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MODERNISATION OF A LIFT THAT CONSTITUTES PART OF THE BREATHING SIMULATOR, 
EQUIPMENT PART 2 

MODERNIZACJA DŹWIGNIKA STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE SYMULATORA 
ODDYCHANIA, CZĘŚĆ 2 

Zbigniew Talaśka, Bartłomiej Jakus  

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

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

This article is a continuation of the article published in issue No. 3 (64) 2018 of Polish Hyperbaric Research, which demonstrated the scope of changes which 
a typical car lift should be subjected to in order to extend its functionality to that of a hoist, that lifts the lid of the decompression chamber, in a breathing 
simulator used at the Department of Underwater Works Technology of the Naval Academy in Gdynia. 
Keywords: breathing simulators, equipment of breathing simulators. 

Prezentowany artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonej w nr 3 (64) 2018 Polish Hiperbaric Research, w której przedstawiono zakres zmian, jakim 
powinien być poddany typowy podnośnik samochodowy, aby można było zwiększyć jego funkcjonalność o funkcję dźwignika unoszącego pokrywę komory 
dekompresyjnej w symulatorze oddychania wykorzystywanego w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Słowa kluczowe: symulator oddychania, wyposażenie symulatora oddychania. 

Представленная статья является продолжением публикации в № 3 (64) 2018 Polish Hiperbaric Research, в которой представлен спектр изменений, 
которые следует произвести с обычным автомобильным подъемником, чтобы расширить его функциональность функцией подъема крышки 
декомпрессионной камеры в симуляторе дыхания, который используется в Лаборатории технологии подводных работ Военной-морской академии 
в Гдыне. 
Ключевые слова: cимулятор дыхания, оборудование симулятора дыхания. 

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung der in Nr. 3 (64) 2018 Polish Hiperbaric Research veröffentlichten Veröffentlichung, die den Umfang der Änderungen 
darstellt, die an einer typischen Hebevorrichtung vorgenommen werden sollten, um seine Funktionalität zu erhöhen, indem eine Hebevorrichtung den Deckel 
der Dekompressionskammer in einem Atemsimulator anhebt, der in der Abteilung für Unterwasserarbeitstechnologie der Marineakademie in Gdynia 
verwendet wird. 
Schlüsselwörter: Atemsimulator, Atemsimulatorausrüstung. 

El presente artículo es una continuación del publicado en el nº 3 (64) 2018 de la revista Polish Hiperbaric Research, que presenta el proceso de modernización 
de un elevador de automóviles para adaptarlo como elevador de cubiertas de cámaras de descompresión en un simulador de respiración utilizado en el 
Departamento de Tecnologías Submarinas de la Academia Naval de Gdynia. 
Palabras clave: simulador de respiración, equipo de simulador de respiración. 
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WSTĘP 

Przeprowadzenie modernizacji podnośnika 
samochodowego i dostosowanie go do funkcji dźwignika 
unoszącego ruchomą pokrywę komory dekompresyjnej, 
wymagałoby wykonania określonych zmian 
konstrukcyjnych, których zestawienie przedstawiono  
w I części niniejszego artykułu.  

W prezentowanym artykule autorzy podjęli 
próbę analizy i opisu jakościowego zmian, jakie powinny 
być wprowadzone, aby możliwe było zastosowanie 
przedmiotowego podnośnika do wymaganego celu oraz 
przeprowadzenie ich analizy ryzyka i wpływu na wartość 
techniczno-użytkową urządzenia. Uznano, że analizie  
i obliczeniom sprawdzającym powinny być poddane 
przede wszystkim zagadnienia związane z wytrzymałością 
konstrukcji podnośnika oraz wymagane zmiany  
w sposobie sterowania jego pracą, które wynikają m.in.  
z proponowanego sposobu posadowienia dźwignika  
w pomieszczeniu. Otrzymane wyniki powinny stanowić 
podstawę i argument do oceny, czy przeprowadzenie 
proponowanych adaptacji doprowadzi do takich zmian, 
które trzeba będzie uznać za istotne lub nie, a tym samym 
za fakt powstania nowej maszyny lub nie. 

W dalszej części artykułu autorzy będą używać 
sformułowania „modernizacja”, które jest zgodne  
z zasadami dokonywania zmian w konstrukcjach urządzeń 
stosowanymi przez polski UDT (WDT) [3]. Dlatego też  
w opisach oraz na rysunkach wszelkie parametry 
techniczno-użytkowe oznaczane będą indeksami  
w następujący sposób: „s” – dla rozwiązania 
standardowego (podnoszenie-opuszczanie pojazdów 
samochodowych), „m” – dla rozwiązania po modernizacji 
(podnoszenie-opuszczanie pokrywy komory 
dekompresyjnej). 

ZAKRESY WYSOKOŚCI PODNOSZENIA  
I WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z USYTUOWANIEM 

URZĄDZENIA PODNOSZĄCEGO (PODNOŚNIKA) 

Analizę możliwości przystosowania podnośnika 
do przedmiotowego celu rozpoczęto od rozpoznania  
i określenia podstawowych wymiarów niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Za punkt 
odniesienia przyjęto informacje zawarte w „Instrukcji 
obsługi v. 09.09”, dołączonej do podnośnika przez 
Producenta, dalej nazywanej Instrukcją [1]. 

Na Rys. 1 pokazano porównanie zastosowań 
podnośnika dla warunków standardowych i po 
proponowanej modernizacji wraz z podstawowymi 
wymiarami. 

INTRODUCTION 

The moernisation of a car lift and adapting it to 
the function of the hoist that lifts the movable cover of  
a decompression chamber would require certain 
structural changes, the list of which is presented in part I 
of this article.  

In the presented article, the authors attempted to 
analyse and describe the qualitative changes that need to 
be introduced in order to make it possible to use the lift for 
the required purpose, and to carry out their risk analysis 
and the analysis of their impact on the technical and 
operational value of the device. It was decided that the 
analysis and verification calculations should cover, first of 
all, the issues related to the strength of the lift structure 
and the required changes in the way its operation is 
controlled, which result from the proposed manner of 
positioning the hoist in the room. The obtained results 
should constitute a basis and argumentation for assessing 
whether the implementation of the proposed adaptations 
will lead to the introduction of changes significant enough 
to give rise to the creation of a new machine. 

Later in the article the authors will use the term 
‘modernisation’, which is in accordance with the rules of 
making changes in the construction of devices applied by 
the Polish Office of Technical Inspection (UDT) [3]. 
Therefore, all technical and operational parameters in 
descriptions and drawings will be marked with indicators 
in the following manner: ‘s’ - for a standard solution (lifting 
- lowering of vehicles), ‘m’ - for a solution after the 
modernisation (lifting-lowering of the lid of  
a decompression chamber). 

THE SCOPE OF LIFT HEIGHT AND 

REQUIREMENTS RELATED TO THE POSITIONING OF 

LIFTING EQUIPMENT (LIFT) 

The analysis of the possibility of adapting the lift to 
the purpose in question started with diagnosing and 
determining the basic dimensions necessary for the proper 
functioning of the device. The information contained in 
“Operating Instructions v. 09.09”, attached to the lift by the 
Manufacturer, hereinafter referred to as ‘Instructions [1], 
is used as the reference point. 

