. Ocena tych parametrów może być prowadzona na
drodze nurkowań eksperymentalnych w warunkach
symulacji, co pozwala na ustalenie dozwolonych zakresów
wybranych parametrów ekspozycji.
Walidacja podejścia, podobnie jak w poprzednich
etapach badań, może być realizowana na drodze
statystycznej przy wykorzystaniu analizy sekwencyjnej
[31-32].
Przedstawione na rys. 1 modele deterministyczne
wentylacji półzamkniętej przestrzeni oddechowej aparatu
nurkowego SCR CRABE SCUBA i dekompresji, oraz model
statystyczny zagrożenia toksycznością tlenową CNSyn
zostały ustalone z taką wiarogodnością, że model
empiryczny ε = f(H)[ zmiany modułu oddechowego
ε wraz z głębokością H dla wybranej populacji nurków
eksperymentalnych θ jako parametru, stał się elementem
modelowania o największym wpływie na bezpieczeństwo
prowadzenia ekspozycji hiperbarycznej.
Wybrana populacja nurków θ była standardową
populacją dopuszczoną do nurkowań wojskowych
w Marynarce Wojennej RP. Dodatkowo populacja
θ powinna przejść test na odchylenia od funkcji ε = f(H)
143 modułu oddechowego ε wraz
[ opisującej zmiany
z głębokością H oraz test tolerancji tlenowej TTT [32].
Negatywny wynik testu tolerancji tlenowej TTT stanowi
przesłankę dla nurka do planowania operacji nurkowych
jedynie o zmniejszanym zagrożeniu ośrodkową
toksycznością tlenową CNSyn oraz zachowania
ostrożności przy planowaniu procesu leczenia przy
wykorzystaniu procedur tlenowych oxy 6 TT144 [32]. Zaś
odchylenia od ustalonej funkcji ε = f(H)[, powodują, że ze
względów bezpieczeństwa, nurek powinien mieć inaczej
zaprojektowaną dekompresję. Negatywne wyniki tych
testów raczej dyskwalifikują nurka ze szkolenia
nurkowego z wykorzystaniem aparatu SCR CRABE SCUBA,
z formalnych względów organizacyjnych145.

was based on the abandoned141 ZH 6 LC model developed
by Bühlmann for the Swiss army [28]. The model takes into
account military conditions, such as: the special selection
of a group of divers, keeping divers in the condition to
undergo strenuous decompression, increased level of
approved threat, etc. It can be assumed to be extremely
safe. The model was validated during previous studies[2930].
Decompression planning must be based on
predicted scenarios for diving operations, safety measures
applied142, pre- and post-diving rest conditions, transport
conditions, etc. The assessment of these parameters can be
carried out through experimental dives under simulated
conditions, which allows the determination of the
permitted ranges of selected exposure parameters.
Validation of the approach, as in previous stages of the
study, can be achieved by statistical means using
sequential analysis [31-32].
The deterministic models of ventilation of the
semi-closed respiratory space of the SCR CRABE SCUBA
rebreather and decompression presented in Fig. 1, as well
as the statistical model of the risk of oxygen toxicity CNSyn
were established with such reliability that the empirical
model ε = f(H)[ of a change in the respiratory module ε
along with depth H for a selected population of
experimental divers θ as a parameter, became the
modelling element with the greatest effect on the safety of
conducting a hyperbaric exposure. Selected population of
divers θ was a standard population admitted to military
diving in the Polish Navy. Additionally, population θ should
undergo the test for deviations from the function ε = f(H)[
describing changes143 in the respiratory module ε with
depth H as well as oxygen tolerance test TTT [32].
A negative result of the oxygen tolerance test is a premise
to plan diving operations only with a lower risk of central
oxygen toxicity CNSyn and to take precautions when
planning the treatment process using oxy 6 TT
procedures144 [32]. In turn, deviations from the
established function ε = f(H)[, mean that for safety
reasons, the diver should have a differently designed
decompression. Negative results of these tests tend to
disqualify the diver from diving training with the use of the
SCR CRABE SCUBA, for formal organisational reasons145.
The ability to continuously improve the precision
of
decompression
planning
involves
constant
improvement of the empirical model ε = f(H)[ for
a change in the respiratory module ε together with depth
H. Each dive providing reliable data146 on its course
enhances the database to be used in the inference on the
precision of determining the function ε = f(H) and can be
used as a guideline to change the decompression schedule.
Operational dives cannot provide reliable data for such
inference, but training and simulation exercises give such
a possibility.
The inference regarding increasing the risk is
connected with the diagnosis of deviations from the
empirical model ε = f(H)[ of changes in the breathing
module ε with depth H. Data collected during training and
practice in the diving simulator help to identify divers for
whom the decompression procedure may be potentially
dangerous. Diver testing on a diving simulator may be used
to eliminate DCS hazards. If the results of the research
show no deviations from the model ε = f(H)[ and an
increased risk of symptoms of decompression sickness
DCS is observed, other causes should be sought, for
example, deviations from the technology147 of conducting
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Możliwość ciągłego poprawiania precyzji
projektowania dekompresji wiąże się z ciągłym
doskonaleniem modelu empirycznego ε = f(H)[ zmiany
modułu oddechowego ε wraz z głębokością H. Każde
nurkowanie dostarczające wiarogodnych146 danych
z jego przebiegu powiększa bazę danych do wnioskowania
o precyzji ustalenia funkcji ε = f(H) i może posłużyć jako
wytyczna do zmiany rozkładu dekompresji. Nurkowania
operacyjne nie mogą dostarczać wiarogodnych danych do
takiego wnioskowania, lecz treningi i szkolenia
prowadzone na symulatorze dają taką możliwość.
Wnioskowanie o zwiększeniu zagrożenia jest
związane z diagnozowaniem odchyleń od modelu
empirycznego ε = f(H)[ zmian modułu oddechowego
ε wraz z głębokością H. Dane zbierane podczas treningów
i szkoleń na symulatorze nurkowania przyczyniają się do
tyupowania
nurków,
dla
których
procedura
dekompresyjna może być potencjalnie niebezpieczna.
Badania nurków na symulatorze nurkowania mogą służyć
do wyeliminowania zagrożenia DCS.
Jeśli wyniki badań nie wykazują odchyleń od
modelu ε = f(H)[ a obserwuje się zwiększone zagrożenie
objawami choroby dekompresyjnej DCS, to należy
poszukiwać innych przyczyn, przykładowo odstępstw od
technologii147 prowadzenia prac podwodnych czy
poszukiwać przyczyn kazuistycznych148. Monitorowanie
odstępstw od modelu empirycznego ε = f(H)[ zmiany
modułu oddechowego ε wraz z głębokością H daje
potencjalne narzędzie pracy oficerowi odpowiadającemu
za bezpieczeństwo nurkowania w Marynarce Wojennej RP.

KONTEKST PROJEKTOWY

underwater works or casuistic reasons148. Monitoring of
deviations
from
the
empirical
model
ε = f(H)[ of a change in the respiratory module ε with
depth H is a potential tool of work for an officer
responsible for the safety of diving in the Polish Navy.

PROJECT CONTEXT
A scientific project is a process that takes place in
a system that has the structure allowing its
implementation149, for which an analysis of internal and
external contexts should be carried out.
The objective of the project was the operational
need to implement a domestic150 diving technology using
an independent semi-closed-circuit SCR CRABE SCUBA
rebreather as a subprocess of mine countermeasures
operations MCM. The analysis of the project context was
carried out using the SWOT method151. A separate problem
will be the analysis of the context of mine warfare for dives
using the SCR CRABE SCUBA.
The results of the generation of expected
strengths and weaknesses as well as threats and
opportunities are presented in tab. 2. Strengths S include
everything that is an asset, advantage or value of the
analysed system, i.e. the established research project.
Weaknesses W comprise all that constitutes a weakness,
barrier or disadvantage of the analysed system.
Opportunities O encompass all that creates an opportunity
for the analysed system to make a positive change. Threats
T include everything that creates a danger of an adverse
change for the analysed system.
A strength of the project context is the existing
research base. Its beginnings date back to the times of the
Council for Mutual Economic Assistance, which made the
decision on Poland's specialisation in the production of
hyperbaric systems ensuring the possibility of conducting
long-standing underwater works to a depth of 200 mH2O.
The main pressure facilities were to be manufactured by
the Szczecin Shipyard. The coordination of the research
programme for the shipyard was entrusted to the Gdańsk
University of Technology. The Polish Naval Academy
(AMW), on the other hand, was to be a supplier of life
saving systems. In order to ensure financing of such
extensive works, Central Research and Development
Projects (CPBR) were established. It was soon realised that
an important element ensuring the success of the
undertaking would be the delivery and acceptance tests
entailing the need to conduct saturation dives. At that time,
saturation diving technologies were considered strategic
and were not rendered available to the public. It was
decided to entrust the task of developing such a technology
to the Military Medical Academy WAM152 which did not
have its own technical facilities but cooperated with the
Polish Naval Academy.
It was also realised that the possibility of hiring
a professional team of divers from outside Poland is
related to such a large economic barrier that it was decided
to enhance the activities by establishing a separate CPBR
division153 in which such teams would be trained. This task
was entrusted to the WAM-AMW team.
The research carried out at that time and later
implementations of the technology contributed to the
establishment of a knowledge base for further work in the
field of widely understood diving technologies, which were
continued also through international cooperation.

Projekt naukowy jest procesem przebiegającym
w systemie zawierającym strukturę pozwalającą na jego
realizację149, dla którego należy prowadzić analizę
kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego.
Celem projektu była potrzeba operacyjna
wdrożenia krajowej150 technologii nurkowań przy
wykorzystaniu
niezależnego
aparatu
nurkowego
o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego
SCR CRABE SCUBA
jako
podprocesu
operacji
przeciwminowych MCM. Analizę kontekstu projektu
przeprowadzono metodą SWOT151. Osobnym problemem
będzie analiza kontekstu wojny minowej dla nurkowań,
przy wykorzystaniu technologii nurkowania w aparacie
SCR CRABE SCUBA.
Wyniki generacji spodziewanych mocnych
i słabych stron oraz zagrożeń i szans zebrano w tab. 2.
Mocne strony S, zawierają wszystko to, co stanowi atuty,
przewagę czy zaletę analizowanego systemu, którym jest
ustanowiony projekt badawczy. Słabe strony W zawierają
wszystko to, co stanowi słabość, barierę czy wadę
analizowanego systemu. Szanse O zawierają wszystko to,
co stwarza dla analizowanego systemu szansę korzystnej
zmiany. Jako zagrożenia T przedstawiono wszystko to, co
stwarza dla analizowanego systemu niebezpieczeństwo
zmiany niekorzystnej.
Mocną stronę wynikającą z kontekstu projektu
stanowi posiadana baza naukowo-badawcza. Jej początki
sięgają czasów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej,
która podjęła decyzję o specjalizowaniu się Polski
w produkcji systemów hiperbarycznych zapewniających
możliwość prowadzenia długotrwałych prac podwodnych
do głębokości 200 mH O. Podstawowe obiekty
ciśnieniowe miała produkować Stocznia Szczecińska.
Koordynacja programu badawczego na potrzeby Stoczni
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Została powierzona Politechnice Gdańskiej. Akademia
Marynarki Wojennej AMW miała zaś być dostawcą
systemów
zachowania
życia.
Dla
zapewnienia
finansowania tak rozległych prac ustanowiono Centralne
Projekty Badawczo-Rozwojowe CPBR. Szybko zdano sobie
sprawę, że ważnym elementem zapewniającym sukces
przedsięwzięcia będą próby zdawczo-odbiorcze wiążące
się z koniecznością przeprowadzeniem nurkowań
saturowanych. W tamtych czasach technologie nurkowań
saturowanych były zaliczane do zdolności strategicznych
i nie były udostępniane. Postanowiono powierzyć zadanie
opracowania takiej technologii Wojskowej Akademii
Medycznej152 WAM, która nie dysponowała własnym
zapleczem technicznym ale współpracowała z AMW.
Zdano sobie także sprawę, że możliwość
wynajęcia profesjonalnego zespołu nurków spoza Polski
związana jest z tak dużą barierą ekonomiczną, że
zdecydowano się rozszerzyć działania o ustanowienie
oddzielnego CPBR153 w ramach którego należało wyszkolić
takie ekipy. Zadanie to powierzono zespołowi WAM 6
AMW. Badania przeprowadzone w tamtym czasie
i późniejsze wdrożenia technologii przyczyniły się do
powstania bazy wiedzy do dalszych prac w zakresie
szeroko rozumianych technologii nurkowych, które były
kontynuowane także przy współpracy międzynarodowej.
Tab. 2

Main strengths S, weaknesses W, opportunities O and threats T for internal and external conditions for the implementation of the national diving technology
with the use of an independent semi-closed circuit SCR CRABE SCUBA rebreather.
Najważniejsze mocne strony S, słabe strony W, szanse O oraz zagrożenia T dla uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących wdrożenia krajowej
technologii nurkowania z wykorzystaniem niezależnego aparatu nurkowego o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego SCR CRABE SCUBA.

S

1
2

research base in place
scientific and research potential

3

gained experience

W

1
2
3

insufficient military service base
inefficient supply system
possibilities of decompression and treatment tables

O

1
2
3

enhancement of the required NATO operational capabilities
development of a systemic approach to the planning of diving operations
plan to modernise the Armed Forces

T

1
2

expected long implementation period
need for significant financial resources

3
difficulties in maintaining the sustainability of the project results
S - Strengths: all that is an asset, an advantage, a value the analysed system
W - Weaknesses: all that constitutes a weakness, barrier or disadvantage of the analysed system
O - Opportunities: all that creates an opportunity for the analysed system to make a positive change
T - Threats: all that creates a danger of an adverse change for the analysed system
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Zdobyta wiedza posłużyła do ciągłej obecności
serwisu AMW świadczącego usługi prac podwodnych dla
polskich platform wiertniczych oraz wdrożenia różnych
technologii nurkowych. Powstała w tamtym czasie baza
techniczna
była
wielokrotnie
modernizowana
i w obecnym czasie reprezentuje wysoki poziom światowy.
Ponad
trzydziestoletnie
doświadczenie
pozwala
domniemywać, że projekt ma szanse na poszerzenie granic
poznania w zakresie technologii hiperbarycznych.
Słabymi stronami projektu jest niewystarczająca
baza remontowa dla pozyskanych z planu modernizacji Sił
Zbrojnych aparatów nurkowych oraz niewydolny system
zaopatrzenia w części zamienne.
Najważniejszą
słabą
stroną
wynikającą
z kontekstu zewnętrznego jest fakt dostarczenia przez
dostawcę tabel dekompresyjnych, które nie pokrywają
wszystkich wymagań. Przepisy i ugruntowana tradycja
w Marynarce Wojennej RP wymusza na wykorzystywanej
technologii nurkowania, między innymi:

przy awarii zasilania tlenem możliwość
dokończenia dekompresji przy wykorzystaniu
mieszaniny używanej podczas pobytu na dnie,

w przypadku zwiększenia zafalowania akwenu
zakończenia dekompresji na przystanku 6 mH O.
Dostarczona technologia nurkowania nie
posiadała także dodatkowych zaleceń co do leczenia
ciężkich przypadków choroby dekompresyjnej, powstałej
w skutek wyrzucenia nurka czy ominięcia znacznej części
przystanków dekompresyjnych154.
Wdrożenie
niezależnych
nurkowań
z wykorzystaniem SCR CRABE SCUBA daje szansę
spełnienia przez Polskę wymagań NATO oraz zwiększa
możliwości interoperacyjności Marynarki Wojennej RP.
Najważniejszą poznawczą szansą wynikająca
z prowadzenia projektu jest możliwość zapełnienia luki
w wiedzy umożliwiającej pokrycie wymagań taktycznych
czy rozwoju technologii nurkowych. Pozyskana wiedza
umożliwi efektywne działania w przyszłości, niestety
należy liczyć się, że na etapie początkowym prac należy
podjąć kosztowne i długotrwałe badania. Dużą szansą na
pomyślne zakończenie projektu może stanowić wsparcie
wynikające z planu modernizacji Sił Zbrojnych.
Głównym zagrożeniem jest czas oczekiwania na
pierwsze rezultaty projektu, który decydentom zawsze
wydaje się za długi a potrzebne na prakrycie badań
naukowych środki finansowe za wysokie. Jednak
największym problemem jest długofalowe utrzymanie
efektów projektu. Ten problem dotyczy nie tylko Polski,
lecz prawie wszystkich partnerów Sojuszu, gdyż powstała
luka pokoleniowa wśród specjalistów zajmujących się
techniką hiperbaryczną. Obserwuje się wręcz pewnego
rodzaju uwstecznienie, uwidoczniające się powtórnym
rozwiązywaniem tych samych problemów, czasami
z gorszym rezultatami w porównaniu do pierwotnie
otrzymanych efektów.
W fazie analizy mocy asocjacji, dla
wygenerowanych mocnych S i słabych stron W, szans
O, oraz zagrożeń T dla uwarunkowań wewnętrznych
i zewnętrznych dotyczących realizacji zakresu projektu,
przeprowadzono
analizę
mocy
powiązań
w trzystopniowej skali:

0 brak powiązania,

1 słabe powiązania,

2 silne powiązania.

The acquired knowledge was used to maintain
the continuous presence of the AMW service department
rendering underwater work services for Polish drilling
platforms and to implement various diving technologies.
The technical base created at that time was repeatedly
modernised and nowadays it is a cutting edge facility. Over
thirty years of experience allows us to assume that the
project has a chance to expand the boundaries of
knowledge in the field of hyperbaric technologies.
Weaknesses of the project include insufficient
repair facilities for the diving gear acquired from the
Armed Forces modernisation plan, and an inefficient spare
parts supply system.
The most important weakness resulting from the
external context is the fact that the supplier provides
decompression tables that do not meet all our
requirements. The regulations and well-established
tradition in the Polish Navy requires that the diving
technology used ensures, inter alia, the following:

in the event of a failure in the oxygen supply, the
possibility of completing the decompression
using the mixture used during the stay on the
bottom,

in the event of a deteriorating seas state and
increasing
wave
activity,
ending
the
decompression at the stop at 6 mH O.
The supplied diving technology did not offer any
additional recommendations for the treatment of serious
cases of decompression sickness resulting from a rapid
ascent of a diver or omission of a significant part of
decompression stops154.
Implementation of independent dives with the
use of SCR CRABE SCUBA rebreather gives Poland a chance
to meet NATO requirements and increases the possibilities
of interoperability of the Polish Navy.
The key cognitive opportunity resulting from the
project is the potential to fill a knowledge gap and meet the
tactical requirements or develop diving technologies. The
acquired knowledge will enable effective actions to be
taken in the future. Unfortunately, it should be expected
that expensive and long-lasting research should be
undertaken at the initial stage of work. With support from
the Armed Forces modernisation plan, the chances for the
successful completion of the project are very good.
The main challenges are the waiting time for the
first results of the project, which always seems too long to
the decision-makers, and the high financial resources
needed to cover the scientific research. However, the
biggest problem is the long-term preservation of the
project's results. This problem concerns not only Poland,
but almost all partners of the Alliance, because of the
generation gap among specialists in hyperbaric
technology. In fact, there is a kind of backwardness, which
is visible in the repeated solving of the same problems,
sometimes with worse results in comparison to the
original results.
In the phase of association strength analysis, for
the
generated
strengths
S
and
weaknesses
W, opportunities O, and threats T for internal and external
conditions related to the implementation of the project
scope, an analysis was carried out using a three-grade
scale:

0 no association,

1 weak association,

2 strong association.
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Wyniki analizy tych powiązań zawarto w tab. 3.

The results are contained in tab. 3.

Tab. 3

Results of the analysis of the strength of association between strengths S and weaknesses W, opportunities O and T threats for internal and external
conditions related to the implementation of a domestic diving technology with the use of an independent semi-closed circuit SCR CRABE SCUBA rebreather.
Wyniki analizy siły powiązań pomiędzy mocnymi stronami S i słabymi stronami W a szansami O oraz zagrożeniami T dla uwarunkowań wewnętrznych
i zewnętrznych dotyczących wdrożenia krajowej technologii nurkowania z wykorzystaniem niezależnego aparatu nurkowego o półzamkniętym obiegu
czynnika oddechowego SCR CRABE SCUBA.

O.Opportunities
1
W.
S.
Weaknesses Strengths

1
2
3
1
2
3

T.Threats

2

3
2
2
2
2

1
1
2
2
2
2
2

2
2
2
1
2
2
2
0-no association oddziaływania
1-weak association oddziaływania
2-strong association

2
1
2
2
2
1
2

3
2
2
1

Tab. 4
Results of analysis of implications for strong associations between strengths S and weaknesses W, opportunities O and threats T for internal and external
conditions for the implementation of a domestic diving technology using an independent semi-closed circuit SCR CRABE SCUBA rebreather.
Wyniki analizy implikacji dla silnych powiązań pomiędzy mocnymi stronami S i słabymi stronami W a szansami O oraz zagrożenimi T dla uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących wdrożenia krajowej technologii nurkowania z wykorzystaniem niezależnego aparatu nurkowego o półzamkniętym
obiegu czynnika oddechowego SCR CRABE SCUBA.

O.Opportunities

W.Weakn
S.Strengt
esses
hs
strony

1
1
2
3
1
2
3

2

Y
Y
Y
Y






T.Threats
3
Y
Y
Y

1

2

Y
Y
Y
Y

Y
Y

O.Opportunities
3
Y

Does a given strength allow to use a
given opportunity?
Does a given strength mitigate a given
threat?
Does a given weakness limit the
possibility of taking advantage of a
given opportunity?
Does a given weakness increase the
risk associated with a given threat?

1

2






T.Threats
3
Y
Y
Y
Y

1

2
Y

3
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Does a given opportunity contribute
to a given strength?
Does a given opportunity allow to
mitigate a given weakness?
Does a given threat weaken a given
strength?
Does a given threat expose a given
weakness?

Y6YES
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Numeracja wygenerowanych mocnych stron
S, słabych stron W, szans O oraz zagrożeń T dla
uwarunkowań
wewnętrznych
i
zewnętrznych,
dotyczących realizacji projektu jest identyczna jak w tab. 2
i tab. 3.
Analizę implikacji wyłonionych silnych asocjacji
dla lewej strony tab.4 przeprowadzono odpowiadając na
pytania:

Czy dana mocna strona pozwoli wykorzystać
daną szansę?

Czy dana mocna strona pozwoli zniwelować dane
zagrożenie?

Czy dana słaba strona ogranicza możliwość
wykorzystania danej szansy?

Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane
z danym zagrożeniem?
A dla prawej strony tab. 4 przeprowadzono
odpowiadając na pytania:

Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę?

Czy dana szansa pozwala zniwelować daną
słabość?

Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę?

Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość?

The numbering of generated strengths
S, weaknesses W, opportunities O and threats T for internal
and external conditions concerning the project
implementation is identical as in tab. 2 and tab. 3.
The analysis of implications of the identified
strong associations for the left side of tab. 4 was conducted
by answering the following questions:

Does a given strength allow to use a given
opportunity?

Does a given strength mitigate a given threat?

Does a given weakness limit the possibility of
taking advantage of a given opportunity?

Does a given weakness increase the risk
associated with a given threat?

Zebrane w tab. 4 wyniki analizy implikacji dla
silnych powiązań posiadają taką samą numerację mocnych
stron S, słabych stron W, szans O oraz zagrożeń T, jak
w tab. 2 i tab. 3.
Odpisano jedynie silne powiązania, dla których
ujawniono związki deterministyczne155 w postaci
pozytywnej odpowiedzi na pytania uwidocznione w tab. 4.

The results of the implication analysis
summarised in tab. 4 have the same numbering of
strengths S, weaknesses W, opportunities O and threats
T as in tab. 2 and tab. 3.
Only strong associations were described, for
which deterministic relations155 were revealed in the form
of a positive answer to the questions presented in tab. 4.

Czy posiadana baza naukowo-badawcza pozwoli na
zwiększenie wymaganych zdolności operacyjnych
w ramach NATO?
Po modernizacji, posiadana baza naukowobadawcza umożliwi wykonanie badań na stanowiskach
pomiarowych z udziałem nurków eksperymentalnych
w zakresie potrzebnych technologii pokrywających
wymagane scenariusze operacyjne. Podstawowym
zakresem modernizacji kompleksu hiperbarycznego
będzie przywrócenie możliwości chłodzenia wody
w basenie. Modernizacji wymaga też system monitoringu
wizyjnego,
parametrów
nurkowania
i
zapisu
prowadzonych rozmów. Stanowisko do badań aparatów
nurkowych wymaga zbudowania od podstaw nowego
symulatora metabolicznego i włączenie go do systemu
symulatorów oddechowego i hiperbarycznego.
Posiadana baza hiperbaryczna spełnia też rolę
trenażera dla nurków MCM oraz jest wykorzystywana
podczas szkoleń nurków MCM na wyższe stopnie nurkowe.

Will the existing scientific and research base allow to
increase the required operational capabilities within
NATO?
After the modernisation, the existing scientific
and research base will enable performing tests on
measurement stations with the participation of
experimental divers within the scope of the necessary
technologies covering the required operational scenarios.
The basic scope of the modernisation of the hyperbaric
complex will be the restoration of the cooling capacity of
the water in the pool. Modernisation is also required for
the system of visual monitoring, diving parameters and
recording of conversations. The dive testing station
requires building a new metabolic simulator and
incorporating it into the system of breathing and
hyperbaric simulators.
The existing hyperbaric base also serves as
a trainer for MCM divers and is used in the training of MCM
divers for higher diving levels.

Czy posiadany potencjał naukowo-badawczy pozwoli na
zwiększenie wymaganych zdolności operacyjnych
w ramach NATO?
Wydaje się, że Akademia Marynarki Wojennej
nadal dysponuje wystarczającym potencjałem ludzkim do
przeprowadzenia
koniecznych
badań.
Jednak
zabezpieczenie medyczne jest realizowane przez lekarza
zatrudnionego na umowę cywilno6prawną. Także
nurkowie eksperymentalni są kontraktowani na umowy
cywilno6prawne z jednostek wojskowych. Stąd większość
działań projektowych musi być realizowana poza
godzinami służbowymi.

Will the existing scientific and research capacity allow to
increase the required operational capabilities within
NATO?
It seems that the Naval Academy still has
sufficient human resources to carry out the necessary
research. However, medical security is provided by
a physician employed under a civil-law contract. The
experimental divers are also contracted under civil-law
contracts with military units. Therefore, most of the
project activities must be carried out outside of business
hours.

Whereas for the right side of tab. 4 the analysis
was carried out by providing answers to the questions:

Does a given opportunity contribute to a given
strength?

Does a given opportunity allow to mitigate
a given weakness?

Does a given threat weaken a given strength?

Does a given threat expose a given weakness?
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Czy zdobyte doświadczenie pozwoli na zwiększenie
wymaganych zdolności operacyjnych w ramach NATO?
Obecnie wydaje się, że zdobyte doświadczenie
w pracach nad nowymi technologiami nurkowymi pozwoli
na zrealizowanie także obecnego projektu. Oczekiwane
jest pozyskanie nowej wiedzy, która pozwoli dokonać
znacznego wzrostu efektywności pracy. Taką nadzieję
stwarzałoby
opracowanie
nowych
modeli
matematycznych
podstawowych
procesów
dla
ergonomicznego systemu nurek6aparat nurkowy.
Zwłaszcza adekwatny model wentylacji przestrzeni
oddechowej przyczyniłby się do znacznego postępu
w projektowaniu technologii nurkowania oraz otoczenia
systemowego.
Należy poszukiwać w miarę możliwości modeli
deterministycznych a modele probabilistyczne powinny
być wykorzystywane jedynie w procesie walidacji
opracowanych technologii.
Czy posiadana baza naukowo6badawcza pozwoli
zniwelować zagrożenie związane z trudnościami
w utrzymaniu trwałości efektów projektu?
Baza naukowo6badawcza jest doskonałym
narzędziem do prowadzenia badań nad nowymi
technologiami
nurkowymi.
Jednak
przy
braku
specjalistów, którzy chcieliby samodzielnie podejmować
badania w tym zakresie nie uda się utrzymać trwałości
efektów projektu. Podobnie jak w innych ośrodkach
światowych wraz z odejściem dotychczas pracujących tam
naukowców posiadane kompetencje tych instytucji powoli
zanikają.
Czy posiadany potencjał naukowo6badawczy pozwoli
zniwelować zagrożenie związane ze spodziewanym
długim okresem realizacji projektu?
Zniecierpliwienie
zleceniodawców
jest
przyczyną niepowodzeń wielu projektów. Zwłaszcza
wypadki śmiertelne zmniejszają cierpliwość okazywaną
zespołom badawczym. Wydaje się, że Marynarka Wojenna
RP zdoła zachować wystarczającą cierpliwość ze względu
na niezadawalający postęp w badaniach nad
technologiami
nurkowania
dla
aparatów
SCR CRABE SCUBA i SCR IS 6 Mix SCUBA.
Wydaje się obecnie, że zespół realizujący projekt
posiada doświadczenie w zakresie opracowywania
nowych technologii nurkowych. A używane procedury
i wyposażenie są na dobrym poziomie światowym. Nie
gwarantuje to zniwelowania zagrożenia związanego ze
spodziewanym długim okresem realizacji projektu, lecz
daje nadzieję, że projekt skończy się sukcesem
w zakładanej perspektywie czasowej.
Czy posiadany potencjał naukowo6badawczy pozwoli
zniwelować zagrożenie związane ze spodziewanymi
dużymi nakładami na realizację projektu?
Niezadawalający postęp w badaniach nad
technologią dla aparatów SCR CRABE SCUBA i SCR IS 6
Mix SCUBA niewątpliwie wiąże się z niskimi nakładami
finansowymi oraz zawężaniu perspektyw czasowych dla
zespołów realizujących projekty.
Budżet projektu jest typowym dla projektów
o średnim poziomie finansowania. Zawiera elementy
modernizacji
infrastruktury,
która
jest
także
wykorzystywana w szkoleniach i treningach. Stąd poziom
finansowania nie budził zastrzeżeń. W warunkach
stabilności ekonomicznej kraju budżetowanie projektu

Will the experience gained be sufficient to increase the
required operational capabilities within NATO?
It seems that the experience gained in the works
on the development of new diving technologies will allow
the implementation of the current project. It is expected
that new knowledge will be acquired, which will enable
a significant increase in work efficiency. Such hopes arise
from the development of new mathematical models for the
main processes for an ergonomic diver-rebreather system.
In particular, an adequate model of respiratory space
ventilation would contribute to a significant progression in
the design of diving technology and system environment.
Deterministic models should be sought wherever
possible while probabilistic models should be used only in
the process of validation of the developed technologies.
Will the existing scientific and research base allow to
reduce the risk related to difficulties in maintaining the
sustainability of project results?
The scientific and research base is an excellent
tool for conducting research on new diving technologies.
However, in the absence of specialists who would like to
undertake research in this area on their own, it will not be
possible to maintain the sustainability of the project's
results. Similarly as in other world centres, as the scientists
working there leave, the competences of these institutions
are slowly declining.
Will the existing scientific and research potential allow to
mitigate the risk related to the expected long-term
implementation of the project?
The impatience of ordering parties is the cause of
failure of many projects. Fatal accidents in particular
reduce the patience shown to research teams. It seems that
the Polish Navy will be able to maintain the necessary
patience due to unsatisfactory progress in research into
diving technologies for SCR CRABE SCUBA and SCR IS-Mix
SCUBA.
At the moment, it appears that the project team
has experience in developing new diving technologies. And
the procedures and equipment used are at a good worldclass level. This does not guarantee that the risks
associated with the expected long duration of the project
will be eliminated, but it does provide hope that the project
will be successful within the assumed time horizon.
Will the existing research potential reduce the risk related
to the expected high expenditures on project
implementation?
Unsatisfactory progress in SCR CRABE SCUBA
and SCR IS-Mix SCUBA SCR technology research is
undoubtedly associated with low budget and time
constraints for project teams.
The project budget is typical for projects with an
average level of funding. It includes elements of
infrastructure modernisation, which is also used for
training and practice. Hence, the level of financing did not
raise any objections. In the conditions of economic stability
of the country, project budgeting seems to be secured.
Will the experience gained be sufficient to mitigate the
risks associated with the expected long duration of the
project?
The accumulated knowledge base raises great
hopes for bridging the knowledge gap in the modelling of
ventilation of SCR semi-closed circuit rebreathers. In this
area, the key task will be to re-build a metabolic simulator
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wydaje się zapewnione.
Czy zdobyte doświadczenie pozwoli zniwelować
zagrożenie związane ze spodziewanym długim okresem
realizacji projektu?
Zgromadzona baza wiedzy budzi duże nadzieje
na przełamanie luki w wiedzy przy modelowaniu
wentylacji aparatów nurkowych o półzamkniętym obiegu
czynnika oddechowego SCR. Kluczowym w tym zakresie
będzie powtórne zbudowanie symulatora metabolicznego
na nowym stanowisku symulacyjnym składającym się
z symulatora oddechowego i hiperbarycznego. Zdobyte
doświadczenie
z
poprzednio
wykorzystywanym
symulatorem pozwala sądzić, że w ramach projektu
spodziewany jest znaczny postęp w wiedzy w zakresie
projektowania ergonomicznych systemów aparat
nurkowy6nurek.
Czy zdobyte doświadczenie pozwoli zniwelować
zagrożenie związane ze spodziewanymi dużymi
nakładami na realizację projektu?
Można mieć uzasadnione nadzieje, że podczas
realizacji projektu nastąpi przełom i zostanie wypełniona
następna luka w wiedzy pozwalająca na efektywniejszą
pracę nad nowymi technologiami nurkowymi. Jednak taki
scenariusz najczęściej nie przyczynia się do obniżenia
kosztów, lecz powoduje przewartościowanie celów
w kierunku wyższego standardu jakościowego dla
rozwiązania końcowego.
Jeśli osiągnięcia naukowe projektu będą znaczne,
to należy raczej spodziewać się, że możliwy do osiągnięcia
wyższy
standard
jakościowy
będzie
wymagał
dodatkowego wsparcia finansowego oraz rozszerzenia
czasu realizacji projektu.
Czy niewystarczająca wojskowa baza obsługowa ogranicza
możliwości
zwiększenia
wymaganych
zdolności
operacyjnych w ramach NATO?
Formalnie niewystarczająca baza obsługowa dla
aparatów nurkowych SCR CRABE SCUBA nie ogranicza
możliwości
zwiększenia
wymaganych
zdolności
operacyjnych w ramach NATO, lecz obniża gotowość
bojową przez zbyt rozwlekłe procedury biurokratyczne,
które przy dobrej woli można skrócić. Jednak obsługa
sprzętu nurkowego opiera się w znacznej mierze o usługi
zewnętrzne, które muszą być kontraktowane w ramach
zamówień publicznych. W warunkach konieczności
utrzymania stałej, podwyższonej gotowości bojowej156 ten
model nie jest dostatecznie wydolny.
Czy niewydolny system zaopatrzenia ogranicza
możliwości
zwiększenia
wymaganych
zdolności
operacyjnych w ramach NATO?
Według filozofii prowadzenia działań bojowych
niewydolny system zaopatrzenia dla aparatów nurkowych
SCR CRABE SCUBA eliminuje możliwości utrzymania
zdolności operacyjnych do prowadzenia podwodnych
działań bojowych, w tym w ramach NATO.
Jednostki wydzielające patrole minerskie
powinny dysponować oddzielnym funduszem na
utrzymanie stałej gotowości bojowej. Niezależnie od
potrzeb, które będą planowane na podstawie zebranych
doświadczeń i realizowane centralnie, jednostki te
powinny posiadać do swej dyspozycji warsztaty
naprawcze, systemy do otrzymywania i dopuszczenia do
użytku czynników oddechowych, możliwość szybkiego
zakupu gazów, części zamiennych itp.

on a new simulation site consisting of a breathing and
hyperbaric simulator. The experience gained with the
previously used simulator suggests that the project is
expected to bring significant progress in knowledge in the
design of ergonomic diver-rebreather systems.
Will the experience gained allow to mitigate the risk
related to the expected high expenditures on project
implementation?
It can be reasonably hoped that during the
project implementation a breakthrough will take place and
the next knowledge gap will be filled allowing for more
effective work on new diving technologies. However, such
a scenario usually does not contribute to the reduction of
costs, but results in the revaluation of the objectives
towards a higher quality standard for the final solution.
If the scientific achievements of the project are
significant, it is likely that a higher achievable quality
standard will require additional financial support and an
extension of the project duration.
Does the insufficient military base limit the possibilities for
increasing the required operational capabilities within
NATO?
Formally, the insufficient service base for SCR
CRABE SCUBA diving equipment does not limit the
possibilities to increase the required operational
capabilities within NATO, but reduces combat readiness
through too lengthy bureaucratic procedures, which can
be shortened with goodwill. However, the operation of
diving gear is largely based on external services, which
have to be contracted under public procurement156. This
model is not sufficiently efficient in a context where it is
necessary to maintain constant, increased combat
readiness.
Does the inefficient procurement system limit the
possibilities for increasing the required operational
capabilities within NATO?
According to the philosophy of conducting
combat operations, an inefficient supply system for SCR
CRABE SCUBA diving equipment eliminates the possibility
of maintaining operational capability to conduct
underwater combat operations, including those within
NATO.
Units dispatching mine patrols should have
a separate fund to maintain constant combat readiness.
Regardless of the needs, which will be planned on the basis
of experience gained and implemented centrally, these
units should have at their disposal repair workshops,
systems for the production and authorisation of breathing
mixes, the ability to promptly purchase gases, spare parts,
etc.
Do the current possibilities of the decompression and
treatment tables limit the possibilities for increasing the
required operational capabilities within NATO?
The project focuses on decompression planning
adapted to the operational scenarios implemented by MCM
divers, for whom the possibilities of the tables used thus
far have been limited in this respect.
In the case of independent deep water dives, it is
important to take into account that a diver may make
a rapid ascent. The experience of other NATO countries
shows that standard procedures based on a set of tables
proposed by the US Navy may not be sufficient. Securing
such dives may require traditional treatment in saturation
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Czy obecne możliwości tabel dekompresyjnych
i leczniczych ograniczają możliwości zwiększenia
wymaganych zdolności operacyjnych w ramach NATO?
Projekt koncentruje się na planowaniu
dekompresji dostosowanej do scenariuszy operacyjnych
realizowanych przez nurków MCM, dla których możliwości
dotychczas wykorzystywanych tabel były w tym zakresie
ograniczone.
Przy
niezależnych
nurkowaniach
głębokowodnych należy liczyć się z przypadkiem
wyrzucenia nurka. Doświadczenia innych krajów NATO
pokazują, że standardowe procedury oparte o zestaw tabel
proponowany przez US Navy może być niewystarczający.
Zabezpieczenie takich nurkowań wymagać może
stosowania tradycyjnego leczenia w warunkach saturacji.
Wymaga to zmian w projektach nowych komór
dekompresyjnych
planowanych
w
projekcie
KORMORAN II,
modernizowanych
obiektów
hiperbarycznych na ORP PIAST i ORP LECH oraz zestawów
SERCÓWKA.
Niestety inne kraje NATO nie są przygotowane do
udzielenia nam wystarczającego wsparcia działań
leczniczych, dlatego ta problematyka musi być rozwiązana
siłami krajowymi.
Czy niewystarczająca wojskowa baza obsługowa potęguje
ryzyko związane ze spodziewanym długim okresem
realizacji projektu?
Niewystarczająca wojskowa baza obsługowa
może spowodować brak sprawnych aparatów do badań
a przez to wydłużyć czas realizacji projektu.
Czy niewydolny system zaopatrzenia potęguje ryzyko
związane ze spodziewanym długim okresem realizacji
projektu?
Niewydolny system zaopatrzenia powoduje, że
może wystąpić brak części zamiennych do aparatów
nurkowych i wpłynąć na brak sprawnych aparatów do
badań a przez to wydłużyć czas realizacji projektu.
Analiza
prawej
strony
tab.
4
jest
komplementarna do przeprowadzonej powyżej i raczej nie
ujawni dodatkowych uwarunkowań wynikających
z kontekstu projektu, stąd nie będzie tutaj przedstawiona.