Figure 1 demonstrates a comparison of the lift 
applications for standard conditions and after the 
proposed modernisation with basic dimensions. 
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Fig. 1 Comparison of the applications of lift type 254 S4 with its basic dimensions (study drawing):for standard conditions, b) after the proposed modernisation. 

Rys. 1 Porównanie zastosowań podnośnika typu 254 S/4 wraz z podstawowymi wymiarami (rys. studyjny): dla warunków standardowych, b) po proponowanej 
modernizacji. 

Dla rozwiązania standardowego przyjęto średni 
rozstaw kolumn BS = 2 680 mm z możliwego zakresu 2 500 
÷ 2 725 mm oraz wysokości hsmin = 203 mm i hsmax = 1 960 
mm przy zastosowaniu dodatkowych tulei 
podwyższających o wysokości 60 mm (część L956, 
Instrukcja str.7, rys.7). Wymiar B stanowi rozstaw kolumn 
podnośnika mierzony pomiędzy wewnętrznymi 
krawędziami ich podstaw w [mm]. 

Dla rozwiązania z podnoszeniem pokrywy, przy 
ustawieniu kolumn podnośnika na poziomie posadowienia 
komory dekompresyjnej w zagłębieniu, wymagany byłby 
zakres pracy wózków w pionie od  
hmin = 1 843 mm do hmax = 2 730 mm. Wówczas 
wykorzystana byłaby całkowicie wysokość pomieszczenia  
i zapewniona wygoda obsługi urządzeń podwieszonych 
pod pokrywą w położeniu podniesionym.  

Wymagany w tym przypadku wymiar maksymalny 
podnoszenia przekroczyłby jednak możliwości techniczne 
podnośnika. W związku z tym pod kolumnami powinny 
być zastosowane podpory o konstrukcji kratownicowej  
i wysokości ok. 770 mm. Należałoby je ustawić na posadzce 
zagłębienia po obu stronach zbiornika komory 
dekompresyjnej z podnoszoną pokrywą, jak pokazano na 
Rys. 1 b. Konstrukcyjnie powinny być przystosowane do 
mocowania w podłożu i bocznych ścianach np. za pomocą 
śrub i kołków rozporowych. W górnej części wymagane 
byłyby płyty przyspawane na obwodzie do konstrukcji 
nośnej o grubości nie mniejszej niż 20 mm. Stanowiłyby 
one „fundament” do mocowania podstaw kolumn za 
pomocą śrub i nakrętek M16 zgodnie z instrukcją montażu. 

Na Rys. 2 przedstawiono projekt wymaganej 
konstrukcji podpory pod kolumnę podnośnika. 

For standard solutions, the following dimensions 
were assumed: the average column spacing BS = 2 680 mm 
from the possible range of 2,500 ÷ 2,725 mm and height 
hsmin = 203 mm and hsmax = 1,960 mm with the use of 
additional 60 mm high sleeves (part L956, Instruction, 
page 7, Fig. 7). Dimension B is the column spacing of the lift 
measured between the inner edges of their bases in [mm]. 

For a solution where the lid is lifted, with the 
positioning of lift columns at the level of the 
decompression chamber foundation in the cavity, the 
required vertical range for the operation of trolleys would 
be from hmin = 1,843 mm to hmax = 2,730 mm. The room 
height would then be fully utilised and the comfort of 
operation of the devices suspended under the lid in the 
raised position would be ensured. The maximum lifting 
dimension required in this case would, however, exceed 
the technical capabilities of the lift. 

Therefore, truss construction supports with  
a height of approx. 770 mm should be used under the 
columns. They should be placed on the floor of the trench 
on both sides of the tank of the decompression chamber 
with a lifted lid, as shown in Fig. 1 b. They should be 
designed for mounting in the ground and side walls, e.g. 
with screws and wall plugs. In the upper part, plates with 
a thickness of not less than 20 mm welded on the 
perimeter of the load-bearing structure would be required. 
These would form the 'foundation' for attaching the 
column bases with M16 bolts and nuts according to the 
installation instructions. 

Fig. 2 shows the design of the required lift column 
support structure. 
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Fig. 2 shows the design of the required lift column support structure (study drawing by M. Palczewski-Haska). 

Rys. 2 Projekt wymaganej konstrukcji podpory pod kolumnę podnośnika (rys. studyjny; autor M. Palczewski-Haska). 

Po uwzględnieniu średnicy zbiornika komory 
dekompresyjnej, wymiarów zagłębienia w posadzce 
pomieszczenia oraz konstrukcji podpór i wymaganego ich 
położenia w zagłębieniu, rozstaw kolumn okazał się 
wymiarem wynikowym o wartości Bm = 1 614 mm. 

W Tabeli 1 przedstawiono zbiorcze porównanie 
podstawowych wymiarów eksploatacyjnych  
w analizowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. 

After taking account of the diameter of the tank of 
the decompression chamber, the dimensions of the trench 
in the floor of the room, the construction of supports and 
the required positioning of the supports in the trench, the 
spacing between the columns turned out to be the 
resulting dimension with the value of Bm = 1 614 mm. 

Table 1 presents a summary comparison of the 
basic operating dimensions in the analysed design 
solutions. 

Tab. 1 

Comparison of the basic operating dimensions of the lift in the analysed construction solutions. 

Porównanie podstawowych wymiarów eksploatacyjnych podnośnika w analizowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. 

The standard construction 
with an additional 
60mm high sleeve 
(Part L956) 

Requirementsfor a lifted 

objectbefore 
modernisation 

Construction after 
modernisation with 
supports under the 
columns with the 
height of 770mm 

Minimum height after 
lowering in [mm] 

203 1,843 1,073 

Maximum lifting height in 
[mm] 

1,960 2,730 1,960 

Column spacing in [mm] 2,500 / 2,725 ≥ 1,500 1,614 

W przypadku przeprowadzenia modernizacji 
podnośnika jego zespoły podnoszące z dodatkowymi 
tulejami podwyższającymi o wysokości 60 mm (część 
L956), będą poruszać się po kolumnach w zakresie 
typowych dla podnośnika wysokości podnoszenia-
opuszczania przewidzianych przez Producenta. 

RAMIONA WÓZKA ZESPOŁU 

PODNOSZĄCEGO NA KOLUMNACH PODNOŚNIKA

Ramiona stanowią podstawowy i najistotniejszy 
element konstrukcyjny podnośnika. Z tego powodu 
poddano go stosunkowo szczegółowej analizie uznając, że  
ma największy wpływ na sposób i bezpieczeństwo 
użytkowania urządzenia. 

In the event of the modernisation of the lift, its 
lifting units with additional lifting sleeves of 60 mm in 
height (part L956) will move along the columns in the 
height range of lifting and lowering typical for the lift as 
specified by the Manufacturer. 