RYZYKO W PROJEKCIE
Wstępną analizę ryzyka realizacji projektu
wykonano metodą Failure Mode and Effects Analysis
FMEA [33]. Innego sposobu podejścia będzie wymagać
analiza ryzyka taktycznego użycia technologii nurkowań
MCM jako elementu systemu wojny minowej157.
Analiza ryzyka prowadzona metodą FMEA
nakierowana jest na zdolność do przewidywania
wystąpienia niezgodności w systemie lub przebiegającym
w nim procesie w oparciu o wiedzę ekspercką i zawczasu
opracowanie sposobów reakcji na przewidywane formy
materializacji ryzyka w postaci zagrożenia lub szansy, bez
względu na skalę finansową efektu tej materializacji.
Metodą FMEA można hierarchizować potencjalne ryzyko
pod względem prawdopodobieństwa i skali technicznego
oddziaływania w chwili jego materializacji. Skalę
finansową158 materializacji ryzyka należy oceniać
równolegle
do
analizy
technicznej,
aby
nie
ukierunkowywać działania w celu zminimalizowania mało
dotkliwych finansowo skutków materializacji ryzyka

conditions. This requires changes in the designs of new
decompression chambers planned within the KORMORAN
II project, modernised hyperbaric facilities on the PIAST
and LECH ships as well as SERCÓWKA kits.
Unfortunately, other NATO countries are not
prepared to offer us sufficient support for medical actions,
which is why this issue must be resolved with domestic
efforts.
Does the insufficient military base increase the risk
associated with the expected long duration of project
implementation?
Insufficient military service base may cause the
lack of operable rebreathers for testing and thus prolong
the project implementation time.
Does an inefficient supply system increase the risks
associated with the expected long duration of the project?
An inefficient supply system may cause the lack
of spare parts for rebreathers and result in the lack of
operable devices for testing and thus prolong the project
implementation time.
The analysis of the right part of tab. 4 is
complementary to the one conducted above and it is
unlikely to reveal additional conditions resulting from the
project context, hence it will not be presented in this paper.

RISK IN THE PROJECT
The initial risk analysis for project
implementation was performed using the Failure Mode
and Effects Analysis (FMEA) method [33]. A different
approach will be required for the risk analysis of tactical
use of MCM diving technology as an element of the mine
warfare system157.
Risk analysis, conducted with the FMEA method,
is oriented on the capability to predict the occurrence of
irregularities in the system or in the process taking place
in the system, on the basis of expert knowledge and early
development of methods of reaction to the predicted forms
of risk materialisation as a threat or opportunity,
regardless of the financial scale of the effect of this
materialisation. Using the FMEA method, a potential risk
may be ranked in terms of probability and technical scale
of its impact at the time of its materialisation. The financial
scale158 of risk materialisation should be assessed in
parallel to the technical analysis in order not to focus
actions to minimise the financially insignificant effects of
risk materialisation, while the more severe ones are left as
residual. This method has also been successfully applied in
other projects [34-35].
The FMEA methodology not only contributes to
minimising the effects of risk materialisation, but also
establishes a hierarchy of diagnosed, inherent types of risk
and thus allows to determine the necessary level and
directions of monitoring of threats and opportunities.
The analysis uses the notions of risk and threat.
The differential of the function of risk from the moment t=0
to the moment t here defines the threat or opportunity to
materialise the risk.
In the initial phase, eight residual possible project
risks associated with six types of risk were diagnosed:
1. lack of a sufficient number of experimental
divers,
2. lack of control over the hygiene of life of divers,
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zaś bardziej dotkliwe pozostawiać jako rezydualne.
Metoda ta została z powodzeniem zastosowana także
podczas prowadzenia innych projektów [34-35].
Metodyka FMEA nie tylko przyczynia się do
minimalizowania skutków materializacji ryzyka, ale ustala
hierarchię rodzajów zdiagnozowanych, inherentnych jego
rodzajów a przez to pozwala ustalić niezbędny poziom
i kierunki prowadzonego monitoringu zagrożeń i szans.
W analizie używane są pojęcia ryzyka
i zagrożenia. Całka funkcji ryzyka od momentu t = 0 do
momentu czasu t określa tutaj zagrożenie lub szansę
materializacji ryzyka.
W fazie początkowej zdiagnozowano osiem
rezydualnych,
możliwych
zagrożeń
istniejących
w projekcie, związanych z sześcioma rodzajami ryzyka:
1. brakiem
odpowiedniej
liczby
nurków
eksperymentalnych,
2. brakiem kontroli nad higieną życia u nurków,
3. doborem nieadekwatnej populacji nurków,
4. wystąpieniem kazuistycznego159 przypadku
choroby ciśnieniowej DCS,
5. sprawdzaniem technologii w warunkach
odbiegających od rzeczywistych,
6. nieadekwatnym działaniem aparatu nurkowego.

3.
4.
5.
6.

selection of an inadequate population of divers,
occurrence of a casuistic159 case of
decompression sickness DCS,
testing of technology in conditions deviating
from the actual conditions,
inadequate performance of a rebreather.
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Tab. 5

Diagnosed main risks in the project.
Zdiagnozowane podstawowe rodzaje ryzyka w projekcie.

Impact intensity
/ Risk materiali- following risk materialisation
sation effect
I
Lack of a sufficient num- Lack of possibilber of experimental di- ities for technol- 9
vers
ogy validation
Lack of control over life Potential acci7
hygiene in divers
dent
Selection of an inadeInadequate
quate population of di7
technology
vers
Occurrence of a casuistic
Discontinuation
case of decompression
9
of research
sickness
Type of problem
problem situation

Testing of technology in
Inadequate
conditions
deviating
technology
from actual conditions
Inadequate
perfor- Potential
mance of a rebreather
dent

Risk matePossibility
of
Probable cause of rialisation
risk materialisarisk materialisation probability
tion detection
P

Probability of deCorrected RPN
Applied preventection of risk ma- RPN
tion of risk mateterialisation
I P D RPN
rialisation
D
RPN=I×P×D

Administrative pro8
blems

full detection

5

360

minimalisation

9 3 4 108

Concealment of pro7
blems

Medium detec8
tion possible

392

avoidance,
duction

7 4 4 112

Lack of screening

5

Medium detec6
tion possible

210

minimalisation

Unforseeable
circumstances

4

Medium detec6
tion possible

216

transfer, co-sha4 4 6 96
ring

8

ideal detection

1

56

replacement

7 2 1 14

7

full detection

9

441

reduction

7 7 2 98

4

full detection

6

168

avoidance

7 3 2 42

6

ideal detection
1
Probability of occurrence P
1: improbable

42

accepance
7 6 1 42
Probability of detection D
1: ideal detection D%@100%
2-5:
full
detection
(100%>D%³99.7%)
6-8: possible medium detection
(99.7%>D%³98%)
9:
not
full
detection
(98%>D%³90%)
10: no detection D%@0%

Limited control of
water temperature
Inaccurate external
7
analyses
Failure to check the
acci- 7
rebreather
7
Failure
Intensity of generated threat I
1:Nearly imperceptible
7

2-3:Slight burden on the clinet

2-3: Very small probability

4-6: Moderate impact

4-6: Small probability

7-8: Large impact

7-8: Moderate probability

9-10: Very large impact
9-10: High probability
RPN (Risk Priority Number) – Critical value of relative risk priority number RPN>100

re-

7 3 2 42
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Ad. 1 The intensity of the threat posed by the lack
Ad. 1 Intensywność stwarzanego zagrożenia
of a sufficient number of experimental divers is high and
przez
brak
odpowiedniej
liczby
nurków
was determined at a relative level of I=8 in a ten-grade
eksperymentalnych jest duża i została określona na
ordinal scale, as the effect of materialisation of this threat
względnym poziomie I = 8 w dziesięciostopniowej skali
will be the inability to validate the proposed technology or
porządkowej, gdyż efektem materializacji tego zagrożenia
validation will be burdened with systematic error. Because
będzie brak możliwości walidacji proponowanej
of mostly administrative barriers, the probability of the
technologii bądź walidacja obarczona będzie błędem
threat being created was estimated at a moderate level and
systematycznym. Spowodowane z reguły barierami
in a relative ten-grade ordinal scale they were determined
administracyjnymi, prawdopodobieństwo powstania
at P=8 with full detection capability. Therefore, the
zagrożenia oszacowano na umiarkowanym poziomie
detection probability was estimated at 100%>D%≥99.7%,
i we względnej, dziesięciostopniowej skali porządkowej
which corresponds to the relative value of D=5 in the tenokreślono je na P = 8 przy możliwej pełnej detekcji. Stąd
grade ordinal scale. The value of the relative number of risk
prawdopodobieństwo detekcji oszacowano na poziomie
in this case is at the level of RPN=320, exceeding the critical
100% > D% ≥ 99,7%, co odpowiada wartości względnej
value RPNRa = 100 by more than 3 times6 tab. 5.
D = 5 w dziesięciostopniowej skali porządkowej. Wartość
As a way of responding to the risk of a lack of an
względnej liczby ryzyka kształtuje się w tym przypadku na
adequate number of experimental divers, which creates
poziomie RPN = 320 przekraczając ponad 3 krotnie
the risk of a lack of validation of the technology under
wartość krytyczną RPNRa = 100 6 tab. 5.
development or of validation burdened by systematic
Jako sposób reakcji na występujące ryzyko braku
error, it was decided to minimise this risk by creating
odpowiedniej liczby nurków eksperymentalnych,
financial incentives and by additionally deciding to
stwarzające zagrożenie brakiem walidacji opracowywanej
conduct experiments outside the working hours of military
technologii
lub
walidacją
obciążoną
błędem
divers160.
systematycznym, obrano jego minimalizowanie poprzez
This reduces the relative probability of
stworzenie zachęt finansowych i decydując się dodatkowo
materialisation of the risk of bureaucratic barriers to
na prowadzenie eksperymentów poza godzinami
a very unlikely level, estimated at a relative level of P=3,
służbowymi nurków wojskowych160.
and slightly increases the probability of detection, owing
Powoduje
to
obniżenie
względnego
to the expected cooperation with divers, resulting in early
prawdopodobieństwa materializacji ryzyka wystąpienia
notification of inability to participate in the study on
hamulców biurokratycznych, do poziomu bardzo mało
a given date: D=4. This allows to reduce the value of the
prawdopodobnego, oszacowanego na względnym
risk number to the level of RPN=108, which falls near the
poziomie
P=3
oraz
nieznaczne
zwiększenie
critical value.
prawdopodobieństwa
detekcji,
ze
względu
na
To date, no significant problems with the lack of
spodziewaną współpracę z nurkami skutkującą
experimental divers have been observed, but the spare
odpowiednio wczesnym zawiadamianiem o niemożliwości
time of military divers remains limited, hence the threat
przystąpienia do badań w danym terminie: D = 4. Pozwala
does exist. Attempts have been made by the Steering
to na obniżenie wartości liczby ryzyka do poziomu RPN =
Committee to encourage the owner to request unit
108, leżącego w pobliżu wartości krytycznej.
commanders to assign divers to the project. This would
Dotąd
nie
zaobserwowano
znacznych
reduce the likelihood of a threat to the unlikely level of P=4
problemów z brakiem nurków eksperymentalnych, lecz
and the possibility of detection to the level of full detection
zasoby czasu wolnego nurków wojskowych pozostają
D=3. This would bring the relative number of risks down
ograniczone, stąd zagrożenie nadal istnieje. Podjęto próby
to the level of RPN=108, slightly above the critical level
w ramach Komitetu Sterującego zachęcające Gestora do
RPNkr=100, which is identical to the previous one,
wystąpienia do dowódców jednostek z wnioskiem
therefore this option is treated as an emergency option.
o wydzielenie nurków do prowadzenia projektu.
Ad.2 Lack of control over divers' life hygiene is
Umożliwiłoby to zmniejszenie prawdopodobieństwa
a high risk for the project, assessed at I=7 level, because it
powstania
zagrożenia
do
poziomu
mało
creates a potential risk of a diving accident at the
prawdopodobnego P = 4, a możliwość detekcji do
materialisation of this risk. Such a risk is connected with
poziomu pełnej D = 3. Obniżyłoby to wartość względnej
Ad.1, because the willingness to earn extra income
liczby ryzyka do poziomu RPN = 108, nieznacznie
combined with the reluctance to change the behaviour in
przekraczającego wartość krytyczną RPNRa = 100, co jest
order to increase the hygiene of life increases this risk.
wynikiem identycznym z poprzednim, dlatego wariant ten
Therefore, the probability of risk materialisation was
traktowany jest jako awaryjny.
assessed as moderate, at the level of P=7, with a possible
Ad. 2 Brak kontroli nad higieną życia nurków jest
average probability of detection at the level of D=8. Lack of
dużym r y zy k ie m dla projektu, ocenianym na poziomie
control over the life hygiene in divers causes a significant
I = 7, gdyż stwarza ono potencjalne za gr o że nie
threat to the project at the risk priority number RPN=392.
wystąpieniem wypadku nurkowego przy materializacji
The response to the risk will be to avoid it and reduce it by
tego r y zy k a . Ryzyko to jest powiązane z Ad.1, gdyż chęć
using diagnostic equipment: a breathalyser and a blood
dodatkowego zarobkowania połączona z niechęcią do
lactic acid testing kit. This will reduce the estimated
zmiany zachowań w kierunku zwiększenia higieny życia
probability of risk materialisation to small amounting to
potęguje to r y zy k o . Stąd prawdopodobieństwo
P=4 and increase the probability of detection to full: D=4:
materializacji r y zy k a oceniono jako umiarkowane, na
This will reduce the estimated risk priority number to
poziomie
P = 7,
przy
możliwym
średnim
RPN=112, slightly above the critical value.
prawdopodobieństwie detekcji na poziomie D = 8. Brak
Ad. 3 The selection of an inadequate population
kontroli nad higieną życia nurków powoduje znaczne
of divers may be caused by the lack of adequate screenings,
zagrożenie dla projektu na poziomie względnej liczby
but most often results from the need to carry out the
ryzyka RPN = 392. Reakcją na ryzyko będzie jego unikanie
Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Polish Naval Academy

44

Polish Hyperbaric Research
połączone z redukowaniem poprzez stosowanie sprzętu
diagnostycznego: alkomat i zestaw do oznaczania
zawartości kwasu mlekowego we krwi. Spowoduje to
zredukowanie
szacowanego
prawdopodobieństwa
materializacji ryzyka do poziomu małego P = 4 oraz
zwiększenie prawdopodobieństwa detekcji do pełnego:
D = 4. Wpłynie to na zmniejszenie szacowanej liczby
ryzyka
do
poziomu
RPN = 112,
nieznacznie
przewyższającego wartość krytyczną.
Ad. 3 Dobór nieadekwatnej populacji nurków
może być spowodowany brakiem adekwatnych badań
przesiewowych, lecz najczęściej wynika z potrzeby
prowadzenia projektu przy ograniczonej liczbie nurków
eksperymentalnych pozostających w dyspozycji. Stąd
ryzyko to jest dość ściśle połączone z Ad. 1. Intensywność
stwarzanego zagrożenia oszacowano na poziomie dużego
oddziaływania I = 7. Prawdopodobieństwo materializacji
ryzyka oceniono na małe, na poziomie P = 5, przy średnim
poziomie prawdopodobieństwa detekcji D = 6. Razem
generuje to względną liczbę ryzyka na poziomie RPN =
210, ponad dwukrotnie przewyższającym wartość
krytyczną. Reakcją na ryzyko będzie jego minimalizowanie
poprzez przeprowadzenie dokładnych badań nurków
podczas eksperymentów. Pozwoli to zminimalizować
prawdopodobieństwo materializacji ryzyka do bardzo
małego P = 3 i zwiększyć prawdopodobieństwo detekcji
do poziomu pełnego D = 2. Obniża to względną liczbę
ryzyka do pomijalnie małej RPN = 42. Podczas
poprzednich projektów zdiagnozowano jednego nurka,
który nie odpowiadał założeniom modelu działania
aparatu. Wydaje się, że w przyszłości należy stosować
badania przesiewowe nurków zaliczanych do tych, którzy
będą mogli być szkoleni i nurkować z wykorzystaniem
aparatu SCR CRABE SCUBA.
Możliwa
do
wykorzystania
populacja
wojskowych nurków eksperymentalnych jest nie do końca
adekwatna, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem
dopuszcza się jako nurków eksperymentalnych żołnierzy
posiadających uprawnienia starszego nurka. Droga do
uzyskania takich uprawnień jest długa, stąd są to osobnicy
starsi w populacji nurków, którzy będą użytkować
opracowaną technologię. Jednym ze sposobów utrzymania
adekwatności stosowanego podejścia jest ustanowienie
mało realnego wymagania wykorzystania technologii
jedynie przez żołnierzy z uprawnieniami na poziomie
starszych nurków minerów.
Ad. 4 Kazuistyczny przypadek choroby
ciśnieniowej DCS, czyli DCS o rzadkim przebiegu czy
rzadko występujący, może zawsze zaburzyć przebieg
procesu walidacji. Niektóre warunki sprzyjające
wystąpieniu kazuistycznego przypadku DCS zostały
wymienione przy omawianiu kontekstu fizjologicznego161.
Częściowe przeciwdziałanie polega na badaniach
zakwaszenia krwi czy obecności alkoholu w wydychanym
powietrzu, kontrola higieny życia nurków, wytrenowania
itp. Jednak złe nastawienie psychiczne, zażywanie
suplementów diety, zaburzenia snu itp., mogą być przez
nurka dysymulowane, zatajane czy bagatelizowane i nie
zostać zdiagnozowane podczas wywiadu lekarskiego.
Materializacja takiego ryzyka jest szczególnie dotkliwa,
gdyż może prowadzić do zatrzymania badań na czas
dochodzenia
powypadkowego.
Intensywność
stwarzanego zagrożenia oszacowano na duże I = 7.
Prawdopodobieństwo materializacji ryzyka jest mało
prawdopodobne P = 4. Prawdopodobieństwo detekcji
przed nurkowaniem można oszacować na poziomie
średnim: D = 6. Strategią reakcji na ryzyko jest

project with a limited number of experimental divers
available. Hence, the risk is quite closely connected with
Ad.1. The intensity of the threat is estimated at a high
impact level of I=7. The probability of risk materialisation
was assessed at a low level of P=5, with an average
probability of detection at a level of D=6. Taken together,
this generates the risk priority number of RPN=210, more
than double the critical value. The response to the risk will
be to minimise it by conducting thorough tests on divers
during experiments. This will minimise the probability of
risk materialisation to a very low P=3 and increase the
probability of detection to full, i.e. D=2. This reduces the
risk priority number to the negligibly small RPN=42.
During the previous projects one of the divers was
diagnosed as not meeting the requirements of the model of
operation of the rebreather. It seems that in the future it
will be necessary to use screening tests for divers
belonging to the group eligible for training and diving with
the use of SCR CRABE SCUBA.
The available population of military experimental
divers is not entirely adequate because, in accordance with
the applicable law, it is permissible to admit soldiers who
are qualified as senior divers to work as experimental
divers. The path to obtaining such qualifications is long,
hence they are older individuals in the population of divers
who will use the developed technology. One of the ways to
maintain the adequacy of the approach used is to
invalidate the unrealistic requirement to use the
technology only by soldiers with privileges of senior mine
divers.
Ad. 4 A casuistic case of decompression sickness
DCS, or DCS with a rare course or incidence, can always
disrupt the validation process. Some of the conditions
conducive to the occurrence of a case-specific DCS are
listed in the part discussing the physiological context161.
Partial countermeasures include testing of blood
acidification or the presence of alcohol in the exhaled air,
control of divers' life hygiene, training, etc. However, bad
psychological attitude, taking diet supplements, sleep
disorders, etc., may be dissimulated, concealed or ignored
by a diver and not diagnosed during a medical interview.
The materialisation of such risks is particularly acute, as it
can lead to the retention of studies for the time of a postaccident investigation. The intensity of the hazard has been
estimated to be high and amount to I=7. The probability of
risk materialisation is unlikely and reaches P=4. The
probability of pre-diving detection can be estimated as
average: D=6. The risk response strategy is to make divers
aware of the risk and to transfer it and share it with the
insurer, hence significant resources have been allocated
for the insurance of experimental diving under civil
liability insurance. This will reduce the risk impact
intensity to a level of I=4. This in turn will reduce the risk
priority number from RPN=216 to RPN=96, which is
slightly below the critical value.
Because the occurrence of a casuistic case of
decompression sickness DCS is always possible, protection
against DCS symptoms in divers is provided by monitoring
the free gas phase in venous vessels. The method used at
the academy for years has proven to be extremely useful.
Ad.5 Checking the technology, in conditions
different from the actual conditions, creates a high
intensity of risk materialisation, assessed at I=7. Two cases
of risk materialisation are probable.
With a limited possibility to modify the water
temperature, the probability of risk materialisation was
assessed as average at P=8, with ideal detection D=1. The
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uświadamianie nurkom zagrożenia oraz jego przeniesienie
i współdzielenie z ubezpieczycielem, stąd przewidziano
znaczne
środki
na
ubezpieczenie
nurkowań
eksperymentalnych w ramach odpowiedzialności cywilnej
OC. Pozwoli to na zmniejszenie intensywności
oddziaływania ryzyka do poziomu I = 4. Co zmniejszy
względną liczbę ryzyka RPN z wartości RPN = 216 do
poziomu RPN = 96, leżącego lekko poniżej wartości
krytycznej.
Ponieważ
wystąpienie
kazuistycznego
przypadku choroby ciśnieniowej DCS jest zawsze możliwe,
zabezpieczenie przed wystąpieniem objawów DCS
u nurków polega na monitoringu wolnej fazy gazowej
w naczyniach żylnych. Metoda od lat wykorzystywana
w Akademii, wydaje się jak dotąd bardzo użyteczna.
Ad. 5 Sprawdzenie technologii w warunkach
odbiegających
od rzeczywistych
stwarza
dużą
intensywność materializacji ryzyka, ocenioną na I = 7.
Prawdopodobne są dwa przypadki materializacji tego
ryzyka.
Przy ograniczonej możliwości modyfikowania
temperatury wody prawdopodobieństwo materializacji
ryzyka oceniono na umiarkowane P = 8, przy idealnej
detekcji I = 1. Względna liczba ryzyka dla tego przypadku
leży poniżej wartości krytycznej RPN = 56. Reakcją na to
ryzyko jest jego zamiana na szansę poprzez zbudowanie
systemu oziębiania wody w basenie kompleksu
hiperbarycznego. W tym przypadku szacowane
prawdopodobieństwo
materializacji
ryzyka
przy
późniejszym wykorzystaniu technologii spada do wartości
względnej P = 2 odpowiadającego zdarzeniu bardzo mało
prawdopodobnemu. Tym samym względna liczba ryzyka
spada do wartości pomijalnie małej RPN = 14.
Drugi rodzaj zagrożenia wiąże się z nadmiernym
błędem oznaczenia zawartości tlenu i innych gazów
w premiksie162. Wydawałoby się, że jest to zdarzenie
bardzo mało prawdopodobne, ale zaobserwowano takie
przypadki podczas poprzednich projektów, stąd
oszacowano
prawdopodobieństwo
na
poziomie
umiarkowanym P = 7. Błędy tego typu powstają przy
nawet małym odejściu od ustanowionych procedur SOP163,
dobrej praktyki nurkowej GLP164 lub niedopasowania
ergonomicznego: operator analityk6przyrząd pomiarowy.
Często przy badaniach rutynowych takie ryzyko może się
łatwo zmaterializować. Prawdopodobieństwo detekcji
materializacji ryzyka jest niepełne D = 9. Powoduje to
duże zagrożenie techniczne, gdyż względna liczba ryzyka
jest równa ponad czterokrotności wartości krytycznej
RPN = 441. Strategią reakcji na ryzyko jest jego redukcja
poprzez: wydzielenie doświadczonego obserwatora,
w obecności którego będą wykonywane analizy, zlecanie
analiz dwóm laboratoriom lub sprawdzanie dodatkowo
w laboratorium zewnętrznym. Pozwoli to na zwiększenie
prawdopodobieństwa detekcji do pełnego D = 2
i obniżenie względnej liczby ryzyka do wartość lekko
poniżej wartości krytycznej RPN = 98.
Zdiagnozowano odchylenia od założeń do
wcześniejszych technologii nurkowania z wykorzystaniem
aparatu
nurkowego Nx/Tx 6 SCR CRABE
SCUBA
polegających na stosowaniu większego niż zakładano
wysiłku podczas fazy wchodzenia do wody i wychodzenia
z wody. Nurkowie nurkują z burty okrętu nie zaś z pontonu
wykonując wysiłek ciężki podczas poruszania się po
trapie. Jako środek zaradczy zaproponowano podniesienie
poziomu gotowości technologii z poziomu VIII do IX przez
zespół realizujący badania, podejmując kroki do
uruchomienia kontynuacji projektu z uwzględnieniem

risk priority number in this case is below the critical value
of RPN=56. The reaction to this risk is its conversion into
an opportunity by building a water cooling system in the
pool of the hyperbaric complex. In this case, the estimated
probability of risk materialisation with later use of the
technology decreases to a relative value of P=2
corresponding to a very unlikely occurrence. Thus, the risk
priority number drops to a negligibly low level of RPN=14.
The second type of threat is associated with an
excessive error in the determination of the content of
oxygen and other gases in the premix162. It would seem to
be a very unlikely occurrence, but such cases had been
observed in previous projects, hence the probability has
been estimated at a moderate level of P=7. Such errors
arise even with a small deviation from the established SOP
procedures163, good diving practice GLP164 or ergonomic
incompatibility between an operator analyst–a measuring
instrument. In routine tests, such a risk can often easily
materialise. The probability of risk materialisation
detection is not full D=9. This produces a high technical
threat, as the risk priority number is more than four times
the critical value of RPN=441. The strategy for responding
to the risk is to reduce the risk through: separation of an
experienced observer in whose presence the analyses will
be performed, commissioning the analyses to two
laboratories or performing additional checks in an
external laboratory. This will increase the probability of
detection to full D=2 and reduce the risk priority number
to a value slightly below the critical value, i.e. RPN=98.
Deviations from the assumptions for earlier
diving technologies with the use of Nx/Tx-SCR CRABE
SCUBA were diagnosed, consisting in the expense of
greater than expected effort during the phase of entering
and leaving the water. Divers descend from on board the
ship and not from a pontoon, undertaking strenuous effort
while moving on the gangway. As a countermeasure, it is
proposed that the level of technology readiness be raised
from level VIII to level IX by the research team, thus taking
steps towards continuation of the project while taking into
account these conditions. The materialisation of such a risk
is critical as it depletes the project of significant financial
resources as well as the time spent on project
implementation. Such accidents do happen, therefore it is
worthwhile to use the Lessons Learned guidebook made
available by the NATO Navies.
In the case of not yet fully tested SCR CRABE
SCUBA, the risk of inadequate operation may be caused by
two reasons: lack of a thorough check before diving or
failure. In both cases, the materialisation of risk may lead
to a diving accident, hence the intensity of the hazard
impact has been assessed to be high, i.e. I=7. The
probability of improper testing of the rebreather prior to
diving was estimated at the level of P=5 and the probability
of detection at the level of D=7 as a result of an occurrence
of a case of improper preparation of the rebreather during
the research owing to a deviation from SOP. These
parameters generate the risk priority number at RPN=24.
The strategy of reaction to risk will consist in its
minimisation by permanent, qualified supervision.
Therefore, an extended supervision team will be used to
conduct experiments by qualified and experienced
specialists from the Academy. This will allow to reduce the
level of probability of materialisation of the risk of
a potential diving accident to the level of P=4 and the
probability of detection to D=3. The reaction to the risk
caused a reduction in the risk priority number to the
acceptable level of RPN=84.
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tych uwarunkowań.
Materializacja takiego ryzyka jest krytyczna, gdyż
powoduje zniweczenie znacznych zasobów finansowych
i czasu, które zostały wydatkowane na przeprowadzenie
projektu. Takie wypadki zdarzają się w praktyce, warto
więc skorzystać z udostępnionego Lesson Learned przez
marynarki wojenne NATO.
Dla niesprawdzonej do końca w działaniu
konstrukcji aparatu SCR CRABE SCUBA, ryzyko
nieadekwatnego działania może być spowodowane
dwiema przyczynami: brakiem dokładnego sprawdzenia
przed nurkowaniem lub awarią. W obu przypadkach
materializacja ryzyka może prowadzić do wypadku
nurkowego, stąd intensywność oddziaływania zagrożenia
została
oceniona
na
poziomie
dużym
I = 7.
Prawdopodobieństwo nieprawidłowego sprawdzenia
aparatu nurkowego przed nurkowaniem oszacowano na
poziomie P = 5, a prawdopodobieństwo detekcji na
poziomie D = 7 ze względu na zaistniały podczas badań
przypadek złego przygotowania aparatu spowodowany
odstępstwem od SOP. Parametry te generują wartość
względnej liczby ryzyka na poziomie RPN = 245.
Strategią reakcji na ryzyko będzie jego
minimalizowanie przez stały, kwalifikowany nadzór. Stąd
do prowadzenia eksperymentów będzie wykorzystywany
rozszerzony zespół nadzoru przez kwalifikowanych
i doświadczonych specjalistów z Akademii. Pozwoli to na
zredukowanie
poziomu
prawdopodobieństwa
materializacji ryzyka wystąpienia potencjalnego wypadku
nurkowego do poziomu P = 4 i prawdopodobieństwa
detekcji do D = 3. Reakcja na ryzyko spowodowała
zmniejszenie względnej liczby ryzyka do akceptowanego
poziomu RPN = 84.
Nieadekwatne działanie aparatu nurkowego jest
zawsze
prawdopodobne.
Przeciwdziałanie
temu
zagrożeniu opiera się na współpracy z Producentem
poprzez Partnera przemysłowego w zakresie zmian
w konstrukcji aparatu zapobiegającym występowaniu
spotkanych nieprawidłowości w działaniu oraz
bilateralnej współpracy naukowej z CEPHISMER Tulon
w zakresie monitoringu występujących problemów
w Marynarce Francuskiej.
Na podstawie analizy dotychczasowych
nurkowań eksperymentalnych, prawdopodobieństwo
awarii aparatu nurkowego oszacowano na poziomie
małym: P = 6. A prawdopodobieństwo wykrycia awarii na
poziomie detekcji idealnej D = Stąd względna liczba
ryzyka jest na poziomie małym RPN = 42. Reakcją na
ryzyko jest jego akceptowanie.
Z przedstawionych analiz wynika, że po
zastosowaniu reakcji na rozpatrywane rodzaje ryzyka
spadła wartość względnej liczby ryzyka RPN. Nieznacznie
została obniżona intensywność165 dla niektórych rodzajów
ryzyka w projekcie. Ryzyko rezydualne jest nadal wysokie,
więc projekt należy sklasyfikować, jako generujący duże
potencjalnie zagrożenie techniczno6medyczne.

PODSUMOWANIE
Ze względu na szczególne wymagania wojskowe
technologie nurkowe powinny być możliwie szeroko
oparte na wiedzy. W planowanym cyklu badań oparto się
na krajowym podejściu faworyzującym deterministyczne
metody modelowania
półzamkniętych
systemów
oddechowych SCR stanowiącej element systemu
nurkowania z wykorzystaniem aparatu nurkowego typu

An inadequate operation of the diving apparatus
is always likely. Preventing this risk is based on
cooperation with the manufacturer through an industrial
partner in the scope of changes in the design of the device
to prevent the occurrence of irregularities in operation and
bilateral scientific cooperation with CEPHISMER Tulon in
the field of monitoring of existing problems in the French
Navy.
Based on the analysis of the experimental dives
conducted to date, the probability of failure of the diving
apparatus was estimated at a low level: P=6, whereas the
probability of detecting a failure at the ideal detection level
D=1. Hence the risk priority number is at the small level
RPN=42. The response to the risk is its acceptance.
The presented analyses show that after applying
the reaction to the analysed risks, the value of the risk
priority number decreased. The intensity165 for certain
risks in the project has been slightly reduced. The residual
risk is still high, so the project should be classified as
potentially posing a high technical and medical risk.

SUMMARY
Due to specific military requirements, diving
technologies should be knowledge-based as extensively as
possible. The planned research cycle will be based on
a country based approach favouring deterministic
modelling of semi-closed systems as a part of the SCR
CRABE SCUBA rebreather. The issues of respiratory
ventilation of the SCR CRABE SCUBA with both a premix
and oxygen are key issues for the project and are therefore
the main focus of the research. The system was developed
using a process-oriented approach and system engineering
methods. Under national conditions, the validation of the
accepted theories by methods of inference based on
binominal distribution is not possible to implement, hence
the inference is based on sequential analysis [23].
The project is related to the MCM diving
technology realised in a wide range of depths, as an
element of the mine-warfare system. The dives should be
conducted from the surface to about 80 mH2O and to cover
different depth ranges decompression will be performed
with oxygen and various Nitrox mixtures to the depth of 50
mH2O, whereas at greater depths with helium-based
mixtures166. In principle, decompression should be
accelerated by the use of oxygen. The context of utilisation
of diving technologies as elements of the minefighting
system seems to be particularly important. The goal should
be to ensure that the conservatism of technology poses
a threat within the limits167 (1;3)% of an occurrence of DCI,
as estimated for an epidemiological risk. The project did
not include any studies on the possibility of undertaking
repeated or repetitive dives.
During the project implementation, attention will
be paid to selected problems of divers' life and work
hygiene and adaptation training. The developed SOP
procedures resulting from previous works and regulations
will be maintained and, if necessary, revised.
The task of the project is to develop technologies
for point diving. This approach requires both the
development of a diving technology taking into account the
lack of performing of additional work by the diver, where
the main problem is the risk of the occurrence of
symptoms of central oxygen toxicity CNSyn, as well as
dives performed during emergency situations, posing
a potential threat of developing symptoms of
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SCR CRABE SCUBA. Zagadnienia wentylacji przestrzeni
oddechowej aparatu SCR CRABE SCUBA zarówno
premiksem jak i tlenem są problemami kluczowymi dla
projektu, dlatego stanowią główną kanwę prowadzonych
badań. Przy budowie tego systemu zastosowano podejście
procesowe
oraz
metody
inżynierii
systemów.
W warunkach krajowych walidacja przyjętych teorii
metodami wnioskowania w oparciu o rozkład binominalny
nie jest możliwa do przeprowadzenia, stąd wnioskowanie
oparto o analizę sekwencyjną [23].
Realizowany projekt dotyczy technologii
nurkowań MCM realizowanych w szerokim zakresie
głębokości, jako elementu systemu wojny minowej.
Nurkowania powinny być prowadzone od powierzchni do
ok. 80 mH O a do pokrycia różnych zakresów głębokości
wykorzystywany będzie tlen do dekompresji oraz różne
mieszaniny Nitroksowe do głębokości 50 mH O, zaś
głębiej mieszaniny na bazie helu166. Dekompresja
zasadniczo
powinna
być
akcelerowana
przez
wykorzystanie tlenu. Szczególnie istotnym wydaje się
kontekst wykorzystania technologii nurkowych jako
elementów systemu wojny minowej. Należy dążyć do tego
aby konserwatyzm technologii stwarzał zagrożenie
w granicach167 (1;3)% zagrożeniu DCI przy szacowaniu go,
jak dla zagrożenia epidemiologicznego. W projekcie nie
zakładano badań nad możliwościami podejmowania
nurkowań powtarzalnych czy powtórzeniowych.
Przy realizacji projektu zwracana będzie uwaga
na wybrane problemy higieny życia i pracy nurka oraz
treningów adaptacyjnych. Wypracowane procedury SOP
wynikające z poprzednio prowadzonych prac oraz
przepisów będą zachowywane i w miarę konieczności
rewidowane.
Zadaniem projektu jest opracowanie technologii
nurkowań punktowych. Takie podejście wymaga zarówno
opracowania technologii nurkowań uwzględniającej brak
wykonywania dodatkowej pracy przez nurka, gdzie
głównym problemem jest zagrożenie możliwością
wystąpienia objawów ośrodkowego zatrucia tlenowego
CNSyn, oraz nurkowań wysiłkowych wykonywanych
w sytuacjach awaryjnych, stwarzającym potencjalne
zagrożenie wystąpieniem objawów choroby ciśnieniowej
DCS.
Z tradycji kultywowanej w Marynarce Wojennej
RP wynika, że system dekompresji powinien być
zabezpieczony systemem umożliwiającym realizację
procesu dekompensacji w warunkach utrudnionych.
System taki powinien składać się z procedur
hiperbarycznych, oraz zawierać wymagane uzbrojenie
techniczne i medyczne do ich przeprowadzenia łącznie
z procedurami ewakuacji nurka do specjalistycznego
ośrodka hiperbarycznego czy szpitala. Układ elementów
systemu zabezpieczenia realizacji procesów leczniczych
może być zapożyczony, lub opracowany na nowo. System
tabel rekompresji leczniczej powinien przewidywać
procedury lecznicze na wypadek „wyrzucenia” nurka ze
znacznych
głębokości
z
pominięciem
stacji
dekompresyjnych.
Wykorzystanie
aparatu
nurkowego
o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego
i mieszanin o podwyższonej zawartości tlenu wymaga
opracowania procesu rekrutacji nurków i utrzymania ich
w kondycji. Zagrożenie wystąpieniem objawów choroby
ciśnieniowej oraz objawów ośrodkowej toksyczności
tlenowej przyjęto na wyższym poziomie niż dla nurków
rekreacyjnych.
Ważnym parametrem operacji nurkowej jest

decompression sickness DCS.
The tradition cultivated in the Polish Navy has
shown that the decompression system should be secured
with a system enabling the decompression process to be
carried out in difficult conditions. Said system should
consist of hyperbaric procedures and contain the required
technical and medical equipment to execute them,
including procedures to evacuate the diver to a specialist
hyperbaric facility or hospital. Elements of the system of
securing the realisation of therapeutic processes may be
borrowed or developed anew. The system of therapeutic
recompression tables should provide for therapeutic
procedures in the event of a diver's rapid ascent from
significant depths, omitting decompression stations.
The use of diving apparatus with semi-closed
circulation of the breathing mix and mixtures with
increased oxygen content requires the development of
a recruitment process for divers and maintaining them in
proper condition. The risk of developing symptoms of
decompression sickness and central oxygen toxicity is
higher than for recreational divers.
An important parameter of a diving operation is
the possibility of burdening the diver with work, which is
connected with the process of ventilation of the breathing
space of the device, as well as the process of
decompression and the increasing risk of central oxygen
toxicity.
Regardless of the time and depth of the transition
to oxygen decompression, an effective procedure should
be sought for the process of flushing the breathing space of
the diving device with oxygen. The decompression
acceleration algorithm will depend directly on its
effectiveness. Of course, it is necessary to consider the
possibility of switching from oxygen decompression to gas
mixture decompression at any time.
The system for conducting underwater works
may not provide the possibility of repetitive dives, but it
should normalise the amount of time spent on rest
required to conduct a second dive.
Predefining the algorithm for maintaining
a constant, assumed composition of the breathing mix
inhaled by the diver through the diving apparatus requires
making assumptions about the individual parameters of
the diver, which are not always met, hence divers should
be examined in terms of compliance. The individual
parameters of a diver change with the age of the diver and
the degree of preparation/training. It appears good
practice to check the key safety parameters of a diver at the
time of each training course for higher diving
qualifications.
In the process of diving safety analysis in the
Navy of the Republic of Poland, it is crucial to properly
prepare a diver in terms of fitness and efficiency, as well as
for the decompression, because the individual parameters
of a diver tend to fluctuate significantly as a result of
adaptation training or its discontinuation. Control of
individual parameters of a diver is possible during
obligatory training sessions carried out with the use of
hyperbaric simulators, preferably hyperbaric swimming
simulators or simulators of underwater work168, as part of
the prevention of potentially dangerous situations.
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możliwość obciążania nurka pracą, która jest powiązana
z procesem wentylacji przestrzeni oddechowej aparatu,
a także z procesem dekompresji i narastania zagrożenia
ośrodkową toksycznością tlenową.
Niezależnie od momentu czasu i głębokości
przejścia na dekompresję tlenową, należy poszukiwać
efektywnej procedury dla procesu płukania przestrzeni
oddechowej aparatu nurkowego tlenem. Bezpośrednio od
jej skuteczności zależeć będzie algorytm akceleracji
dekompresji. Oczywiście należy rozpatrzyć sposób
powtórnego przejścia w dowolnym momencie
z dekompresji tlenowej na dekompresję z wykorzystaniem
mieszaniny gazowej.
System prowadzenia prac podwodnych może nie
przewidywać możliwości prowadzenia nurkowań
powtarzalnych, powinien jednak normować czas
odpoczynku jaki powinien upłynąć do powtórnego
nurkowania.
Predefiniowanie algorytmu utrzymania stałego,
założonego składu wdychanego przez nurka czynnika
oddechowego przez aparat nurkowy wymaga poczynienia
założeń dotyczących parametrów osobniczych nurka,
które nie zawsze muszą być spełnione, stąd nurkowie
powinni być badani pod kątem ich spełnienia. Parametry
osobnicze nurka ulegają zmianie wraz z wiekiem nurka
i stopniem przygotowania/wytrenowania. Wydaje się
dobrą
praktyką
sprawdzanie
kluczowych
dla
bezpieczeństwa parametrów osobniczych nurka podczas
każdego szkolenia na wyższe uprawnienia nurkowe.
W procesie analizy bezpieczeństwa nurkowania
w Marynarce Wojennej RP kluczowe jest odpowiednie
przygotowanie
kondycyjne,
wydolnościowe
i dekompresyjne nurka, gdyż parametry osobnicze nurka
ulegają czasami znacznym fluktuacjom w skutek treningu
adaptacyjnego lub jego zaniechania. Kontrola parametrów
osobniczych nurka możliwa jest podczas obowiązkowych
treningów, gdy odbywają się one przy wykorzystaniu
wysiłkowych symulatorów hiperbarycznych, najlepiej
hiperbarycznych
symulatorów
pływania
czy
wykonywania prac podwodnych168, stanowiąc element
zapobiegania sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym.

WNIOSKI
Naukowe podejście polega na tyle dokładnym
poznaniu zachodzących procesów w badanym systemie,
aby możliwe było prognozowanie jego zachowania
w przyszłości169 z zadawalającą wiarogodnością170.
W projekcie zastosowano podejście procesowe
do opracowania teorii dającej możliwość planowania
działań podwodnych. Ustanowiony w projekcie
wiarogodny171
model
deterministyczny
dla
ergonomicznego systemu człowiek6maszyna daje
możliwość predykcji172 z wystarczającą wiarogodnością.
Opisany proces modelowania deterministycznego ze swej
natury umożliwia ciągłe poprawianie precyzji predykcji
oraz
szacowanie
poziomu
zagrożenia,
przy
zdiagnozowaniu odchyleń od powtarzalności czy precyzji
modelu. Jest to ważne, gdyż ze względu na szczególne
wymagania, wojskowe technologie nurkowe powinny być
możliwie szeroko oparte na wiedzy.

CONCLUSIONS
The scientific approach is based on a thorough
analysis of the processes taking place in the examined
system in order to be able to forecast its future169 with
satisfactory reliability170.
The project uses a process-based approach to
developing the theory that provides the possibility to plan
underwater activities. The reliable171 deterministic model
for the ergonomic man-machine system established in the
project offers the possibility of prediction172 of the
required reliability. The described process of deterministic
modelling by its nature enables continuous improvement
of prediction precision and estimation of threat level, while
diagnosing deviations from model repeatability or
precision. This is important because, due to specific
requirements, military diving technologies should be as
knowledge-based as possible.

FINAL INFORMATION
This paper contains only an extract from the
performed context analysis for the project, without the
description of the project assumptions, selection and
analysis of critical parameters CTQ173 and the
identification of the main research process, which
constitutes the introduction to the base project
implementation plan and communication procedure,
which on the other hand are the basis for the preparation
of the feasibility study of the project. As can be seen, the
context analysis explaining the needs and conditions of the
project implementation is quite extensive and complex,
even for the project stakeholders. The decision to publish
it was connected with providing answers to questions
challenging the purpose of undertaking the project. Project
documents were assessed on a multi-level basis by various
institutions, including independent scientific experts.
Opinions calling into question the legitimacy of a decision
to launch a project undermine their authority. Most of the
decision-makers are unknown to me, but as a project
manager, it is my duty to protect the results of their work.
I hope that the positions negating the decisions made
resulted only from the lack of awareness of how deep and
accurate the thought process underlying the decision was.
Information about the project is, in its nature,
public information and all institutions and persons
possessing knowledge about it are obliged to answer the
questions asked. The prepared application for the project
is a legally protected good in Poland, hence the best way to
reveal it is a scientific publication by the author. Therefore,
should there still be a need for further explanations, the
only obstacle to further disclosure of the assumptions for
the project is the approval of a magazine printing such
extensive material.
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INFORMACJE KOŃCOWE
W artykule przedstawiono jedynie wyciąg
z wykonanej analizy kontekstowej dla projektu bez opisu
założeń projektowych, typowania i analizy parametrów
krytycznych CTQ173 i ustanowienia podstawowego
procesu badawczego, stanowiącego wstęp do bazowego
planu realizacji projektu i procedury komunikacji
w projekcie, które stanowią podstawę do opracowania
studium wykonalności projektu. Jak widać już sama
analiza kontekstu wyjaśniająca potrzeby i uwarunkowania
podjęcia realizacji projektu jest dość obszerna
i zagmatwana, nawet dla interesariuszy projektu. Decyzja
o jej opublikowaniu wiązała się z odpowiedzią na pytania
kwestionujące sens podejmowania projektu. Dokumenty
projektu były wielopoziomowo oceniane przez różne
instytucje także niezależnych ekspertów naukowych.
Opinie podważające zasadność podjęcia decyzji
o uruchomieniu projektu godzą w ich autorytet. Większość
z decydentów jest mi nieznana, lecz ochrona wyników ich
pracy jest moją powinnością z racji roli kierownika
projektu. Mam nadzieję, że postawy negujące podjęte
decyzje wynikały jedynie z nieświadomości jak głęboki
i dokładny był proces myślowy leżący u podstaw podjętej
decyzji.
Informacja o projekcie jest w swej naturze
informacją publiczną i wszelkie instytucje oraz osoby
posiadające wiedzę na ten temat są zobowiązane do
odpowiedzi na zadawane pytania. Opracowany wniosek
o podjęcie projektu stanowi w Polsce dobro prawnie
chronione, stąd najlepszą drogą jego ujawnienia jest
publikacja naukowa autora. Stąd jeśli nadal będzie
zapotrzebowanie na dalsze wyjaśnienia, to na
przeszkodzie dalszego ujawnienia założeń do projektu stoi
jedynie aprobata czasopisma drukującego tak obszerny
materiał.
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1

metodyka to zbiór zasad dotyczących sposobów prowadzenia wybranych procesów,
is a collection of principles concerning the performance of selected processes,

1 methodology
2

Semi-Closed Rebreather Self-Contained Underwater Breathing Apparatus,
Rebreather Self-Contained Underwater Breathing Apparatus,

2 Semi-Closed
3
3

technologia rozumiana jest tutaj jako optymalizacja systemu dla danego procesu,
technology is understood here as system optimisation for a given process,

4 chyba,
4 unless
5

że zostaną skierowane wnioski o ich dokładniejszą interpretację,
requests are made for their more precise interpretation,

wynikającej z taktyki,
from tactics,

5 resulting
6

na drodze różnych analiz, jak studium wykonalności, konkurencyjności czy analizy ryzyka,
way of various analyses, including studies of feasibility, competitiveness or risk analysis,

6 by
7

system, w którym zastosowano więcej elementów, niż to jest konieczne ze względów funkcjonalnych, w celu zwiększenia jego niezawodności,
where more than the necessary elements have been applied due to functional reasons for the purpose of increasing its reliability,

7 system
8

choć wcale tak być nie musi,
it does not have to happen,

8 although
9

Mine CounterMeasure,
CounterMeasure,

9 Mine
10

czyli małym prawdopodobieństwem wystąpienia nawet ograniczonych symptomów DCS (DeCompression Sickness),
with little risk of an occurrence of even mild symptoms of DCS (DeCompression Sickness),

10 i.e.
11

wolniejszy dla procesu dekompresji,
for the decompression process,

11 slower
12 w

piśmiennictwie polskim ten sposób postępowania nazywany jest dekompresją wydłużoną,
literature refers to such a procedure as extended decompression,

12 polish

będzie wynosił 100% dla gradientu wynoszącego 30% wartości maksymalnego przesycenia a 0% dla 70% wartości tego gradientu,
will amount to 100% for the gradient equal to 30% of the maximum saturation value and 0% for 70% of the value of this gradient,

13 konserwatyzm
13 conservatism

14Decompression
14 Decompression

Ilness, jako pojęcie szersze od DCS, przykładowo uwzględniające ośrodkowe zatrucie tlenowe CNSyn (Central Nervous Syndrome),
Illness, as a term broader than DCS, for instance by including CNSyn (Central Nervous Syndrome),

15 usprawnienia
15 improving

osób niepełnosprawnych,
the mobility of disabled persons,
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16

umożliwienie osobie z niepełnosprawnością uczestniczenie w życiu, społecznym i sportowym, na poziomie zbliżonym do innych osób z podobną
niepełnosprawnością; przykładowo, nurkowania osób bez niektórych kończyn czy kluby nurkowe diabetyków,
16 enabling people with disabilities to participate in life, social and sporting activities, at a level similar to that of others with similar disabilities; for example,
diving for people lacking limbs or diabetics' diving clubs,
17 przykładowo

awarii dźwigu, wyciągarki, pojazdu podwodnego, wystąpienia wybuchu, przesunięcia wraku czy jego elementu itp.,
example, failure of a hoist, winch, underwater vehicle, explosion, displacement of a wreck or its component, etc.,

17 for

18 taka

sytuacja występuje przy ratowaniu nurka przez jego nurka zabezpieczającego podczas każdego typu nurkowania,
situation occurs when a diver is rescued by their safety diver during any type of diving,

18 this

19 Explosive
19 Explosive
20 Special
20 Special

Ordinance Disposal,
Ordinance Disposal,

Response Team,
Response Team,

21

dotyczy to działań w warunkach pokoju przy zwalczaniu terroryzmu, lecz przy podejmowaniu działań asymetrycznych przeciwnika aprobowany apetyt na
ryzyko może osiągać znacznie wyższe wartości,
21 this applies to operations in peaceful conditions in the fight against terrorism, but when taking asymmetric actions by the opponent, an appetite for risk may
reach much higher values,
22 niektóre
22 some

kraje stosują procedury szacowania zagrożenia i dobierania go według oceny sytuacji taktycznej,
countries use procedures for assessing and selecting threats according to their tactical situation assessments,
do głębokości 60 mH O,
an emergency to a depth of 60 mH O,

23 awaryjnie
23 during

24 możliwe

wydaje się także wykorzystanie neonu,
application of neon also seems possible,

24 the

25 powyżej
25 above

1% lecz nie więcej niż 3%,
1% but not more than 3%,

26 Decompression
26 Decompression
27 gdyż

Sickness,
Sickness,

najczęściej w celu intensyfikowania dekompresji używane są możliwie wysokie ciśnienia cząstkowe tlenu,
the most common way to intensify decompression is to use possibly high oxygen partial pressures,

27 because

28 przykładowo,

czasu odpoczynku przed nurkowaniem czy niezakłóconego snu w nocy poprzedzającej nurkowanie,
example, rest time before diving or undisturbed sleep in the night before diving,

28 for

29 bez

względu na czas pobytu na niej,
of the time of stay at it,

29 irrespective

rozwiązaniem może być zastosowanie Neoksu,
interesting solution could be the use of Neox,

30 ciekawym
30 an

31 przykładowo,
31 for

przy wchodzeniu do dzwonu nurkowego,
instance, when entering a diving bell,

32 Human
32 Human

Factors,
Factors,

33 Ventilatory
33 Ventilatory
34 w
34 in

Equivalent for Oxygen,
Equivalent for Oxygen,

znaczeniu zjawisk fizycznych lub psychicznych będących przedmiotem poznania doświadczalnego,
the sense of physical or mental phenomena subject to experimental cognition,

35 umownie
35 the

klasyfikowano nurków na „delikatnych” i „odpornych” na warunki forsownej dekompresji,
divers were conventionally classified as "delicate" and "resistant" to the conditions of strenuous decompression,

36 aktualnym
36 current

nastawieniem do nurkowania,
attitude to diving,

37

odporność na wpadanie w panikę, melancholię, przygnębienie czy rezygnację nie jest równoznaczna z umiejętnością trzeźwej oceny sytuacji, jasnego
korzystania z zasobów wiedzy i podejmowanie efektywnych działań w warunkach stresu,
37 resistance to panic, melancholy, depression or resignation is not comparable to the ability to soberly assess the situation, make clear use of the knowledge
resources and take effective action under stressful conditions,
38 oczy
38 eyes

stanowią „zwierciadło duszy”,
are ‘the mirror of the soul’,

39 napięcie
39 muscle
40 nie
41 not

mięśni czy drżenie można sprawdzić przy sprawdzeniu oporządzenia mimochodem dotykając mięśni czy położeniu dłoni na ramieniu,
tension or tremor can be checked in passing while checking the equipment by touching the diver's muscles or placing a hand on his/her shoulder,

tylko akcji serca ale i wypełnienia,
only heart rate but also pulse volume,

42 sprawdzenie
42 verifying

czy nurek pamięta i ma łatwy dostęp do zaworów, przełączników, zegarka, panelu, noża itp.,
that the diver remembers and has easy access to valves, switches, watch, panel, knife, etc.,

43 dekompresja

nie kończy się z chwilą osiągnięcia powierzchni, lecz stan równowagi z atmosferą oddechową osiągany jest na drodze powolnej dekompresji
izobarycznej, po nurkowaniach saturowanych proces ten jest najdłuższy,
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43

decompression does not end with reaching the surface, but a state of equilibrium with the respiratory atmosphere is achieved through slow isobaric
decompression, after saturated dives the process is the longest,

44 do
44 up

jednej godziny po zakończeniu poprzedniej dekompresji,
to one hour after completing previous decompression,

45 ponad
45 more
46 czas

jedną godzinę od zakończenia poprzedniej dekompresji,
than one hour from the completion of previous decompression,

klirensu (od clearance),
time,

46 clearance
47 nie
47 it

musi to być atmosfera powietrzna, gdyż nurek może oddychać na powierzchni, przykładowo z inhalatora tlenowego,
does not have to be an air atmosphere, because the diver can breathe on the surface, for example from an oxygen inhaler,

48 zapewnia to, przykładowo sięgnięcie po wyrwany z ust ustnik, dostęp do zaworów, ewentualnie wałęsających się linek, roślinności, które mogą oplątać
nurka itp.,
48 it ensures, for instance, being able to reach for a mouthpiece that has escaped from the mouth, access to valves, possibly floating lines, vegetation that
may entangle the diver, etc.,
49 w
49 in

akwenach może dojść do stratyfikacji temperatury w warstwach wody, w termoklinie następuje szybka zmiana temperatury wraz ze zmianą głębokości,
water bodies the temperature in the water layers can stratify, in the thermocline the temperature changes quickly with a change in depth,

50 przykładowo,
50 for

podczas wykonywania prac transportowych czy podczas wypoczynku polegającym na plażowaniu,
example, during transport activities or when resting on the beach,

51 Standard
51 Standard

Operating Procedures,
Operating Procedures,

52 vasoconstriction,
52 vasoconstriction,
53 w

obrocie znajduje się tlen 6.0N co oznacza 99,9999% tlenu w gazie,
oxygen is on the market, which means 99.9999% oxygen in the gas,

53 6.0N

54 choć

i w takim przypadku zawartość zanieczyszczeń rośnie wraz ze wzrostem „przestrzeni martwych”,
in this case too, the content of impurities increases with the increase in ‘dead spaces’,

54 although,
55 washout
55 washout

period,
period,

56 płukanie

przestrzeni oddechowej aparatu nurkowego podczas pobytu na dnie jest niepożądane ze względu na bezpośrednią bliskość miny lub systemów
detekcji i zwalczania nurków,
washing of the breathing space of the diving apparatus while at the bottom is undesirable due to the direct proximity of a mine or diver detection and
combating systems,
56

57

przykładowo, nurkowi łatwiej jest podwoić przewidziany czas dekompresji tlenowej i przejścia jej przy wykorzystaniu mieszaniny operacyjnej przy awarii
zasilania tlenem niż przeliczać ten czas według innej formuły,
for example, it is easier for a diver to double the predicted time of oxygen decompression and to complete it with the use of an operational mixture in the
event of a failure of oxygen supply than to calculate this time according to a different formula,
57

58 bardziej
58 more

konserwatywnych,
conservative,

59 nurek pomija pewną część dekompresji by po wynurzeniu i ograniczonym czasowo przebywaniu na powierzchni, zostać powtórnie sprężonym i odbyć
dalszą dekompresję w komorze dekompresyjnej,
59 the diver omits a part of the decompression and, after the ascent and a limited time on the surface, is compressed again and subject to further decompression
in the decompression chamber,
60 czyniąc
60 thus

go bardziej konserwatywnym,
making it more conservative,

61 sztuczne
61 artificial
62 ten
62 this

powiększenie czasu pobytu na dnie,
extension of stay time at the bottom,

wariant technologii uwzględnia sytuację awaryjną, gdy nurek musi wykonywać pracę, np. przeciwstawienia się prądom morskim,
technology variant takes into account stressful situation such as when a diver has for example to operate in sea currents,

63 Treatment
63 Treatment
64 jak

Tables,
Tables,

przejście z wynikiem pozytywnym testu tolerancji tlenowej,
as passing the oxygen tolerance test,

64 such

dla nurkowań rekreacyjnych zagrożenie podaje się na poziomie p = 1% a dla nurkowań bojowych p f 5% z istotnością α = 0,01,
the case of recreational dives the risk is usually specified at the level p = 1% and for combat dives at p f 5% with significance α = 0.01,

65 zazwyczaj
65 in

66 poza

strefą saturacji wydatkowanie większego wysiłku jest niebezpieczne,
the saturation zone expending more effort is dangerous,

66 outside

67 spoczynek będzie potrzebny przy wykonywaniu prac minerskich bądź wymuszony sytuacją taktyczną związaną z koniecznością ograniczenia emisji hałasu,
lecz w takim przypadku należy rozpatrzyć problem wzrostu zagrożenia zatruciem tlenowym,
67 rest will be necessary for the performance of mine work or caused by tactical situation connected with the need to reduce noise emission, but in such
a case the problem of an increased risk of central oxygen toxicity should be considered,
68 przykładowo
68 for

o otwartym obiegu czynnika oddechowego,
example, with an open circuit of the breathing mix,
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69 przykładowo,

w postaci dodatkowych aparatów zabieranych przez nurka czy podwieszanych w toni wodnej,
example, in the form of additional devices taken by a diver or suspended in the water depths,

69 for
70

można dodać wiele dodatkowych elementów systemu, jak podsystem komunikacji podnoszący komfort psychiczny, mający niebagatelny wpływając na
procesy dekompresji,
70 many additional elements of the system can be added, such as a communication subsystem increasing mental comfort, having a significant impact on
decompression processes,
71 przyspieszenia,
71 speeding

up,

72 przykładowo,

gdy nastąpi awaria zasilania tlenem,
instance, in the case of oxygen supply failure,

72 for

73 podwieszane
73 additional

w toni lub zabierane przez nurka dodatkowe aparaty oddechowe,
rebreathers suspended in water or carried by a diver,

praktyki Kanadyjskiej, jednak w Polsce dopuszczano przerwę do 5 min.,
according to Canadian practice, but in Poland an interval of up to 5 minutes was allowed,

74 według
74

75 w
75 in

takim przypadku istnieje znacznie większa pewność, że nurek dotrze na czas do komory dekompresyjnej,
such a case there is a much greater certainty that the diver will reach the decompression chamber on time,

76 takie
76 such

konstrukcje spotykane są dla systemów oddechowych zasilanych przewodowo, przykładowo Polycom 101 produkcji Drägerwerk AG Lübeck,
designs are common for cable-supplied breathing systems, such as Polycom 101 manufactured by Drägerwerk AG Lübeck,

77 przykładowo,

narażenia na narkozę azotową,
example, exposure to nitrogen narcosis,

77 for

przy zanurzaniu i pobycie na dnie użyty zostanie Trimiks a w procesie dekompresji zastąpiony zostanie on Nitroksem a później tlenem,
example, during descent and staying at the bottom, Trimix will be used and in the decompression process it will be replaced with Nitrox and later with
oxygen,
78 przykładowo,
78 for

zawsze ciśnienia cząstkowe gazów komponentów czynnika oddechowego (pC . . pN , p& ) muszą zmieniać się płynnie ze zmianą głębokości H, gdyż aparat
nurkowy może realizować algorytm utrzymania stałego ciśnienia cząstkowego danego gazu przez dostosowaną zmianę jego zawartości podczas zmiany
ciśnienia, jak aparaty realizujące stałe ciśnienia cząstkowe tlenu p& : Mk15/16,
79 the partial pressures of gas components of the breathing mix (p . . p , p ) do not always have to change smoothly with a change in the depth H, because
C
N &
a rebreather can implement an algorithm to maintain a constant partial pressure of a given gas through an adapted change in its content during a change in
pressure, such as devices achieving a constant partial pressure of oxygen p& (p_1..p_j,p_i): Mk15/16,
79 nie

80 nie
80 this

dotyczy to nurkowań z plateau saturacji,
does not apply to dives from the saturation plateau,

81 dostarczanie
81 the

tlenu może być także realizowane poprzez jego dostarczanie do obiegu wraz z innymi komponentami czynnika oddechowego,
supply of oxygen can also be achieved by delivering it to the circuit together with other components of the breathing mix,

82 przykładowo,

szarpania się podczas napadu paniki,
example, flinching during a panic attack,

82 for

83 element
83 an

wykonawczy sytemu automatyki, który realizuje predefiniowany proces reakcji na wymuszenie,
actuating element of an automation system that performs a predefined process of reaction to forced action,

84 często
84 often

pod kontrolą elektroniczną,
under electronic control,

85 obniżenie
85 decrease

akcji oddechowej u wytrenowanych sportowców w stosunku do średniej,
of respiratory action in trained athletes in relation to the average,

86

obniżenie akcji serca u wytrenowanych sportowców w stosunku do średniej; efekt ten pogłębiany jest przy imersji wodnej (w odróżnieniu od imersji w
środowisku wirtualnym, sztuce czy kulturze),
86 heart rate decrease in trained athletes in relation to average; this effect is amplified in the case of immersion in water (as opposed to immersion in virtual
environments, art or culture),
87 nie

chodzi tu o trening nurkowy, lecz trening adaptacyjny do uprawiania innych aktywności,
is meant here is not diving training, but adaptive training for other activities,

87 what
88 w
88 in

warunkach rzeczywistych takie sprawdzanie jest jak dotąd trudno realizowalne,
real-life conditions, such verification has thus far been difficult to implement,

89 technologia
89 the

powinna posiadać zadeklarowany apetyt na ryzyko, który bezpośrednio wynika z kontekstu taktycznego,
technology should have a declared appetite for risk that directly results from the tactical context,

90 External/Auxiliary
90 External/Auxiliary

Breathing System, awaryjny system oddechowy “ponny” itp.,
Breathing System, emergency breathing system: “pony”, etc.,

91 ze

względu na zabezpieczenie cieplne zapobiegające wyziębieniu i przegrzaniu a przez to mające wpływ na zagrożenie tlenową formą zatrucia tlenowego
CNSyn,
91 due to thermal protection preventing cooling and overheating and thus influencing the risk of central oxygen toxicity CNSyn,
92

opracowane zostały analizatory składu/ciśnienia cząstkowego tlenu oraz zawartości ditlenku węgla stanowiące opcjonalne wyposażenie dla aparatu
SCR CRABE SCUBA,
92 analysers of oxygen partial pressure / composition and carbon dioxide content were developed as optional equipment for the SCR CRABE SCUBA rebreather,
93 teoria
93 the

i praktyka posługiwania się sprzętem i wyposażeniem dla osiągnięcia zamierzonego celu,
theory and practice of using equipment and instruments to achieve the intended purpose,

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

54

Polish Hyperbaric Research
94 Mine
94

Countermeasure,
Mine Countermeasure,

95 Explosive

Ordnance Disposal,
Ordnance Disposal,

95 Explosive

96 Improvised
96 Improvised
97 Mine

Explosive Device Disposal,
Explosive Device Disposal,

Countermeasures Vessel,
Countermeasures Vessel,

97 Mine

98 Autonomous

Underwater Vehicle,
Underwater Vehicle,

98 Autonomous
99 Unmanned
99 Unmanned
100 Remotely
100 Remotely

Undersea Vehicles,
Undersea Vehicles,

Operated Underwater Vehicle,
Operated Underwater Vehicle,

101 stanowiący
101 i.e.

pojazd zwiadowczy operujący z okrętu,
a reconnaissance vehicle operating from the vessel,

102 Autonomous
102 Autonomous
103 Network
103 Network
104 MCMV
104 MCMV

Surface Vehicle,
Surface Vehicle,

Centric Warfare,
Centric Warfare,

z reguły potrzebują osłony innej klasy okrętów i lotnictwa,
usually need shielding ensured by other classes of ships and aircraft,

nurkowie MCM mogą być przykładowo wykorzystywani do: uwalniania zaplątanych elementów wyposażenia MCMV, stropowania przy wyławianiu torped
ćwiczebnych strzelanych przez okręty podwodne, wyławiania lub niszczenia niezdetonowanych samobieżnych lub zrzucanych ładunków wybuchowych itp.,
divers can, for example, be used to: to release entangled MCMV equipment, to prepare to extract exercise torpedoes fired by submarines, to harvest
or destroy undetonated self-propelled or dropped explosive devices, etc.,

105

105 MCM

106 także

skrycie, przykładowo przez okręty podwodne,
secretly, for example, by submarines,

106 also

107przykładowo,
107 for

infrastruktury zabezpieczającej przed działaniami rozpoznawczymi lub desantowymi,
instance, of the infrastructure securing against reconnaissance or landing operations,

108 Unexploded
108

Ordnance,
Unexploded Ordnance,

109 technologia
109 diving

nurkowania dotycząca takich działań powinna różnić się od typowo wojennej oraz ćwiczebnej,
technology for such activities should differ from typical military and training technology,

110 przykładowo
110 e.g.

przez raptowne odciągnięcie przez szybką łódź, zdmuchnięcie podmuchem skierowanym ze specjalnej armatki itp.,
by rapid pulling back by a fast boat, blowing out with a blow directed from a special cannon, etc.,

111

przykładowo kurtyn powietrznych pod wodą czy rękawów wodnych, obkładania gumą, plastikiem tłumiącym falę uderzeniową, wykorzystywanych na
lądzie,
example, underwater air curtains or water sleeves, lining with rubber, shock wave damping plastic, used on land,

111 for

112 działania
112 activities
113 kołkiem
113 wooden

polegające na zniszczeniu elektroniki lub zagłuszaniu sygnałów wewnętrznych i zewnętrznych,
involving the destruction of electronics or the jamming of internal and external signals,

drewnianym plastikowym, ołowiem, strumieniem wody itp.
plastic pegs, lead bullets, water stream, etc.,

114 Explosively
114 Explosively

Formed Penetrator,
Formed Penetrator,

115 Przyjmując, jako wariant alternatywny operacji uderzenie z wprowadzeniem w pierwszej linii jednostek mogących wystrzelić ładunki wydłużone i przepalić
drogi dojścia lub utorowanie przejść przez uderzenie sił powietrznych lub rakietowych w celu przepalenia przeprawy. Jednak uderzenie naraża operację na
konieczność podjęcia boju, do którego przeciwnik może być przygotowany. Siły przeciwnika są w stanie wykryć i przeciwdziałać siłom szpicy uderzeniowej
czy atakowi z powietrza. Oprócz tego zachowanie skrytości do chwili podjęcia desantowania nie może być spełnione. Dodatkowo, jeżeli poniesione zostaną
znaczne starty własne, to pomimo pomyślnego przełamania zajęcie bronionego terenu lub prowadzenie pościgu może nie mieć szans powodzenia.
Rozważenie użycia oddziałów SRT czy MCM do skrytego rozpoznania i zaminowania przeszkód, pomimo ok. 100% zagrożenia związanego z brakiem
możliwości odzyskania pododziału nurków, jeśli istnieje prawdopodobieństwo wykonania zadania z 70% pewnością przy 95% poziomie ufności wydaje się
uzasadnione z punktu widzenia ekonomii prowadzenia działań bojowych pod warunkiem, że ewentualne wykrycie aktywności podwodnej może być
natychmiast skompensowane wprowadzeniem realizacji wariantu przełamania,
115 Assuming, as an alternative variant of the operation, a strike with the introduction in the first line of units capable of launching elongated charges and
burning the access routes or blocking the passageways by air or rocket force strike in order to burn the crossing. However, the impact exposes the operation
to the necessity of undertaking a combat for which the opponent may be prepared. Opponent forces are able to detect and counteract attack line forces or
aerial attacks. In addition, it is not possible to maintain secrecy until the landing has taken place. In addition, if significant losses are incurred, then despite a
successful breakthrough, occupying the defended area or conducting a pursuit may not have a chance of success. Consideration of using SRT or MCM
troops to secretly identify and mine obstacles, despite about 100% of the risk associated with the lack of possibility to recover the subdivision of divers, if
there is a probability of completing the task with 70% confidence at 95% confidence level it seems justified from the point of view of economics of conducting
combat operations, provided that the possible detection of underwater activity can be immediately compensated by the implementation of the breakthrough
variant,
116 Very
116 Very

Shallow Water,
Shallow Water,
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117 przykładowo,
117 for

postaci pływającego pierścienia,
instance, in the form of a floating ring,

118 przykładowo,
118 przykładowo,
119 około

posiadającej zdolność do przemieszczania się czy zagrzebywania,
posiadającej zdolność do przemieszczania się czy zagrzebywania,

35 lat temu,
35 years ago,

119 approximately

120 wykorzystanie

modeli statystycznych zarezerwowano jedynie do procesu walidacji,
use of statistical models was reserved only for the validation process,

120 the
121

obranie takiej taktyki było trudne, gdyż w powszechnej opinii niemożliwym jest opracowanie wystarczająco dokładnych i wiarogodnych modeli
deterministycznych dla tak skomplikowanego systemu interakcji człowiek6maszyna, jak w przypadku nurkowania,
121 it was difficult to choose such a tactic, as it is widely held that it is impossible to develop sufficiently accurate and reliable deterministic models for such a
complex human-machine interaction system as is the case with diving,
122 zastosowano

typowe podejście analityczne, które wymaga syntezy opracowanych modeli i walidacji przy wykorzystaniu modelu statystycznego,
typical analytical approach was applied, which requires a synthesis of the developed models and validation with the use of a statistical model,

122 a

123 najczęściej
123 most
124 ε
124 ε

objętości przestrzeni wentylowanej,
often related to the volume of ventilated space,

6moduł oddechowy stanowi stosunek konsumpcji tlenu do wentylacji płuc ε(H) = υI /iIj odniesiony do głębokości nurkowania H,
6breathing module is the ratio of oxygen consumption to lung ventilation ε(H) = υI /iIj related to diving depth H,
może być co najmniej kilka: neo-haldanian, RGBM, VPM itp.,
least several may be recommended: neo-haldanian, RGBM, VPM etc.,

125 rekomendowanych
125 at

126 stosunek

strumienia konsumowanego tlenu vI do strumienia wentylacyjnego VIY : ε =

ratio of consumed oxygen stream vI to ventilation stream VIY : ε =

126 the

kI
,
iIj

kI
,
iIj

127 powtarzalności
127 repeatability

i odtwarzalności z założoną dokładnością na przyjętym poziomie istotności,
and reproducibility with assumed accuracy at the assumed significance level,

128 przykładowo,
128 similar,

podobną do roli objętości wentylowanej w modelu wentylacji okrętu podwodnego [14],
for instance, to the role of ventilated volume in the ventilation model for a submarine [14],

129

reprezentatywność grupy jest ograniczona do nurków spełniających kryteria dla nurków wojskowych oraz mogących występować w roli nurków
eksperymentalnych,
129 the representativeness of the group is limited to divers meeting the criteria for military divers and those who can perform the role of experimental divers,
130 w
130 in

stosunku do zawartości tlenu w premiksie x S zasilającym przestrzeń oddechową,
relation to oxygen content in the premix supplied into the breathing space,

131 dla
131 for

ustabilizowanych wartości parametrów oddechowych nurka,
stabilised respiratory parameters of a diver,

132 bioróżnorodnością,
132 biodiversity,
133 Human
133 Human
134 dla
134 for

Factors,
Factors,

anaerobowych jest czynnikiem śmiertelnie toksycznym,
anaerobic organisms it is a lethal toxic agent,

135 objawy

podobne do poparzenia płuc chemikaliami,
similar to lung burning with chemicals,

135 symptoms
136 w
136 in

stosunku do ośrodkowego układu nerwowego,
relation to central nervous system,

137 zmniejszenie
137 reduced
138 Central
138 Central

zawartości czerwonych krwinek, spadek życiowej pojemności płuc, oślepienie tlenowe itp.,
red blood cell count, decreased vital lung capacity, oxygen induced blindness, etc.,

Nervous Syndrome,
Nervous Syndrome,

139 teoria

ta stanowi podstawę badań epidemiologicznych, badania na wymieralnością i bioróżnorodnością, niezawodności maszyn, analizy ryzyka itp.,
theory forms the basis for epidemiological research, research into
mortality and biodiversity, machine reliability, risk analysis, etc.,
139 this

140

powrót do stanu przed ekspozycją tlenową, polegający na dezaktywacji przez mechanizmy biochemiczne potencjalnie niebezpiecznych reaktywnych
związków tlenowych w wyniku ekspozycji na wysokie ciśnienia parcjalne tlenu,
140 a return to the state preceding the oxygen exposure, consisting in deactivation of potentially dangerous reactive oxygen compounds by biochemical
mechanisms as a result of exposure to high partial pressures of oxygen,
141 używany

powszechnie w programach komputerowych do planowania cywilnych nurkowań technicznych [36],
used in computer programmes for planning civil technical dives [36],

141 commonly

142 uważanym
142 considered

za niebezpieczny dla szerokiego grona nurków,
dangerous to a wide range of divers,
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możliwość przeprowadzenia dekompresji na ostatniej stacji na głębokości 6 mH O, możliwość zaniechania dekompresji tlenowej, możliwość obciążenia
dodatkowym wysiłkiem, uwzględnienie poprzednich nurkowań, uwzględnienie typu transportu, uwzględnienie nurkowania w niskiej temperaturze itp.,
143 possibility of performing decompression at the last station at the depth of 6 mH O, possibility of omission of oxygen decompression, possibility of additional
2
effort load, taking into account previous dives, taking into account the type of transport, taking into account low temperature dives, etc.,
143

144

odchylenia te występują gdy nurek posiada znacznie rozbudowaną tkankę mięśniową w stosunku do typowej, z tego powodu został odrzucony jeden
nurek,
144 such deviations occur when a diver has a significantly developed muscle tissue compared to typical, for this reason one diver was rejected,
145 Treatment
145 Treatment

Tables,
Tables,

146 gdyż
146 as

nurkowania wojskowe wykonywane są w parach,
military dives are carried out in pairs,

147 odtwarzalności
147 reproducibility

i powtarzalności,
and repeatability,

148

przykładowo, w przygotowaniu kondycyjnym nurka, zmniejszeniu skuteczności płukania przestrzeni oddechowej aparatu, złego konfekcjonowania
czynników oddechowych lub obniżenia ich wymaganej jakości, złego upakowania pochłaniacza lub obniżenia jego parametrów jakościowych itp.,
148 for example, in the diver's physical preparation, reduction of the effectiveness of flushing the respiratory space of the rebreather, inappropriate preparation
of breathing mixes or deterioration of their required quality, inappropriate packing of the scrubber or reduction of its quality parameters, etc.,
149 przypadków
149 the

chorobowych o rzadkim przebiegu czy rzadko występujących,
occurrence of rare medical conditions or diseases,

150 większość
150 most

elementów systemu pozwalającego na realizację projektu stanowi opisana dalej baza laboratoryjna Akademii Marynarki Wojennej
of the elements of the system allowing for the implementation of the project constitute the laboratory base of the Naval Academy described below,

151

wdrożenie krajowej technologii nurkowania wynikało z braku niektórych procedur wymaganych tradycją i prawem krajowym, których nie posiada
dostarczona z aparatem technologia nurkowania o czym będzie mowa dalej,
151 implementation of domestic diving technology was due to the lack of certain procedures required by tradition and national law which is not in place for
diving technology supplied with the rebreather, as referred to below,
152 Strengths,
152 Strengths,
153 CPBR

Weaknesses, Opportunities, Threats,
Weaknesses, Opportunities, Threats,

9.5 cel wdrożeniowy 31 Techniczne, medyczne i prawne problemy długotrwałego przebywania człowieka pod wodą na głębokości 120 m.,
9.5 implementation objective 31 technical, medical and legal problems of human long-term presence under water at a depth of 120 m.,

153 CPBR

154 CPBR

9.2 cel 17.07 Opracowanie systemu ekspozycji saturowanych w strefie do 100 m i zasad zabezpieczenia badawczo-medycznego nurków,
9.2 objective 17.07 Development of a system of saturated exposures in the zone up to 100 m and the principles of the research and medical security

154 CPBR

of divers,
155 przy
155 in

niezależnych nurkowaniach głębokowodnych należy liczyć się z wyrzuceniem nurka ze znacznych głębokości,
the case of independent deep water dives, it is important to take into account the possibility of the diver ascending rapidly from considerable depths,

156 przyczynowo6skutkowe,
156 causal,

EOD nawet w warunkach pokoju muszą utrzymywać dyżury patroli minerskich,
in peace conditions, divers need to perform the mine patrolling duty,

157 nurkowie
157 even
158 jak
158 as

zaznaczono przy okazji opisywania kontekstu taktycznego,
indicated in the tactical context description,

FMEA [37],
cost-oriented FMEA [37],

159 cost-oriented
159

160 tutaj
160 here

należy rozumieć jako niejednoznacznego,
understood as ambiguous,

161 praca

dodatkowa żołnierzy poza godzinami służbowymi jest dopuszczalna prawnie,
work of soldiers outside their duty hours is legally permissible,

161 additional

162 przykładowo:
162 for

zakwaszenie organizmu spowodowane forsownym treningiem, obecność alkoholu w organizmie, niewyspanie itp.,
example: acidification of the body caused by strenuous training, presence of alcohol in the body, sleep deprivation, etc.,

163 mieszanina
163 breathing
164 Standard
164 Standard
165 Good
165 Good

oddechowa zasilająca aparat nurkowy,
mix supplied in the rebreather,

Operating Procedures,
Operating Procedures,

Laboratory Practice,
Laboratory Practice,

166 wpływ,
166 impact,
167 możliwe
167 it

wydaje się także wykorzystanie neonu,
also seems possible to apply neon,

168 powyżej
168 above

1% lecz nie więcej niż 3%,
1% but not more than 3%,

57

2019 Vol. 67 Issue 2
169 w
169 in

warunkach rzeczywistych takie sprawdzanie jest jak dotąd trudno realizowalne,
real-life conditions, such verification has so far been difficult to implement,

170 predykcji,
170 prediction,
171

naturalnym przykładem może być takie poznanie procesów pogodowych zachodzących w systemie atmosfery, aby móc z dostateczną powtarzalnością
przewidywać zjawiska pogodowe z zadawalającą precyzją,
171 a natural example can be such as learning of weather processes occurring in the system atmosphere that allows to predict weather phenomena with
sufficient repeatability and satisfactory precision,
172 dostatecznie
172 sufficiently

precyzyjnego i powtarzalnego do przyjętych zastosowań,
precise and reproducible for the intended use,

173 oparte
173

na przesłankach naukowych przewidywania dróg przebiegu przyszłych procesów albo zmian cech systemu,
scientifically based predictions of pathways for future processes or changes in system characteristics,

174 Critical
174 Critical

to Quality,
to Quality.
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DIMERYZACJA MOLEKUŁ W WIELOWARSTWOWEJ FAZIE ADSORPCYJNEJ NA
HOMOGENICZNYCH POWIERZCHNI STAŁEGO ADSORBENTU