THE ARMS OF THE LIFTING UNIT TROLLEY 

ON THE LIFT COLUMNS

The arms constitute the most significant 
construction element of the lift. For this reason, they were 
subjected to a detailed analysis, assuming that they have 
the greatest impact on the manner of using the device and 
its safety. 
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Wytypowany podnośnik wyposaża się 
standardowo w cztery wysuwane ramiona, symetrycznie 
zamontowane do wózków podnoszonych na obu 
kolumnach. Wysunięcie ich i umieszczenie łap 
podtrzymujących w czterech punktach podparcia 
samochodu, umożliwia podnoszenie pojazdu na określoną 
wysokość w dopuszczalnym zakresie podnoszenia. 

Na Rys. 3 pokazano konstrukcję wysuwanego 
ramienia oraz standardowy zespół podnoszący 
instalowany na kolumnie podnośnika. 

The lift in question is typically equipped with four 
extendible arms, symmetrically mounted to the trolleys 
lifted on both columns. Extending them and placing the 
supporting lugs at the four points of the vehicle support 
enables the vehicle to be lifted to a certain height within 
the permissible lifting range. 

Figure 3 shows the design of the extendible arm 
and a standard lifting unit installed on the elevator column. 

a) b) 

Fig. 3 Standard components mounted on the lift type 254 S/4 [2], a) construction of the extendible lifting arm; b) construction of the lifting trolley together with 
lifting arms and lugs: 1 - lifting trolley, 2, 3, 4 - extendible arms, 5 – lugs. 

Rys. 3 Standardowe elementy składowe montowane na podnośniku typu 254 S/4 [2], konstrukcja wysuwanego ramienia podnoszącego; b) konstrukcja wózka 
podnoszącego wraz z ramionami podnoszącymi i łapami : 1 – wózek podnoszący, 2, 3, 4 – wysuwane ramiona, 5 – łapy. 

Standardowe, wysuwane ramiona (Rys. 3a) 
wykonane są z 3 części składających się w sposób 
teleskopowy, co umożliwia regulację ich długości. Zgodnie 
z dokumentacją Producenta całkowicie złożone ramiona 
posiadają minimalną długość operacyjną ok. lsmin = 730 
mm. Oznacza to, że przy wymaganym ustawieniu kolumn 
w zagłębieniu podłoża niemożliwym byłoby ich 
wykorzystanie, w istniejącej formie, do podnoszenia 
pokrywy w jej czterech punktach podparcia. Wynika to  
z faktu, że miejsce posadowienia komory dekompresyjnej 
wymusza takie zbliżenie kolumn, w których długość 
operacyjna ramion pomiędzy punktami podparcia a osiami 
obrotu powinna wynosić ok. lm = 549 mm. 

Na Rys. 4 pokazano wygląd standardowego, 
wysuwanego ramienia montowanego do zespołu 
podnoszącego podnośnika wraz z łapą oraz tuleją 
podwyższającą o wysokości 60 mm. 

Standard extendible arms (Fig. 3a) are made of  
3 parts which telescope, which allows them to be adjusted 
in length. According to the manufacturer's documentation, 
fully telescoped arms have a minimum operating length of 
approx. lsmin = 730 mm. This means that with the required 
positioning of the columns in the trench, it would be 
impossible to use them, in their existing form, to lift the lid 
at its four support points. This is due to the fact that the 
location where the decompression chamber is positioned 
requires the columns to be placed in such a way that the 
operating length of the arms between the support points 
and the rotation axis should be approx. lm = 549 mm. 

Fig. 4 shows the appearance of a standard, 
extendible arm mounted to the lifting unit with a lug and  
a 60 mm high sleeve. 

Fig. 4 Standard arm mounted to the lifting unit of the lift (own photo). 

Rys. 4 Standardowe ramię montowane do zespołu podnoszącego podnośnika (fot. własna). 
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Na Rys. 5 pokazano wymagany układ ramion 
podnośnika oraz ich wymiary, aby zapewnić podnoszenie  
i opuszczanie pokrywy komory dekompresyjnej  
w określonym zakresie wysokości. 

Fig. 5 shows the required arrangement of the lift 
arms and their dimensions to ensure lifting and lowering 
the decompression chamber lid within the specified height 
range. 

Fig. 5 The required arrangement of the lift arms and their dimensions to ensure lifting and lowering of the decompression chamber lid at the location of 
positioning the chamber and the columns (study drawing). 

Rys. 5 Wymagany układ ramion podnośnika oraz ich wymiary do zapewnienia podnoszenia i opuszczania pokrywy komory dekompresyjnej w miejscu 
posadowienia komory i kolumn (rys. studyjny). 

Przyjęto, że do realizacji celu można by 
wykorzystać ostatnią wysuwaną część standardowego 
ramienia podnośnika. Posiada ona na swoim końcu otwór 
umożliwiający umieszczenie w nim łapy, za pomocą której 
podpiera się podnoszone elementy. Modernizacja tej 
części ramienia polegałaby na odpowiednim jej skróceniu 
oraz połączeniu z tuleją dystansową nowej konstrukcji, 
która stanowiłaby mocowanie i oś obrotu w wózku 
zespołu podnoszącego. 

Na Rys. 6 pokazano wymaganą konstrukcję 
ramienia podnoszącego przystosowaną do podnoszenia 
pokrywy komory dekompresyjnej. 

It has been assumed that the last extendible part 
of the standard lift arm could be used to achieve the 
objective. It has a hole at its end enabling the placement of 
a lug in it, which is used to support the lifted elements. The 
modernisation of this part of the arm would consist in the 
appropriate shortening of the arm and connecting it to the 
spacer sleeve of the new construction, which would 
constitute the mounting and the rotation axis in the lift unit 
trolley. 

Figure 6 shows the required arm structure for 
lifting the decompression chamber lid. 

Fig. 6 The required arm structure for lifting the decompression chamber lid (study drawing by M. Palczewski-Haska). 

Rys. 6 Wymagana konstrukcja ramienia podnoszącego przystosowana do podnoszenia pokrywy komory dekompresyjnej (rys. studyjny; autor M. Palczewski-
Haska). 
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ŁAPY RAMION 

Łapy stanowią niezbędny element wyposażenia 
każdego z czterech ramion podnośnika. W standardowym 
sposobie użytkowania montowane są w otworach na 
końcach ostatnich, wysuwanych części ramion 
podnoszących. Służą one jako punkty podparcia  
z możliwością wykasowania luzów, poprzez dopasowanie 
ich wysokości, w celu jednoczesnego i równomiernego 
uniesienia pojazdu. Konstrukcyjnie stanowią zespół 
złożony z śrub wkręcanych w nakrętki-tuleje ze sfazowaną 
jedną stroną, które z kolei wkładane są w jednym, 
ustalonym położeniu w otwory ramion i zablokowane 
małymi śrubami kontrującymi.  

Na Rys. 7 pokazano standardową łapę 
montowaną na końcu ramienia podnośnika wraz z tuleją 
podwyższającą o wysokości 60 mm.  

LUGS OF ARMS 

The lugs are an indispensable part of the 
equipment of each of the four arms of the lift. In standard 
use, they are mounted in holes at the ends of the last, 
extendible parts of the lifting arms. They are used as 
support points with the possibility of removing the 
clearances by adjusting their height, in order to 
simultaneously and evenly lift the vehicle. They are 
constructed as a unit consisting of bolts screwed into nuts 
and sleeves with one side bevelled, which in turn are 
inserted in one fixed position into the arm holes and locked 
in place by small counter-rotating screws.  

Fig. 7 shows a standard lug mounted at the end of 
the lift arm together with a 60 mm high sleeve.  

a) b) 

Fig. 7 A standard lug mounted at the end of the lift arm together with a sleeve: a lug set with a sleeve (study drawing by M. Palczewski-Haska), b) how the 
lug is mounted on the arm [2]. 

Rys. 7 Standardowa łapa montowana na końcu ramienia podnośnika wraz z tuleją podwyższającą: zespół łapy wraz z tuleją podwyższającą (rys. studyjny; 
autor M. Palczewski-Haska), b) sposób montażu łapy w ramieniu [2]. 

Unoszony pojazd nie ma praktycznie żadnego 
zabezpieczenia przed możliwym zsunięciem się z łap  
i upadkiem w rejonie lokalizacji podnośnika. Dlatego też  
w procesie modernizacji przyjęto, iż łapy należy tak 
przekonstruować aby: 

 umożliwiały niezależne wykasowywanie luzów 
na styku z łapami pokrywy komory 
dekompresyjnej, 

 zabezpieczały i uniemożliwiały przypadkowe 
zsunięcie się unoszonej pokrywy, 

 zapewniały precyzyjne osadzanie pokrywy 
w górnym pierścieniu osadczym komory 
dekompresyjnej. 

Na Rys. 8 pokazano wymaganą konstrukcję łapy 
z tuleją podwyższającą do unoszenia-opuszczania górnej 
pokrywy komory dekompresyjnej. 

The raised vehicle is practically unprotected 
against slipping off the lugs and falling in the lift area. 
Therefore, during the modernisation process it was 
assumed that the lugs should be restructured in such a way 
that: 

 they enable independent removal of clearances 
at the junction with the lugs of the 
decompression chamber lid, 

 they protect and prevent accidental sliding of the 
raised lid, 

 they ensure precise positioning of the lid in the 
upper mounted ring of the decompression 
chamber. 

Fig. 8 shows the required design of the lug with  
a sleeve for raising/lowering the top lid of the 
decompression chamber. 



2019 Vol. 68 Issue 3 

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

14 

a) b) 

Fig. 8 The required design of the lug for raising/lowering the top lid of the decompression chamber together with the sleeve (study drawing by M. Palczewski-
Haska). 

Rys. 8 Wymagana konstrukcja łapy do unoszenia-opuszczania górnej pokrywy komory dekompresyjnej wraz z tuleją podwyższającą (rys. studyjny; autor 
M. Palczewski-Haska). 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że 
zmodernizowane łapy po zamontowaniu w otworach 
ramion podnośnika w połączeniu z otworami w łapach 
nośnych na obwodzie pokrywy komory dekompresyjnej, 
stanowią istotne zabezpieczenie przed ewentualnym 
zsunięciem się i upadkiem płyty na jeden z boków. 
Ponieważ podnoszony będzie tylko jeden stały obiekt  
z ustalonymi punktami podparcia oznacza to, że pokrywa 
będzie utrzymywać ramiona w stałym rozchyleniu, a sama 
będzie podnoszona w stałym położeniu. 

Z punktu widzenia oddziaływania sił 
obciążających poszczególne łapy podnośnika, pokrywa 
stanowi swego rodzaju konstrukcyjną „belkę”, 
powstrzymującą przewrócenie się kolumn w kierunku 
środka tzn. na komorę dekompresyjną. Wymagana zmiana 
konstrukcyjna łap zapewni wzrost bezpieczeństwa 
podczas użytkowania modernizowanego urządzenia. 

PORÓWNANIE STANDARDOWEJ 

KONSTRUKCJI PODNOŚNIKA Z KONSTRUKCJĄ PO 

MODERNIZACJI ZE WZGLĘDU NA OBCIĄŻENIE 

EKSPLOATACYJNE I WYTRZYMAŁOŚĆ ELEMENTÓW 

KONSTRUKCJI

W celu porównania obu konstrukcji dokonano 
analizy następujących obciążeń i naprężeń: 

 masy podnoszonej, 

 nacisków na podłoże dla jednej kolumny 
podnośnika, 

 momentu zginającego kolumnę w płaszczyźnie 
poprzecznej (x, y), 

 momentu zginającego kolumnę w płaszczyźnie 
wzdłużnej (x, z); 

 momentu gnącego ramiona zespołu 
podnoszącego. 
Podczas analizy założono, że obciążenie 

całkowite obiektu podnoszącego rozkłada się 
równomiernie na obie kolumny podnośnika. 

W analizie zginania kolumny i ramion przyjęto 
następujący układ współrzędnych, jak dla belki zginanej: 

It should be noted that the modernised lugs, 
when installed in the holes of the lift arms in connection 
with the holes in the load-bearing lugs on the perimeter of 
the decompression chamber lid, constitute an important 
protection against possible slipping and falling of the plate 
to one side. Since only one object with fixed support points 
will be lifted, this means that the lid’s arms will be 
constantly kept apart, and the lid itself will be lifted in  
a fixed position. 

From the point of view of the forces that 
encumber the individual lift lugs, the lid is a kind of 
structural ‘beam’ that prevents the columns from tipping 
towards the centre, i.e. on the decompression chamber. 
The required structural change of the lugs will ensure 
increased safety during the operation of the modernised 
equipment. 

COMPARISON OF THE STANDARD LIFT 

STRUCTURE WITH THE STRUCTURE AFTER 

MODERNISATION WITH RESPECT TO 

OPERATIONAL AND STRUCTURAL LOADS AND 

DURABILITY OF STRUCTURAL ELEMENTS

The following loads and stresses were analysed in 
order to compare the two structures: 

 the lifted weight, 

 pressure on the ground for each of the lift’s 
columns, 

 the bending moment of the column in the 
transverse plane (x, y), 

 the bending moment of the column in the 
longitudinal plane (x, z), 

 the bending moment of the arms of the lifting 
unit. 

The analysis assumes that the total load of the 
lifting object is distributed evenly over both columns of the 
lift. 

In analysing the bending of the column and arms 
the following coordinate system has been assumed, similar 
as for the bending beam: 
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 prawoskrętny układ osi współrzędnych x, y, z, 

 początek układu w środku ciężkości przekroju 
poprzecznego kolumny (ramienia) w miejscu 
umocowania kolumny (ramienia), 

 oś x wzdłuż wysokości kolumny (długości 
ramienia), 

 pokrycie się osi y i z głównymi osiami 
bezwładności przekroju poprzecznego kolumny 
(ramienia). 

PODSTAWOWE OBCIĄŻENIE PODNOŚNIKA 

I PODŁOŻA POD PODNOŚNIKIEM

Dla konstrukcji standardowej przyjęto 
maksymalna masę podnoszoną mSmax  równą nośności 
urządzenia o wartości mSmax = 4 000 kg (zgodnie  
z Instrukcją, str. 7, pkt. II). Powoduje to całkowite 
obciążenie podnośnika siłą PSmax = 39,24 kN oraz 
występowanie sił pionowych od tej siły w kolumnach  
o wartości PSk = 19,62 kN – Rys. 9. 

 clockwise system of x, y, z coordinate axis, 

 beginning of the system in the centre of gravity of 
the transverse section of the column (arm) in the 
spot where the column (arm) is fixed, 

 x axis along the column height (arm length), 

 coincidence of the y and z axes with the main 
inertia axes of the transverse section of the 
column (arm). 