MOLECULAR DIMERISATION IN A MULTILAYER ADSORPTION PHASE ON HOMOGENEOUS
SURFACES OF A SOLID ADSORBENT
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Continuing the discussion on the description of adsorbate-adsorbate association on homogeneous surfaces of solids, an attempt was made to formulate an
analytical form of adsorption equation for a multilayer adsorption phase. The validity of Berezin's and Kiselev's assumptions concerning the independence of
adsorption in further layers from the model of the phenomenon in the first of them was discussed. The fundamental validity of this assumption has been
demonstrated, simultaneously ridding it of its arbitrary character. The main aim of the study was to demonstrate the possibility of formulating a description
assuming molecule association in the entire adsorption phase (and not only in the first layer). Theoretical considerations are confined to the case of
dimerisation in the concentration range thus warranting the approximation characteristic of the Berezin and Kiselev model. The obtained final adsorption
equation exhibits physically acceptable boundary properties; with adequate assumptions it amounts to the Brunauer, Emmett and Teller equation, the equation
formulated earlier by one of the authors of this paper or the Langmuir equation.
Keywords: adsorption, association, homogeneous surfaces, multilavalence.
Kontynuując dyskusję nad opisem asocjacji adsorbat-adsorbat na homogenicznych powierzchniach ciał stałych podjęto próbę sformułowania analitycznej
postaci równania adsorpcji dla wielowarstwowej fazy adsorpcyjnej. Przedyskutowano zasadność założenia Berezina i Kiselewa na temat niezależności
adsorpcji w warstwach dalszych od modelu zjawiska w pierwszej z nich. Wykazano zasadniczą słuszność tego założenia uwalniając je równocześnie od
arbitralnego charakteru. Jako zasadniczy cel pracy przyjęto wykazanie możliwości sformułowania opisu zakładającego asocjację molekuł w całej fazie
adsorpcyjnej (a nie tylko w pierwszej warstwie). Rozważania teoretyczne ograniczono do przypadku dimeryzacji w zakresie koncentracji usprawiedliwiającym
przybliżenie właściwe modelowi Berezina i Kiselewa. Otrzymane finalne równanie adsorpcji wykazuje fizycznie akceptowalne właściwości brzegowe; przy
odpowiednich założeniach sprowadza się do równania Brunauera, Emmetta i Tellera, równania sformułowanego wcześniej przez jednego z autorów niniejszej
pracy lub równania Langmuira.
Słowa kluczowe: adsorpcja, asocjacja, powierzchnie homogeniczne, wielowarstwowość.
Продолжая обсуждение описания ассоциации адсорбат-адсорбат на однородных поверхностях твердых тел, была предпринята попытка
сформулировать аналитическую форму уравнения адсорбции для многослойной фазы адсорбции. Обсуждалась обоснованность предположений
Березина и Киселева о независимости адсорбции в дистальных слоях от модели явления в первой из них. Продемонстрирована фундаментальная
обоснованность этого предположения, одновременно освобождая его от произвольного характера. Основная цель работы состояла в том, чтобы
продемонстрировать возможность составления описания, предполагающего ассоциацию молекул во всей фазе адсорбции (а не только в первом
слое). Теоретические соображения были ограничены случаем димеризации в интервале концентраций, что оправдывает приближение,
подходящее для модели Березина и Киселева. Полученное окончательное уравнение адсорбции показывает физически приемлемые граничные
свойства; с соответствующими предположениями все сводится к уравнению Брунауэра, Эммета и Теллера, уравнению, ранее сформулированному
одним из авторов данной статьи, или уравнению Ленгмюра.
Ключевые слова: адсорбция, ассоциация, однородные поверхности, многослойность.
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In Fortsetzung der Diskussion über die Beschreibung der Assoziation von Adsorbat-Adsorbat auf homogenen Oberflächen von Feststoffen wurde versucht,
eine analytische Form der Adsorptionsgleichung für eine mehrschichtige Adsorptionsphase zu formulieren. Diskutiert wurde die Gültigkeit der Annahmen von
Berezin und Kiselev über die Unabhängigkeit der Adsorption in weiter vom Ausgangsmodell des Phänomens entfernten Schichten. Nachgewiesen wurde
hierbei die grundsätzliche Gültigkeit dieser Annahme, wobei diese von ihrem willkürlichen Charakter befreit wurde. Das Hauptziel der Studie war es, die
Möglichkeiten zur Formulierung einer Beschreibung zu demonstrieren, die eine molekulare Assoziation in der gesamten Adsorptionsphase (und nicht nur in
der ersten Schicht) annimmt. Theoretische Überlegungen beschränkten sich auf den Fall der Konzentrationsdimerisierung, welche die Annäherung der
Modelle an Berezin und Kiselev rechtfertigte. Die erhaltene endgültige Adsorptionsgleichung zeigt physikalisch akzeptable Randeigenschaften; sie wird mit
entsprechenden Annahmen auf die Gleichungen Brunauer, Emmett und Teller reduziert, die zuvor von einem der Autoren dieser Arbeit oder der LangmuirGleichung formuliert wurden.
Schlüsselwörter: Adsorption, Assoziation, homogene Oberflächen, Mehrschichtigkeit.
Continuando con la discusión sobre la descripción de la asociación adsorbato-adsorbato en superficies homogéneas de sólidos, se intentó formular una
forma analítica de la ecuación de adsorción para una fase de adsorción multicapa. Se discutió la validez de los supuestos de Berezin y Kiselev sobre la
independencia de la adsorción en capas más alejadas del modelo del fenómeno en el primero de ellos. Se ha demostrado la validez fundamental de este
supuesto, liberándolo al mismo tiempo del carácter arbitrario. El objetivo principal del estudio fue demostrar la posibilidad de formular una descripción
asumiendo la asociación molecular en toda la fase de adsorción (y no sólo en la primera capa). Las consideraciones teóricas se limitan al caso de la
dimerización de la concentración, lo que justifica una mayor aproximación a los modelos de Berezin y Kiselev. La ecuación de adsorción final obtenida
muestra propiedades de contorno físicamente aceptables; que ante las suposiciones apropiadas se reduce a la ecuación Brunauer, Emmett y Teller, una
ecuación formulada anteriormente por uno de los autores de este trabajo o la ecuación de Langmuir.
Palabras clave: adsorción, asociación, superficies homogéneas, multicapa.
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WSTĘP
Zainicjowany ponad pół wieku temu przez
Kisielewa opis asocjacji molekuł adsorbowanych na
powierzchni ciała stałego doczekał się szeregu
wartościowych rozwiązań zarówno dla zlokalizowanych
[1-3] jak i mobilnych [4], a także mieszanych (w sensie
częściowej mobilności) [5] warstw adsorpcyjnych.
W propozycjach tych zakładano, na ogół, energetyczną
homogeniczność powierzchni ciała stałego, a dla
sformułowania
odpowiednich
równań
adsorpcji
wykorzystywano, w pozytywnej mierze formalizm
termodynamiki fenomenologicznej oraz statystycznej.
W ocenie przedmiotowych rozwiązań na
podkreślenie zasługuje ich bezdyskusyjny walor
poznawczy oraz potwierdzana wielokrotnie przydatność
do opisu adsorpcyjnych danych doświadczalnych [1,6],
zwłaszcza w zakresie niewysokich wartości ciśnienia
adsorptywu. Jeden, wszakże, z istotnych aspektów
omawianego zagadnienia nie doczekał się, jak dotąd,
uwzględnienia w stopniu zbliżonym do pozostałych. Jest
nim możliwość tworzenia „poziomych”, to jest
równoległych do powierzchni adsorbentu, asocjatów
adsorbat-adsorbat w warstwach adsorpcyjnych dalszych
niż pierwsza. I chociaż, z fizycznego punktu widzenia, efekt
ten powinien obejmować całą fazę adsorpcyjną, to jednak,
ze względu na złożoność matematyczną ograniczano się do
założenia, że, niezależnie od mechanizmu zjawiska
w warstwie pierwszej, tworzenie dalszych warstw
adsorpcyjnych przebiega zgodnie z modelem Brunauera,
Emmetta, Tellera (BET) [7].
Oznacza to, że począwszy od warstwy drugiej,
adsorpcję traktowano jak kondensację adsorptywu na
molekułach warstwy bezpośrednio niższej, a całość
oddziaływań międzycząsteczkowych ograniczano do
tworzenia kompleksów międzywarstwowych. Założenie to
zwiększyło, niewątpliwie, efektywność opisu danych
doświadczalnych w zakresie ciśnień bliskich prężności
pary nasyconej adsorptywu, ale różnicując drastycznie
status dalszych warstw adsorpcyjnych wobec pierwszej,
pozostawiło równocześnie istotny niedosyt teoretyczny.
Do tego właśnie aspektu adsorpcji na
homogenicznej powierzchni ciała stałego nawiązuje
niniejsza praca poprzez uwzględnienie asocjacji adsorbatadsorbat także w dalszych warstwach adsorpcyjnych. Nie
przesądzając o możliwości (lub jej braku) sformułowania
kompletnego
modelu
dla
dowolnej
krotności
powstających asocjatów oraz dowolnej (skończonej)
liczby warstw, ograniczono rozważania do przypadku
dimeryzacji adsorbat-adsorbat w fazie utworzonej przez
nieskończoną liczbę warstw adsorpcyjnych. Jako cel pracy
przyjęto wykazanie zasadniczej możliwości otrzymania
jawnego rozwiązania dla takiego właśnie wariantu
omawianego zjawiska.

PROPOZYCJA

OPISU
DIMERYZACJI
MOLEKUŁ W CAŁEJ FAZIE ADSORPCYJNEJ
W wielowarstwowym wariancie modelu
Berezina i Kisielewa [1] zakłada się, że ilość adsorptywu
w warstwach dalszych zależy, przy danych wartościach
temperatury i ciśnienia, wyłącznie od liczby molekuł
w warstwie pierwszej, natomiast nie zależy od stanu tych
molekuł, to znaczy od skutków ich oddziaływań

INTRODUCTION
The description of association of adsorbed
molecules on the surface of a solid body, initiated more
than half a century ago by Kiselev, has a number of valuable
solutions for both localised [1-3], mobile [4] and mixed (in
the sense of partial mobility) [5] adsorption layers. These
proposals assumed, in general, energetic homogeneity of
the solid body surface, and in order to formulate
appropriate adsorption equations, the formalism of
phenomenological and statistical thermodynamics was
applied.
In the evaluation of the solutions in question,
their undisputed cognitive value should be emphasised, as
well as their usefulness for describing the experimental
adsorption data [1,6], particularly in the range of low
pressure of the adsorptive. However, one of the important
aspects of the discussed problem has not yet been taken
into account to a degree similar to the rest. It is the
possibility of creating "horizontal", i.e. parallel to the
surface of the adsorbent, adsorbate-adsorbate
associations in further adsorption layers than the first one.
Although, from a physical point of view, this effect should
cover the entire adsorption phase, due to mathematical
complexity it was limited to the assumption that,
regardless of the mechanism of the phenomenon in the
first layer, the creation of further adsorption layers
proceeds according to the Brunauer, Emmett, Teller (BET)
model [7].
This means that starting from the second layer,
adsorption was treated as adsorptive condensation on the
molecules of the layer directly below, and all
intermolecular interactions were limited to the formation
of interlayer complexes. Undoubtedly, this assumption
increased the effectiveness of the description of the
experimental data in the range of pressures close to the
saturated vapour pressure of the adsorptive, however, by
drastically differentiating the status of further adsorption
layers in relation to the first one, it simultaneously left
a significant theoretical deficiency.
This aspect of adsorption on a homogeneous
solid surface is referred to in this paper by considering
adsorbate-adsorbate associations also in further
adsorption layers. Without prejudging the possibility (or
lack thereof) of formulating a complete model for any
factor of emerging associates and any (finite) number of
layers, the considerations were limited to the case of
adsorbate-adsorbate dimerisation in the phase formed by
an infinite number of adsorption layers. The aim of the
study was to demonstrate the possibility of obtaining an
open solution for such a variant of the discussed
phenomenon.

PROPOSAL

FOR THE DESCRIPTION OF
MOLECULAR DIMERIZATION IN THE WHOLE
ADSORPTION PHASE
In the multi-layered variant of Berezin's and
Kiselev's model [1] it is assumed that the amount of
adsorption in further layers depends, at given values of
temperature and pressure, only on the number of
molecules in the first layer, but does not depend on the
state of these molecules, i.e. on the effects of their mutual
interactions, including the adsorbate-adsorbate
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wzajemnych, w tym również asocjacji adsorbat-adsorbat.
Cytowani autorzy przyjmują to założenie jako pewnik
niewymagający uzasadnienia. Wydaje się jednak, że takie
stanowisko może, niezależnie od jego ostatecznej
słuszności, budzić niepewność co do ogólnego charakteru
założenia. Mając na uwadze ten właśnie aspekt
zagadnienia przedstawimy poniżej niezbędny, naszym
zdaniem, komentarz.
W tym celu oznaczmy symbolem A jakąkolwiek
molekułę pierwszej warstwy adsorpcyjnej. Niech wyrazem
zróżnicowania stanu poszczególnych molekuł A będzie ich
podział na pojedyncze kompleksy A1 oraz horyzontalne
i-krotne asocjaty, Ai, gdzie i≥2. Jeżeli NA1 oraz NAi są
liczbami, odpowiednio, A1 i Ai, to liczba molekuł
w pierwszej warstwie adsorpcyjnej, N’≡NA, wynosi
+∑

=

∗

(I)

gdzie M i S są, odpowiednio, molekułą adsorptywu oraz
miejscem wiążącym powierzchni adsorbentu. Stała
równowagi K1 odpowiadająca temu schematowi, ma
postać:

=

∗

( −

)

+
+
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∗

+

+

=

1

$

=

62

=

,

(2)

%&

(3)
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∗
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(1)

(II)

, etc.

where Bj≥2 means vertical, i.e. perpendicular to the surface
of the adsorbent complex whose peak molecule belongs to
the i-th adsorption layer.
The BET model identifies individual stages of the
scheme (II) as three-dimensional adsorptive condensation,
and therefore assigns to the subsequent equilibrium
constants an equal value equal to the inverse pressure of
the saturated vapour of the adsorptive, ps.
Hence, we have:

Mamy zatem:

=

(I)

Where p and Y are the pressure of the adsorptive
and the number of binding points on the adsorbent surface
respectively.
In turn, the formation of further adsorption
layers follows the scheme:

, itd.

!

∗

where M and S are respectively the adsorptive molecule
and the binding site of the adsorbent surface. The K1
equilibrium constant corresponding to this scheme has the
following form:

(II)

przy czym Bj≥2 oznacza wertykalny, to jest prostopadły do
powierzchni adsorbentu kompleks, którego szczytowa
molekuła należy do i-tej warstwy adsorpcyjnej.
Model BET identyfikuje poszczególne etapy
schematu (II) jako trójwymiarową kondensację
adsorptywu, w związku z czym przypisuje kolejnym
stałym równowagi jednakową wartość równą odwrotności
ciśnienia pary nasyconej adsorptywu, ps.

.

Because, according to the BET model, the only adsorption
centres for layer two molecules are molecules A, part of
molecules A is in a state of adsorption equilibrium, covered
"from above". Let NA*, NA1* and NAi* be equivalent to NA (i.e.
N'), NA1 and NAi in the uncovered part of the first layer.
According to the concept of Berezin and Kiselev, the
following scheme characterises primary adsorbateadsorbent interactions:

(1)

Gdzie p i Y oznaczają, odpowiednio, ciśnienie
adsorptywu oraz liczbę miejsc wiążących na powierzchni
adsorbentu.
Z
kolei,
tworzenie
dalszych
warstw
adsorpcyjnych przebiega zgodnie ze schematem:

+∑

=

.

Ponieważ, zgodnie z modelem BET, jedynymi
centrami adsorpcyjnymi dla molekuł warstwy drugiej są
molekuły A, więc część molekuł A jest w stanie równowagi
adsorpcyjnej, przykryta „od góry”. Niech zatem NA*, NA1*
oraz NAi* będą odpowiednikami NA (to jest N’), NA1 oraz NAi
w odkrytej części pierwszej warstwy. Zgodnie z koncepcją
Berezina i Kisielewa, następujący schemat charakteryzuje
oddziaływania pierwotne, adsorbat-adsorbent:

+

association.
The authors cited above accept this assumption
as a certainty not requiring justification. It seems, however,
that such a position may, regardless of its ultimate validity,
cause uncertainty as to the general character of the
assumption. With this aspect in mind, we will present
below what we believe to be the necessary comment.
In order to do so, let us mark any molecule of the
first adsorption layer with the symbol A. Let the expression
of the diversity of the state of particular A molecules be
their division into single A1 complexes and horizontal
i-factor associations, Ai, where i≥2. If NA1 and NAi are
numbers A1 and Ai respectively, then the number of
molecules in the first adsorption layer, N'≡NA, amounts to

1
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Stąd:

Therefore:

=ℎ ∗
∗
=ℎ
∗ , etc.
=ℎ
%!

%'

Gdzie h (=p/ps) jest ciśnieniem względnym
adsorptywu (zauważmy, że dla gazu poniżej temperatury
krytycznej, 0<h<1, natomiast h>1 oznacza kompresję
cieczy pod ciśnieniem p>ps).
Wobec oczywistych zależności:
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+
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+

%&

+⋯

Where h (=p/ps) is the relative pressure of the
adsorptive (note that for a gas below critical temperature,
0<h<1, while h>1 means compression of liquid under
pressure p>ps).
In view of the obvious dependencies:
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Mamy dla n warstw adsorpcyjnych:
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For n adsorption layers we have:
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Podzielenie dwóch
siebie daje:
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ostatnich równań przez
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Równanie (13), a także jego graniczna forma (14)
dowodzą, że dla ustalonych wartości ciśnienia
i temperatury (pamiętajmy, że h=h(p,ps(T)) i przy BETowskim przebiegu adsorpcji w warstwach dalszych, ilości
adsorbatu w tej części fazy adsorpcyjnej nie zależy od
modelu zjawiska w warstwie pierwszej, a jedynie od
koncentracji tej warstwy. Konkluzja ta potwierdza
słuszność założenia Berezina i Kisielewa i, wraz
z poprzedzającym ją komentarzem, uwalnia to założenie
od jego w znacznej mierze arbitralnego charakteru.
Realizację zasadniczego celu niniejszej pracy
oprzemy na następującym obrazie fazy adsorpcyjnej:

powierzchnia stałego adsorbentu zawiera
Y identycznych miejsc wiążących,

adsorpcja pojedynczego składnika gazowego ma
charakter wielowarstwowy, przy czym:

pierwsza warstwa adsorpcyjna jest zapełniana
zgodnie z modelem Berezina-Kisielewa przy
ograniczeniu adsorpcji adsorbat-adsorbat do, co
najwyżej, dimerów,

(12)

(13)

For an infinite number of adsorption layers
(n ∞):

(14)

(11)

The amount of adsorbate in further layers, N", is
of course the difference between N and N', which in
relation to equation (12) means that

Dla nieskończonej liczby warstw adsorpcyjnych
"

∗

Dividing the last two equations by themselves
gives:

Ilość adsorbatu w dalszych warstwach, N”, jest
oczywiście różnica pomiędzy N i N’, co wobec równania
(12) oznacza, że

(n ∞):
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oraz
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(6)
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=

ℎ
1−ℎ
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Equation (13), as well as its boundary form (14)
prove that for the established values of pressure and
temperature (remember that h=h(p,ps(T)) and for the
BET-type course of adsorption in further layers, the
amount of adsorbate in this part of the adsorption phase
does not depend on the phenomenon pattern in the first
layer, but solely on the concentration of this layer. This
conclusion confirms the validity of Berezin and Kisielev's
assumption and, together with the commentary preceding
it, releases this assumption from its largely arbitrary
character.
The realisation of the main goal of this paper is
based on the following description of the adsorption
phase:

the surface of the solid adsorbent contains
Y identical binding sites,

the adsorption of a single gas component is
multilayer in nature, where:
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miejscami wiążącymi dla molekuł którejkolwiek
z dalszych warstw adsorpcyjnych są wyłącznie
molekuły warstwy bezpośrednio niższej,

stała równowagi oddziaływań adsorptywadsorbat jest, niezależnie od numeru warstwy,
równa 1/ps,

molekuły dalszych warstw adsorpcyjnych mogą,
podobnie jak molekuły warstwy pierwszej,
ulegać horyzontalnej dimeryzacji,

stała równowagi tej dimeryzacji K2 jest wspólna
dla całej fazy adsorpcyjnej,

liczba warstw adsorpcyjnych jest nieograniczona
(n ∞),
oraz

adsorptyw jest gazem doskonałym.
Odpowiadające powyższemu obrazowi typy
kompleksów
konstytuujących
fazę
adsorpcyjną
przedstawiono na Rysunku 1. Każdy z trzech poziomów
ilustracji uzupełniono oznaczeniami tych kompleksów
(a) oraz ogólnym kodem liczby ich molekuł, (b).


the first adsorption layer is filled according to the
Berezin-Kisielev model with limited adsorbateadsorbate adsorption at most to dimers,

the binding sites for molecules of any of the
further adsorption layers are exclusively those of
the immediately lower layer,

the equilibrium constant of the adsorptiveadsorbate interaction is equal to 1/ps,

Further adsorption layer molecules, like layer 1
molecules, may be subject to horizontal
dimerisation,

the equilibrium constant of this dimerisation K2
is common to the entire adsorption phase,

the number of adsorption layers is unlimited
(n ∞),
and

the adsorptive is an ideal gas.
The types of complexes constituting the
adsorption phase corresponding to the above description
are shown in Figure 1. Each of the three levels of
illustration is supplemented with the symbols of these
complexes – (a), and the general code of their number of
molecules – (b).


Fig. 1 Types of adsorption complexes and corresponding symbols.
Rys. 1 Typy kompleksów adsorpcyjnych i odpowiadające im oznaczenia.

Równowagę
termodynamiczną
układu
reprezentują następujące schematy i odpowiadające im
wyrażenia na stałe równowagi:

The thermodynamic equilibrium of the system is
represented by the following diagrams and corresponding
equilibrium constant expressions:
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a ponadto, zgodnie z równaniem (19),
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The presence of the number of binding sites, Y in
equation (15) ensures the equilibrium constant K2 the
character of intensive quantity. The need to take this
aspect into account was explained in our previous
publication [8].
Equations (19)-(26) lead to the following
expressions for the number of molecules of particular
adsorption complexes.
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and moreover, in accordance with equation (19),
(39)

Jak wnika ze wzoru (15), sformułowanie
równania adsorpcji wymaga określeni jawnych postaci
funkcji N1(N) oraz N’(N). W tym celu, wykorzystując
powyższe zależności, zapiszemy:

= (1 + ℎ + ℎ + ℎ + ⋯ ) + 2 (1 + ℎ +
ℎ + ℎ + ⋯ )91 + ℎ + ( ℎ ) + ( ℎ ) +
⋯ :,

+

=

1

+

(26)

Obecność liczby miejsc wiążących, Y w równaniu
(15) zapewnia stałej równowagi K2 charakter wielkości
intensywnej. Konieczność uwzględnienia tego aspektu
wyjaśniono w naszej poprzedniej publikacji [8].
Równania (19)-(26) prowadzą do następujących
wyrażeń na liczby molekuł poszczególnych kompleksów
adsorpcyjnych.
,

Level II
+

(40)

warstw

=

(39)

As is evident from equation (15), the formulation
of the adsorption equation requires explicit forms of
N1(N)) and N'(N) functions. For this purpose, using the
above dependencies, we will write:

= (1 + ℎ + ℎ + ℎ + ⋯ ) + 2 (1 + ℎ +
ℎ + ℎ + ⋯ )91 + ℎ + ( ℎ ) + ( ℎ ) +
⋯ :,

(40)

For an infinite number of adsorption layers and
assuming that K2h2<1, we obtain:
(41)

=

1−ℎ

+

2
(1 − ℎ)(1 − ℎ )

(41)
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where N2 is defined with equation (39),

gdzie N2 jest określone równaniem (39) z kolei,

= (1 + 2ℎ + 3ℎ + 4ℎ + ⋯ ) + 9(2 +
3ℎ + 4ℎ + 5ℎ + ⋯ ) + ℎ (4 + 5ℎ +
6ℎ + 7ℎ + ⋯ ) + ( ℎ ) (6 + 7ℎ + 8ℎ +
9ℎ + ⋯ ) + ( ℎ ) (8 + 9ℎ + 10ℎ + 11ℎ +
⋯ ) + ⋯ :,

(42)

co ponownie dla n ∞ oraz Kh2<1, daje:

=

= (1 + 2ℎ + 3ℎ + 4ℎ + ⋯ ) + 9(2 +
3ℎ + 4ℎ + 5ℎ + ⋯ ) + ℎ (4 + 5ℎ +
6ℎ + 7ℎ + ⋯ ) + ( ℎ ) (6 + 7ℎ + 8ℎ +
9ℎ + ⋯ ) + ( ℎ ) (8 + 9ℎ + 10ℎ + 11ℎ +
⋯ ) + ⋯ :,
which once again for n ∞ and Kh2<1, gives:
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By combining equations (39), (41) and (43) we
receive:

(45)

Podstawienie zależności (43) i (45) do równania
(15) daje, po prostym przekształceniu, finalne równanie
adsorpcji w postaci:

ℎ=

2 − ℎ(1 + ℎ )
+1
(1 − ℎ )

B = C4

(44)

Łącząc równania (39), (41) i (43) otrzymujemy:

(46)

(47)

gdzie stopień zapełniania powierzchni adsorbentu
Θ, określany jest ilorazem N/Y, natomiast izotermiczna
stała C jest identyczna z analogicznym parametrem
równania BET.
W omówieniu powyższego rozwiązania zwróćmy
uwagę na jego właściwości brzegowe. I tak, przy
całkowitym braku dimeryzacji adsorbat-adsorbat (K2=0)
zależność (46) przechodzi w równanie BET (∞) [7]. Z kolei,
dla h<<1 otrzymujemy rozwiązanie opublikowane
wcześniej przez Karpińskiego oraz jednego z autorów
niniejszej pracy [2]. Wreszcie, gdy zachodzą oba powyższe
warunki, granicą funkcji (46) jest równanie Langmuira [9].
Skończona, choć uwikłana (h=h(Θ,h)), postać otrzymanego
równania adsorpcji oznacza realizację zasadniczego celu
niniejszej pracy. Dowodzi ona bowiem możliwości
analitycznego opisu asocjacji adsorbat-adsorbat w całej
fazie adsorpcyjnej, a nie tylko w jej pierwszej warstwie.
Tę, bez wątpienia, optymistyczną konkluzję
należy jednak postrzegać na tle założeń związanych
z rozważanym tu modelem, który, przypomnijmy:

dopuszcza jedynie dimeryzację wykluczając
asocjaty o wyższej krotności,

ogranicza pokrycie powierzchni adsorbentu do
stopnia usprawiedliwiającego opis zgodny
z metodą Kisielewa oraz

stawia
warunek
K2h2<1,
gwarantujący
skończoną postać równania dla nieskończonej
liczby warstw adsorpcyjnych.
Powyższe ograniczenia z jednej strony
wykluczają ogólny charakter równania (46), z drugiej
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The substitution of dependencies (43) and (45)
to equation (15) gives, after a simple transformation, the
final adsorption equation in the form:
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where

B = Q4

-/( .E! /)!
R(1 − ℎ)
( -E! / !)!
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(47)

where the degree of filling of the adsorbent surface Θ is
expressed by the quotient N/Y and the isothermal constant
C is identical to the analogous parameter of the BET
equation.
In discussing the above solution, let us pay
attention to its boundary properties. Thus, with complete
lack of adsorbate-adsorbate dimerization (K2=0),
dependence (46) becomes the equation BET (∞) [7]. On
the other hand, for h<<1 we obtain a solution previously
published by Karpiński and one of the authors of this paper
[2]. Finally, when both the above conditions occur, the limit
of function (46) is the Langmuir equation [9]. The
completed, though intricate (h=h(Θ,h)), form of the
obtained adsorption equation means the realisation of the
main goal of this work. It proves the possibility of
analytical description of adsorbate-adsorbate association
in the whole adsorption phase, not only in its first layer.
This undoubtedly optimistic conclusion should,
however, be seen against the background of the
assumptions related to the model under consideration,
which, to recapitulate:

only allows dimerisation while excluding
associations with a higher multiplicity,

limits the coverage of the adsorbent to the extent
necessary to justify the description according to
the Kisielev method; and

imposes the condition K2h2<1, guaranteeing the
finite form of the equation for an infinite number

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

Polish Hyperbaric Research
natomiast, każde z nich może stanowić cenną wskazówkę
metodologiczną dla dalszych badań przedmiotowego
zjawiska.

of adsorption layers.
These limitations, on the one hand, rule out the
general nature of equation (46) while, on the other hand,
each can provide valuable methodological guidance for
further studies on the phenomenon in question.
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DEEP DIVING UNDERWATER WORKS IN POLAND
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
In the article the author describes the Polish specificity of deep dives used in underwater deep-sea works. The article briefly discusses the methods of deep
diving used in the world to proceed to underwater works in the Polish offshore zone of 50-90m depth (according to the Act; deep water works are works below
a depth of 50m). When discussing these methods, the author describes the technical-organisational and formal conditions and the type of conducted works.
It then presents the methodology for evaluating the effectiveness of the main element of deep-sea works, i.e. diving. It provides information on deepsea
underwater works on the Baltic Sea carried out by the Department of Underwater Works Technology of the Naval Academy in cooperation with the Polish
Navy until 2001 and civil companies to date. On the basis of his own data from underwater deep-sea works, the author presents the methodology of evaluation
of their effectiveness from the point of view of deep dives. In his conclusions, he puts forward recommendations for improving the efficiency of such works.
Keywords: deep underwater work, deep diving,professional diving, methods of diving, data deep diving, diving bell, efficiency of diving, diving mixtures,
diver’s decompression, decompression table.
W artykułuje autor opisuje polską specyfikę nurkowań głębokich, stosowanych w podwodnych pracach głębinowych. Krótko omawia stosowane na świecie
metody nurkowania głębokiego, by następnie przejść do prac podwodnych na polskim offshore, strefie głębokości 50-90m (wg ustawy; prace głębinowe to
prace poniżej głębokości 50m). Przy omawianiu tych metod podaje warunki, otoczenie techniczno-organizacyjne i formalne oraz prace, przy których były one
wykorzystywane. Następnie przedstawia metodykę oceny efektywności głównego elementu prac głębinowych, jakim jest nurkowanie. Informuje
o głębinowych pracach podwodnych na Bałtyku, realizowanych przez Zakład Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej przy współpracy
z Marynarką Wojeną do 2001roku, i firmami cywilnymi do chwili obecnej. Na podstawie własnych danych z podwodnych prac głębinowych przytacza metodykę
oceny ich efektywności z punktu widzenia nurkowań głębokich, we wnioskach zaś przedstawia propozycje polepszenia efektywności tych prac.
Słowa kluczowe: prace głębinowe nurkowanie głębokie, nurkowanie profesjonalne, metody nurkowania głębokiego, dane nurkowania głębokiego, dzwon
nurkowy, efektywność nurkowania, mieszaniny oddechowe, dekompresja nurków, tabele dekompresji.
В статье автор описывает польскую специфику глубинных погружений, используемых при подводных глубоководных работах. Кратко излагает
методы глубинных погружений, используемые в мире, для того, чтобы затем перейти к подводным работам в польской морской зоне глубиной
50-90 м (в соответствии с законом, глубоководные работы – это работы глубиной ниже 50 м). Обсуждая эти методы, он указывает на условия
и организационно-техническое и формальное окружение, а также работы, при проведении которых они были использованы. Затем он представляет
методологию оценки эффективности основного элемента глубоководных работ, которым является подводное погружение. Сообщает
о глубоководных подводных работах в Балтийском море, которые проводились Кафедрой Технологии Подводных Работ Военно-морской Академии
в сотрудничестве с Военно-морским Флотом до 2001 года и гражданскими компаниями по настоящее время. На основании собственных данных
о подводных глубоководных работах, он приводит методологию оценки их эффективности с точки зрения глубинного погружения, а в заключении
он вносит предложения по повышению эффективности этих работ.
Ключевые слова: глубоководные работы, глубинное погружение, профессиональное подводное погружение, методы глубинного погружения,
данные глубинного погружения, водолазный колокол, эффективность подводного погружения, дыхательные смеси, декомпрессия аквалангистов,
таблицы декомпрессии.
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In seinem Artikel beschreibt der Autor die polnische Besonderheit von Tieftauchgängen, die in Unterwasser-Tiefseewerken zur Anwendung kommen werden.
Er bespricht kurz die Methoden des Tiefentauchens, die weltweit eingesetzt werden, und fährt danach fort mit Unterwasserarbeiten in der polnischen Offshore,
50-90m Tiefenzone (dem Gesetz zufolge sind Tiefwasserarbeiten solche Arbeiten, die unterhalb von 50m Tiefe stattfinden). Bei der Diskussion um diese
Verfahren beschreibt der Autor die Bedingungen, das technisch-organisatorische und formale Umfeld und die Arbeiten, bei denen sie verwendet wurden. Er
stellt weiter die Methodik für die Bewertung der Wirksamkeit des Hauptelements von Tiefseearbeiten vor, d.h. des Tauchens selbst. Er informiert über TiefseeUnterwasserarbeiten in der Ostsee, die vom Technischen Institut für unterwasserarbeiten der Polnischen Kriegsmarine in Zusammenarbeit mit der Marine
bis 2001 sowie zivilen Unternehmen bislang durchgeführt wurden. Auf der Grundlage eigener Daten aus Unterwasser-Tiefseearbeiten zitiert er eine Methodik
zur Bewertung der Wirksamkeit aus der Sicht von Tiefwassertauchgängen, und in seinen Schlussfolgerungen unterbreitet er Vorschläge zur Verbesserung
der Wirksamkeit dieser Arbeiten.
Schlüsselwörter: Tiefseetauchen, Tiefentauchen, professionelles Tauchen, Tieftauchmethoden, Tieftauchdaten, Tauchglocke, Taucheffizienz,
Atemgemisch, Dekompression von Tauchern, Dekompressionstabellen.
En el artículo, el autor describe la especificidad polaca en las inmersiones profundas utilizadas en trabajos submarinos en aguas profundas. Discute
brevemente los métodos de buceo profundo utilizados en todo el mundo para cambiar a actividades subacuáticas en la zona offshore polaca de 50-90 m de
profundidad (de acuerdo con la Ley; se consideran trabajos en aguas profundas aquellos por debajo de los 50 m de profundidad). Al discutir estos métodos,
se describen las condiciones y el entorno técnico-organizativo y formal, así como los trabajos en los que se utilizaron. A continuación, se presenta una
metodología para evaluar la eficacia del elemento principal del trabajo aguas profundas, a saber, el buceo. Informa sobre los trabajos submarinos en alta
mar en el Mar Báltico realizados por el Departamento de Tecnología de Trabajos Submarinos de la Academia Naval en cooperación con la Armada hasta
2001 y con empresas civiles hasta la actualidad. Basándose en sus propios datos de trabajos submarinos en aguas profundas, cita una metodología para
evaluar su eficacia desde el punto de vista de las inmersiones profundas, y en sus conclusiones presenta propuestas para mejorar la eficacia de estos
trabajos.
Palabras clave: trabajos en aguas profundas, buceo profundo, buceo profesional, métodos de buceo profundo, datos de buceo profundo, campana de
buceo, eficacia del buceo, mezclas respiratorias, descompresión de buceo, tablas de descompresión.
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WSTĘP
Działalność
podwodną
człowieka
we
współczesnym świecie przejawia się w trzech formach
nurkowania. Są to: nurkowania dla celów komercyjych,
nurkowania dla celów militarnych i zadań specjalnych,
a także nurkowania rekreacyjne. Różnią się one:
przeznaczeniem, stopniem ich sformalizowania, oraz
zabezpieczeniem medycznym i technicznym.
Począwszy od lat sześćdziesiątych ubiegłego
wieku w Marynarce Wojennej RP prowadzono prace
mające na celu stworzenie podwalin pod wprowadzenie
do Polski nurkowań głębokich. W tym celu
przygotowywano kadrę nurkową i kierowniczą. Do 1974 r.
kadra ta, w ramach szkolenia, wykonywała takowe
nurkowania w centrach i na okrętach floty ZSRR. W 1974
roku do służby w Marynarce Wojennej wprowadzono
okręt ratowniczy ”PIAST” wyposażony w systemem do
nurkowań głębokich. Praktycznie wszystkie elementy tego
systemu opracowano i wykonano w naszym kraju, dzięki
już przygotowanej kadrze technicznej i nurkowej.
Wdrożenie nurkowań głębokich w Marynarce Wojennej ze
względów na stan naszej gospodarki narodowej i sytuacji
politycznej do roku 1981 był w „uśpieniu”.
Przebudzenie nastąpiło w 1982 roku, kiedy to
Marynarka Wojenna RP podjęła się wykonania
głębinowych prac podwodnych w polskiej strefie
ekonomicznej
Morza
Bałtyckiego
na
rzecz
przedsiębiorstwa
PPiWRNiG
Petrobaltic.
Poziom
bezpieczeństwa i efektywność realizacji w/w prac
zmieniały się wraz z postępem nauki, co pociągało za sobą
modernizację bazy technicznej, oraz rozwój kadry
nurkowej. Ten postęp miał odbicie w technologiach
nurkowania,
opracowywanych
na
rzecz
w/w
przedsiębiorstwa i Marynarki Wojennej przez Zakład
Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki
Wojennej (ZTPP).
Do roku 2002 prace te w naszym kraju podobne
zadania wykonywała tylko Marynarka Wojenna, aż w 2003
roku na rynku usług podwodnych pojawiły się cywilne
ekipy nurkowe, utworzona głównie z rezerwistów
jednostek nurkowych Sił Zbrojnych.
Od 2003 roku na realizację prac głębinowych
wpływ miały głównie ustawa o pracach podwodnych [9]
i dokumenty normatywne z nią związane, które
sformalizowały te prace na rynku cywilnym. Szczególny
wpływ na wykonawstwo tych prac wywarło
„Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września
2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania
prac podwodnych”, wprowadzone na podstawie art. 11
ust. 6 ustawy o wykonywaniu prac podwodnych [11].
Rozporządzenie to ukierunkowało wykonawstwo
podwodnych prac głębinowych, narzucając odgórnie
tabele dekompresji, a także powiązało je z konkretną
techniką nurkową i zabezpieczeniem medycznym. W ten
sposób zamknięto rozdział stosowania polskich
rozwiązań, doświadczeń i metod nurkowań głębokich,
oparty o polski potencjał intelektualny i techniczny.
Adaptacja do wykorzystywania helioksowych
mieszanin
oddechowych
podczas
nurkowania
i wykorzystanie zalet nowych tabel dekompresji
zawartych w/w rozporządzeniu, wymagałaby adaptacji
wyposażenia posiadanej bazy i doposażenia technicznego
posiadanej w kraju techniki nurkowej. Dlatego też,
przystosowano technologie nurkowania do ich

INTRODUCTION
We can distinguish three main fields of diving in
the underwater activities of humans in the modern world.
These are commercial diving, diving for military and
special purposes diving, and recreational diving. They
differ in their purpose, medical and technical protection
and the degree of formalisation.
The Polish Navy has been preparing personnel
for the introduction of deep diving since the 1960s. Until
1974, these personnel performed these dives in the USSR
centres and ships of the USSR as part of their training.
A rescue ship PIAST with had a deep diving system with
a diving bell equipped was introduced in 1974 into the
Polish Navy. Underwater deep-sea works carried out for
PPiWRNiG Petrobaltic (LOTOS Petrobaltic since 2010)
have been carried out on a large scale in our country by the
Navy since 1982.
The level of safety and effectiveness of the
implementation of these works has changed with the
progress of science, which has resulted in the upgrade of
technical facilities and the development of diving
personnel. This progress was reflected in the diving
technologies developed for the company and the Navy by
the Department of Underwater Work Technology of the
Naval Academy.
Until 2002, these works had been performed only
by the Navy in our country, but in 2003, civil diving teams,
formed mainly of reservists from diving units of the Armed
Forces, appeared on the market of underwater services.
Since 2003, the implementation of deep-sea
works has been imposed mostly by the Act on Underwater
Work [9] and related normative documents, which
formalized these works in the civil market. The
"Regulation of the Minister of Health of 17 September 2007
on health conditions in underwater works" introduced
pursuant to Article 11, paragraph 6 of the Act on
underwater works [11] had a particular impact on the
performance of these works. The Regulation directed the
execution of underwater deep-sea works by imposing
decompression tables, and also linked it with a specific
diving techniques and medical protection, thus closing the
chapter on the application of Polish solutions of experience
and methods of deep diving based on Polish intellectual
and technical potential.
Adapting to heliox mixtures and using the
advantages of the new decompression tables contained in
the Regulation would require the reconstruction of several
knots and retrofitting of the diving technique available in
the country. Therefore, diving technologies were adapted
to their use without major changes in the diving technique
used by civilian divers.
The decompression tables (French COMEX 1992)
introduced as obligatory in this regulation for commercial
deep diving corresponded to the technique and diving
base2 of France. This excluded the possibility of using other
decompression tables appropriate to the technique. The
regulation in its requirements also limited the group of
physicians authorised to provide medical protection for
this work.
Any underwater work carried out deeper than
50m is a compromise between the task and the possibility
of its execution. The potential possibilities for increasing
diver safety during deep dives, whilst minimising the
impact on the effectiveness of those deep dives, require
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wykorzystania bez konieczności wprowadzania większych
zmian w już posiadanej technice nurkowej na niwie
cywilnej. Natomiast Marynarka Wojenna RP pozostała
przy tabelach stosowanych od lat z użyciem mieszaniny
trimiksowej.
Wprowadzone
obligatoryjne
w
tym
rozporządzeniu tabele dekompresji (francuskie COMEX
1992)
dla komercyjnych
nurkowań głębokich,
odpowiadały
potencjałowi
techniki
nurkowej
i posiadanym bazom2 prac podwodnych Francji.
Wykluczyło to możliwość korzystania z innych tabel
dekompresji stosownych dla posiadanej techniki.
Rozporządzenie
ograniczyło
również
swoimi
wymaganiami grupę lekarzy uprawnionych do
zabezpieczenia medycznego głębinowych i długotrwałych
prac podwodnych dla celów komercyjnych.
Każde prace podwodne prowadzone poniżej
głębokości 50m są kompromisem pomiędzy zadaniem,
a możliwością jego wykonania. Potencjalne możliwości
podniesienia bezpieczeństwa przy niskiej efektywności
nurkowań
głębokich
wymagają
precyzyjnego
przygotowania wariantów wykonania i skrupulatnej
organizacji pracy. Wprowadzone w/w Rozporządzeniem
tabele dają duże możliwości wykorzystania wielu
wariantów nurkowania [14] (niestety stan techniczny
krajowej bazy podwodnych prac głębinowych nie pozwala
nam na pełne wykorzystanie ich możliwości).