BASIC LOADING OF THE LIFT AND THE 

GROUND BENEATH THE LIFT

The standard construction assumes the maximum 
lifted weight mSmax equal to the load capacity of the device 
with the value of mSmax = 4,000 kg (according to the 
instructions, pg. 7, section II). This results in the overall 
load of the lift with the PSmax = 39,24 kN force and vertical 
forces from this force in columns with the value of PSk = 
19,62 kN - Fig. 9. 

Fig. 9 Vertical forces from the lifted object actingon the lift with standard structure. 

Rys. 9 Siły pionowe od podnoszonego obiektu działające na podnośnik o konstrukcji standardowej. 

Do określenia nacisków na podłoże przyjęto 
masę jednej kolumny mSwk, jako połowę masy własnej 
urządzenia równą mSwk = 345 kg. Stąd dodatkowa siła 
pionowa od masy kolumny wyniosła PSwk = 3,38 kN. 

Nacisk na podłoże pod kolumną pSk określono dla 
całkowitej siły pionowej działającej na podłoże  
i powie-rzchni płyty montażowej kolumny o wymiarach 
490 mm x 420 mm równej SSk = 205 800 mm2. 

Dla konstrukcji po modernizacji przyjęto 
maksymalna masę podnoszoną mmmax równą masie 
pokrywy wraz z zamontowanym wyposażeniem 
badawczym równą mmmax = 1 360 kg. Powoduje to 
całkowite obciążenie podnośnika siłą Pmmax = 13,34 kN  

In order to determine the pressure on the ground, 
the weight of one column mSwk was assumed as half of the 
dry weight of the device equal to mSwk = 345 kg. Hence, the 
additional vertical force from the column weight was PSwk 
= 3.38 kN. 

The pressure on the ground under the pSk column 
was determined for the overall vertical force acting on the 
ground and surface of the rack of the column with 
dimensions 490 mm x 420 mm equal to SSk = 205,800 mm2. 

For the structure after the modernisation, the 
maximum lifted weight mmmax was assumed to be equal to 
the weight of the lid together with the mounted test 
equipment equal to mmmax = 1,360 kg. This results in the 
overall load of the lift with the Pmmax = 13,34 kN force and  

��� =
��� + ����

���
=

19620� + 3380�

205800��2 = 0,112 �
��2�

��� =
��� + ����

���
=

19620� + 3380�

205800��2 = 0,112 �
��2�
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oraz występowanie sił pionowych od tej siły w kolumnach 
o wartości Pmk = 6,67 kN – Rys. 10. 

vertical forces from this force in columns with the value of 
Pmk = 6,67 kN - Fig. 10.

Fig. 10 Vertical forces from the lifted object acting on the lift of the construction after its modernisation. 

Rys. 10 Siły pionowe od podnoszonego obiektu działające na podnośnik o konstrukcji po modernizacji. 

Dla określenia nacisków na podłoże pod jedną 
kolumną przyjęto dodatkowo następujące obciążenia: 

 masę własną jednej kolumny po modernizacji 
mmwk przyjęto jako połowę masy własnej 
podnośnika ze zmodernizowanymi ramionami 
i łapami równą mmwk = 306 kg. Dodatkowa siła 
pionowa od masy kolumny wynosi Pmwk = 3,00 
kN., 

 masę własną podstawy kolumny mpk wg 
dokumentacji konstrukcyjnej równą mpk = 242 
kg. 
Dodatkowa siła pionowa od masy podstawy 

wynosi Ppk = 2,37 kN. 
Na podstawie kolumny sterującej umieszczony 

jest stelaż, na którym zamocowane są: skrzynka 
pomiarowa i pulpity sterujące instalacji elektrycznej 
symulatora oddychania i podnośnika. Łączna masa tego 
wyposażenia wynosi mel = 108 kg. 

Dodatkowa siła pionowa od masy tego 
wyposażenia wynosi Pel = 1,06 kN. 

Nacisk na podłoże pod kolumną sterującą pmk 
określono dla całkowitej siły pionowej działającej na 
podłoże i powierzchni 4 łap pod nogami podpory kolumny 
o wymiarach 182 mm x 124 mm. Całkowita powierzchnia 
łap podpory wynosi Sak = 90 272 mm2. 

��� =
��� + ���� + ��� + ���

���

=
6670� + 3000� + 2370� + 1060�

90272���

= 0,145 �
����

The following loads were additionally assumed to 
determine the pressure on the ground under one column: 

 dry weight of one column after modernisation 
mmwk was assumed as half of the dry weight of the 
lift with modernised arms and lugs equal to mmwk 
= 306 kg. Additional vertical force from the 
weight of the column amounts to Pmwk = 3.00 kN. 

 dry weight of the column base mpk according to 
construction documentation equal to mpk = 242 
kg. 

The additional vertical force from the base weight is Ppk = 
2.37 kN. 

There is a frame installed at the control column 
base, where the measuring cabinet and the control panels 
for the breathing simulator and the lift’s electrical 
installation are mounted. The overall weight of this 
equipment is mel = 108 kg. 

The additional vertical force from the base weight 
is Pel = 1.06 kN. 

The pressure on the ground under the control 
column pmk is determined for the overall vertical force 
acting on the ground and the area of 4 lugs under the feet 
of the column support with the dimensions 182 mm x 124 
mm. The total area of the lugs of the support is Sak = 90 272 
mm2. 

��� =
��� + ���� + ��� + ���

���

=
6670� + 3000� + 2370� + 1060�

90272���

= 0,145 �
����
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MOMENTY ZGINAJĄCE KOLUMNĘ 

PODNOŚNIKA

Podnoszenie obiektów za pomocą ramion 
podnośnika wywołuje złożone zginanie kolumny. Do 
analizy zginania kolumny podnośnika określono momenty 
zginające wynikające z obciążenia siłami działającymi na 
kolumnę od podnoszonego obiektu w dwóch 
prostopadłych do siebie płaszczyznach.  

Przyjęto następujące oznaczenia i interpretacje: 
MZ – moment zginający zależny od siły pionowej 

działającej na kolumnę od podnoszonego obiektu  
w punkcie podparcia łapą na ramieniu zespołu 
podnoszącego i odległości zależnej od położenia punktów 
podparcia na szerokości obiektu podnoszonego względem 
osi x słupa kolumny podnośnika. W dalszej części 
określany jako moment „poprzeczny”. 

MY – moment zginający zależny od siły pionowej 
działającej na kolumnę od podnoszonego obiektu  
w punkcie podparcia łapą na ramieniu zespołu 
podnoszącego i odległości zależnej od położenia punktu 
podparcia na długości obiektu podnoszonego względem 
osi x słupa kolumny podnośnika. Występują tu momenty 
zginające o przeciwnych kierunkach działania a przy 
różnych długościach ramion zespołu podnoszącego także 
o różnych wartościach. W dalszej części określany jako 
moment „wzdłużny”. 