INFORMACJE
O
NURKOWANIACH
GŁĘBOKICH DLA CELÓW KOMERCYJNYCH
W świetle przepisów dotyczacych nurkowań dla
celów komercyjnych i militarnych na świecie w dziedzinie
nurkowania, za granicę nurkowań głębokich przyjmuje się
nurkowania poniżej głębokości 45-60m, obejmujące strefę
głębokości do praktycznie nie stosowanej180m. Granice te
są płynne, gdyż wynikają z potrzeb i zakresu prac, oraz
oceny, czy nie efektywniej będzie zastosować nurkowania
saturowane.
Podejście do problemu nurkowań głębokich, tak
w kwestii stosowanych mieszanin oddechowych, stref
głebokości pracy nurków, sprzętu oddechowego,
sformalizowania
zabezpieczenia
medycznego
i technicznego, jak i organizacji oraz realizacji nurkowania,
są specyficzne dla danego kraju. Podstawowa różnica
wynika z zakresu potrzeb rynku usług podwodnych dla
morskiego przemysłu wydobywczego, oraz potencjału
wykonawczego firm komercyjnych. Nurkowania głębokie
w strefach powyżej 120-140m są tolerowane tylko
w wyjatkowych przypadkach, ze względu na wysokie
ryzyko i bardzo niską efektywność.
Nurkowania głębokie dla celów militarnych
wiążą się z wykonywaniem zadań o wysokim ryzyku.
Nurkowie działają samodzielnie lub w parach, bez
bezpośredniego zabezpieczenia. Są to głównie zadania
minerskie lub dywersyjne. Głebinowe prace ratownicze
w Marynarce Wojennej są podobne w swojej realizacji do
komercyjnych prac głebinowych z uwarunkowaniami
działań ratowniczych. W tych nurkowaniach stosuje się
wyspecjalizowaną do udzielanie pomocy załogom okretów
podwodnych
technikę
zabezpieczającą,
której
wprowadzenia w życie wymaga wiele czasu, nawet do
kilku dni.
Nieefektywność nurkowań głębokich wyraża się
tym, że wraz ze wzrostem głebokości, czas dekompresji
zbliża się do czasu dekompresji nurkowań satutrowanych.

72

precise preparation of work and organisation variants. The
tables introduced by the Regulation provide many diving
variants. Unfortunately, the national technical base of
dividing does not provide these variants [14].

INFORMATION

ON COMMERCIAL DEEP

DIVING
According to the rules for worlwide commercial
and military diving, it is assumed that deep dives are dives
in the range of depths between 45-60 m and down to
practically non-applicable depth of 180 m. These
boundaries are fluid as they result from the needs, scope of
work, and the assessment of whether saturation diving will
be more effective.
The approach to the deep diving problem, both in
terms of the mixes used, diving depth zones, scuba, the
formalisation of medical and technical protection, as well
as the organisation and implementation of diving are
country-specific. Deep diving in zones below 120-140m
are tolerated only in exceptional cases due to the high risk
and very low efficiency.
Military deep diving is associated with high-risk
tasks. Divers act alone or in pairs without direct protection.
These are mainly mining or sabotage tasks. Deep-sea
rescue work in the Navy is similar to commercial deep-sea
rescue work. These dives use a broad protection technique,
which require time, measured in days rather than hours, to
develop.
The ineffectiveness of deep diving is expressed in
the fact that with increasing depth the decompression time
is close to the time of saturation diving decompression.
Even with underwater works of several hours or more in
the 50-90 m depth zone, saturation diving may be the most
rational solution [6].
There are technical diving rules in deep
recreational diving. These are dives of a short duration at
depth with relatively short decompression in comparison
to commercial diving. These dives do not use a wide range
of technical and organisational protection, which is
a fundamental divergence in dive organisation compared
to commercial diving. During these dives, divers use
independent scuba with "bottom" mix cylinders which are
attached to the diver, and the so-called decompression
cylinders which are sometimes staged at designated
decompression stops. The standard configuration in
technical diving is the unassisted open circuit (scuba) or
closed circuit rebreather. Technical diving is performed by
divers with a high level of professional qualifications with
exceptional psychophysical predispositions [13]. The
author considers these divers as the elite of the diving staff
with the highest professional preparation.
SHORT HISTORY OF WORLDWIDE DEEP DIVING
The early use of deep diving is associated with
marine rescue and recovery of sunken technical
equipment after World War I. The best known use from
this pioneering period is the underwater work carried out
during the rescue of the crew of the American submarine
USS Squalus from a depth of 74 m in August 1939 [1]. In
this rescue operation, a heliox-type breathing mixture was
used for the first time in operational diving. The economic
and political necessity to conquer the depths required the
diver's intervention. At the beginning of its path, the
depths were reached with heliox mixtures and in the
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Już przy pracach podwodnych wymagajacych
kilkunastu i wiecej godzin pracy nurków (przecietny czas
pracy nurka cylku nurkwania głebokiego trwa około
1 godz.), w strefie głebokości 50-90m, z punktu
realizacyjnego, nurkowania saturowane mogą być
rozwiązaniem najbardziej racjonalnym [6].
W głebokich nurkowaniach rekreacyjnych
panują zasady „nurkowania technicznego”. Są to
nurkowania, o krótkich czasach pobytu na głębokości,
z realtywnie krótką dekompresją, w porównaiu do
nurkowań komercyjnych. W tych nurkowaniach nie
stosuje się szerokiego zabezpieczenia technicznego,
i organizacyjnego, co stanowi podstawową rozbieżność
w organizacji nurkowania, w porównaniu z nurkowaniem
komercyjnym. Podczas realizacji tych nurkowań,
nurkowie wykorzystują sprzęt niezależny, a zapas
mieszanin „dennych” mocują na sobie w tzw. „depozytach”,
czyli w butlach na wyznaczonych przystankach
dekompresyjnych. W nurkowaniach technicznych
podstawowym sprzętem oddechowym jest sprzęt
niezależny o obiegu otwartym lub zamkniętym.
Nurkowania techniczne realizują nurkowie o wysokim
stopniu kwalifikacji zawodowych, posiadający wyjątkową
kondycję psychofizyczną [13]. Nurków tych, autor uważa
za elitę kadry nurkowej, o najwyższym przygotowaniu
wolicjonalnym i profesjonalnym.
KRÓTKA HISTORIA NURKOWAŃ GŁEBOKICH NA ŚWIECIE
Zastosowanie nurkowań głębokich w początkach
swojej historii związane jest z ratownictwem morskim,
i pozyskiwaniem zatopionej techniki po I Wojnie
Światowej. Najbardziej znane ich zatosowanie w okresie
pionierskim, to prace podwodne podczas ratowania załogi
amerykańskiego
okretu
podwodnego
„Squals”,
z głebokości 74m, w sierpniu 1939 r. [1]. W tej akcji
ratowniczej po raz pierwszy w historii nurkowań
opercyjnych, zastosowano mieszaninę oddechowa typu
helioks. Konieczność ekonomiczna i polityczna podboju
głebin wymagała interwencji nurka. Na poczatku swojej
drogi zdobywanie głębin oparte było o mieszaniny
helioksowe, aż do lat czterdziestych XX wieku, gdy
zastąpiono
je
mieszaninami
trimiksowymi
i hydroksowymi. Hel był, i wciąż jest, bardzo drogim
produktem rynkowym, a nurkowy sprzet oddechowy na
tych głębokosciach wymagał wykorzystania dużej jego
ilości.
W roku 1930 nurkowie marynarki Wojennej USA
osiągneli głebokość 100m [3] stosując mieszaniny
helioksowe. Szwedzki inżynier pracujący w marynarce
szwedzkiej osiągnął głebokość 160m, stosując wodór Po
nieszczęśliwym wypadku owego inżyniera w latach 40tych zrezygnowano z wykorzystywania mieszanin
hydroksowych (wodoro-tlenowych) [4]. Swoje sukcesy
podwodne osiągnał również Związek Radziecki, który
stosując helioks dotarł na głebokość 100m kilka lat po USA,
przy pomocy sprzętu klasycznego. Badania nad
zwiekszeniem głębokości pracy nurka trwały również we
Francji i Wielkiej Brytanii, szczególnie po II Wojnie
Światowej, czego przykładem może być rekordowe
zanurzenie nurka brytyjskiego na głębokość 184m
w 1958 r.
W roku 1962 szwajcar Keller wykonał
zanurzenie na głebokość 300m, stosując mieszaniny
helioksowe, co do lat dziesiejszych jest jednym
z najgłębszych nurkowań przy zastosowaniu tzw.

1940s, trimix and hydrox mixtures were used. Helium was,
and still is, a very expensive market product, and diving.
In 1930, US Navy divers reached a depth of 100m
[3] using heliox mixtures. A Swedish engineer working in
the Swedish Navy reached a depth of 160m using
hydrogen. However after his unfortunate accident in the
1940s, hydrox (hydrogen-oxygen) mixtures were
abandoned [4]. The Soviet Union also achieved its
underwater successes; using heliox they reached the depth
of 100m using the standard scuba a few years after the
American team. Work on increasing the depth also
continued in France and Great Britain, especially after
World War II with the record-breaking dive of British diver
to a depth of 184 metres in 1958.
In 1962, the Helvetian Keller dived to a depth of
300m using heliox mixtures, which to this day is a feat and
one of the deepest dives using the so-called conventional
diving, i.e. without the use of saturation diving technology.
Polish deep diving began in the 1960s and
followed a similar path to its worldwide development. The
maximum depths for the Polish economic zone in the Baltic
Sea reach just over 110m. These diving activities began in
the Navy and were dictated by the need to secure the
rescue of submarines. In the eighties, these dives were
necessary to secure the activities of the Polish offshore
industry.

DEEP DIVING CHARACTERISTIC
Deep diving is consider the most difficult from the
point of view of its organisation and underwater
physiology due to:

lack of full research recognition of
decompression processes, which is associated
with limited time at depth. There are no
decompression tables for divers staying at
depths for more than 1.5-2 hours in depth zones
exeding 120 – 140m,

high qualifications and experience requirements
for divers and diving personnel,

difficulties resulting from a high decompression
risk and lack of clear procedures during
decompression emergency situations, limited
decompression procedures for short diving times
at depth and long tiring decompression, and
limited choice of decompression for medium and
heavy duty jobs [12],

very low efficiency as the duration of the diver's
stay varies from a few to several percent of the
total diving cycle. Therefore, these dives are used
relatively rarely in global commercial diving,
usually for low intensity work or intervention
work. These dives are also used as safety and
rescue diving in saturation diving. For example,
tables used in our country (COMEX) for the
duration of a diver's stay of 1 hour 44 min at
a depth of 116m require decompression lasting
25 hours 46 min. [11],

ambiguous choice of trimix or heliox mixtures for
decompression process as a rule requiring one or
more decompression mixtures and oxygen,
 shortening the decompression time in technical
diving through the use of mixtures with oxygen at
a physiologically acceptable high partial pressure
[10]. Due to the diver's relatively long time at the
depth and performing work with different loads
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nurkowań konwencjonalnych (tj. bez zastosowania
technologii nurkowań saturowanych).
Polskie nurkowania głębokie rozpoczeły się
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, i przeszły
podobną drogę rozwoju co ich odpowiednicy na świecie.
Maksymalne głebokości dla polskiej strefy ekonomicznej
na Bałtyku osiągają niewiele ponad 110m. Nurkowania te
rozpoczęły się w Marynarce Wojennej, i były podyktowane
koniecznością zabezpieczenia ratownictwa okrętów
podwodnych. W latach 80-tych XX wieku nurkowania te
stały się konieczne dla zabezpieczenia działalności
polskiego przemysłu wydobywczego „offshore”.

CHARAKTERYSTYKA
GŁĘBOKICH

NURKOWAŃ

in commercial diving, the partial pressure of
oxygen in both, operating mixtures and
decompression mixtures is relatively lower. [5].
This results in long periods of decompression
and its precise procedures. When selecting the
decompression profile, we must take into
account the permissible diving cycle time
including oxygen toxicity. These restrictions
reflect the operating and decompression
mixtures prepared for specific narrow depth
zones. For the 50-120m depth zone, a minimum
of 4 operating mixtures are required, which
correspond to the appropriate work depths. [12]
For example, a 2-hour stay at a depth of 180m
requires 48 hours of decompression using
4 decompression mixtures and oxygen [8],

the restriction related to thermal protection of
divers, which affect the limitations of time spent
at depths associated with limiting the partial
pressures of oxygen and inert gas. Increased
thermal protection in deep diving results from
a long stay of a diver in the pelagic zone and the
cooling effect of helium. Although material
engineering and technical progress are trying to
solve this problem, the risk is real if
decompression occurs in water. It should be
noted that the cold is a very real threat to the
proper decompression of the diver,

times at depth, that are limited by tables, affect
safety and emergency operations. The
organization and technique of deep diving must
be improved, and the diving system must ensure
comfort during decompression, the process of
treatment of decompression incidents and the
provision of qualified medical assistance to the
diver,

specific therapeutic procedures. For example, if
a diver has a rapid ascent to the surface, if the
depth or time of stay provided in the tables is
exceeded. This is a problem of decompression
emergency tables and maintaining additional
technique and appropriate stocks of medicinal
mixtures. In the case of extreme emergency
situations in deep diving it is necessary to use
saturation diving technology.
For the above reasons, deep diving must be
organised perfectly and the diving procedures must be
described in great detail. At great depths, exceeding the
time by a minute results in prolongation of decompression
by a few hours.

Z punktu widzenia fizjologii podwodnej
i organizacji, nurkowania głębokie, są najtrudniejszymi ze
względu na:

brak pełnego rozpoznania badawczego procesów
dekompresyjnych, co wiąże się z ograniczonym
czasem pobytu na głębokości. Brak jest na
świecie tabel dekompresji dla pobytu nurka
dłużej niż 1,5-2 godz. w strefie głębokości
powyżej 120-140m.

wymagania stawiane nurkom i personelowi
ekipy nurkowej dotyczące wysokich kwalifikacji
i doświadczenia,

trudności wynikających z wysokiego ryzyka
dekompresyjnego i braku jednoznacznych
procedur podczas dekompresyjnych systuacji
awaryjnych,
ograniczonych
procedur
dekompresyjnych
dotyczącących
krótkich
czasów pobytu nurka na głebokości, długiej
i męczącącej dekompresji, oraz ograniczonego
doboru metod dekompresji przy pracach
średniej cieżkości i ciężkich [12],

bardzo niską efektywność, gdyż czas pobytu
nurka waha się od kilku do kilkunastu procent
całkowitego cyklu nurkowania. Dlatego do celów
komrecyjnych na świecie nurkowania te stosuje
się relatywniue rzadko, z reguły do prac o niskim
natężeniu lub prac interwencyjnych. Te
nurkowania są również wykorzystywane jako
nurkowania asekuracyjne przy nurkowaniach
saturowanych (np. Tabele stosowane w naszym
kraju (COMEX) dla czasu pobytu nurka 1 godz. 44
min. na głebokości 116m wymagają dekompresji
trwającej 25 godz. 46min. [11]).

niejednoznaczną możliwość wyboru mieszanin
trimiksowych lub helioksowych dla procesu
DEEP DIVING METHODS TAKING INTO
dekompresji, z zasady wymagającego jednej lub
ACCOUNT NATIONAL CONDITIONS
wielu mieszanin dekompresyjnych i tlenu.

skrócenie czasu dekompresji w nurkowaniach
The following methods are currently used
technicznych poprzez stosowanie mieszanin
worldwide in deep diving using breathing mixtures and
i tlenu o fizjologicznie dopuszczalnym wysokim
oxygen decompression. All methods for commercial
jego ciśnieniu parcjalnym [10]. W nurkowaniach
purposes are aimed at the shortest possible stay of divers
komercyjnych ze względu na realtywnie długi
in the pelagic zone during decompression.
czas pobytu nurka na głebokości i wykonywanie
The following diving methods can be used for
pracy o różnych obciążeniach ciśnienie parcjalne
deep-sea underwater activities:
tlenu, tak w mieszaninach roboczych, jak

diving in unassisted scuba with open, semiclosed
i mieszaninach dekompresyjnych, jest relatywnie
and closed circuit,
niższe [5]. Skutkuje to długimi czasami

diving with surface-supplied equipment (using
dekompresji, i jej precyzyjnymi procedurami
a drop rope or lowering the diver on a platform),
wykonawczymi. Dobierająć profil dekompresji

diving with a wet diving bell,
musimy uwzględnić dopuszczalny czas cyklu
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nurkowania,
uwzględniając
toksyczność
tlenową. Ograniczenia te mają odbicie
w
składach
mieszanin
roboczych
i dekompresyjnych, przygotowanych pod
konkretne, wąskie strefy głębokości. Dla strefy
głębokści 50-120m przewiduje się minimum
4 mieszaniny robocze, którym odpowiadają
stosowne głębokości pracy [12] (np. 2 godzinny
pobyt na głębokości 180m wymaga 48 godz.
dekompresji
przy
zastosowaniu
4-rech
mieszanin dekompresyjnych i tlenu [8]).

ograniczenia związane z ochroną cieplną nurka,
które wpływają na ograniczenia czasu pobytu na
głębokości, związanymi z limitowaniem ciśnień
parcjalnych
tlenu
i
gazu
obojętnego.
Podwyższona ochrona cieplna w nurkowaniach
głębokich wynika z długiego czasu pobytu nurka
w toni wodnej, oraz działania chłodzacego helu.
Mimo, że inżynieria materiałowa oraz postęp
techniczny stara się rozwiązać ten problem,
zagrożenie jest realne w przypadku realizacji
dekompresji w wodzie. Nadmienić należy, że
chłód jest bardzo realnym zagrożeniem realizacji
prawidłowej dekompresji nurka,

ograniczone tabelami czasy pobytu na
głębokości, wpływające na zapewnienie
bezpieczeństwa, oraz działanie w stanach
awaryjnych. Organizacja i technika nurkowania
głębokiego muszą być „wzmocnione”, a system
nurkowy musi zapewnić komfort realizacji
dekompresji, proces leczenia incydentów
dekompresyjnych, oraz udzielenie nurkowi
wykwalifikowanej pomocy medycznej,

specyficzne
procedury
lecznicze,
np.
w przypadku wyrzucenia nurka na powierzchnię,
w przypadku przekroczenia głębokości, lub
czasu pobytu przewidywanego tabelami. Jest to
problem dekompresyjnych tabel awaryjnych
i utrzymywania dodatkowej techniki, oraz
stosownych zapasów mieszanin leczniczych.
W przypadku skrajnych sytuacji awaryjnych,
nurkowania głębokie powodują konieczność
zastosowania
technologii
nurkowań
saturowanych.
Z powyższych wzgledów, nurkowania głębokie
muszą być organizowane perfekcyjnie, a procedury pracy
nurka powinny być rozpisane bardzo szczegółowo. Na
dużych głebokościach, przekroczenie czasu o minutę
skutkuje kilku godzinnym przedłużeniem dekompresji.

METODY
NURKOWAŃ
GŁĘBOKICH
Z
UWZGLĘDNIENIEM
UWARUNKOWAŃ
KRAJOWYCH
Aktualnie na świecie, przy realizacji nurkowań
głębokich, stosuje się poniższe metody nurkowania
z użyciem mieszanin oddechowych i wykorzystaniem
dekompresji tlenowej. Wszystkie metody dla celów
komercyjnych ukierunkowane są na jak najkrótsze
przebywanie nurków w toni wodnej podczas realizacji
dekompresji.
Dla głębinowych prac podwodnych wykorzystać
można poniższe metody nurkowania:

nurkowanie
w
aparatach
niezależnych,
z obiegiem otwartym, półzamkniętym

diving with an open diving bell (diving with an
open hatch and with gas space inside the diving
bell at a certain level), and

diving with the use of a closed diving bell (the bell
is immersed with a closed hatch).
Current formal documents in our country
concerning commercial underwater deep-sea works allow
to use only those methods that obligatorily use the diving
bell. It is a requirement that ensures the safety and comfort
of the diver, but it is very "annoying" for the clients of deepsea works due to the required outlays and wide technical
protection.


DIVING IN UNASSISTED SCUBA WITH OPEN, SEMI-CLOSED
AND CLOSED CIRCUIT

This is the "youngest" deep diving method. It has
been developing since the last decade of the last century in
our country. It derives from military diving. This method
imposed a new specificity of training and adjustment of
organisational requirements to the implemented diving
technique and technology based on unassisted diving with
unassisted scuba. This method selected the best divers and
gave the opportunity to dive at great depths without
requiring the entire protective kit imposed by professional
diving regulations.
Technical diving was developed under
recreational diving activities and is generally formalized
depending on the diving organisation in which it
developed [10]. The penetration of the "Lisutania" wreck
located at 100m in the USA was a shock to professional
companies and the OSHA diving supervisory institution
(The Occupational Safety and Health Administration).
Those types of diving where against all rules and
requirements of commercial diving. Contemporary groups
of wreck surveyors penetrate wrecks looking for treasures,
money, fame, serving the families of disaster victims or
simply filming. Such an example can be the "Estonia"
wreck, penetrated by groups of technical divers. Many
specialists of technical diving consider these dives to be
future-oriented and should not be underestimated [4].
The availability of this type of technology may
encourage, for example, terrorist organisations to train
themselves in this field. The secrecy of a technical diving
diver's activity in deep waters is guaranteed, while costs
and technical requirements are minimal.. Utilising a yacht
or a fast boat for surface cover, the elite of technical divers
can easily reach a depth of 120-150m (the record in this
type of diving is over 300m, including over 14 hours in
water) and safely return to the surface. The introduction of
a new generation of unassisted scubas with a closed circuit,
electronically controlled with very long operation time
(6-9 hours) creates a potentially wide range of possibilities
for deep diving.
The investment and commissioning time of
a diving system with unassisted scuba is incomparably
small compared to a formalised and expensive commercial
deep diving system. Technical diving has a very limited
application due to:

the working time of a diver in this method being
very short, and the repetitiveness of the diver's
work being very limited,

increasing the degree of diving risk, usually
without the possibility of providing qualified
assistance in the event of specific diving
sicknesses,
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i zamkniętym,
nurkowanie
w
oddechowym
sprzęcie
przewodowym (z użyciem liny opustowej lub
opuszczanej platformy),

nurkowanie
z
wykorzystaniem
dzwonu
nurkowego typu „mokrego”,

nurkowanie
z
wykorzystaniem
dzwonu
nurkowego typu otwartego (zanurzenie odbywa
się z otwartym włazem i utrzymaniem wewnątrz
dzwonu przestrzeni gazowej na określonym
poziomie),

nurkowanie z wykorzystaniem dzwonu typu
zamkniętego (zanurzenie dzwonu odbywa się
z zamkniętym włazem).
Aktualne dokumenty formalne w naszym kraju,
dotyczącące
komercyjnych
podwodnych
prac
głębinowych, dopuszczają do stosowania tylko te metody,
które obligatoryjnie wykorzystują dzwon nurkowy. Jest to
wymaganie zapewniające bezpieczeństwo i komfort pracy
nurka, ale bardzo „uwierajace” zleceniodawców prac
głebinowych, ze względu na wymagane nakłady i szerokie
zabezpieczenie techniczne.


NURKOWANIE

W

APARATACH

NIEZALEŻNYCH

Z OBIEGIEM OTWARTYM, PÓŁZAMKNIĘTYM I ZAMKNIĘTYM.

Jest to „najmłodsza” metoda nurkowań
głębokich, w naszym kraju rozwijająca się od ostatniej
dekady ubiegłego wieku. Swoją genezą wywodzi się
z nurkowań dla celów militarnych. Ta metoda narzuciła
„nową” specyfikę szkolenia, oraz dopasowanie wymagań
organizacyjnych do wdrażanej techniki i technologii
nurkowania, opartej o samodzielne nurkowanie
w sprzęcie niezależnym. Metoda ta wyselekcjonowała
najlepszych nurków i dała możliwość nurkowania na duże
głębokości
bez
posiadania
całego
arsenału
zabezpieczającego, przewidzianego przepisami nurkowań
profesjonalnych.
Nurkowanie techniczne powstało w ramach
działalności organizacji nurkowań rekreacyjnych, i jest
ogólnie sformalizowane w zależności od organizacji
nurkowej, w której się rozwijało [10]. Penetracja wraku
“Lisutania” leżącego na głębokości 100m, była w USA
szokiem dla zawodowych firm i instytucji nadzorującej
nurkowania OSHA, (Ministerstwo Bezpieczeństwa
i Zdrowia Pracy USA). Nurkowania te naruszały wszystkie
wymagania i zasady bezpieczeństwa stosowane
w głębokich nurkowaniach komercyjnych, przykładowo
wykorzystując nurkowy oddechowy sprzęt autonomiczny,
a nie zasilany przewodowy z powierzchni, nie
wykorzystując dzwonu, wykorzystując minimalne
zabezpieczenie techniczne systemu nurkowego itp.
Współczesne grupy “wrackersów” penetrują wraki
w poszukiwaniu skarbów, pieniędzy, sławy, spełniając
posługę rodzin ofiar katastrofy lub po prostu filmując.
Takim przykładem może być wrak “Estonia”, penetrowany
przez grupy nurków technicznych. Wielu specjalistów
„wyznawców nurkowania technicznego”, uważa takie
nurkowania za przyszłościowe i wyraża opinię, iż nie
należy ich lekceważyć [4].
Dostępność do tego typu techniki może skłonić
np. organizacje terrorystyczne do szkolenia się w tym
zakresie. Przy minimalnych nakładach finansowych
i technicznych, oraz możliwości skrytego przygotowania
i działania, można realizować akcje terrorystyczne na
dużych głębokościach. Skrytość działania nurka „technical
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the diver must very accurately copy the dive plan
assumed in the computer, with no possibility of
time correction due to the limited amount of
mixtures in the cylinders, and

a diver loaded with scuba, several cylinders and
equipment allowing for a long stay at the pelagic
zone.
A diver performing a parallel task performs the
role of a diving manager. As a rule, technical diving takes
place in a team with mutual safeguard [5]. The team is
communicatively "cut off", although not always, with
a protective base on the surface. This is unacceptable from
the point of view of commercial and military diving. The
accident rate in deep technical diving is 5 times higher than
in commercial diving [17].
This method is not currently included in normal
commercial diving regulations. Though it enters
commercial diving territory through the "backdoor" due to
its basic advantage; low cost and short mobilization time.
This method was also used for commercial diving on the
Baltic Sea. Spectacular examples include underwater
works at a maximum depth of up to 80m when laying
a pipeline (in 2003) using a closed-circuit rebreathers, and
in 2009, during the recognition of the Graf Zeppelin wreck
at a depth zone of 60-86m. Currently, recreational diving
expeditions to this wreck take place on a daily basis. I will
also mention the tragic history of beating the Polish depth
record of over 200m. that costed the lives of 3 divers [13].


DIVING

WITH TETHERING EQUIPMENT

(USING

DROP

ROPE OR LOWERING PLATFORM)

The working principle is almost identical to that
of a lightweight cable equipment with air consumption.
The range of used depths of 50-70m is dictated by the
limited time the diver stays at the pelagic zone (formal
documents specify a maximum of three hours including
decompression). This method requires a limited base on
the surface (Fig. 1). Minimum diving team: 5-7 persons.
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diving” na głębokim akwenie jest zapewniona poprzez
zastosowanie aparatu o obiegu zamkniętym. Elita nurków
technicznych bez trudu może osiągnąć głębokość 120-150
m (rekord w tego typu nurkowaniach wynosi ponad 300
m, w tym ponad 14-sto godzinny pobyt w wodzie)
i bezpiecznie powrócić na powierzchnię, wykorzystując
np. jacht czy szybką łódź. Wprowadzenie nowej generacji
aparatów
niezależnych
o
obiegu
zamkniętym,
sterowanych elektroniczne, o bardzo długich czasach
ochronnego działania (6-9 godz.) stwarza potencjalnie
szerokie możliwości technicznych nurkowań głębokich
[13].
Nakłady i czas uruchomienia systemu
nurkowego
ze
sprzętem
niezależnym
są
nieporównywalnie mniejsze od pracy ze sformalizowanym
i drogim systemem głębokich nurkowań komercyjnych.
Nurkowania techniczne mają bardzo ograniczone
zastosowanie ze względu na:

czas pracy nurka korzystającego z tej metody jest
bardzo krótki, a gotowość do powtórzenia przez
niego tej pracy jest związana z dużym ryzykiem
incydentu dekompresyjnego,

zwiększenie stopnia ryzyka nurkowania, z reguły
bez możliwości udzielenia wykwalifikowanej
pomocy przy wystąpieniu specyficznych chorób
nurkowych,

konieczność
niezwykle
dokładnego
odwzorowania przez nurka opracowanego
wcześniej komputerowo planu nurkowania, bez
możliwości korekty czasowej, ze względu na
ograniczoną ilość mieszanin w butlach,

obciążenie nurka sprzętem, kilkoma butlami
i wyposażeniem pozwalającym na długie
przebywanie w toni wodnej.
Nurek wykonując zadanie, równolegle wypełnia
rolę kierownika nurkowania. Z zasady nurkowanie
techniczne odbywa się w zespole, gdzie obowiązuje
wzajemna asekuracja [5]. Zespół jest komunikacyjnie
„odcięty”, choć nie zawsze, z bazą zabezpieczającą na
powierzchni. Jest to niedopuszczalne z punktu widzenia
nurkowań komercyjnych i wybranych nurkowań dla celów
militarnych. Wypadkowość w głębokich nurkowaniach
technicznych jest 5-ciokrotnie wyższa niż w nurkowaniach
komercyjnych. Amerykańscy nurkowie komercyjni
nazywają nurków „technicznych” szaleńcami [17].
Metoda ta nie jest aktualnie uwzględniona
w komercyjnych przepisach nurkowania. Wchodzi ona
„kuchennymi drzwiami” do nurkowań komercyjnych, ze
względu na swoje podstawowe zalety, czyli niskie koszty
i krótki czas mobilizacji do pracy. Na Bałtyku metodę tę
stosowano też dla nurkowań komercyjnych. Przykładami
spektakularnymi były prace podwodne z użyciem aparatu
o obiegu zamkniętym, na maksymalnej głębokości do 80m,
przy układaniu odcinka rurociągu gazowego do
Władysławowa z polskiego szelfu. W roku 2003, oraz
w 2009 przy rozpoznaniu wraku „Graff Zeppelin” w strefie
głębokości 60-86m. również stosowano nurkowania
techniczne. Aktualnie wyprawy nurkowe na ten wrak
w ramach nurkowań rekreacyjnych stały się
codziennością. Wspomnę również o tragicznej historii
bicia polskiego rekordu głębokości ponad 200m.
Kosztowało ono życie 3 nurków [13].
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NURKOWANIE W SPRZĘCIE PRZEWODOWYM ( Z UŻYCIEM LINY
OPUSTOWEJ LUB OPUSZCZANEJ PLATFORMY )

Zasada pracy jest prawie identyczna do
przewodowego sprzętu lekkiego z zużyciem powietrza.
Zakres stosowanych głębokości pracy 50-70m
podyktowany jest ograniczonym czasem pobytu nurka
w toni wodnej (dokumenty formalne mowią
o maksymalnie trzech godzinach, właczając dekompresję).
Czas osiągnięcia gotowości do działania w tej metodzie jest
relatywnie krótki. Metoda ta wymaga ograniczonej bazy na
powierzchni (rys. 1) Skład ekipy nurkowej to minimum
5-7 osób.

Fig. 1 The principle of deep diving from a landing or a diving platform. 1- two-compartment decompression chamber, 2- breathing gas stores, oxygen, mixtures
and air, 3-power board, 4- dive board, 5-landing or diving platform, 6- diving boarding ladder, 7- diving cable and hose harness,8- lifting and lowering device.
Rys. 1 Zasada pracy nurkowania głębokiego z podestu lub platformy nurkowej. 1-komora dekompresyjna dwuprzedziałowa, 2-magazyny czynników
oddechowych, tlenu, mieszanin i powietrza, 3-tablica zasilania, 4-tablica nurkowa, 5-podest lub platforma nurkowa, 6-trap nurkowy, 7-wiązka kablowowężowa nurka,8-urządzenie opustowo-podnośne.

Sprzęt
oddechowy,
podobnie
jak
w nurkowaniach powietrznych, wyposażony jest w dwa
systemy zasilania. W gazy oddechowe z jednego źródła,
oraz zapas awaryjny (Bail Out ang: uzupełnienie).
W wersji ekonomicznej stosowano również aparaty
o obiegu półzamkniętym, zasilane przewowdowo. Aparaty
te, mimo niewątpliwie bardzo ekomicznego zużycia
mieszanin oddechowych, posiadają niedogodności
wyrażające się podwyższonymi oporami oddechowymi,
i brakiem możliwosci precyzyjnego ustalenia dekompresji
przy podwodnych pracach średniej ciężkości.
Czas wykonania zadania na głębokości
w sprzęcie otwartym jest ograniczony, i dodatkowo
zależny od wysiłku nurka. Waha się on od 10 do 30 min.
Dekompresja w toni wodnej stosuje mieszaniny
o relatywnie wysokim cisnieniu parcjalnym tlenu. Spotyka
się również tabele, które w strefie głebokości 50-90m
stosują dekompresję powierzchniową. Najpoważniejszą
zaletą tej metody jest możliwość wykonania pracy
podwodnej z bazy doraźnie przygotowanej [12].
NURKOWANIE Z UŻYCIEM DZWONU TYPU MOKREGO
Nurkowania z użyciem dzwonu typu mokrego są
najtańszymi systemami nurkowań głębokich z użyciem
dzwonu. Dzwon typu mokrego jest to czasza, do której
doprowadza się z powierzchni zasilanie gazami
oddechowymi, łączność i oświetlenie, oraz wyposaża się
w inhalatory do realizacji dekompresji tlenowej. Dzwon
ten może być wyposażony w magazyny gazów mieszanin
roboczych, dekompresyjnych i tlenu. Metoda ta zapewnia
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Breathing equipment, similarly to traditional
scuba diving, is rigged with two breathing gas supply
systems from a single source and an emergency reserve
(bailout). There are also semi-closed circuit umbilical
supplied devices in the economical version. These devices,
despite undoubtedly very economical breathing mixture
consumption, have inconveniences expressed in increased
breathing resistance and inability to precisely determine
decompression in medium duty underwater works.
The time to perform a task at a depth in
opencircuit gear is limited and is also dependent on the
exertion of the diver, ranging from 10 to 30 minutes.
Decompression at the pelagic zone uses mixtures with high
relative partial pressure of oxygen. There are also tables
that use surface decompression at the 50-90m depth zone.
The biggest advantage of this method is the possibility to
perform underwater work from a temporary base [12].
DIVING WITH A WET DIVING BELL
Diving from a wet diving bell is the cheapest deep
diving system to utilising a bell. The wet bell is a bowl
supplied with breathing gases, communication and
lighting from the surface, and is equipped with breathing
equipment for oxygen decompression. The bell can be
equipped with gas for decompression. This method allows
control of the process of immersion and a controlled
decompression in water. Although decompression takes
place at the pelagic zone, the wet bell makes it possible to
supply oxygen in its final phase. Though the divers stay at
the pelagic zone for the entire diving cycle, the stay should
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nurkowi kontrolowanie procesu zanurzenia oraz
kontrolowaną dekompresję w wodzie. Mimo, że
dekompresja przebiega w toni wodnej, dzwon „mokry”
daje możliwość zastosowania tlenu w końcowej jej fazie.
Nurkowie przebywają cały cykl nurkowania w toni
wodnej, dlatego jej czas nie powinien przekroczyć
3 godzin, przy zastosowaniu przez nurka skafwandrów
nieogrzewanych. Stosowanie dzwonu typu mokrego jest
wskazane przy nurkowaniach interwencyjnych, do
maksymalnej głębokości 70-80m, przy czasach pobytu na
głębokości od 20 do 30 min. [2].
Nie zprzeczalną zaletą mokrego dzwonu
nurkowego jest łatwość zainstalowania go na każdej
jednostce, oraz mozliwość wykorzystania wszystkich
typów sprzętu oddechowego nurka. Czas osiągnięcia
gotowości do działania systemu nurkowego z dzwonem
typu „mokrego” jest nakrótszy, w porównaniu z innymi
metodami
z
użyciem
dzwonu
nurkowego.
W nurkowaniach komercyjnych podstawą jest sprzęt
oddechowy przewodowy o obiegu otwartym. Nurkując
z dzwonem „mokrym” możemy wykorzystać także sprzęt
niezależny, lecz przestrzegając wykładni przepisów, takiej
konfigracji w komercyjnych nurkowaniach głębokich
w naszym kraju się nie przewiduje.

not exceed 3 hours with unheated diving suits. The use of
a wet bell is recommended for interventional diving up to
a maximum depth of 70-80m with a maximum stay of
between 20 to 30 minutes [2].
The undeniable advantage of the wet diving bell
is that it is easy to install on each unit and it can be used
with all types of diving breathing equipment. The time
needed to get the wet bell ready for operation is also
considerably shorter than that needed for a closed diving
bell. The open-circuit umbilicalled breathing apparatus is
essential in commercial diving. While diving with a wet bell
we can also use unassisted equipment, but such
a configuration in commercial deep diving in our country
is not considered acceptable according to the regulations.

Fig. 2 Wet bell installed on the stern of the R14 ship.
Rys. 2 Dzwon typu mokrego zainstalowany na rufie okrętu R14.

Ograniczenia stosowania dzwonu typu mokrego
[15] wprowadzają maksymalną głębokość jego pracy
75msw przy czasie pobytu na głębokości 30 min. W Polsce
dzwon typu mokrego posiada Marynarka Wojenna.
Montowany na okretach ratowniczych typu R14 i sprawą
otwartą jest technologia jego wykokrzystania do
nurkowwn głebokich. Aktualne dokumenty formalne prac
podwodnych w naszym kraju dotyczącące nurkowań
.głebokich nie precyzują jakiego typu dzwon nurkowy
musi być stosowany w pracach głebinowych. W zwiazku
z tym, metoda ta nie jest zabroniona w naszym kraju.
Stosowanie dzownu mokrego do prac głebinowych
w warunakch Bałtyku w wiekszość dni w roku jest
ograniczone
warunkami
hydrometeorologicznymi.
(temperatura wody, falowanie i prądy wodne).
NURKOWANIE

Z

WYKORZYSTANIEM

DZWONU

NURKOWEGO TYPU OTWARTEGO

Dzwon nurkowy typu otwartego (ang.”TUP” lub
„bounce diving”) jest jedyną metodą stosowaną w pracach
podwodnych w Polsce „wymuszoną” ustawą o pracach

Restrictions on the use of the wet bell [15]
introduce a maximum operating depth of 75m with
a 30min stay at that depth. The Polish Navy has the wet bell
mounted on R14 rescue ships; the technology of its deep
diving use remains open. Current formal documents of
underwater works in our country concerning deep diving
do not specify what type of diving bell must be used in deep
water works. Therefore, this method is not prohibited in
our country. The use of the wet bell for deep-sea works in
the Baltic Sea conditions on most days of the year is limited
by hydrometeorological conditions (water temperature,
waves and water currents).
DIVING WITH THE USE OF AN OPEN DIVING BELL
Open diving bell (TUP, bounce diving) is
a method used in underwater work in Poland. We have
four diving systems in the country for the implementation
of this method, including one system for saturation diving.
This method can be relatively rationally used at the 50100m depth zone with dive times of up to 1.5 hours (the
current tables in our country provide a maximum duration
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podwodnych. Dla realizacji tej metody posiadamy w kraju
cztery systemy nurkowe, w tym jeden system do
nurkowań saturowanych. Ta metoda może być relatywnie
racjonalnie stosowana w strefie głębokości 50-100m,
z czasem pobytu nurka na głębokści do 1,5 godz.
(obowiązujace tabele w naszym kraju przewidują
maksymalny czas pobytu do 2 godz., w tym 0,5 godz. to
zapas bezpieczeństwa). Nurkowie odbywają pierwsze
przystanki dekompresyjne w atmosferze dzwonu
nurkowego, bez oddziaływania środowiska wodnego. Po
transferze w warunakach cisnienia (operacja TUP –
transfer under pressure) na wybranym przystanku
dekompresyjnym,
przechodzą
oni
do
komory
hiperbarycznej, w której kontynuują dekompresję.
W końcowej fazie dekompresji (od przystanków
12m) nurkowie oddychają czystym tlenem, wymagajacym
stosowania inhalatorów (BIBS wewnętrznego układu
oddechowego komory). Dekompresja tlenowa trwa kilka
godzin, co zakłóca komfort przebywania w komorze, ze
względu na konieczność oddychania przez nurków
w maskach (np. trwający 1 godz. 25 min. pobyt nurka na
głebokości 85m wymaga dekompresji 13 godz. 26 min.,
w tym dekompresji tlenowej trwającej 4,5 godz. na
przystankach dekompresyjnych 12m, 9m, 6m i 3m,
podczas których nurkowie oddychają w cyklach 25 min.,
po których następuje 5 min. przerwy, podczas której
zdejmują maski).
Dzwon typu, tak otwartego jak i zamknietego,
wymaga kompleksu nurkowego z pełnym wyposażeniem,
dla zapewnienia warunków realizacji nurkowańia
głębokiego. Ekipa powinna liczyć minimum od 16 do 18
osób, wliczając w to 3 pary nurków. Dzwon na miejscu
pracy umożliwia wykonywanie najcięższych prac, gdyż
daje bezpieczne schronienime zmęczonemu nurkowi
bezpośrednio po pracy. Wiązka wężowo-kablowa nurka
przyłaczona do dzwonu nurkowego powoduje, że nurek
może się oddalic od dzwonu na określoną odległość, co
ogranicza jego przemiszczanie się w stsounku do
położenia dzwonu. Typowa długość takiej wiązki to 30m
(możliwe jest zastosowanie dłuższej dla specjalnych
procedur), co jest uwarunkowane bezpieczeństwem.
(ograniczenie głebokości lub możliwości wyrzucenia
nurka w kierunku powiechni).
Orgaznizacja nurkowania z dzwonem przyjęta od
poczatąku historii nurkowań głębokich przewiduje parę
nurków pracujących pod wodą. Para pracująca w toni
wodnej to najlepszy sposób wykonania pracy, jak
i sprawowania wzajemnej asekuaracji. W ostanich latach,
na skutek interwencji administracji w nurkowaniach
z dzwonem otwartym, para jest podzielona zadaniami na
nurka roboczego i operatora dzwonu. Operator dzwonu
(z ang. Bellman) podczas nurkowania cały czas znajduje się
w dzwonie. Działa on jako nurek asekuracyjny, i jest
przygotowany do wyjscia w toń wodną w systuacji
awaryjnej celem udzielenia pomocy nurkowi roboczemu.
Operator dzwonu przebywa w nim bez hełmu
i wyposażenia, które utrudniałoby pobyt w dzwonie.
Wykonuje on czynności wspomagania nurka roboczego
z dzwonu itp. W przypadku pary nurków nie ma problemu
z wejściem do dzwonu. Podtopienie dzwonu (stosowane
tylko w dzwonach do tego przygotowanych) może
ułatwiać wpłynięcia nurka do dzwonu, nie tylko
w sytuacjach awaryjnych.
Dekompresja
w
dzwonie
odbywa
się
w korzystnych warunkach, bez zbędnego wysiłku i pod
pełną kontrolą obsługi na powierzchni. Robocze czynniki
oddechowe z reguły podawane są przez wiązkę kablowo–
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of stay up to 2 hours, including a 0.5 hours safety reserve).
Divers make their first decompression stops in the
atmosphere of the diving bell without the impact of the
water environment. After the transfer under pressure at
a selected decompression stop, divers go to a hyperbaric
chamber where they continue decompression. In the final
stage of decompression (from the 12m stops) divers
breathe pure oxygen requiring the use of a face mask (BIBS
of the internal breathing system of the chamber). Oxygen
decompression lasts several hours, which interferes with
the comfort of staying in the chamber due to the necessity
of breathing from masks. For example, a diving stay at the
depth of 85m lasting1 hour 25 minutes requires
decompression of 13 hours 26 minutes, including oxygen
decompression lasting 4.5 hours at decompression stops
12m, 9m, 6m and 3m during which divers breathe in cycles
of 25 minutes and5 min breaks during which they take off
their masks.
Both open and closed bell requires a fully
equipped diving scuba to provide conditions for deep
diving. The team should comprise a minimum of 16-18
people, including 3 pairs of divers. The bell at the
workplace allows the performance of the toughest work,
because it provides a safe haven for a tired diver
immediately after work. The disadvantage of this method
is that a diving umbilical (the hose and cable bundle) is
usually connected to the bell. Its standard length is 30m
(longer is possible for special procedures), which is
conditioned by safety (limit the depth or ejection of diver
towards the surface).
The organisation of diving with a bell, adopted
from the beginning of the deep diving history specifies
a pair of divers working underwater. A pair working at the
pelagic zone is the best way to perform work as well as to
safeguard each other. In recent years, diving with an open
bell, due to the intervention of the administration, the pair
is divided into tasks of a working diver and the bell
operator. The bellman is equiped to go out into the pelagic
zone because as the working diver stays at the depths, the
bellman is in the bell. The bellman is without a helmet and
equipment that could be restricting movement inside the
bell. The bell is at the lesser depth than the working diver.
The bellman acts as a safety diver, which in emergency
situations secures the evacuation of the working diver to
the bell. The bellman performs activities supporting the
working diver from the bell, etc. In the case of a pair of
divers, there is no problem with their entering the bell.
Flooding the bell (only in bells prepared for this purpose)
may facilitate the entry of the diver into the bell not only in
emergency situations.
The decompression in the bell takes place in
favourable conditions, without unnecessary effort and
under full control of the surface service. Working
breathing gases are usually transmitted through an
umbilical from the bell, which also supplies the bell with
power, lighting, communications and television.
Emergency breathing gas and an electricity supply is
provided by cylinders and batteries installed on the bell.

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

Polish Hyperbaric Research
wężową dzwonu, która zabezpiecza również zasilanie
dzwonu w energię elektryczną, oświetlenie, łączność oraz
telewizję. Zasilanie awaryjne w gazy oddechowe i energię
elektryczną realizowane jest z butli i baterii akumulatorów
zainstalowanych na dzwonie.

Fig. 3 Principle of operation of open bells.
Rys. 3 Zasada działania dzwonu typu otwartego.

W fazie I nurkowania-zanurzania właz dzwonu
jest otwarty i szybkość opuszczania zależy od możliwości
wyrównania ciśnienia nurków oraz utrzymania „poduszki
powietrznej” w dzwonie. Faza II pobyt na dnie nie wymaga
żadnej operacji związanej z dzwonem. W fazie III
dekompresja częściowo odbywa się przy otwartym włazie
dzwonu do przystanku dekompresyjnego, podczas którego
możliwy jest transfer nurków do komory. Na tym
przystanku zamyka się właz i szybko podnosi dzwon do
góry obserwując ciśnienie w dzwonie (nie dopuszczając do
jego zmiany). Dzwon nurkowy jest konstrukcją złożoną
technicznie i budowany jest pod dozorem towarzystw
klasyfikacyjnych. Posiada określoną autonomiczność,
dającą czas na działanie w sytuacji awaryjnej.
Zasada działania dzwonu otwartego pokazana
jest na rysunku 3. Wadą tej metody jest wolne zanurzenie,
co powoduje, że efektywny czas pracy nurka jest
zmniejszony o czas zanurzenia, który jest wliczany do
czasu pobytu na głębokości. W przypadku nurkowań
głębokich jest to istotne, gdyż czas ten wydłuża się wraz
z głębokością nurkowania. Dzwon powoduje, że bierna lub
aktywna ochrona cieplna nurka musi odpowiadać czasowi
jego pobytu w toni wodnej.
W latach 2004 i 2005 dla podwodnego montażu
stosowano dzwon typu otwartego bez możliwości
transferu nurków pod ciśnieniem (TUP) do komory
dekompresyjnej. Tę metodę zastosowano przy budowie
platormy bezzałogowej w strefie głębokści 52-56m,
wykorzystująć jedyny dostępny w tym czasie w kraju
system nurkowy MOBNUR. Takie rozwiązanie było
owocem wchodzacej w życie w końcu 2003 roku ustawiy o
pracach podwodnych, stanowiącej, że podwodne prace
głebinowe muszą stosować dzwon nurkowy.
Przyjęcie tej metody spwodowało, że cała
dekompresja odbywała się w dzwonie, który w końcowej
jej fazie umożliwiał zastosowanie tlenu. Nie
przewidywano w tym przypadku wykorzystania

In phase I of the dive - immersion, the bell hatch
is open and the descent speed depends on the possibility
of equalising the pressure of divers and maintaining
the"air safety cushion" in the bell. Phase II - stay at the
bottom does not require any operation related to the bell.
In phase III, decompression is carried out with the hatch of
the bell open up to the decompression stop, at which point
it is possible to transfer divers to the chamber. At this stop,
the hatch is closed and the bell is raised quickly while
observing the pressure in the bell (not allowing its change).
The diving bell is a complicated structure and is built under
the supervision of classification societies. It has a specific
autonomy providing the time to act in an emergency
situation.
The principle of operation of the open bell is
shown in Figure 3. The disadvantage of this method is that
the effective working time of a diver is reduced by the
immersion time, which is included in the time of stay at the
depth. It is important in the case of deep diving, because
this time is extended with the depth of diving. The use of
the bell determines that the passive or active thermal
protection of the diver must be matched to the time the
divers will stay at the pelagic zone.
In 2004 and 2005 an usage of open bell with no
option to transfer divers under pressure (TUP) to the
decompression chamber started. This method was applied
using the diving system during the construction of the
platform at the 52-56m depth zone, using the MOBNUR
diving system. This forces the whole decompression to
take place in the bell or to use surface decompression for
deep diving. The official tables of the Regulation of the
Minister of Health of17 September 2007 do not include
tables of surface decompression for deep diving.
This diving method shortens the working time of
a diver underwater, because surface decompression is
provided for short periods at depth and is provided for
medium duty work.
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dekompresji powierzchniowej dla w/w nurkowań
głębokich, ze względu na położenie bazy prac podwodnych
25m nad powierzchnią wody. W oficjalnych tabelach
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 września
2007 r. nie ma tabel dla zastosowania dekompresji
powierzchniowej
przy
nurkowaniach
głębokich.
Powierzchniowy sposób dekompresji skraca czas
przebywania nurka w toni wodnej, i pozwala, by
w ostatniej fazie dekompresji realizować ją
w komfortowych warunkach w komorze dekompresyjnej.
Ograniczeniami dekompresji powierzchniowej są; krótki
czas przejścia z toni wodnej lub dzwonu typu otwartego do
komory, krótkie czasy pobytu na głebokości, i zakaz
wykonywania prac ciężkich przez nurka.
NURKOWANIE

Z WYKORZYSTANIEM DZWONU TYPU

ZAMKNIĘTEGO

Ta metoda nurkowania z zasady wykorzystuje
system do nurkowań saturowanych. Nurkowanie to,
w odróżnieniu od nurkowań saturowanych jest nazywane
nurkowaniem typu „bounce” (z ang. skoczyć, odbić się)2.
Jest to najbardziej efektywna z metod
nurkowania głębokiego, stosowana w całym przedziale
głębokości, tj. od 50 do 180m. Główny cel tego nurkowania
to skrócić do minimum zanurzenie nurków tj. czas pobytu
pod maksymalnym ciśnieniem głębokości. W tym celu
dzwon nurkowy posiada dwa włazy, dolny dla możliwości
opuszczenia nurka na głębokość w warunkach ciśnienia
atmosferycznego, i górny dla możliwości transportu
nurków w warunkach ciśnienia do komory. Nurek osiąga
głębokość w warunkach ciśnienia atmosferycznego, na
głębokości szybko wyrównuje ciśnienie do ciśnienia
otoczenia napełniając dzwon mieszaniną roboczą. Daje to
możliwość maksymalnego skrócenia czasu osiągnięcia
głębokości roboczej. Szybkość podnoszenia ciśnienia
w dzwonie osiąga średnio 30 m/min. i więcej, a szybkość
zanurzenia znacznie wpływa na cykl nurkowania. Np. czas
zanurzenia dzwonu otwartego na głębokość 100m waha
się w granicach 8-12 min., i wlicza się do czasu pobytu
nurka na głębokości (takie są reguły doboru dekompresji
we wszystkich znanych autorowi tabelach, za wyjątkiem
tabel rosyjskich). Przy stosowaniu dzwonu typu
zamkniętego, czas podnoszenia również redukujemy do
kilku minut. Jest to metoda o najniższym ryzyku w sytuacji
przekroczenia tabelarycznych czasów pobytu, gdyż
stanem awaryjnym tej metody jest nurkowanie
saturowane.
Ilość godzin pracy nurków zależy od ilości par
nurków, które mogą “przepuścić” przedziały komór
hiperbarycznych systemu nurkowego. Właz dzwonu
zamyka się na przystanku dekompresyjnym, podczas
którego możliwe są szybkie wynurzenia dzwonu i transfer
nurków do komory. Po operacji „TUP” dekompresja
odbywa sie tak jak w przypadku dzwonu otwartego. Np.
gdy posiadamy trzy komory hiperbaryczne połączone ze
sobą, lub komorę wieloprzedziałową, każdy przedział
przewidziany jest dla następnej pary nurków. Jeden
z przedziałów komory jest utrzymywany w gotowości dla
ewentualnego wykonania procedury rekompresji
leczniczych nurków, którzy odbyli dekompresję. Praca
nurków odbywa się bez przerwy całą dobę tzw. metodą
potokową. Zasadę pracy z dzwonem typu zamkniętego
przedstawiono na rysunku nr 4.
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DIVING WITH A CLOSED BELL
As a rule, this diving method uses the system for
saturation diving. Diving, unlike saturation diving, is called
bounce diving2.
diving method shortens the working time of
a diver underwater, because surface decompression is
provided for short periods at depth and is provided for
medium duty work.
This method is the most effective of the deep
diving methods used in the entire depth range, i.e. from50
to 180m. The main goal of this diving method is to shorten
the descent to a minimum, i.e. the time spent under
maximum depth pressure. For this purpose, the diving bell
has two hatches, the lower one for the possibility of
lowering the diver to the depth under atmospheric
pressure and the upper one for the possibility of underpressure transfer of divers to the chamber. The diver
reaches the depth in atmospheric pressure conditions,
quickly equalises the pressure to the ambient pressure at
the depth filling the bell with the working mixture. This
makes it possible to shorten the time of reaching the
working depth by as big a margin as possible. The speed of
raising the pressure in the bell reaches an average of 30
m/min and more, and the speed of descent slightly affects
the cycle of diving. For example, the time of descent of the
open bell to a depth of 100m ranges from 8 to 12 min and
would be included to the time of the diver's stay at the
depth (such are the rules of selection of decompression in
all tables known to me, except for Russian tables). When
using a closed bell, the lifting time is also reduced to a few
minutes. This is the method with the lowest risk in
situations where the tabular stay times are exceeded,
because the emergency state of this method is saturation
diving.
The number of diving hours depends on the
number of diving pairs that can "pass through" the
hyperbaric compartments of the diving system. The hatch
of the bell closes at the decompression stop, during which
it is possible to quickly ascend the bell and transfer divers
to the chamber. After the TUP operation, decompression
takes place as in the case of an open bell. For example,
when we have three hyperbaric chambers or
a multicompartment chamber, each compartment is
designed for the next pair of divers. One of the
compartments of the chamber is kept on standby for
possible recompression of therapeutic divers who have
undergone decompression. The work of divers is
performed without interruption during the day, using the
so-called stream method. The principle of working with
a closed bell is shown in Figure 4.
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Fig. 4 The principle of diving with a closed bell (bounce).
Rys. 4 Zasada pracy nurkowanie z dzwonem typu zamkniętego (bounce).

Czas osiągnięcia gotowości do działania dla
systemu nurkowań saturowanych, i do nurkowania
głębokiego, liczony jest w dobach. Systemy do nurkowań
głębokich i saturowanych wymagają jednostek
pływających o średniej wyporności, i najlepiej z systemem
dynamicznego pozycjonowania.

NURKOWE

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
Z UŻYCIEM DZWONU TYPU OTWARTEGO
Opracowując technologię każdego nurkowania,
nie tylko głębokiego, jednym z jej z podstawowych
wskaźników, oprócz bezpieczeństwa, jest efektywność.
Kryteria bezpieczeństwa są zawarte i „wymuszane”
w przepisach, zaleceniach oraz tzw. „dobrej praktyce
nurkowania”, i dotyczą organizacji, techniki i medycyny
nurkowania.
Efektywność natomiast może być oceniana pod
wieloma aspektami, np. nakładami finansowymi, czasem
wykonania pracy, doborem techniki nurkowej, obsadą
i kwalifikacjami ekipy nurkowej, zużyciem gazów
oddechowych i materiałów eksploatacyjnych, skutkami
organizacyjno-finansowymi zależnymi od głębokości
i realizacji dekompresji, charakterystyką posiadanej
techniki nurkowej itd.
Opracowując od lat technologie nurkowań
głębokich, autor stosuje następującą ocenę efektywności,
która pośrednio zawiera wyżej wymienione problemy.
Ujmując problem całościowo, efektywności tworzy się
w bardzo skomplikowany, wielowarstwowy układ, który
jest przypisany tylko dla konkretnego systemu
nurkowego, i jego środowiska. Zdaniem autora, pomiar
efektywności dla porównania technologii nurkowania,
systemów nurkowych
oraz prac
podwodnych,
prowadzony
powinien
być
w
tych
samych
uwarunkowaniach.

The time required to achieve readiness for the
deployment of the saturation diving system and for deep
diving is counted in days. Deep and saturation diving
systems require vessels of medium displacement and
preferably with a dynamic positioning system.

DIVING PERFORMANCE WITH OPEN BELL
INDICATORS
One of the basic indicators, in addition to safety,
is efficiency when developing the technology of every
method of diving, not only deep diving. Safety criteria are
included and enforced in the legislation, recommendations
and the so-called "good diving practice" and concern the
organisation and technology as well as diving medicine.
On the other hand, effectiveness can be assessed
in many aspects, e.g. financial outlays, time of work, choice
of diving technique, diving crew and qualifications,
consumption of breathing gases and consumables,
organisational and financial consequences depending on
the depth and amount of decompression, and
characteristics of the diving technique, etc.
The author have been using the following
evaluation of effectiveness for years, which indirectly
includes the abovementioned problems. Taking the
problem of effectiveness as a whole, a very complicated
multi-layered system is created, which is assigned only to
a specific diving system and its environment. The
measurement of effectiveness for the comparison of diving
technology, diving systems and underwater works should
be carried out in the same conditions.
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Tab. 1
Example of a data set for calculating diving efficiency [14].
Przykładowy zestaw danych dla obliczenia efektywności nurkowania [14].

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bell diving parameters for the depth of 72 metres
Ascent rate, real/allowable acc. to decompression table
Time of bell descent to a depth of 72m
Time of diver’s reaching of the place of work
Working depth of a diver *
Time of diver’s return to the bell
Time of diver’s stay at depth
Decompression time
Diving cycle time
Time spent in water depths (from ascent to operation implementation)
Diving effectiveness coefficient Ed as a ratio of diver’s stay time at depths
and the diving cycle time
Effectiveness coefficient En of diver’s work as a ratio of diver’s work time
at depths and the diving cycle time
Ratio of diver’s work time and depth Eg

Discriminants and units
[9m/min] /[30m/min]
9min
4min
82m
5min
57min
9h 01min (541min)
9h 58min (598min)
2h 41min(161min)
9.5%
6.5%
65%

* The working depth of a diver is greater than the depth of a diving bell.
Dla oceny kryterium efektywności autor wybrał
następujące aspekty nurkowe. Ocena efektywności
nurkowania opiera się na porównaniu trzech wskaźników
dla danych głębokości, i wariantów wykorzystania tabel
dekompresyjnych, oraz sprawności pracy nurka. Pierwszy
wskaźnik Ed dotyczy efektywności stosowanych tabel
dekompresyjnych, liczony jako czas pobytu nurka na danej
głębokości do czasu cyklu nurkowania. Drugi En t to
parametr dotyczący organizacji nurkowania. Jest to
stosunek czasu realnej pracy nurka na głębokości do czasu
cyklu nurkowania. Pierwszy wskaźnik Ed jest parametrem
wyjściowym, podczas opracowywania technologii
nurkowania (tabela nr 3). Drugi wskaźnik En t jest
parametrem świadczącym o poziomie organizacji prac
podwodnych, i wynika z praktyki (tabela nr 4). Jeśli te
wskaźniki są zbliżone, to świadczy to o efektywnej pracy
podwodnej, co jest równoznaczne ze sprawną organizacją
pracy podwodnej. Trzecim jest wskaźnik Eg wykorzystania
czasu pracy. Określony jest on stosunkiem czasu pracy
nurka do czasu pobytu na głębokości (tabela nr 5).
Oczywiście inne wskaźniki efektywności też są
brane pod uwagę i obliczane, jednakowoż wykorzystuje się
tylko wybrane z nich dla rozmów ze zleceniodawcą prac
podwodnych. Np. pracując w strefie głębokości 50-80m
stosujemy
tylko
dwie
mieszaniny,
roboczą
i dekompresyjną. Nie wykorzystujemy optymalnej
mieszaniny do danej głębokości, gdyż nie posiadamy
stosownej ilości magazynów gazu (wiązek butlowych),
i nie jest to optymalne z punktu widzenia nakładów
i organizacji prac podwodnych.
Różnica
głębokości
zanurzenia
dzwonu
i głębokości pracy nurka również wpływa na efektywne
działanie. Głębokość pracy nurka jest zawsze większa od
głębokości, na której znajduje się dzwon. Zdarzają się
sporadyczne przypadki, podczas których nurek wykonuje
krótkie zadania ponad poziomem dzwonu nurkowego, np.
przy montażu lub demontażu głowicy wydobywczej,
jednakowoż nie wpływają one na ogólną ocenę
efektywności jego działania. Zanurzenie dzwonu,
szczególnie gdy nurek pracuje w strukturach instalacji
głowic wydobywczych, wymaga, by dzwon i jego balasty
stabilizujące znajdowały się nad tymi strukturami. Ułatwia
to nurkowi dotarcie do miejsca pracy i powrót do
dzwonu, oraz unika się, dzięki temu, zaczepienia dzwonu
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The author have chosen diving aspects to
evaluate the effectiveness criterion. The assessment of
diving effectiveness is based on the comparison of three
indicators for given depths and variants of the use of
decompression tables and the efficiency of a diver's work.
The first Ed indicator concerns the effectiveness of applied
decompression tables, calculated as the time of a diver's
stay at a given depth to the duration of a diving cycle. The
second parameter concerning the organisation of diving is
the ratio of the actual time of a diver's work at the depth to
the time of the diving cycle. The first Ed indicator is the
starting point for the development of diving
technology(Table 3). The second En t index is a parameter
that indicates the level of organisation of underwater work
and is based on practice (Table 4). If these indicators are
similar, it indicates effective underwater work, which is
equivalent to efficient organisation of underwater work.
The third one is the Eg indicator of the use of working time
determined by the ratio of the working time of a diver to
the time of the diver's stay at the depth (Table 5).
Of course, other performance indicators are also
taken into account and calculated, and only selected
indicators are used for discussions with an underwater
contractor. For example, when working in a 50-80m depth
zone, we use only two working and decompression
mixtures. We do not use the optimal mixture for a given
depth, because we do not have a sufficient number of gas
stores (cylinder bundles) and it is not optimal from the
point of view of the outlay and organisation of underwater
works.
The difference in the depth of the bell's descent
and the depth of the diver's work also affects the
effectiveness of the action. The diver's working depth is
always greater than the depth of the bell. There are
occasional cases where a diver performs partial tasks
above the level of the diving bell. Descent of the bell,
especially when the diver is working on the structures of
wellhead station installations, requires that the bell and its
stabilising ballasts are above these structures. This makes
it easier for the diver to reach the place of work and return
to the bell and avoid catching the bell on the structures in
case of unforeseen shifting of the vessel from which the
bell is lowered.
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o struktury w przypadku
nieprzewidywanego
przesunięcia się jednostki pływającej, z której ten dzwon
opuszczamy.
Dzwon jest połączony z bazą za pomocą liny
nośnej, oraz zapewniającej nurkom przetrwanie wiązki
wężowo-kablowej, która zasila ich w mieszaniny
oddechowe, energie elektryczną, oraz zapewnia grzanie,
łączność oraz obraz TV, podaje parametry nurkowania
i stanu atmosfery dzwonu.

Fig. 5 The course of a real submersion of the bell to the depth of 78m with the indication of the times that affect diving efficiency [14].
Rys. 5 Przebieg realnego zanurzenia dzwonu na głębokość 78m, ze wskazaniem czasów mających wpływa na efektywność nurkowania [14].

DANE PODWODNYCH PRAC GŁĘBINOWYCH

DATA ON UNDERWATER

WORKS ON THE

NA POLSKIM SZELFIE

POLISH SHELF

W tabeli nr 2 przedstawiono wykaz prac
podwodnych, przygotowanych i realizowanych przez
i przy współudziale ZTPP AMW, dla potrzeb polskiego
przemysłu wydobywczego ropy naftowej od 1994 roku,
z wyszczególnieniem rodzaju mieszanin i bazy prac
podwodnych. Stosowane technologie i procedury
nurkowania głębokiego po roku 1993 opracowane były
w ZTPP, przy współpracy Katedry Medycyny Morskiej
Wojskowej Akademii Medycznej. Podczas realizacji
podwodnych prac głębinowych w naszym kraju,
w nurkowaniach komercyjnych stosowano cztery tabele
dekompresyjne.

Tabele US Navy z użyciem helioksu do 1987 r.,
adaptowane
dla
aparatu
o
obiegu
półzamkniętym FGG-III.

Tabele trimiksowe adaptowane z francuskich
tabel firmy DORIS dla aparatu FGG-III do 1995,

Polskie tabele trimiksowe dla obiegu otwartego
opracowane przy udziale Katedry Medycyny
Morskiej Wojskowej Akademii Medycznej,
stosowane do 2007 r.

Czwartymi tabelami stosowanymi obligatoryjnie
w nurkowaniach komercyjnych w naszym kraju
od 2008 do chwili obecnej są tabele helioksowe,
podane w Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 17 września 2007 r., w sprawie warunków
zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
[11].

Table 2 below presents the list of underwater
works prepared and carried out by and in cooperation with
the Department of Underwater Works Technology of the
Polish Naval Academy for the needs of the Polish crude oil
extraction industry since 1994. The applied technologies
and procedures of deep diving after 1993 were developed
in the Department in cooperation with the Chair of
Maritime Medicine of the Military Medical Academy. Four
decompression tables were used in commercial dives
during the execution of underwater deep-sea works in
Poland.

US Navy tables using heliox until 1987 were
adapted for semi-closed circuit apparatus FGGIII.

Trimix tables were adapted from French DORIS
tables for the FGG-III and for the open circuit
apparatuses until 1995.

Polish trimix tables for open circuit apparatus
that were developed in cooperation with the
Chair of Maritime Medicine of the Military
Medical Academy were used till 2007.

The forth type of tables, that are used obligatory
in commercial diving since 2008 in our country,
are heliox tables specified in the Regulation of the
Minister of Health of 17 September 2007 on
health conditions of performing underwater
works [11].
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W strefie nurkowań głębokich 50-120 w/w
rozporządzenie zawiera trzy rodzaje tabel, w zależności od
stosowanej techniki nurkowej i składu mieszaniny
roboczej, dekompresyjnej oraz tlenu w ostatniej fazie
dekompresji. Poniżej przestawiam krótką charakterystykę
tych tabel.

With regard to the deep diving zone 50-120
defined in the said Regulation contains three types of
tables depending on the diving technique used and the
composition of the working and decompression mixture
and oxygen in the last phase of decompression. Below
author present a short summary of these tables.

I - tabele helioks/tlen/6m - przeznaczone dla
nurkowania z platformy lub przy pomocy liny opustowej,
oraz oczywiście dzwonu nurkowego Pokrywają one strefę
głębokości 51-69m, przy zastosowaniu mieszanin
helioksowych 22-24% O2 i 20-22% O2. Tabele te, od
głębokości 6m w dekompresji stosują tlen. Intencją tak
rozwiązanej dekompresji tlenowej jest jej realizacja w toni
wodnej, która jest obecnie dopuszczalna jedynie w kilku
krajach, ze względu na tradycje i posiadaną technikę.
W polskich dokumentach formalnych brak jest odniesień
na ten temat stosowania dekompresji tlenowej w wodzie,
chociaż nie ma przeciwskazań do jej stosowania Dla
wyboru dekompresji czasy pobytu na głębokości
podawane są co 10 min. Maksymalne czasy pobytu dla
granicznych głębokości strefy to 90 min. i 60 min.

I – heliox/oxygen/6m tables - designed for
diving from a platform or with a dive rope and, of course,
a diving bell. They cover a depth zone of 51-69m using
heliox mixtures of 22-24% O2 and 20-22% O2. From
a depth of 6m the tables use oxygen in decompression. The
intention of such a solution of oxygen decompression is its
implementation in the water depth, which is acceptable in
several countries. There are no references to this in Polish
documents. For the purpose of decompression selection,
stay times at depths are given every 10min. Maximum stay
times for boundary depths of the zone are set at 90 and 60
minutes.

Tab. 2
List of underwater deep sea works since 1994 on the Polish shelf [14].
Wykaz podwodnych prac głębinowych od 1994 na polskim szelfie [14].

No.

Year

No. of dives

Depths
[m]

Working mix

Underwater works base

1

1994

17

75-80

trimix

ORP Lech

2

1995

50

50-80

trimix

ORP Lech

3

1996

8

75-80

trimix

ORP Lech

4

1997

2

75-80

trimix

Af-2 Petrobaltic Platform

5

2001

42

75-80

trimix

Af-2 Petrobaltic Platform

6

2002

70

50-60

trimix

ORP Lech

7

2004

30

50-60

trimix

MOBNUR Platform

8

2005

24

50-60

trimix

MOBNUR Platform

9

2008

43

50-80

heliox

Af-2 ATHS Bazalt

10

2009

138

50-80

heliox

Af-2 ATHS Bazalt

11

2010

6

50-80

heliox

Af-2 ATHS Bazalt

12

2012

2

50-60

heliox

Af-2 ATHS Bazalt

13

2013

84

50-61

heliox

Af-2 ATHS Bazalt

14

2014

41

50-80

heliox

Af-2 ATHS Bazalt

15

2015

19

50-81

heliox

Af-2 ATHS Bazalt

16

2016

57

50-84

heliox

Af-2 ATHS Bazalt

17

2017
2018

9
47

50-85
50-86

heliox
heliox

Af-2 ATHS Bazalt
Af-2 ATHS Bazalt

18
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II - tabele helioks/tlen/12m - dla nurkowania
z użyciem dzwonu mokrego do wyboru dekompresji czasy
pobytu na głębokości podawane są co 10 min. Do
dekompresji stosują powietrze lub helioks 20-22%% O2 od
głębokości 30m, i tlen od głębokości 12m pokrywają,
w zależności od stosowanej mieszaniny strefy głębokości:
51-60m
przy
zastosowaniu
mieszanin
helioksowych 20-22% O2. Maksymalne czasy pobytu dla
granicznych głębokości całej strefy 110 min. i 60min.
51-69m
przy
zastosowaniu
mieszanin
helioksowych 18-20% O2. Maksymalne czasy pobytu dla
granicznych głębokości całej strefy 100 min. i 60min.
51-78m
przy
zastosowaniu
mieszanin
helioksowych 17-18% O2. do dekompresji stosują tlen na
głębokości 6m. Od głębokości 24-36m stosują powietrze
i od 12, tlen. Maksymalne czasy pobytu dla granicznych
głębokości całej strefy to 90 min. i 50 min.

II – heliox/oxygen/12m tables - for wet bell
diving, decompression times are given every 10 minutes.
Decompression is performed using air or heliox 20-22%
O2 from a depth of 30m and oxygen from a depth of 12m.
Depending on the used mixture, they cover the following
depth zones:
51-60m with the use of heliox mixes 20-22% O2.
Maximum stay times for boundary depths for the entire
zone are set at 110min and 60min.
51-69m with the use of heliox mixes 18-20% O2.
Maximum stay times for boundary depths for the entire
zone are set at 100min and 60min.
51-78m with the use of heliox mixes 17-18% O2.
At a depth of 6m the tables use oxygen in decompression.
From a depth of 24-36m the tables apply air and from 12
oxygen. Maximum stay times for boundary depths for the
entire zone are set at 90min and 50min.

III - tabele helioks/dzwon - dla nurkowania
z użyciem dzwonu zamkniętego i otwartego do wyboru
dekompresji czasy pobytu na głębokości podawane są co
15 min. Do dekompresji stosują helioks roboczy i helioks
20-22%, O2 od głębokości zależnej od głębokości
nurkowania, a tlen od głębokości 12m. Minimalne
i maksymalne czasy pobytu są stałe dla całej strefy
głębokości 50-120m, i są ujmowane w okresach co 15 min.,
aż do 120 min. Pokrywają, w zależności od stosowanej
mieszaniny, strefy głębokości:
51-69m przy zastosowaniu mieszanin helioksowych
18-20% O2.
51-78m przy zastosowaniu mieszanin helioksowych
16-18% O2.
51-87m przy zastosowaniu mieszanin helioksowych
14-16% O2.
57-99m przy zastosowaniu mieszanin helioksowych
12-14% O2.
72-120m przy zastosowaniu mieszanin helioksowych
10-12% O2.
Takie rozwiązanie tabel dekompresyjnych
teoretycznie pozwala na głębokości 75m poprowadzić
nurkowanie wybierając mieszaninę z 5-ciu możliwości,
przy różnych czasach dekompresji. W tym przypadku
posiadamy pięć wskaźników efektywności.
Na efektywność wpływa również budowa tabel.
Sposób dekompresji w przypadku tabel I i II dobierany jest
w przedziałach co 10 min. Przy stosowaniu tabeli III,
przedłużenie czasu pobytu o jedna minutę, np. z 15 min. na
16 min., wymusza na nas wybór czasu dekompresji dla 30o minutowego pobytu nurka na głębokości.
Tabele dekompresyjne helioks/dzwon w swojej
budowie uwzględniają czas obsługi dzwonu, mimo że
dzwon można wykorzystać dla dowolnej tabeli
i mieszaniny, co wynika z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. Pozostałe tabele,
chociaż podobne w swojej budowie, nie posiadają tak
szerokich możliwości operowania mieszaninami.
W tabelach tych także dobieramy mieszaninę do
głębokości, ale maksymalne czasy pobytu nie przekraczają
60 min., co pokazano poniżej w przypadku tabel I i II. Do
dekompresji wybieramy sposób przewidziany dla czasu
pobytu 40 min., a ponadto musimy zastosować powietrze
w jej środkowej fazie. W tabelach nr 4 i nr 5 pokazano
wpływ zastosowania rodzaju tabel dekompresyjnych na
współczynniki efektywności nurkowania. Różnice w czasie
dekompresji dla konkretnych sposobów jej realizacji, dla

III – heliox/bell tables – tables for closed and
open bell diving, for the purpose of decompression
selection stay times at depths are given every 15 minutes.
Decompression is performed using working heliox and
heliox 20-22% O2 depending on the depth of the dive and
oxygen from the depth of 12m. Minimum and maximum
stay times are fixed for the entire depth zone of 50-120m
and are indicated every 15 min up to 120 min. Depending
on the mix used, they cover the following depth zones:
51-69m with the use of heliox mixes 18-20% O2.
51-78m with the use of heliox mixes 16-18% O2.
51-87m with the use of heliox mixes 14-16% O2.
57-99m with the use of heliox mixes 12-14% O2.
72-120m with the use of heliox mixes 10-12% O2.
Such an arrangement of decompression tables
theoretically allows to conduct a dive at a depth of 75m,
choosing a mixture from among 5 different options for
different decompression times. In this case, we have five
efficiency indicators.
The efficiency is also influenced by the structure
of the tables. The decompression method for tables I and II
is selected in intervals of 10 minutes. For example, when
using tables III, the extension of the duration of stay by one
minute, e.g. from 15 minutes to 16 minutes, means that we
have to choose decompression for the time of stay of 30
minutes. In the case of Tables I and II, for decompression
we should choose the method provided for the length of
stay of 40 minutes and use air in its middle phase.
Decompression tables of heliox/bell in their
structure take into account the time of bell handling,
although the bell can be used for any table and mixture
with the content in the Regulation of the Minister of Health
of 17 September 2007. Other tables similar in their
structure do not have such extensive possibilities of
handling mixtures. In these tables we also select the
mixture according to the depth but the maximum stay
times do not exceed 60min.
Table 4 and 5 shows the effect of using particular
types of decompression tables on the duration of the dive
cycle. Differences in decompression time for specific
methods of its implementation for the same initial
parameters reach hours, which is visible in the dive
efficiency indicators.
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tych samych parametrów wyjściowych, sięgają godzin, co
wpływa na wskaźniki efektywności nurkowania.
Tab. 3

The length of decompression after 40 minutes long stay at depth for selected depths of the Polish shelf while using heliox mixtures in accordance with the
decompression tables from the Regulation of the Minister of Health of 17 September 2007 on the health conditions of underwater work [11].
Długość dekompresji typowych dla wybranych głębokości polskiego szelfu, i mieszanin helioksowych dla czasu pobytu nurka 40min z wykorzystaniem tabel
dekompresyjnych, z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. [11].

Decompression for the time of stay at a depth of 40 min.
Heliox/oxygen/12m
Heliox mix
tables
No.
Depth
O2 content
Decompression time
[h : min]
1
18-20%
2:19*
60m
2
20-22%
2:11
3
10-12%
not applicable
4
12-14%
not applicable
70m
5
14-16%
not applicable
6
16-18%
3:14*
7
10-12%
not applicable
8
80m
12-14%
not applicable
9
14-16%
not applicable
10
10-12%
not applicable
90m
11
12-14%
not applicable

Ed indicator
[%]

Heliox/bell tables
Decompression
time
[h: min]

Ed indicator
[%]

22.3
23.4
17.1
-

2:45
2:26
5:33
5:16
4:54
3:59
7:04
6;39
6:09
8;49
7:59

19.5
21.5
10.7
11.2
12.0
14.3
8.6
9.1
9.8
7.0
7.7
Tab. 4

En indicators tables for deep dives tables used in Poland [14].
Tabela porównawcza wskaźników wykorzystania pobytu nurka na głębokości En dla tabel dekompresji do nurkowań głębokich stosowanych w Polsce.[14].