Dla konstrukcji standardowej przy podnoszeniu 
pojazdu przyjęto następujące dane (zgodnie z Instrukcją, 
str.8, pkt. II, rys. 8 i rys. 9): 

 maksymalna masa podnoszona mSmax = 4 000 kg, 
równa nośności urządzenia, 

 maksymalna szerokość pojazdu 2 200 mm; 

 maksymalny rozstaw osi pojazdu 3 000 mm; 

 rozkład nośności na osie pojazdu zamiennie 
w dwóch wartościach i dla dwóch różnych 
długości ramion zespołu podnoszącego 
(maksymalnej/wynikowej): 

wariant 1:  

 ramię o długości maksymalnej i nośności 2 660 
kg, 

 ramię o długości wynikowej i nośności 1 340 kg. 

wariant 2:  

 ramię o długości wynikowej i nośności 2 660 kg, 

 ramię o długości maksymalnej i nośności 1 340 
kg. 

Na podstawie powyższych danych przyjęto 
model do wyznaczenia momentów zginających kolumnę  
w obu płaszczyznach zginania – Rys. 11, w którym: 

 maksymalny rozstaw kolumn wynosi 2 725 mm 
(Instrukcja, str. 7, rys. 7), 

 maksymalna odległość punktów podparcia na 
szerokości pojazdu wynosi 2 000 mm, 

 maksymalna odległość punktów podparcia na 
długości pojazdu wynosi 2 400 mm, 

 jedna para ramion zespołów podnoszących 
pozostaje maksymalnie wysunięta (lS1 = 1 500 
mm) a druga wysunięta wynikowo do punktu 
podparcia, 

 obciążenia łap ramion w punktach podparcia 
siłami skupionymi dla przyjętych rozkładów 

LIFT COLUMN BENDING MOMENTS 

Lifting objects using the lift arms causes the 
column to bend in a complex manner. For the analysis of 
bending the lift column, bending moments that result from 
the loading of the column by forces acting on the column 
from the lifted object in two planes perpendicular to each 
other have been determined.  

The following designations and interpretations 
have been adopted: 

MZ - bending moment depending on the vertical 
force acting on the column from the lifted object at the 
point of lug support on the arm of the lifting unit, and the 
distance depending on the position of the support points 
on the width of the object being lifted with respect to the 
x-axis of the lift column. Hereinafter referred to as the 
‘trans-verse’ moment. 

MY - bending moment depending on the vertical 
force acting on the column from the lifted object at the 
point of lug support on the lifting unit arm, and the 
distance depending on the position of the support point 
along the length of the lifted object relative to the x-axis of 
the lift column. There are bending moments with opposite 
directions of operation, and with different arm lengths of 
the lifting device also with different values. Hereinafter 
referred to as the ‘longitudinal’ moment. 

For the standard structure, the following data has 
been adopted for vehicle lifting (in accordance with the 
Instruc-tions, pg. 8, section II, fig. 8 and fig. 9): 

 maximum lifted weight mSmax = 4,000 kg, equal 
to the load capacity of the device, 

 maximum width of the vehicle 2,200 mm; 

 maximum wheelbase of the vehicle 3,000 mm; 

 distribution of the load capacity on the axles of 
the vehicle interchangeably in two values and for 
two different arm lengths of the lifting device 
(maximum/resulting): 

variation 1:  

 an arm with a maximum length and load capacity 
of 2,660 kg,

 an arm with a resulting length and load capacity 
of 1,340 kg; 

variation 2:  

 an arm with a resulting length and load capacity 
of 2,660 kg, 

 an arm with a maximum length and load capacity 
of 1,340 kg. 

On the basis of the above data, a model was 
adopted to determine the bending moments of the column 
in both bending planes - Fig. 11, in which: 

 the maximum distance between the columns is 
2,725 mm (Instruction, pg. 7, Fig. 7), 

 maximum distance between the support points 
in the vehicle width is 2,000 mm, 

 maximum distance between the support points 
in the vehicle length is 2,400 mm, 

 one pair of arms of the lifting units remains at the 
maximum extension (lS1 = 1,500 mm) and the 
other at the resulting extension to the support 
point, 

 loads on the arms' lugs at the support points with 
the forces concentrated for the assumed load 
distribution for one column are: 
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nośności dla jednej kolumny wynoszą 
odpowiednio: 

 dla ramienia o długości maksymalnej: PSpl = PSpp 
= 13,05 kN (wariant 1) lub 6,58 kN (wariant 2), 

 dla ramienia o długości wynikowej: PStl = PStp =
6,58 kN (wariant 1) lub 13,05 kN (wariant 2). 

Na podstawie schematu (Rys. 11) wyznaczono 
odległości wzdłuż osi „y” i „z” punktów przyłożenia sił 
skupionych od osi obrotu ramion zespołu podnoszącego, 
przyjmując oś obrotu jako miejsce zamocowania 
sztywnego ramienia do kolumny. Odległości wynoszą 
odpowiednio: 

 dla ramienia o długości maksymalnej: yS1 = 588 
mm, zS1 = 1 533 mm, 

 dla ramienia o długości wynikowej: yS2 = 588 
mm, zS2 = -875 mm. 

Obliczenie poprzecznego momentu zginającego 
kolumnę „drugą”: 

Poprzeczny moment zginający kolumnę 
„sterującą” będzie miał taką samą wartość bezwzględną 
ale ze znakiem ujemnym, ze względu na uprzednio 
przyjęty układ współrzędnych dla kolumn jako belek 
zginanych.  

Działanie momentów poprzecznych na kolumny 
podnośnika przedstawiono na Rys. 12. 

 for the arm with the maximum length: PSpl = PSpp 
= 13,05 kN (variation 1) or 6,58 kN (variation 2), 

 for an arm with the resulting length: PStl = PStp = 
6,58 kN (variation 1) or 13,05 kN (variation 2). 

Based on the diagram (Fig. 11), the distances, 
along the ‘y’ and ‘z’ axes, of the points of applying 
concentrated forces from the rotation axis of the lifting unit 
arms were determined, assuming the axis of rotation as the 
place of attaching the rigid arm to the column. The 
distances are respectively: 

 for the arm of maximum length: yS1 = 588 mm, zS1 
= 1,533 mm, 

 for the arm of resulting length: yS2 = 588 mm, zS2 
= -875 mm. 

The calculation of the transverse bending 
moment of the ‘second’ column: 

The transverse bending moment of the ‘control’ 
column will have the same absolute value but with  
a negative sign due to the previously adopted coordinate 
system for columns as bending beams.  

The action of transverse moments on the lift 
columns is shown in Fig. 12. 

Fig. 11 Diagram of the adopted model of lifting the vehicle with astandard structure lift for calculating the column bending moment. 

Rys. 11 Schemat przyjętego modelu podnoszenia pojazdu podnośnikiem o konstrukcjistandardowej do obliczeń momentów zginających kolumnę. 

 �! =  �!1 +  �!2 = ���" ∙ $�1 + ��%" ∙ $�2

 �! = 13,05 �� ∙ 0,588� + 6,58�� ∙ 0,588� = 11,54���
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Fig. 12 Load on the columns with transverse bending moments for standard structure.  