Depth

Tables/Mix

60 m

Polish Navy/ trimix
US Navy/ heliox [1]

Stay time / effectiveness En
30 min/ [%]
45 min/ [%]
60min/ [%]
18.3%
19.9%
21.6%
25.6%
24.7%
35.9%

87 m**

80 m

70 m

Polish trimix [12]
National -COMEX heliox [11] *
Polish Navy/ trimix
US Navy/ heliox
Polish / trimix
Krajowe- COMEX /heliox*
Polish Navy/ trimix
US Navy/ heliox
Polish trimix
National - COMEX heliox*
MW/ trimix
US Navy/ heliox
Polish trimix
National- COMEX heliox*
*Data for working heliox with oxygen content of 15 %±1 %.
**Maximum depth for using heliox with oxygen content of 14-16 %.
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17.8%
28.8%
15.3%
20.7%
14.7%
23.9%
11.8%
18.4%
14.8%
12.8%
9.8%
16.7%
9.5%
9.9%

19.8%
26.3%
16.9%
23.4%
16.4%
18.4%
12.4%
21.0%
12.2%
12.7%
10.3%
17.9%
10.0%
9.3%
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21.6%
25.4%
17.8%
31.3%
17.5%
17.3%
13.5%
28.0%
12.9%
11.6%
11.4%
25.4%
10.8%
9.1%
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W tabelach nr 3,4,5 i 6 pokazano wartości
wskaźników Eg Ed i En wybranych prac podwodnych z lat
2008-2013. Wartości procentowe wskaźników stają się
coraz niższe, wraz ze zwiększaniem się głębokości i czasów
pobytu na niej nurka, Jest to, oczywiście związane ze
wzrostem czasu dekompresji, oraz relacją czynności
operacyjnych nurka, a wydłużaniem się czasu jego pobytu
w toni. Wybór krótszej dekompresji przynosi widoczne
efekty już po kilkunastu nurkowaniach głębokich, i tzw.
nurkowaniach potokowych.
Ponadto, krótsza dekompresja to mniejsze
nakłady, czyli zużycie energii gazów, oraz krótsza praca
ekipy nurkowej. Ten pozytywny aspekt będzie zakłócony,
jeśli gratyfikacja za pracę nurka zależna jest od długości
cyklu nurkowania, na który decydujący wpływ ma
dekompresja. W tym przypadku będą występowały
tendencje do jej wydłużania. W większości firm
nurkowych nurek otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe
za umowny dzień pracy.

Tables 3,4,5 and 6 show values in Eg Ed i En
indices from selected underwater works from the years
2008-2013. Percentage values of indices are increasingly
lower with increasing depth and time of a diver's stay at
depth for obvious reasons of increase in decompression
time and relation of operational activities of a diver to
extended stay time. The decision to select a shorter
decompression period brings visible effects already after
several deep dives and so-called stream dives.
Moreover, shorter decompression means less
expense, consumption of gas energy and shorter work of
the diving team. This positive aspect will be disturbed if the
diver's remuneration is dependent on the length of the
dive cycle, where decompression is the most decisive
factor. In this case, the tendency will be to lengthen it. In
most dive companies, divers receive a lump sum
remuneration for a contractual working day.

Tab. 5
En indicators table for deep dives decompression tables used in Poland [14].
Tabela wskaźników wykorzystania pracy nurka En dla tabel dekompresji do nurkowań głębokich stosowanych w Polsce [14].

Depth

Tables/Mix

87 m**

80 m

70 m

60 m

Polish Navy/ trimix [17]
US Navy/ heliox [1]
Polish trimix [12]
National- COMEX heliox [11] *
Polish Navy/ trimix
US Navy/ heliox
Polish trimix
National -COMEX /heliox*
Polish Navy/ trimix
US Navy/ heliox
Polish trimix
National - COMEX heliox*
Polish Navy/ trimix
US Navy/ heliox
Polish trimix
National- COMEX heliox*

Stay time /effectiveness indicator En
30 min/ [%]
45 min/ [%]
60min/ [%]
15.5%
16.6%
17.8%
20.4%
21.2%
26.4%
15.1%
16.5%
17.8%
22.4%
20.8%
20.3%
13.3%
14.4%
15.1%
17.1%
19.0%
23.8%
12.8%
14.1%
14.9%
19.3%
15.5%
14.8%
10.6%
11.0%
11.9%
15.5%
17.4%
21.9%
12.9%
10.9%
11.5%
11.3%
11.3%
10.4%
8.9%
9.3%
10.2%
14.3%
16.0%
20.3%
8.6%
9.4%
9.7%
9.0%
8.5%
8.4%

Tab. 6

Eg indicators tables in relation to the exploitation of time of work [14].
Tabela wskaźników Eg wykorzystania czasu pracy [14].

Depth
[m]
60
70
80
90
60
70

toper for stay time of 30min
[min]
14
15
16
17
toper for stay time of 45min
[min]
14
15

toper for stay time of 30min
[min]
16
15
14
13
toper for stay time of 45min
[min]
31
30

Eg indicator
[%]
53
50
47
43
Eg indicator
[%]
62
67

80
90

16
17

29
28

71
76

89
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Tab. 6 cont.

Eg indicators tables in relation to the exploitation of time of work [14].
Tabela wskaźników Eg wykorzystania czasu pracy [14].

toper for stay time of 60min
[min]
60
14
70
15
80
16
90
17
The table records: toper time of diver’s operation along
conducting an underwater task.

toper for stay time of 60min
Eg indicator
[min]
[%]
46
77
45
75
44
73
43
72
with ascending and time of return to the diving bell, twork – time

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
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Nurkowania głębokie w pracach podwodnych,
mimo bardzo niskiej efektywności, są i będą
stosowane, ale tylko do stref głębokości,
w których mogą konkurować z nurkowaniami
saturowanymi. Strefy głębokości polskiego szelfu
pozyskiwania ropy naftowej i gazu (50-90m)
w dużej przewadze są strefami właśnie tej
konkurencji.
Aspekty
„czysto”
nurkowe
podwodnych prac głębinowych odsuwają się na
drugi plan w przypadku specyfiki, zakresu
i technologii prac podwodnych, które są
narzucone przez zleceniodawcę. Efektywność
nurkowań głębokich jest „porzucona” na rzecz
terminowego efektu końcowego i korzyści
biznesowej.
Nurkowania głębokie dla celów komercyjnych są
utrzymane w „gorsecie” sformalizowania, co nie
pozwala na elastyczne podejście do potrzeb
rynkowych, gdzie liczy się efektywność z zasadą
optimum nakładów i maksimum efektu. Takimi
nurkowaniami, które odpowiadają tej zasadzie,
są nurkowania techniczne. W nurkowaniach tych
do konkretnych zadań podwodnych dobiera się
i przygotowuje technikę nurkową i dekompresję.
Uważam, że tę metodę nurkowania trzeba
wprowadzić
oficjalnie
do
nurkowań
komercyjnych w naszym kraju. Istnieje już ona na
świecie od wielu lat obok głównego nurtu prac
komercyjnych. Np. wykonanie podwodnych
filmów, poszukiwań, prac interwencyjnych.
Wprowadzenie tej metody do podwodnych prac
głębinowych w Polsce wpłynie pozytywnie na
aktualizację dokumentów formalnych i rozwój
nurkowania głębokiego.
W pracach głębinowych korzystamy z tabel
dekompresyjnych wprowadzonych w 1992 r.,
a to oznacza, że prace nad nimi rozpoczęły się
jeszcze w końcu lat siedemdziesiątych. Teoria
dekompresji nurkowań głębokich rozwinęła się
od tamtego czasu w kierunku jej dokładniejszego
modelowania i doboru do konkretnych zadań.
Zdaniem autora, w naszym kraju powinien zostać
utworzony ośrodek weryfikacji aktualnych
modeli dekompresji stosowanych dla nurkowań
technicznych, militarnych oraz gospodarki
narodowej.
Zwiększenie efektywności nurkowań głębokich
rozpatrzyć powinno się w trzech grupach
problemów: skrócenie czasu dotarcia do miejsca











Deep dives in underwater works, despite their
very low effectiveness, will continue to be
applied, but only within depth zones where they
can compete with saturation dives. The depth
zones of the Polish oil and gas extraction shelf,
predominantly with a depth of 50-90m, are the
zones of such competition. The "pure" diving
aspects of underwater deep-sea works are
relegated to the background in the case of the
specificity, scope and technology of underwater
works which are imposed by the ordering party.
The effectiveness of deep dives is "abandoned" in
favour of a timely end result and business
benefits.
Deep dives for commercial purposes are
maintained within a corset of formalisation
which does not allow for a flexible approach to
market needs, where efficiency is important with
the principle of the optimal investment and
maximum effect. Dives that comply with this
principle are technical dives. They require the
selection and preparation of diving technique
and decompression for specific underwater
tasks. I believe that this method of diving should
be officially introduced into commercial diving in
our country. It has been functioning in the world
for many years next to the mainstream
commercial works. For instance, the execution of
underwater films, searches, intervention works.
The introduction of this method to underwater
works will influence the updating of formal
documents and the development of deep diving.
We use decompression tables from 1992 for our
deep-water works, which means that the work on
them began at the end of the 1970s. The theory of
deep dive decompression has evolved towards
more accurate modelling and selection for
specific tasks. Our country should establish
a centre of verification of current decompression
models used for technical and military dives, as
well as those serving the national economy.
Increasing the effectiveness of deep dives should
be considered in three problem categories:
shortening the time it takes to reach a diver's
workplace, organising the improvement of an
underwater task and selecting the optimal
decompression.
The effectiveness of the currently used deep
dives can be increased by:
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pracy nurka, zorganizowanie i udoskonalenia
jego podwodnego zadania, oraz w doborze
optymalnej dekompresji.
Efektywność nurkowań głębokich aktualnie
stosowanych możemy zwiększyć poprzez:
nieprzywiązywanie działalności nurków do
jedynych tabel dekompresji, a umożliwienie ich
wyboru,
dopuszczenie
w
głębinowych
pracach
podwodnych metod nurkowania bez użycia
dzwonu nurkowego np. do głębokości 75m lub
według „zasięgu” danej technologii nurkowania.
Dla prac głębinowych o małym zakresie autor
sugeruje, że konieczne jest wprowadzenie
„lekkich” (bez stosowania dzwonu nurkowego)
technologii nurkowań głębokich,
udoskonalenia techniki nurkowej np. poprzez
wprowadzenie dzwonu typu zamkniętego,
obligatoryjne
wykorzystanie
technik
wspomagających wykonanie pracy nurka np.
„ROV”
który
towarzyszy
nurkowi
od
przygotowania prac poprzez dane ze zwiadu
nurkowego (film z miejsca pracy), a także
doprowadzi nurka do miejsca zadania
podwodnego, oraz będzie obserwować jego
działanie.
Podwodne prace głębinowe w naszym kraju nie
są codziennością rynku usług podwodnych,
a odbywają się kampanijnie z relatywnie długimi
przerwami (niekiedy sięgającymi ponad rok).
Ten fakt nie wpływa pozytywnie na ich rozwój.
Dlatego usługodawcy podwodnych prac
głębinowych nie ukierunkowują się na
utrzymanie
potencjału
ich
wykonania.
Nurkowania głębokie są potrzebne są również
dla krajowego potencjału obronności. Dla
gotowości i szybkiej mobilizacji krajowego
potencjału techniczno – organizacyjnego
głębinowych prac podwodnych konieczna jest
współpraca pomiędzy sektorami cywilnym
i obronności. W sektorze obronności trwa
systematyczne utrzymywanie w gotowości ekip
nurkowych i głębinowych baz prac podwodnych,
czego jest pozbawiony sektor cywilny usług
podwodnych w którym mobilizuje się ekipę
i bazę na zapotrzebowanie z przemysłu offshore.









not assigning the divers' activities to
a particular type of a decompression table, but
enabling their selection,
approval of methods of diving without the use of
a diving bell in deep underwater works, e.g. to
a depth of 75m or according to the "range" of
a given diving technology. I believe that it is
necessary to introduce
"light"
diving
technologies for small-scale works (without the
use of a diving bell),
improvement of the diving technique, e.g.
introduction of a closed-type bell,
obligatory use of techniques supporting the
performance of the diver's work, e.g. an ROV that
accompanies the diver from the preparation of
the work through the analysis of data from the
diving survey (film from the workplace), thus
leading the diver to the place of the underwater
task and observe his/her operation.
Underwater deep-sea works in our country are
not a daily occurrence on the market of
underwater services, but take place in the form of
campaigns with relatively long intervals
(sometimes reaching over a year). This fact does
not have a positive impact on their development.
Therefore, the providers of underwater deep-sea
works direct their efforts to maintain the
potential of their execution. Such works are also
necessary for the defence of the country. In order
to maintain the national technical and
organizational
potential
for
their
implementation, cooperation between the civil
and defence sectors is necessary.
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The professional diver’s hand book John Bevan SUBMEX 2005;
Sygn. Mar. Woj. 860/81: Tabele dekompresji i rekompresji nurków. Dowództwo Marynarki Wojennej, Gdynia 1982;
Michael Menduno “Anatomy of a Commercial Mixed-Gas Dive” http://www.alertdiver.com 2012.
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1

Wg poz. [9] Art. 2. p1.Użytaw ustawie definicja: 1) baza prac podwodnych - miejsce zainstalowania urządzeń technicznych i wyposażenia umożliwiających
bezpieczne przygotowanie i przeprowadzenie prac podwodnych oraz czynności po ich zakończeniu;
1 According to Art.2, point 1 of the regulation (9): 1) underwater work base; place of installation of equipment and technical devices that are crucial for enabling
divers safe preparation and carrying out of underwater works, and also activities after work completion;
2

Słowo „bounce jest również używane jako nazwa nurkowań krótkotrwałych;
word "bounce" is also used as a name for short diving.

2 The
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DETECTION OF PATENT FORAMEN OVALE WITH CONTRAST ENHANCED TRANSCRANIAL DOPPLER
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Patent foramen ovale (PFO) is a condition present in 25% of the adult population. It is a remnant of fetal foramen ovale which allows blood to pass from the
right to the left atrium, bypassing the fetal lungs. In majority adults it does not have any clinical significance, but in some people it may allow shunting of
venous blood into the left atrium (right – left – shunt or RLS), circumventing the lung filter, especially during sneezing, cough, lifting heavy equipment. Is such
case, PFO may be a route for venous emboli or gas bubbles from veins to the arterial system. It is known as a paradoxical embolism and may be cause of
ischaemic stroke or neurologic decompression sickness (DCI), inner-ear DCI and cutis marmorata. Transesophageal echocardiography is considered as
a reference standard in detection of intracardial shunts. Its sensitivity and specificity ranges between 94%-100%. However, TEE is an invasive examination
with potentially serious side effects. An alternative examination in RLS detection is contrast enhanced Transcranial Doppler (the bubble study or c-TCD). In
comparison to TEE, Transcranial Doppler is not invasive, relatively not expensive and save technique. With its high sensitivity and specificity in detection of
PFO, 97% and 93% respectively, it may improve detection of RLS and allow to conduct screening examination for PFO in divers.
Keywords: persistent foramen ovale, scuba diving; right-to-left shunt, paradoxical embolism, decompression sickness, transcranial doppler ultrasonography.
Przetrwały otwór owalny (PFO) jest występującym u około 25 % dorosłej populacji wariantem anatomicznym polegającym na utrzymywaniu się połączenia
między prawym i lewym przedsionkiem serca. O ile w większości przypadków nie ma on znaczenia klinicznego, to u części ludzi może dochodzić do przecieku
żylno tętniczego, prowokowanego wzrostem ciśnienia w klatce piersiowej (na przykład kaszel, kichanie, dźwiganie ciężarów). W takim przypadku dojść może
do wystąpienia paradoksalnej zatorowości i przedostawania się z krążenia żylnego do tętniczego materiału zatorowego wywołującego udary niedokrwienne
mózgu. Materiał ten mogą stanowić np. pęcherzyki gazu występujące w chorobie dekompresyjnej. Złotym standardem w wykrywaniu PFO jest
przezprzełykowa echokardiografia z dożylnym podaniem kontrastu (TEE), której czułość i specyficzność w diagnostyce PFO sięga 94%-100%. TEE jest
jednak badaniem inwazyjnym, które niesie ze sobą potencjalnie niebezpieczne działania niepożądane. Alternatywą dla TEE jest przezczaszkowa sonografia
dopplerowska z kontrastem (c-TCD). Jako metoda znacznie mniej inwazyjna niż TEE, tania, bezpieczna oraz cechująca się bardzo wysoką czułością
i specyficznością (odpowiednio 97% i 93%), może w znaczący sposób poprawić wykrywanie przypadków PFO z przeciekiem żylno – tętniczym oraz umożliwić
przesiewowe badania nurków i kandydatów na nurków.
Słowa kluczowe: przetrwały otwór owalny, nurkowanie, przeciek tętniczo – żylny, paradoksalna zatorowość, choroba dekompresyjna, przezczaszkowa
ultrasonografia dopplerowska.
Постоянное овальное отверстие (PFO) представляет собой анатомический вариант, встречающийся примерно у 25% взрослого населения,
заключающийся в поддержании связи между правым и левым предсердиями сердца. Хотя в большинстве случаев это не является клинически
значимым, у некоторых людей может возникнуть артериовенозная течь, вызванная повышением давления в груди (например, кашель, чихание,
поднятие тяжестей). В этом случае может возникнуть парадоксальная эмболия и попадание из венозного кровотока в артериальный эмболического
материала, вызывающего ишемический инсульт. Этим материалом могут быть, например, пузырьки газа, образующиеся при декомпрессионной
болезни. Золотой стандарт в обнаружении PFO – это чреспищеводная эхокардиография с внутривенным контрастированием (TEE), чья
чувствительность и специфичность в диагностике PFO достигает 94% -100%. Тем не менее, TEE является инвазивным исследованием, которое
несет потенциально опасные побочные эффекты. Альтернативой TEE является транскраниальная допплерография с контрастированием (c-TCD).
Будучи гораздо менее инвазивным методом по сравнению с TEE, он дешев, безопасен и характеризуется очень высокой чувствительностью
и специфичностью (97% и 93% соответственно), может значительно улучшить обнаружение случаев PFO с артериовенозной течью и позволяет
проводить скрининг аквалангистов и кандидатов в аквалангисты.
Ключевые слова: постоянное овальное отверстие; Погружение; Артериовенозная течь; Парадоксальная эмболия, декомпрессионная болезнь;
Транскраниальное допплеровское ультразвуковое исследование.
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Persistent Oval Hole (PFO) ist eine anatomische Variante bei etwa 25% der erwachsenen Bevölkerung, die in der Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen
dem rechten und linken Vorhof des Herzens besteht. Während es in den meisten Fällen klinisch unbedeutend ist, können bei einigen Menschen arterielle
venöse Durchflusserscheinungen auftreten, die durch erhöhten Brustdruck hervorgerufen werden (z.B. Husten, Niesen, Gewichtheben). Dies kann zu
paradoxer Embolie und dem Eintritt aus dem venösen Kreislauf in das arterielle Embolusmaterial führen, was in ischämischen Schlaganfällen im Gehirn
enden kann. Solches „Material“ können z.B. Gasblasen bei Dekompressionskrankheiten sein. Der „goldene Standard“ bei der PFO-Detektion ist die
transösophageale Echokardiographie mit intravenöser Kontrastverabreichung (TEE), deren Sensitivität und Spezifität in der PFO-Diagnostik 94%-100%
erreicht. TEE ist jedoch ein invasiver Test mit potenziell gefährlichen Nebenwirkungen. Die transkranielle Doppler-Kontrastsonographie (c-TCD) ist eine
Alternative zum TEE. Als weitaus weniger invasive Methode als TEE ist sie preiswerter, sicherer, sensibler und spezifischer (97% bzw. 93%) und kann die
Erkennung von PFO-Fällen mit venösem arteriellem Durchfluss deutlich verbessern und ein Screening von Tauchern und Kandidaten für Taucher
ermöglichen.
Schlüsselwörter: Beständige ovale Öffnung, Tauchen, arterielle Gefäßperforation, paradoxe Embolie, Dekompressionserkrankung, transkranieller DopplerUltraschall.
La persistencia del foramen oval (PFO) es una variante anatómica que aparece en aproximadamente el 25 % de la población adulta, consistente en el
mantenimiento de la unión entre la aurícula derecha e izquierda del corazón. Aunque en la mayoría de los casos no es clínicamente relevante, algunas
personas pueden experimentar fugas arteriovenosas provocadas por un aumento de la presión sobre el pecho (p. ej., al toser, estornudar, levantar pesas).
De esta forma, podría producirse una embolia paradójica y el material del trombo podría pasar de la circulación venosa a la arterial, causando accidentes
cerebrovasculares isquémicos. En la enfermedad por descompresión, este material podría ser, p. ej., una burbuja o un gas. El estándar de oro en la detección
de PFO es la ecocardiografía transesofágica con administración intravenosa de contraste (TEE), cuya sensibilidad y especificidad en el diagnóstico del PFO
alcanza el 94%-100%. Sin embargo, la ETE es una prueba invasiva con efectos secundarios potencialmente peligrosos. Una alternativa a la TEE es la
ecografía de contraste doppler transcraneal (c-TCD). Como método mucho menos invasivo que la ETE, barato, seguro y caracterizado por una gran
sensibilidad y especificidad (un 97% y 93% respectivamente), puede mejorar significativamente la detección de casos de PFO con fugas arteriovenosas
y permitir el cribado de buzos y candidatos a buzos.
Palabras clave: persistencia del foramen oval, submarinismo, fuga arteriovenosa, embolia paradójica, enfermedad por descompresión, ecografía doppler
transcraneal.
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WSTĘP
Przetrwały
otwó r
owalny
(PFO)
jest
występującym u około 25 % dorosłej populacji wariantem
anatomicznym polegającym na utrzymywaniu się
połączenia między prawym i lewym przedsionkiem serca
[1,2]. U płodu otwó r owalny jest bardzo waż ną strukturą,
przez któ rą przepływa całość krąż ącej krwi, omijając nie
funkcjonujące w ż yciu płodowym płuca. Po porodzie
dochodzi do rozpręż enia płuc, podjęcia wymiany gazowej
w pęcherzykach płucnych oraz wzrostu ciś nienia w lewym
przedsionku do wartości przewyż szających ciś nienie
w prawym przedsionku, co w warunkach prawidłowych
prowadzi u większości niemowląt do zamknięcia otworu
owalnego w ciągu pierwszego roku ż ycia [2].
U częś ci zdrowych osó b nie zamyka się on jednak
całkowicie i w jego miejscu pozostaje ró ż nej ś rednicy kanał
otoczony rąbkiem tkanki łącznej, tworzącym rodzaj
zastawki. O ile w zdecydowanej większoś ci przypadkó w
PFO nie ma ż adnego znaczenia klinicznego, o tyle
w pewnych sytuacjach związanych ze zwiększeniem
ciś nienia w prawym przedsionku (kaszel, kichanie,
tłocznia brzuszna, dź wiganie cięż aró w, nadciś nienie
płucne, niedomykalność zastawki tró jdzielnej itp.) moż e
dojś ć do jego otwarcia i wystąpienia kró tkotrwałego
przecieku krwi ż ylnej z prawego do lewego przedsionka tak zwany przeciek ż ylno – tętniczy lub przeciek prawolewo (Rys. 1).

INTRODUCTION
Patent foramen ovale (PFO) is an anatomical
variant present in approximately 25 % of the adult
population which consists in maintaining a connection
between the right and left atrium [1,2]. In a foetus, the
foramen ovale is a very important structure which allows
all of the circulating blood to flow through, bypassing the
lungs, which do not function in foetal life. After the birth,
the lungs are expanded, gas is exchanged in the alveoli, and
pressure increases the in left atrium to the values
exceeding right atrial pressure, which in normal conditions
in most infants leads to closure of the foramen ovale during
the first year of life [2].
In some healthy individuals, however, it does not
close completely leaving a channel of varying diameter
surrounded by connective tissue forming a kind of valve.
While in the vast majority of cases PFO is clinically
insignificant, in certain situations of right atrial pressure
increase (coughing, sneezing, abdominal prelum, lifting
heavy weights, pulmonary hypertension, tricuspid
regurgitation, etc.) it may open and a short-term venous
blood shunt from the right to the left atrium may occur the so-called venous-arterial shunt or right-left shunt
(Fig. 1).

Fig. 1 A diagram showing patent foramen ovale. The blue and red arrow illustrates the mixing of venous and arterial blood. Source:
https://my.clevelandclinic.org/-/scassets/images/org/health/articles/patent-foramen-ovale-02-heart-pfo-combo.ashx.
Rys. 1 Schemat przedstawiający przetrwały otwór owalny. Niebieska i czerwona strzałka obrazuje mieszanie się krwi żylnej i tętniczej. Źródło: https://
my.clevelandclinic.org/-/scassets/images/org/health/articles/patent-foramen-ovale-02-heart-pfo-combo.ashx.
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In the course of a venous-arterial shunt,
W przypadku przecieku ż ylno – tętniczego moż e
paradoxical embolism may occur, where venous emboli or
dojś ć do wystąpienia paradoksalnej zatorowoś ci, gdzie
thrombi may pass from venous to arterial circulation
powstające w układzie ż ylnym zatory czy zakrzepy
causing ischaemic strokes [3,4,5,6]. While diving, the PFO
przedostają się z krąż enia ż ylnego do tętniczego
may be the route for gas bubbles that appear during
wywołując udary niedokrwienne mó zgu [3,4,5,6]. W czasie
normal decompression or in the course of the
nurkowania, poprzez PFO do naczyń tętniczych
decompression sickness, which may then penetrate
przedostawać się mogą natomiast pęcherzyki gazu
arterial vessels. As a result of these emboli, a severe
pojawiające się w trakcie normalnej dekompresji, czy też
neurological form of decompression sickness may develop
w przebiegu choroby dekompresyjnej. W następstwie tych
(with paresis and paralysis of limbs, sensory disorders,
zatoró w rozwinąć się moż e cięż ka, neurologiczna postać
visual and speech disturbances, sphincter paralysis,
choroby dekompresyjnej (z niedowładami i poraż eniami
disorientation or loss of consciousness after diving).
koń czyn, zaburzeniami czucia, zaburzeniami widzenia,
[7,8,9].
mowy, poraż eniem zwieraczy, zaburzeniami orientacji czy
The presence of right-left shunt may also
utratą ś wiadomoś ci po nurkowaniu) [7,8,9].
contribute to subclinical brain damage in divers as a result
Obecność przecieku prawo – lewo przyczyniać się
of embolism with microbubbles of gas during subsequent
ró wnież moż e do subklinicznego uszkodzenia mó zgowia
dives (even in the absence of decompression sickness in
u nurkó w w następstwie zatorowoś ci mikropęcherzykami
medical history) [10]. According to the current guidelines,
gazu podczas kolejnych nurkowań (nawet przy braku
a reference standard in the detection of the patent foramen
epizodó w choroby dekompresyjnej w wywiadzie
ovale is transesophageal echocardiography (TEE) with an
chorobowym) [10]. Według obecnie obowiązujących
intravenous contrast administration, whose sensitivity and
wytycznych złotym standardem w diagnostyce
specificity in PFO detection reaches 94%-100%, compared
przetrwałego otworu owalnego jest echokardiografia
to about 80-86% in the case of transthoracic
przezprzełykowa (TEE) z doż ylnym podaniem kontrastu,
echocardiography [11,12,13], used e.g. in military medical
któ rej czułoś ć i specyficznoś ć w diagnostyce PFO sięga
certification.
94%-100% w stosunku do około 80-86% w przypadku
With the introduction of the echocardiographic
echokardiografii przezklatkowej [11,12,13], stosowanej
probe into the oesophagus, difficulties and artifacts related
np. w orzecznictwie wojskowym.
to the patient's obesity or presence of chest bone
Dzięki wprowadzeniu sondy echokardiostructures (sternum and ribs) can be eliminated. However,
graficznej do przełyku, wyeliminować moż na trudnoś ci
transesophageal examination is very often a great
i artefakty związane z tuszą pacjenta czy obecnością
discomfort for the patient. It is also emphasized that some
struktur
kostnych
klatki
piersiowej
(mostek
venous-arterial shunts (RLS - right - left shunts) may be
i ż ebra). Badanie przezprzełykowe stanowi jednak bardzo
overlooked in TEE due to the difficulties in performing the
często duż y dyskomfort dla badanego. Podkreś la się
Valsalva maneuvre by patients [11,14]. Transesophageal
ró wnież , ż e część przeciekó w ż ylno - tętniczych (RLS –
echocardiography is an invasive examination, carrying
right – left shunt) moż e być przeoczonych w TEE z powodu
a risk of potentially dangerous complications. Serious
trudności w wykonaniu przez pacjenta w trakcie badania
complications resulting from TEE are very rare (0.2-0.6%)
pró by Valsalvy [11,14]. Echokardiografia przezprzełykowa
and include: oesophageal spasm, oesophageal perforation
jest badaniem inwazyjnym, obarczonym ryzykiem
with mediastinitis, vocal cord injury, massive bleeding
potencjalnie niebezpiecznych powikłań . Poważ ne
from the oesophageal tumour, cardiac arrhythmias
powikłania będące następstwem TEE występują bardzo
including cardiac arrest, and death (less than 0.01%) [15].
rzadko (0,2–0,6%) i obejmują: kurcz przełyku, perforację
High cost and availability of the equipment also constitute
przełyku z zapaleniem ś ró dpiersia, uszkodzenie strun
a barrier limiting a wide use of TEE in diagnosing PFO.
głosowych, masywne krwawienie z guza przełyku,
An alternative to transesophageal echocardiozaburzenia rytmu serca do zatrzymania krąż enia włącznie
graphy for detecting a venous-arterial shunt, is contrast
oraz zgon (mniej niż 0,01%) [15]. Barierą ograniczającą
enhanced ultrasound Doppler examination of intracranial
szerokie wykorzystanie TEE w diagnostyce PFO jest
arteries and arteries supplying the head (‘blind doppler’,
ró wnież wysoki koszt i dostępnoś ć sprzętu.
Transcranial Doppler - TCD), which as a cheap, nonAlternatywą do echokardiografii przezprzełyinvasive and safe method characterized by very high
kowej w detekcji przecieku ż ylno – tętniczego jest
sensitivity and specificity (97% -100% and 93-98%
ultrasonograficzne
badanie
dopplerowskie
tętnic
respectively) [11,14,16], and which may significantly
dogłowowych i wewnątrzczaszkowych z kontrastem
improve the detection of cases of PFO with venous-arterial
(„ś lepy doppler”, Transcranial Doppler – TCD), któ re jako
shunt and enable screening of divers and candidates for
metoda tania, nieinwazyjna, bezpieczna oraz cechująca się
divers.
bardzo wysoką czułoś cią i specyficznoś cią (odpowiednio
Devices for ultrasound Doppler examination of
97% -100% i 93-98%) [11,14,16] moż e w znaczący sposó b
arteries supplying the head, as well as intracranial arteries
poprawić wykrywanie przypadkó w PFO z przeciekiem
(‘blind doppler’, Transcranial Doppler - TCD) are widely
ż ylno – tętniczym oraz umoż liwić przesiewowe badania
used in Stroke Units to diagnose patients with ischaemic
nurkó w i kandydató w na nurkó w.
stroke. The first intracranial arterial flow tests were
Aparaty do ultrasonograficznego badania
performed in 1982 and since then TCD has been proven as
dopplerowskiego tętnic dogłowowych i wewnątrza useful method of detecting vascular diseases of the
czaszkowych („ś lepy doppler”, Transcranial Doppler –
nervous system, including the detection of PFO
TCD), szeroko wykorzystywane są w Oddziałach
[11,14,16,17].
Udarowych do diagnostyki pacjentó w z udarem
In the year 2000, a standard for the detection of
niedokrwiennych mó zgu. Pierwsze badania przepływu
a venous-arterial shunt by Doppler sonography was
w tętnicach ś ró dczaszkowych wykonywane były w roku
established[18], which has caused these studies to be
1982 i od tego czasu udowodniono przydatnoś ć TCD
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w diagnostyce schorzeń
naczyniowych układu
nerwowego, włączając w to diagnostykę PFO
[11,14,16,17].
W roku 2000 stworzono standard wykrywania
przecieku ylno tętniczego przy pomocy sonografii
dopplerowskiej [18], dzięki czemu badania te cechują się
duż ą czułością i specyficznoś cią, poró wnywalną
z echokardiografią przezprzełykową [11,14,16].
USG przezczaszkowe z podaniem kontrastu
(c-TCD) opiera się na monitorowaniu przepływu
w naczyniach mó zgowych (tętnica ś rodkowa mó zgu)
w trakcie doż ylnego podawania kontrastu. W badaniu
wykorzystuje
się
dopplerowskie
aparaty
ultrasonograficzne oceniające kierunek, prędkość oraz
spektrum przepływu w badanych tętnicach („ś lepy
doppler”). Aparaty te nie dają informacji na temat
morfologii naczyń krwionoś nych, jednak dokładnie
oceniają spektrum przepływu krwi w ich obrębie, są
w stanie ró wnież wykazać obecnoś ć materiału
mikrozatorowego, w tym mikropęcherzykó w gazu
płynących wraz z krwią. W diagnostyce przecieku ż ylno –
tętniczego
moż na
wykorzystywać
zawierające
mikropęcherzyki
gazu
gotowe
kontrasty
ultrasonograficzne. Ze względu na ich do wysoką cenę,
szeroko stosuje się ró wnie skuteczny, przygotowywany
ad hoc kontrast składający się z soli fizjologicznej
z zawieszonymi w niej mikropęcherzykami powietrza.
Podczas badania pacjent znajduje się w pozycji
leż ącej. Zgodnie ze standardem [18], przed rozpoczęciem
oceny ultrasonograficznej pacjent musi mieć założ one do
ż yły odłokciowej w obrębie zgięcia łokciowego wkłucie
doż ylne 18G. Po założ eniu dostępu doż ylnego
przeprowadza się klasyczne badanie dopplerowskie tętnic
dogłowowych i ś ró dczaszkowych. W jego trakcie ocenia się
przepływ
w
tętnicach
szyjnych,
kręgowych,
podobojczykowych oraz tętnicach mó zgowia. Po
zakoń czeniu pierwszej fazy badania, pacjentowi zakłada
się na głowę opaskę utrzymującą i stabilizującą sondę USG
2MHz do badania tętnic ś ró dczaszkowych. W trakcie
badania sonda ta monitorować będzie przepływ krwi
w tętnicy ś rodkowej mó zgu (Rys. 2).
Po
uzyskaniu
prawidłowego
spektrum
przepływu w tętnicy ś rodkowej mó zgu, poprzez giętki
węż yk do ż yły odłokciowej podawany jest w bolusie
kontrast składający się z soli fizjologicznej i zawieszonych
w niej mikropęcherzykó w powietrza. Kontrast powstaje
bezpoś rednio przed jego podaniem w następstwie
energicznego mieszania 9 cm3 soli fizjologicznej oraz 1 cm3
powietrza, któ re znajdują się w dwó ch strzykawkach
połączonych kranikiem tró jdroż nym. Przed podaniem
bolusu, ze strzykawki usuwa się nadmiar powietrza
(Rys. 3).

highly sensitive and specific, to a degree comparable to
transesophageal echocardiography [11,14,16].
Contrast enhanced transcranial ultrasound
(c-TCD) is based on monitoring the flow in cerebral vessels
(middle cerebral artery) during intravenous contrast
administration. Doppler ultrasound devices are used to
evaluate the direction, velocity and spectral flow in the
examined arteries (‘blind doppler’). These devices do not
provide information on the morphology of blood vessels,
but they accurately assess the blood flow spectrum within
them, and are able to detect the presence of microembolic
elements, including microbubbles of gas flowing through
the blood. Ready-to-use ultrasound contrasts containing
micro-bubbles can be used in the diagnosis of venousarterial shunts. Due to their relatively high price, an equally
effective contrast consisting of physiological saline with air
bubbles suspended in it prepared ad hoc is widely used.
The patient is lying down during the examination.
According to the standard [18], the patient requires
a venipuncture of 18G into the basilic vein within the elbow
bend before starting ultrasound examination. After the
provision of venous access, classical Doppler examination
of intracranial arteries and arteries supplying the head is
performed. During this examination, the flow in carotid,
vertebral, subclavian and cerebral arteries is evaluated.
After the first phase of the examination, the patient has
a band holding and stabilizing the 2MHz ultrasound probe
for intracranial artery examination put on the head. During
the examination, this probe will monitor blood flow in the
middle cerebral artery (Fig. 2).
Once the correct spectral flow in the middle
cerebral artery is reached, a contrast of physiological saline
with air microbubbles suspended in it is administered in
a bolus through a flexible tube to the basilic vein. The
contrast is formed immediately prior to its administration
as a result of vigorous mixing 9 cm3 of saline and 1 cm3 of
air in two syringes connected by a three-way stopcock.
Excess air is removed from the syringe before bolus
administration (Fig. 3).

Fig. 2 A patient with a band stabilizing an ultrasound probe for intracranial artery examination. Source: own materials.
Rys. 2 Pacjent z założoną opaską stabilizującą sondę USG do badania tętnic wewnątrzczaszkowych. Źródło: materiały własne.
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Fig. 3 Contrast preparation - visible syringes with air and saline connected by a three-way stopcock. Source: own materials.
Rys. 3 Sposób przygotowywania kontrastu – widoczne połączone kranikiem trójdrożnym strzykawki z powietrzem i solą fizjologiczną. Źródło: materiały własne.

W warunkach fizjologicznych, gdy nie ma
połączenia pomiędzy krąż eniem płucnym i krąż eniem
duż ym (krew ż ylna nie miesza się z tętniczą)
mikropęcherzyki powietrza z kontrastu wchłaniane są
w pęcherzykach płucnych i następnie wydalane podczas
wydechu, w związku z czym nie zostają wykryte w tętnicy
ś rodkowej mó zgu. W przypadku obecności przecieku ż ylno
- tętniczego (najczęściej w przypadku obecnoś ci PFO)
częś ć mikropęcherzykó w powietrza przedostaje się do
krwi tętniczej i będzie rejestrowana w tętnicy ś rodkowej
mó zgu jako sygnały odpowiadające mikrozatorowoś ci
HITS (High Intensity Transient Signals). Charakteryzują się
one kró tkim czasem trwania (<300ms) i większym
natęż eniem (>3dB ponad sygnał tła), co wyraź nie widać na
tle prawidłowego spektrum przepływu w monitorowanym
naczyniu. Wykrytemu sygnałowi towarzyszy ró wnież
charakterystyczny kró tki
i intensywny dź więk
przypominający trzask.
W celu zwiększenia czułoś ci, w trakcie badania
wykonuje się u pacjenta manewr Valsalvy – zwiększenie
ciś nienia
w
klatce
piersiowej
zwiększa
prawdopodobień stwo spowodowania przecieku krwi
z prawego do lewego przedsionka poprzez otwó r owalny.
Manewr Valsalvy stosuje się dopiero wtedy, gdy po
doż ylnym podaniu kontrastu w spoczynku, przy
spokojnym oddychaniu, nie udaje się wykryć sygnałó w
HITS. Zgodnie z procedurą, pró bę Valsalvy rozpoczyna się
5 sekund po podaniu kontrastu, powinna trwać ona 10
sekund.
Standardowo ocena występowania sygnałó w
mikrozatorowoś ci po podaniu kontrastu przeprowadzana
jest czterokrotnie - raz w spoczynku oraz trzykrotnie
z towarzyszącym manewrem Valsalvy. W przypadku, gdy
w trakcie pierwszego podania kontrastu bez towarzyszącej
pró by Valsalvy, stwierdzi się obecnoś ć licznych sygnałó w
HITS – zwykle ponad 30, badanie koń czy się w celu
uniknięcia zatoró w powietrznych, między innymi
w obrębie tętnic siatkó wki. Podczas całej procedury należ y
przez około 60 s monitorować spektrum przepływu
w tętnicy ś rodkowej mó zgu i ś ledzić pojawianie się
sygnałó w HITS ś wiadczących o mikrozatorowoś ci na
podłoż u przecieku prawo – lewo. Wynik badania na
obecnoś ć RLS uznaje się za negatywny, gdy w trakcie trzech
kolejnych pró b z manewrem Valsalvy nie stwierdzi się
mikrozatorowoś ci [18,19].
Po zakoń czeniu badania ocenia się stopień
przecieku ż ylno – tętniczego w czterostopniowej skali
(Rys. 4 i Tab. 1). W zależ noś ci od iloś ci stwierdzonych
pęcherzykó w okreś la się przeciek jako minimalny,
umiarkowany i znaczny [18].
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Under physiological conditions, when there is no
connection between pulmonary circulation and large
circulation (venous blood does not mix with arterial
blood), the microbubbles of air from the contrast are
absorbed in the pulmonary alveoli and then released
during exhalation and are therefore not detected in the
middle cerebral artery. In the case of venous-arterial shunt
(most commonly in the presence of PFO), some of the air
microbubbles enter the arterial blood and will be recorded
in the middle cerebral artery as signals corresponding to
HITS (High Intensity Transient Signals) microembolism.
They are characterized by short duration (<300ms) and
higher intensity (>3dB above the background signal),
which is clearly visible against the background of correct
spectral flow in the monitored vessel. The detected signal
is also accompanied by a characteristic short and intense
sound reminiscent of a crack.
In order to increase sensitivity, a Valsalva
maneuvre is performed on the patient during the
examination - an increase in chest pressure enhances the
probability of causing a blood shunt from the right to the
left atrium through the foramen ovale. The Valsalva
maneuvre is used only when HITS signals cannot be
detected after intravenous contrast administration at rest,
while breathing calmly. According to the procedure, the
Valsalva maneuvre begins 5 seconds after the contrast is
administered and should last 10 seconds. In a standard
procedure, the assessment of signals of microembolism
after contrast administration is made four times - once at
rest and three times with accompanying Valsalva
manoeuvre. If the first time a contrast is administered
without the accompanying Valsalva maneuvre and
numerous HITS signals, usually more than 30, are detected,
the examination is terminated to avoid air embolism,
including in the retinal arteries. Throughout the procedure,
the spectral flow in the middle cerebral artery should be
monitored for approximately 60 seconds, and the
appearance of HITS signals indicating microembolism
caused by the right-left shunt should be tracked. The result
of the test for the presence of RLS is considered negative if
during three consecutive Valsalva manoeuvre trials no
microembolism is found [18,19].
After the test, the venous-arterial shunt rate is
assessed on a four-grade scale (Fig. 4 and Tab. 1).
Depending on the number of detected bubbles, a mild,
moderate or severe shunt is defined [18].
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Fig. 4 RLS degree in relation to the number of HITS signals against the spectrum of the middle cerebral artery.
Rys. 4 Stopień RLS w zależności od ilości sygnałów HITS na tle spektrum tętnicy środkowej mózg.