Rys. 12 Obciążenie kolumn momentami zginającymi poprzecznymi dla konstrukcji standardowej. 

Obliczenie wzdłużnych momentów zginających 
kolumnę „sterującą” i kolumnę „drugą”: 

 momenty wzdłużne dla wariantu I rozkładu 
nośności na ramiona podnoszące: 

 momenty wzdłużne dla wariantu II rozkładu 
nośności na ramiona podnoszące: 

Calculation of the longitudinal bending moments 
for the 'control' column and the 'second' column: 

 longitudinal moments for variation I of the load 
capacity distribution on the lifting arms: 

 longitudinal moments for variation II of the load 
capacity distribution on the lifting arms:

Fig. 13 Load on the columns with longitudinal bending moments for standard structure. 

Rys. 13 Obciążenie kolumny momentami zginającymi wzdłużnymi dla konstrukcji standardowej. 

 &�$ 1 = ���" ∙ !�1 = 13,05�� ∙ 1,533� =  20,01���

 &�$ 2 = ��%" ∙ !�2 = 6,58�� ∙ '−0,867)� = − 5,70���

 &&�$1 = ���" ∙ !�1 = 6,58�� ∙ 1,533� = 10,09 ���

 &&�$ 2 = ��%" ∙ !�2 = 13,05�� ∙ '−0,867)� = −11,31 ���

 &&�$ 1 = ���" ∙ !�1 = 6,58�� ∙ 1,533� = 10,09 ���

 &&�$2 = ��%" ∙ !�2 = 13,05�� ∙ '−0,867)� = −11,31 ���
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Wypadkowy wzdłużny moment zginający 
kolumnę wynosi odpowiednio: 

 dla wariantu I rozkładu nośności na ramiona 
podnoszące: 

 dla wariantu II rozkładu nośności na ramiona 
podnoszące: 

Dla konstrukcji po modernizacji przy 
podnoszeniu pokrywy komory dekompresyjnej przyjęto 
następujące dane: 

 maksymalna masa podnoszona mmmax równa jest 
masie pokrywy wraz z zamontowanym 
wyposażeniem badawczym i wynosi mmmax = 1 
360 kg, 

 rozkład masy podnoszonej jest symetryczny 
względem osi poziomych pokrywy, 

 pokrywa podnoszona jest przez 4 jednakowe 
ramiona zespołu podnoszącego a punkty 
podparcia pokrywy łapami są rozmieszczone 
symetrycznie względem kolumn podnośnika, 

 obciążenie łap ramion zespołu podnoszącego 
w punktach podparcia siłami skupionymi dla 
przyjętego symetrycznego rozkładu masy 
pokrywy jest jednakowe i wynosi Pmj = 3,34 kN. 
Na podstawie powyższych danych przyjęto 

model do wyznaczenia momentów zginających kolumnę  
w obu płaszczyznach zginania – Rys. 14. W modelu 
podnoszenia przyjęto: 

 rozstaw kolumn: Bm = 1 614 mm, 

 długość ramion od osi obrotu na wózku do 
punktu podparcia na łapie: lm = 549 mm, 

 obciążenie łap ramion w punktach podparcia 
siłami skupionymi dla przyjętego symetrycznego 
rozkładu masy pokrywy: Pmj = 3,34 kN. 
Na podstawie schematu wyznaczono odległości 

wzdłuż osi „x” i „y” punktów przyłożenia sił skupionych od 
osi obrotu ramion zespołu podnoszącego, przyjmując oś 
obrotu jako miejsce zamocowania sztywnego ramienia do 
kolumny. 

A resultant longitudinal bending moment for the 
column amounts to respectively: 

 for variation I of the load capacity distribution on 
the lifting arms: 

 for variation II of the load capacity distribution 
on the lifting arms: 

The following data was assumed for the structure 
after the modernisation when lifting the decompression 
chamber lid: 

 maximum lifted weight mmmax is equal to the 
weight of the lid together with the mounted test 
equipment and amounts to mmmax = 1,360 kg, 

 the distribution of the lifted weight is 
symmetrical with respect to the horizontal axes 
of the lid, 

 the lid is lifted by 4 identical arms of the lifting 
unit and the points of supporting the lid with lugs 
are located symmetrically with respect to the lift 
columns, 

 the load of the arm lugs of the lifting unit at the 
support points with the forces concentrated for 
the adopted symmetrical distribution of the lid 
weight is equal and amounts to Pmj = 3.34 kN. 
On the basis of the above data, a model was 

adopted to determine the bending moments of the column 
in both bending planes - Fig. 14. In the lifting model, the 
following were adopted: 

 column spacing: Bm = 1,614 mm, 

 arm length from the rotation axis on the trolley to 
the support point on the lug: lm = 549 mm, 

 he load of the arm lugs at the support points with 
the forces concentrated for the adopted 
symmetrical distribution of the lid weight: Pmj = 
3,34 kN. 
Based on the diagram, the distances, along the ‘x’ 

and ‘y’ axes, of the points of applying concentrated forces 
from the rotation axis of the lifting unit arms were 
determined, assuming the axis of rotation as the place of 
attaching the rigid arm to the column. 

Fig. 14 A diagram of the adopted model of lifting the decompression chamber lid for calculating bending moments for the column of the lift after modernisation. 

Rys. 14 Schemat przyjętego modelu podnoszenia pokrywy komory dekompresyjnej do obliczeń momentów zginających kolumnę podnośnika o konstrukcji 
po modernizacji. 

 &�$ =  &�$1 +  &�$ 2 = 20,01 ��� − 5,70 ��� = 14,31 ��� 

 &&�$ =  &&�$1 +  &&�$2 = 10,09 ��� − 11,31 ��� = −1,22 ��� 
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Dla ramion zespołów podnoszących odległości 
wynoszą odpowiednio: 

ym1 = ym2 = ym = 482 mm,   zm1 = 553 mm, zm2 = -533 mm 

Obliczenie poprzecznego momentu zginającego 
kolumnę „drugą”: 

Poprzeczny moment zginający kolumnę 
„sterującą” będzie miał taką samą wartość bezwzględną, 
ale ze znakiem ujemnym, ze względu na uprzednio 
przyjęty układ współrzędnych dla kolumn jako belek 
zginanych.  

Działanie momentów poprzecznych na kolumny 
podnośnika przedstawiono na Rys. 15. 

For the arms of the lifting units, the distances are 
respectively: 

ym1 = ym2 = ym = 482 mm, zm1 = 553 mm, zm2 = -533 mm 

The calculation of the transverse bending 
moment of the ‘second’ column: 

The transverse bending moment of the ‘control’ 
column will have the same absolute value but with  
a negative sign due to the previously adopted coordinate 
system for columns as bending beams.  

The action of transverse moments on the lift 
columns is shown in Fig. 15. 

Fig. 15 Load on the columns with transverse bending moments for a lift after the modernisation. 

Rys. 15 Obciążenie kolumn momentami zginającymi poprzecznymi dla podnośnika o konstrukcji po modernizacji. 