Tab. 1
A scale establishing right - left shunt (RLS) grade.
Skala oceniająca stopień przecieku żylno – tętniczego (RLS).

The number of HITS signals
No microembolic signs
1-10 signals
Above 10 signals - quantifiable, not merging
‘Rain’ of signals - due to their merging, it is not possible to count individual signals

Stwierdzenie przecieku ż ylno-tętniczego nie jest
jednoznaczne ze obecnoś cią przetrwałego otworu
owalnego. Chociaż PFO jest zdecydowanie najczęstszym
miejscem RLS, do przecieku dojś ć moż e takż e przy
wspó łistnieniu innych wrodzonych wad rozwojowych
serca, takich jak ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
czy ubytek przegrody międzykomorowej oraz w obrębie
płuc, poprzez płucne przetoki tętniczo – ż ylne. W celu
jednoznacznego okreś lenia miejsca przecieku, niezbędne
moż e być pogłębienie diagnostyki o echokardiografię
przezprzełykową oraz RTG klatki piersiowej.
Biorąc pod uwagę rozpowszechnienie PFO,
należ y podkreś lić, ż e jego znaczenie kliniczne jest
niewielkie – odpowiada on za część udaró w
niedokrwiennych mó zgu, zwłaszcza u młodych ludzi
poniż ej 55 roku ż ycia, oraz moż e stanowić czynnik ryzyka
wystąpienia cięż kiej choroby dekompresyjnej z objawami
neurologicznymi. Łącznie, o ile epizody wszystkich DCI
występują w około 0,005 – 0.08% nurkowań , to przypadki
choroby dekompresyjnej, któ re moż na powiązać
z obecnoś cią przetrwałego otworu owalnego to 0,002- 0,03
% ekspozycji [20,21]. Należ y zwró cić uwagę, ż e ryzyko
wystąpienia jakiejkolwiek choroby dekompresyjnej ró ż ni
się znacząco w zależ ności od rodzaju wykonywanych
nurkowań – od 1/3770 zanurzeń u nurkó w wojskowych,
poprzez 1/2900 u nurkó w rekreacyjnych do 1/290
u wykonujących cięż kie prace podwodne nurkó w
komercyjnych [22].
Niż szy procent epizodó w DCI u nurkó w
wojskowych wynika najpewniej z ich dobrego stanu
zdrowia, prowadzenia diagnostyki w kierunku schorzeń
sercowo – naczyniowych (w tym PFO), dobrego
wyszkolenia oraz rzadkiego wykonywania przez nich
nurkowań dekompresyjnych, co szczegó lnie dotyczy
nurkó w bojowych. Trzeba takż e podkreś lić, ż e ryzyko

Test result
No RLS
Mild RLS
Moderate RLS
Severe RLS

Finding a venous-arterial shunt is not
tantamount to the presence of the patent foramen ovale.
Although PFO is by far the most common site of RLS, the
shunt may also occur in the coexistence of other congenital
heart defects, such as atrial septal defect or ventricular
septal defect, and within the lungs through pulmonary
arteriovenous fistulas. In order to unambiguously
determine the location of the shunt, it may be necessary to
extend the diagnosis with transesophageal echocardiography and chest X-ray.
Considering the prevalence of PFO, it should be
emphasised that its clinical significance is low - it is
responsible for some of the ischaemic strokes, especially in
young people under 55 years of age, and may be a risk
factor for a severe decompression sickness with
neurological symptoms. In total, if all DCI episodes occur in
about 0.005 - 0.08% of dives, the decompression sickness
that can be associated with the presence of the patent
foramen ovale amounts to 0.002 - 0.03% of exposures
[20,21]. It should be noted that the risk of any
decompression sickness varies significantly depending on
the type of dives performed, from 1/3770 dives in military
divers, through 1/2900 in recreational divers, to 1/290 in
heavy-duty commercial divers [22].
A lower percentage of DCI episodes in military
divers is most likely due to their good health status,
cardiovascular (including PFO) diagnostics, good training
and rare decompression dives, which is particularly true
for combat divers. It should also be emphasized that the
risk of severe decompression disease increases with the
increasing grade of the venous-arterial shunt. With mild
RLS (up to 10 microbubbles), the risk of severe DCI is
comparable to that of divers without PFO.
In the case of moderate or severe shunt, the risk
increases, 4.4 times and 6.6 times respectively, compared
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wystąpienia cięż kiej postaci choroby dekompresyjnej
roś nie wraz ze stopniem stwierdzanego przecieku ż ylno –
tętniczego. W przypadku minimalnego RLS (do 10
mikropęcherzykó w) ryzyko cięż kiej postaci DCI jest
poró wnywalne do tego, któ re występuje u nurkó w bez
stwierdzonego PFO.
W przypadku przecieku umiarkowanego bądź
znacznego, ryzyko to roś nie - odpowiednio 4,4 razy i 6,6
razy w stosunku do ryzyka występującego u nurkó w bez
PFO [23]. Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi
i zaleceniami [24,25], poszukiwanie PFO nie jest konieczne
u każ dego nurka czy kandydata na nurka. Diagnostykę
należ y jednak przeprowadzić w przypadku nawracających
epizodó w
choroby
dekompresyjnej,
wystąpienia
neurologicznej lub skó rnej postaci DCI czy epizodu
choroby
dekompresyjnej
nie
prowokowanej
przekroczeniem profilu bezpieczeń stwa przez nurka.
Diagnostyka ta jest ró wnież zalecana u nurkó w
komercyjnych, u któ rych wystąpił epizod cięż kiej,
neurologicznej lub skó rnej postaci DCI, zwłaszcza
z towarzyszącą migreną z aurą.
Rozważ a się ró wnież poszukiwanie PFO
w przypadku epizodó w niedokrwienia OUN o niejasnej
przyczynie oraz przy rodzinnym wywiadzie w kierunku
obecnoś ci PFO i wad przegrody międzyprzedsionkowej
u krewnych I stopnia. Podkreś la się jednocześ nie, ż e jedną
z przyczyn unikania rutynowego badania przesiewowego
w kierunku PFO u nurkó w jest wysoki koszt badania
metodą echokardiografii przezprzełykowej oraz niskie
ryzyko wystąpienia epizod w DCI związanych
z przeciekiem ylno - tętniczym [24].
Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy nie
wymuszają rutynowych badań w kierunku PFO u nurkó w
zawodowych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17
wrześ nia 2007 r. w sprawie warunkó w zdrowotnych do
wykonywania prac podwodnych) [26] i jego nowelizacja
z 2011 roku [27]. Zalecają one jedynie, by w przypadku
stwierdzenia
odchyleń
w
badaniu
klinicznym
i czynnoś ciowym, zwłaszcza wskazujących na przeciek
prawo-lewo, kierować nurka na badania specjalistyczne.
W przypadku kandydató w na nurkó w wojskowych,
w ramach badań zlecanych przez Wojskową Komisję
Morsko – Lekarską, wykonywane jest standardowe ECHO
przezklatkowe, któ rego czułość i specyficznoś ć
w wykrywaniu PFO sięga 80-86%.
Ze względu na niskie ryzyko wystąpienia cięż kich
postaci DCI, diagnostyka PFO nie wydaje się być konieczna
u wszystkich nurkó w, zwłaszcza tych nurkujących
rekreacyjnie. Wydaje się jednak za zasadne wypracowanie
standardó w badań przesiewowych na obecnoś ć przecieku
ż ylno - tętniczego (najczęś ciej towarzyszącego
przetrwałemu otworowi owalnemu) u nurkó w
zawodowych wykonujących prace podwodne oraz nurkó w
wojskowych,
co
służ yć
będzie
podniesieniu
bezpieczeń stwa nurkowania. By uniknąć drogich,
nieprzyjemnych, dostępnych w ograniczonym stopniu oraz
obarczonych
ryzykiem
wystąpienia
potencjalnie
niebezpiecznych powikłań
badań
przy pomocy
echokardiografii przezprzełykowej, do diagnostyki
przesiewowej wykorzystać moż na dopplerowskie badanie
tętnic wewnątrzczaszkowych z kontrastem. Czułoś ć
i specyficznoś ć c-TCD w wykrywaniu PFO poró wnywalna
jest z ECHO przezprzełykowym, do innych zalet należ y
takż e niski koszt badań , niewielkie wymiary aparató w
USG, niewielka inwazyjnoś ć oraz brak działań
niepoż ądanych związanych z badaniem.
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to the risk in divers without PFO [23]. According to the
published guidelines and recommendations [24,25], the
search for PFO is not a prerequisite for every diver or
candidate for a diver. However, diagnosis should be made
in the case of recurrent episodes of decompression
sickness, neurological or cutaneous DCI or episodes of
decompression sickness not provoked by exceeding the
diver’s safety profile.
Detection is also recommended for commercial
divers who have had episodes of severe, neurological or
dermal DCI, especially with concomitant migraine with
aura. A search for PFO should also be considered in cases
of CNS ischaemic episodes of unclear cause and in cases of
family history of PFO and atrial septal defect in first-degree
relatives. It is also emphasized that one of the reasons for
avoiding routine PFO screening in divers is high cost of
transesophageal echocardiography and low risk of DCI
episodes associated with venous-arterial shunts [24].
The regulations currently in force in Poland do
not impose routine tests for PFO on professional divers
(Regulation of the Minister of Health of 17 September 2007
on health conditions for underwater work [26] and its
amendment from 2011 [27]). They only recommend that,
in the event of deviations in clinical and function
examinations, especially those indicating right-left shunt,
a diver should be referred for specialized examinations. In
the case of candidates for military divers, with regard to
tests commissioned by the Military Maritime and Medical
Committee, a standard transthoracic echocardiography is
performed, where sensitivity and specificity in the
detection of PFO reaches 80-86%.
Due to the low risk of severe DCI, PFO detection
does not seem necessary for all divers, especially
recreational divers. However, it seems justified to develop
screening standards for venous-arterial shunts (usually
concomitant with the patent foramen ovale) in
professional divers performing underwater work and
military divers, which will increase the safety of diving. In
order to avoid expensive and unpleasant transesophageal
echocardiography, which is only available to a limited
extent and carries a risk of potentially dangerous
complications, contrast-enhanced Doppler intracranial
artery examination can be used for screening. Sensitivity
and specificity of c-TCD in PFO detection is comparable to
transesophageal echocardiography, and other advantages
include low examination cost, small size of ultrasound
equipment, low invasiveness and no adverse effects
associated with the test.
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POWIĄZANIE LECZENIE TLENEM HIPERBARYCZNYM Z REAKCJĄ ZAPALNĄ LIPIDÓW OCENIANĄ ZA
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HYPERBARIC OXYGEN TREATMENT IS ASSOCIATED WITH LIPID INFLAMMATORY RESPONSE
ASSESSED UDING SERUM PLATELET ACTIVATING FACTOR
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Hyperbaric oxygen (HBO) treatment is generally a relatively safe therapy for various conditions. However, there are some adverse side effects. For example
HBO tratment has been reported to increase the production of free oxygen radicals(FRs). Furthermore, to our knowledge, no previous clinical research has
been carried out to study the involvement of platelet-activating factor(PAF)as the lipid oxidative stressor in patients undergoing HBO treatment. A total of 45
patients included in this study were first given clinical assessment and laboratory measurements before starting HBO treatment and were named group
baseline. After the HBO treatment, the same clinical and laboratory measurements from the same patients were repeated and this was named group sesion
>20.As expected, long-term HBO treatment had no effect on oxLDL (oxidized low-density lipoprotein), a lipid oxidative stress(OS) marker. However, the mean
PAF values in the second group showed a statistically significant increase compared to their pretreatment values, (P <0. 002).As this is a preliminary study,
there is a need for more detailed investigations that demonstrate the association of HBO treatment with the lipid inflammatory response. Therefore, there is
need for further clinical study for OS markers such as oxLDL in HBO treatment. Clinical prospective studies are required to confirm our laboratory findings.
Keywords: platelet-activating factor, hyperbaric oxygen treatment, oxLDL, inflammation, oxidative stress, reactive oxygen species.
Leczenie tlenem hiperbarycznym (HBO) jest na ogół stosunkowo bezpieczną terapią stosowaną w różnych schorzeniach. Niemniej jednak możliwe jest
wystąpienie pewnych niekorzystnych skutków ubocznych. Przykładowo, istnieją doniesienia mówiące o tym, że leczenie przy użyciu HBO zwiększa produkcję
wolnych rodników tlenowych (free radicals, FR). Ponadto, zgodnie z naszą wiedzą, nie prowadzono wcześniejszych badań klinicznych w celu zbadania
udziału czynnika aktywującego płytkki krwi (PAF) jako lipidowego stresora oksydacyjnego u pacjentów poddawanych leczeniu HBO. Łącznie 45 pacjentów
objętych badaniem zostało poddanych ocenie klinicznej i pomiarom laboratoryjnym przed rozpoczęciem leczenia HBO, którym nadano nazwę grupy
wyjściowej. Po leczeniu HBO powtórzono te same pomiary kliniczne i laboratoryjne u tych samych pacjentów i oznaczono je jako sesję grupową >20. Zgodnie
z oczekiwaniami, długotrwałe leczenie HBO nie miało wpływu na marker oxLDL (utlenione lipoproteiny o małej gęstości), czy marker lipidowego stresu
oksydacyjnego (OS). Jednakże, średnie wartości PAF w drugiej grupie wykazały statystycznie istotny wzrost w porównaniu z ich wartościami w leczeniu
wstępnym (P <0,002). Istnieje zatem potrzeba dalszych badań klinicznych nad markerami OS, takimi jak oxLDL, w leczeniu HBO. Kliniczne badania
prospektywne są konieczne w celu potwierdzenia wyników badań laboratoryjnych.
Słowa kluczowe: czynnik aktywujący płytki krwi, leczenie tlenem hiperbarycznym, oxLDL, zapalenie, stres oksydacyjny, wolne rodniki tlenowe
Лечение гипербарическим кислородом (НВО), как правило, является относительно безопасной терапией при различных состояниях. Тем не менее,
могут возникнуть некоторые побочные эффекты. Например, есть сообщения, что лечение с использованием НВО увеличивает образование
свободных радикалов кислорода (free radicals, FR). Кроме того, насколько нам известно, более ранние клинические исследования не проводились
для изучения роли фактора активации тромбоцитов (PAF) в качестве окислительного липидогенного стрессора у пациентов, проходящих лечение
НВО. В общей сложности 45 пациентов, включенных в исследование, прошли клиническую оценку и лабораторные измерения до начала лечения
НВО, которые были названы начальной группой. После лечения НВО одни и те же клинические и лабораторные измерения были повторены у тех
же пациентов и отмечены как групповой сеанс > 20. Как и ожидалось, длительное лечение НВО не оказало влияния на маркер oxLDL (окисленный
липопротеин низкой плотности) или маркер липидного окислительного стресса (OS). Тем не менее, средние значения PAF во второй группе
показали статистически значимое увеличение по сравнению с их значениями при начальном лечении (P <0,002). Поэтому существует
необходимость в дальнейших клинических исследованиях маркеров OS, таких как oxLDL, при лечении НВО. Клинические проспективные
исследования необходимы для подтверждения результатов лабораторных исследований.
Ключевые слова: фактор активации тромбоцитов, лечение.

ARTICLE INFO
PolHypRes 2019 Vol. 67 Issue 2 pp. 103 - 108
ISSN: 1734-7009 eISSN: 2084-0535
DOI: 10.2478/phr-2019-0009
Pages: 6, figures: 0, tables: 0
page www of the periodical: www.phr.net.pl
Publisher
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

Typ artykułu: oryginalny
Original article
Termin nadesłania: 12.03.2019 r.
Termin zatwierdzenia do druku: 19.04.2019 r.

103

2019 Vol. 67 Issue 2
Die Behandlung mit hyperbarem Sauerstoff (HBO) ist im Allgemeinen eine relativ sichere Behandlung für verschiedene Krankheiten. Es können jedoch einige
unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. Beispielsweise gibt es Berichte, dass die Behandlung mit HBO die Produktion von freien Radikalen erhöht (FR).
Darüber hinaus wurden, soweit es unserem Kenntnisstand entspricht, früher keine klinischen Studien durchgeführt, um den Beitrag von
Thrombozytenaktivatoren (PAF) als lipidoxidativem Stressor bei HBO-behandelten Patienten zu untersuchen. Insgesamt 45 in der Studie untersuchte
Teilnehmer wurden vor Beginn der HBO-Behandlung klinisch beurteilt und markiert und danach als Basisgruppe festgelegt. Nach der HBO-Behandlung
wurden die gleichen klinischen und labortechnischen Messungen bei den gleichen Patienten wiederholt und als Gruppensitzung >20 markiert.
Erwartungsgemäß beeinflusste die langfristige HBO-Behandlung den Marker oxLDL (oxidiertes Low-Density-Lipoprotein) oder den lipidoxidativen
Stressmarker (OS) nicht. Allerdings zeigten die mittleren PAF-Werte in der zweiten Gruppe einen statistisch signifikanten Anstieg im Vergleich zu ihren
Werten in der Erstbehandlung (P <0,002). Daher sind weitere klinische Studien zu OS-Markern wie oxLDL zur Behandlung von HBO erforderlich. Klinisch
prospektive Studien sind notwendig, um die Ergebnisse der Laboruntersuchungen zu bestätigen.
Schlüsselwörter: Thrombozytenaktivator, Behandlung.
El tratamiento con oxígeno hiperbárico (HBO) suele ser un tratamiento relativamente seguro para distintas enfermedades. Sin embargo, pueden aparecer
algunos efectos secundarios adversos. Por ejemplo, hay informes que afirman que el tratamiento con HBO aumenta la producción de radicales libres (free
radicals, FR). Además, hasta donde sabemos, no se han realizado ensayos clínicos previos para investigar la contribución del factor activador de plaquetas
(FAP) como factor estresante oxidativo de los lípidos en pacientes sometidos a tratamiento con HBO. Un total de 45 pacientes fueron sometidos a evaluación
clínica y mediciones de laboratorio antes del tratamiento con HBO, a los que se les denominó grupo inicial. Tras el tratamiento con HBO, se repitieron las
mismas mediciones clínicas y de laboratorio en los mismos pacientes y se marcaron como sesión de grupo >20. Como se esperaba, el tratamiento prolongado
con HBO no afectó al marcador oxLDL (lipoproteína oxidada de baja densidad) o al marcador del estrés oxidativo lípido (OS). Sin embargo, los valores
medios de PAF en el segundo grupo mostraron un aumento estadísticamente significativo en comparación con sus valores en el tratamiento inicial
(P <0,002). Por lo tanto, se necesitan más estudios clínicos sobre marcadores OS, como la oxLDL, en el tratamiento HBO. Se necesitan estudios clínicos
prospectivos para confirmar los resultados de las pruebas de laboratorio.
Palabras clave: factor activador de plaquetas tratamiento.
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INTRODUCTION
Oxygen treatment has been a foundation of
medical treatment for numerous pathological states.
Indeed, the use of O2, mainly at supraphysiological
pressures, has the potential to promote systemic oxidative
stress (OS) or overproduction of O2 radicals [1]. An
imbalance of free-radical formation or overconsumption of
antioxidant molecules has been known to result in
detrimental modification of biological macromolecules
such as lipids, lipoproteins and enzymes. Indeed, OS plays
an important role in the pathogenesis of diseases.
An imbalance in favor of pro-oxidants
corresponds to OS and the direct action of reactive oxygen
species(ROS) on cell viability and function are directly
related to the occurrence of several pathological processes
in the blood [2, 3]. Eventually, the excessive ROS produced
by OS interacts with lipids, proteins and DNA, causing
structural changes, inflammation and cellular damage [4].
Whereas, under normal conditions, the production of prooxidants such as ROS is counterbalanced by antioxidants
[5]. It is known that HBO threaphy also increases the
production of oxygen-dependent FRs and thus has the
potential to increase OS. Nevertheless, ROS have also been
suggested to mediate useful actions in relation to cellular
functions [6-8]. Although there are some experimental
studies showing that HBO promotes antioxidant activity by
providing more oxygen to the body and thus decreasing
the production of ROS and lipid peroxidation, these results
have not been validated [9].
Inflammatory
response
is
a
broad
pathophysiological process. Numerous modern medical
practices have resulted in the accumulation of an
increasing number of chronic illnesses, of which many
involve inflammatory responses [10]. The appropriate
inflammatory response has protective effects, but
overreaction often causes organ injury [10,11]. Primary
pathological changes of inflammation include exudation,
alteration and proliferation, which are mediated by
inflammatory mediators such as platelet-activating factor
(PAF) [12]. Many studies have shown that PAF is one of the
most powerful mediators of inflammatory processes and
mediates not only the inflammatory reaction induced but
also the synthesis and release of other mediators to
increase the degree of inflammation [12]. Evidence for PAF
in atherosclerosis [11-12], cancer [13], vascular pathology
[14-17], and neurodegenerative [18] processes is also
presented. Thus, PAF is a potent lipid inflammatory
mediator with pleiotropic effects that play a role in
a variety of common diseases [12-18]. However, PAF
generally plays a vital role in various physiological
processes such as normal inflammatory responses,
regulation of blood circulation and pressure, and
regulation of coagulation [12].
In addition, PAF stimulates neutrophil
chemotaxis and vascular permeability [13,14]. It is also
accepted that PAF is partly responsible for end-organ
damage in patients with systemic inflammatory response
syndrome [15,16]. However, PAF can be thought of as
a useful mediator because PAF, in general, plays a vital role
in various physiological processes such as mediation of
normal inflammatory responses, regulation of blood
circulation and pressure, regulation of coagulation
responses, glycogen degradation and neurological
functions. However, PAF may be seen as an enemy because

of the concern about pathological conditions related to
uncontrolled inflammation, even though, at the same time,
PAF is thought to be playing a role in the evolving
a protective mechanism in the innate host defense system
[12]. In addition, proinflammatory conditions, primarily at
the basis of atherosclerotic diseases and many other
diseases, are accompanied with abnormal inflammationrelated processes including PAF hyperactivity [12,17]. In
contrast HBO treatment-related anti-inflammatory action
can be induced partially through increased expression of
antioxidant genes and other cellular defense genes via
non-cytotoxic oxidative stimuli [18]. Although a number of
studies involved PAF-producing tissues in oxygen toxicity,
the exact mechanism of their pathophysiologic roles has
not been fully elucidated [19,20].
ROS plays an important role in lipid and
lipoprotein oxidation. Therefore, oxLDL is a general term
that covers heterogeneous oxidative changes at LDL.
Diverse autacoid molecules of the microenvironment –
such as PAF and its receptor – play a significant role in the
proinflammatory activation of macrophages by OS and in
the uptake of oxLDL by macrophages. Because oxLDL
contains inflammatory PAF-like oxidized phospholipids
that mimic PAF and interact with these cells [21,12].
For this reason, this study was designed to
investigate the effects of HBO treatment on the lipid
inflammatory mediator PAF and oxLDL levels in patients
with several pathologies. Our hypothesis was that PAF and
oxLDL would continue to rise with increasing oxygen
pressures in contrast to anti-oxidative defense whose
function would be reduced.

MATERIAL AND METHOD
STUDY POPULATION AND CLINICAL EXAMINATIONS
From January 2017 to May 2017, 45 patients
(males 69%) aged between 20 and 87 (mean: 51,1±15,6
years), who underwent HBO treatment, were enrolled in
this study prospectively. - All subjects had full physical
examinations, were asked to complete a general
questionnaire and gave informed consent before the
commencement of the study. The questions included: age,
socioeconomic status, origin of ancestors, status of
physical activity, smoking, alcohol consumption, and
a detailed medical history. Individuals with chronic
autoimmune diseases such as Celiac disease, diabetes
mellitus type
1,
Graves' disease,
inflammatory
bowel disease, multiple sclerosis, psoriasis, rheumatoid
arthritis, and systemic lupus erythematosus etc. were not
included in the study.
Additionally, patients’ blood pressure was
measured manually with a sphygmomanometerand body
mass index was calculated as weight in kilograms divided
by height in meters squared. For the study, hypertension
was defined as systolic blood pressure of at least 140
mmHgand diastolic blood pressure of at least 90 mmHg.
The inclusion criteria allowed patients over 18
years with no contraindications to HBO treatment. The
exclusion criteria included smoking, alcohol consumption
and current statin and antioxidant therapy. The
demographic, clinical and historical data were recorded for
all the patients. The protocol was approved by the
Institutional Review Board of Antalya Training and
Research Hospital and performed in accordance with the
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Declaration of Helsinki as revised in 2001. Informed
consent was obtained from all participants.
APPLICATION OF HBO TREATMENT
Every sequential session was conducted five days
a week, and consisted of 120 minutes of 100% oxygen
inhalation at 2,5 ATA (Atmosphere Absolute) with fiveminute air stopover periods every 30 minutes, in
a multiplace hyperbaric chamber (Baroks O2Multi MUL 35,
Istanbul, Turkey). Each HBO treatment session also
included 15-minute compression and 10-minute
decompression periods.
BLOOD SAMPLING AND LABORATORY ASSAYS
Blood samples were drawn from the peripheral
vein immediately before the first and directly after the
20th sessions, which represented the minimum duration
of HBO treatment. In group baseline patients and group
>20 sesion patients included in the study, after fasting at
night, the blood of the patients was collected and stored in
appropriate conditions and laboratory measurements
were made. The blood samples were then centrifuged at
3,000 RPMs for 15 minutes, and the serum was then stored
at -80°C for later analysis. Lipid parameters were
measured immediately.
ROUTINE LABORATORY PARAMETERS
The serum levels of triglycerides (TG), total
cholesterol (TC), HDL-cholesterol (HDL-C) and serum
creatinine were determined by using commercially
available assay kits (Abbott) with an auto analyzer
(Architect® c16000, Abbott Diagnostics, Lake Forest,
Illinois, USA ). LDL cholesterol (LDL C) levels were
calculated using the Friedewald formula: LDL C = total
cholesterol – HDL – TG/2,2.
MEASUREMENT OF PAF AND OXLDL LEVELS IN SERUM
The serum samples were tested for Human PAF
(Biont®, Catalog no: YLA1737HU) and Human oxLDL
(Biont®, Catalog no:YLA0257HU) using a sandwich
enzyme linked immunosorbent assay, according to the
manufacturer’s instructions. The results were expressed
as mg/L and ng/L, respectively.

participating in the study were using antihypertensive
drugs with different active ingredients. There was no
statistical change in blood pressure values from before and
after HBO treatment. Similarly, BMI index values of the
patients did not change statistically from before and after
HBO treatment. The mean body mass index was 27,1±4,4
kg/m2. Distribution of patients participating in the study:
idiopathic sudden sensorineural hearing loss 33,3%;
diabetic foot 33,3%; avascular necrosis 33,3%; were
incopareted. The study included 17 patients(37,7%) with
type 2 insulin dependent diabetes mellitus. There were no
adverse signs observed in HBO-treated patients. At the end
of HBO treatment, the success rate of the disease was
91,1% (cured; 22,2% and improved; 68,9%).
Table 1, also shows the laboratory measurement
results of all the patients who participated in the study.
Interestingly at baseline prior to therapy, serum PAF level
was 1.495±0.754 mg/L. There was a statistically
significant increase in PAF levels during HBO treatment in
all patients. So, in the after treatment session >20 group,
the serum PAF values of the patients treated with HBO
were found to be significantly higher than the
pretreatment group PAF values. (Mean ±SD; 1.495±0.754
mg/L, 1.783±0.592 mg/L, P=0.002). The statistically
significant increases in PAF values between baseline group
and session >20 group was shown in table 1 and its
distribution in figure 1. Similarly, oxLDL values in table 1
and oxLDL distribution in figure 2 were shown in all
patients. Whereas, compared to pretreatment baseline
group values (median±SD; 545±29 ng/L), oxLDL levels did
not change significantly after the 20th session group HBO
treatment (median ±SD; 549±33 ng/L), P=0,45). In
addition, there was no statistically significant difference in
routine lipid parameters after the HBO treatment in all
patients.
Patients with the highest serum PAF level after
HBO treatment were those with sudden sensorineural
hearing loss (1,953 ± 0.592 mg / l). In addition, a significant
increase in PAF was observed in patients with diabetes and
avascular necrosis at 1.75±0.53 mg/L and 1.64±0.39 mg/l
respectively. However, there was no statistically
significant difference in these increases in serum PAF
levels between the different pathological groups after the
HBO treatment (p < 0.05).

DISCUSSION

First, HBO treatment may increase the in vitro
lipid mediator(s), preferably induced by increased levels of
serum PAF. The exact mechanism for the undesired
Continuous variables were expressed as
response of PAF in patients receiving HBO treatment has
mean±SD, and categorical variables were presented as
not yet been fully determined in the literature.
numbers and percentages. The statistical analysis was
Metabolic changes after HBO treatment,
performed using MedCalc© Statistical Software version
especially focused on oxLDL, have not been fully described
15,8 (MedCalc Software® bvba, Ostend, Belgium;
in humans. Many of the researchers investigating the effect
https://www.medcalc.org; 2018). The Kolmogorovof HBO treatment on antioxidant enzymes in experimental
Smirnov test was used to assess the distribution of
animals have published different results [22,23].
continuous variables, and paired samples t-test were used
Theoretically, oxLDL is a reliable indicator of OS, and is one
to compare measurements. A p-value of <0.05 was
of the products of HBO treatment. However, similar to
considered statistically significant.
previous studies, there was no statistically significant
difference in serum oxLDL levels after HBO treatment in
RESULTS
our study, which is in accordance with previous studies
[22,23].
It seems oxLDL was not involved in the increase
CLINICAL CHARACTERISTIC
in PAF-induced inflammatory responses caused by HBO
treatment. In addition, other routine blood lipid
This study included 45 patients requiring HBO
parameters did not seem to be affected by prolonged HBO
treatment for various pathologies. Eleven of the patients
Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Polish Naval Academy
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treatment. In fact, with long-term and repeated
administration, HBO treatment below 2,0 Absolute
Atmosphere can actually reduce oxidative stress by
reducing lipid peroxidation and by upregulating the
activity of many antioxidant enzymes [24, 25]. However, in
animal studies, many important positive antiinflammatory effects of both normobaric and hyperbaric
oxygen have been repeatedly shown [24].
To our knowledge, in vivo human lipid
inflammatory mediator PAF measurement and relations of
hyperbaric treatment have not been previously shown in
medical literature. The uniqueness of this study lies in the
measurement of whole-body lipid inflammatory stress
using a reliable biomarker by PAF sensitive to changes in
oxygen concentration. This measurement(s) may be
important in an environment where patients are exposed
to extremely high concentrations of oxygen, such as during
HBO treatment. Moreover, PAF administration during HBO
treatment, as shown in a previous study, may activate
white blood cells and improve ROS production [19,20].
Indeed some previous studies reported that for
intracellular antioxidant enzymes, the catalase and
glutathione peroxidase were decreased by PAF
administration [19].
These data support the hypothesis that serum
PAF can be affected by the presence of oxygen in the
environment. However, to date, there are few studies
investigating the occurrence of PAF during HBO treatment
in patients. Indeed, in investigating the presence and
amount of inflammation that may occur during HBO
therapy, some biomarkers, each of which exhibits several
advantages and disadvantages, have been investigated [12,
25]. This study showed the effect of the interaction
between HBO treatment and PAF on inflammatory
response in vivo. This is the first report demonstrating
increased PAF levels in patients during HBO treatment,
suggesting that HBO therapies are a previously
unrecognized source of lipid mediator in inflammatory
processes.
Normally, plasma and tissue levels of PAF are
tightly regulated by its metabolic pathways. PAF is
a bioactive lipid produced by a wide range of cells in
various tissues [12]. Thus, its synthesis, distribution and
degradation are all strictly controlled, as would be
expected for such a potent molecule with a wide range of
diverse actions. The basal PAF source in the plasma is the
kidney. Other tissues where PAF is synthesized include the
liver, spleen and the cells of the blood are macrophages
[12,15]. During inflammation, and in many cells with a role
in allergies, eg neutrophils, when they are activated, PAF is
synthesized and released [15]. Another source of PAF is
human endothelial cells. So, PAF is a potent lipid mediator
that is implicated in numerous inflammatory diseases. PAF
acts on several receptors on cellular and nuclear
membranes. Under normal circumstances, homeostatic
levels of PAF present in plasma and biological tissue seem
to be regulated by a balance of its biosynthetic and
catabolic enzymatic pathways [12]. Presumably,
inflammatory responses can be increased by decreased
antioxidant response. Perhaps the oxygen present in the
environment during HBO therapy may lead to PAF
synthesis. In addition to enzymatic biosynthetic pathways,
PAF can also be produced by non-enzymatic synthesis
through the oxidation of lipids during OS [12].
The production of PAF and such PAF-like
oxidized lipids usually occurs during inflammation and
oxidative stress-related diseases. In addition, it is known

that PAF increase vascular permeability. Thus, PAF can
further propagate OS through the oxidation of LDL and the
reduction of NO bioavailability [12]. Some researchers
have suggested that chronic and intermittent treatment
with HBO treatment can induce components of the
antioxidant defense response and may even lead to
a decrease in the level of oxLDL, which may be
atheroprotective [25].
Conversely, several studies previously reported
that there was no significant difference in the erythrocyte
antioxidant capacity or lipid peroxidation by HBO
treatment [12]. Finally, no studies have looked for serum
PAF level changes during HBO treatment in humans. Based
on our findings, it appears that the accumulation of PAF
raised in correlation to and in direct response to the
number of HBO treatment sessions. HBO treatment is
generally a relatively safe treatment for various medical
conditions. Nowadays, it is reported that HBO treatment
may have side effects. Because hyperexia can be as harmful
as hypoxia, careful application of trreatment is required.
[19].
Usual junctions, such as PAF and its related
inflammatory pathways, seem to be encouraging
therapeutic targets for the prevention and treatment of the
onset and progression of inflammation-related chronic
diseases. Patients treated with HBO may use a PAF
inhibitor (for example: Rhodium(I-III) Compounds) or
a PAF-reducing diet (for example; Ginkgo biloba,
Mediterranean diet etc.) as protection against lipid
inflammation. (12). In fact, up to date; there is no evidence
that PAF receptor antagonist administration might
attenuate the inflammation created by HBO treatment.
Chronic inflammation can cause endothelial dysfunction.
Ultimately, the basic molecular mechanism of diseases
such as atherosclerosis and cancer involves endothelial
dysfunction [25]. PAF may play a role in the physiological
control of blood pressure since the factors affecting renal
function may alter the plasma levels of PAF [26].
This preliminary manuscript has some
limitations. The small number of patients included in this
study is an important deficiency. In addition, patients with
HBO have very different pathology, making it difficult to
comment. There is a need for investigating the cause of
increase in serum PAF levels after HBO treatment and
studies involving more homogeneous patient groups.
Ultimately, in this preliminary study, we
observed that increased PAF levels caused by HBO
treatment may have affected the inflammatory response
by not including oxLDL production, and exposure to HBO
may have enhanced this effect. Further research is needed
to understand the mechanisms underlying the observed
associations.
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ZŁOTY OTIS 2019
Dla kmdr.(r) prof. Romualda Olszań skiego

Członek – Założyciel Polskiego Towarzystwa
Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, były Prezes naszego
Towarzystwa i członek Rady Naukowej kwartalnika
Polish Hyperbaric Research prof. dr hab. med. Romuald
Olszański 10 kwietnia 2019 otrzymał Honorową Nagrodę
Zaufania "Złoty Otis" za całokształt pracy medycznej.
Znalazł się w gronie 18 osób; naukowców
i społeczników działających na rzecz rozwoju medycyny
nagrodzonych przez Kapitułę nagrody w 2019 roku.
Jest w ten sposób w gronie kilkudziesięciu
wybitnych lekarzy, laureatów tej nagrody. „Złoty Otis”
otrzymali w poprzednich latach m.in. prof. Henryk
Skarżyński, prof. Bolesław Rutkowski, prof. Franciszek
Kokot, prof. Jerzy Szaflik, prof. Leszek Paradowski, prof.
Wojciech Noszczyk, prof. Aleksander Sieroń.
Autorem pomysłu na nadawanie tej prestiżowej
nagrody jest publicysta Paweł Kruś, syn wybitnego
polskiego lekarza profesora Stefana Krusia, wychowawcy
całych pokoleń patomorfologów na którego podręcznikach
wychował się między innymi autor niniejszego tekstu.
Pierwsze statuetki „Złotego OTISA” wręczono
w 2004 roku. I choć od tego czasu na polskim rynku
farmaceutycznym zmieniło się wiele, misja społeczna
wciąż pozostaje główną ideą przyświecającą Kapitule
Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”. Idea powołania Nagrody
Zaufania powstała pod wpływem myśli pozytywistów
warszawskich. Nagroda jednoczy we wspólnej pracy na
rzecz zdrowia Polaków środowiska: organizacji
pacjentów,
lekarzy,
farmaceutów,
diagnostów
laboratoryjnych, firm farmaceutycznych i dziennikarzy –
profesjonalistów tematyki medycznej.
Prof. Romuald Olszański otrzymał honorową
nagrodę Zaufania „Złoty Otis” w uznaniu dorobku
naukowo-dydaktycznego w medycynie.

Laureat jest kierownikiem Zakładu Medycyny
Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu
Medycznego. Jest lekarzem nurkowym, nurkiem
wojskowym z kwalifikacją mistrzowską i ukończonym
w Kanadzie szkoleniem z medycyny nurkowej dla lekarzy
NATO.
Aktualnie w Polsce jest jedynym publikującym
redaktorem podręczników z dziedziny medycyny
podwodnej i hiperbarycznej. Poza wydanymi jeszcze
w 1998 i 2006 roku podręcznikami dr n. med. Jarosława
Krzyżaka oraz w 2007 roku prof. Aleksandra Sieronia,
wszystkie 11 (jedenaście) pozycji od roku 1997 do 2018 r.
z tej dziedziny jest autorstwa lub pod redakcją Romualda
Olszańskiego.
Prof. dr hab. med. Romuald Olszański zapewne
nie otrzymałby nagrody gdyby ograniczał się tylko do
jednej dziedziny medycyny. Poza specjalizacją z
medycyny morskiej i tropikalnej i medycyny transportu
jest także dermatologiem praktykując od kilkudziesięciu
lat w tej dziedzinie.
Bardzo istotnym kierunkiem działania prof.
Olszańskiego na który zwróciła uwagę Kapituła Nagrody
jest problem leczenia powikłań po zabiegach „medycyny
estetycznej”, czym zajął się przed 20-u laty jako pierwszy
w Polsce, gdy nawet nazwa „medycyna estetyczna” jeszcze
nie istniała. I chyba właśnie praca lekarza i edukatora na
rzecz pacjentów którym rozmaici „esteci”, w większości
nie-lekarze wyrządzili krzywdę została przez Kapitułę
doceniona.
Piotr Siermontowski
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