Obliczenie wzdłużnych momentów zginających 
kolumnę „sterującą” i kolumnę „drugą”: 

Działanie momentów wzdłużnych 
przedstawiono na Rys. 16. 

Calculation of the longitudinal bending moments 
for the 'control' column and the 'second' column: 

The action of longitudinal moments on the lift 
columns is shown in Fig. 15. 

 �! =  �! 1 +  �! 2 = ��* ∙ $�1 + ��* ∙ $� 2

 �! = 3,34 �� ∙ 0,482� + 3,34�� ∙ 0,482� = 3,22���

 �$ 1 = ��* ∙ !�1 = 3,34�� ∙ 0,533� =  1,78���

 �$ 2 = ��* ∙ !�2 = 3,34�� ∙ '−0,533) =  −1,78���
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Fig. 16 Load on the columns with longitudinal bending moments for the construction after the modernisation. 

Rys.16 Obciążenie kolumny momentami zginającymi wzdłużnymi dla konstrukcji po modernizacji. 

Wypadkowy wzdłużny moment zginający 
kolumnę wynosi: 

MOMENTY ZGINAJĄCE RAMIĘ ZESPOŁU 

PODNOSZĄCEGO PODNOŚNIKA

Podnoszenie obiektów za pomocą ramion 
podnośnika wywołuje zginanie ramion. Wartość momentu 
zginającego ramię zależy od siły skupionej działającej na 
łapę ramienia oraz od odległości między kierunkiem 
działania tej siły a osią obrotu ramienia w zamocowaniu na 
wózku kolumny.  

Do analizy zginania ramion podnośnika 
określono maksymalne momenty zginające ramiona dla 
obu porównywanych konstrukcji podnośnika. 

Dla konstrukcji standardowej przy podnoszeniu 
pojazdu przyjęto następujące dane (Instrukcja pkt II, 
str. 7, rys. 7 i str. 8 rys. 9): 

 maksymalna masa podnoszona przez 1 ramię 
mSjmax = 1 330 kg, równa połowie dopuszczalnego 
obciążenia jednej z osi pojazdu, 

 maksymalna odległości miedzy kierunkiem 
działania tej siły od w/w obciążenia a osią obrotu 
ramienia w zamocowaniu na wózku lS1 = 1 500 
mm dla ramienia maksymalnie wysuniętego. 
Na podstawie powyższych danych przyjęto 

model do wyznaczenia maksymalnego momentu 
zginającego. W modelu podnoszenia przyjęto (Rys. 17): 

 maksymalna siła skupiona dla przyjętej 
maksymalnej masy podnoszonej przez 1 ramię 
wynosi: PSjmax = 13,05 kN, 

 maksymalna odległość kierunku działania w/w 
siły od miejsca zamocowania ramienia 
podnośnika na wózku lS1 = 1 500 mm. 

Obliczenie maksymalnego momentu zginającego 
ramię: 

A resultant longitudinal bending moment for the 
column is: 

BENDING MOMENTS OF THE LIFTING UNIT 

ARM

Lifting objects using the lift arms causes the arms to 
bend. The value of the bending moment for the arm 
depends on the concentrated force acting on the arm's lug 
and the distance between the direction of this force and the 
arm's rotation axis in the fitting on the column trolley.  
For the analysis of bending the lift arms, the maximum 
bending moments of the arms were determined for both 
compared structures. 

The following data was used for lifting the vehicle in 
the standard structure (Instruction section II, pg. 7, fig. 7, 
fig. 8 and fig. 9): 

 maximum weight lifted by 1 arm mSjmax = 1,330 
kg, equal to half of the permissible load of one of 
the vehicle’s axes, 

 maximum distances between the direction of this 
force from the loading mentioned above and the 
arm’s rotation axis in the fitting on the trolley lS1

= 1,500 mm for the arm at its maximum 
extension. 
On the basis of the above data, a model was 

adopted to determine the maximum bending moment. 
In the lifting model, the following were adopted (Fig. 16): 

 maximum concentrated force for the adopted 
maximum weight lifted by 1 arm is: PSjmax = 13,05 
kN, 

 maximum distance of the direction in which the 
above-mentioned force acts from the point of 
fixing the lift’s arm on the trolley lS1 = 1,500 mm. 

Calculation of the maximum bending moment of 
the arm: 

 �$ =  �$ 1 +  �$ 2 = 1,78 ��� − 1,78 ��� = 0 ���

 +��,- = ��*�,- ∙ "�1 = 13,05�� ∙ 1,5� =  19,58���
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Na podstawie wykresu określono moment gnący 
występujący w przekroju poprzecznym w odległości  
x1 = 1,07 m od miejsca zamocowania ramienia na wózku 
kolumny. Jest to przekrój ostatniego członu ramienia 
wysuwanego (przy maksymalnym wysunięciu) w miejscu 
jego „utwierdzenia” w części środkowej ramienia 
wysuwanego. Moment ten równy jest Mgs1 = 5,61 kNm. 

Dla konstrukcji po modernizacji przy 
podnoszeniu pokrywy komory dekompresyjnej przyjęto 
następujące dane: 

 masa podnoszona przez 1 ramię mmj = 340 kg, 
równa ¼ masy pokrywy wraz z zamontowanym 
wyposażeniem badawczym, 

 odległości między kierunkiem działania tej siły 
od w/w obciążenia a osią obrotu ramienia 
w zamocowaniu na wózku lm = 549 mm dla 
ramienia po modernizacji. 

On the basis of the diagram, the bending moment 
was determined in the transverse section at the distance of 
x1 = 1.07 m from where the arm is fixed on the column 
trolley. This is the section of the last element of the 
extendible arm (at the maximum extension) in the place of 
its ‘restraint’ in the middle part of the extendible arm. This 
moment is equal to Mgs1 = 5,61 kNm. 

The following data was assumed for the structure 
after the modernisation when lifting the decompression 
chamber lid: 

 the weight lifted by 1 arm mmj = 340 kg, equal to 
¼ of the weight of the lid and the fitted test 
equipment, 

 distances between the direction of this force from 
the loading mentioned above and the arm’s 
rotation axis in the fitting on the trolley lm = 549 
mm for the arm after the modernisation. 

Fig. 17 The diagram of the adopted model of lifting a vehicle with a standard construction lift to calculate bending moments for the arm and a graph tracking 
the bending moments acting on the transverse section of the arm. 

Rys. 17 Schemat przyjętego modelu podnoszenia pojazdu podnośnikiem o konstrukcji standardowej do wykonania obliczeń momentów zginających ramię 
oraz wykres momentów gnących działających na przekroje poprzeczne ramienia. 

Na podstawie powyższych danych przyjęto 
model do wyznaczenia maksymalnego momentu 
zginającego.  

W modelu podnoszenia przyjęto – Rys. 18: 

 maksymalna siła skupiona dla przyjętej 
maksymalnej masy podnoszonej przez jedno 
ramię wynosi Pmj = 3,34 kN, 

 odległość kierunku działania w/w siły od miejsca 
zamocowania ramienia podnośnika na wózku 
lm = 549 mm. 

On the basis of the above data, a model was 
adopted to determine the maximum bending moment.  

In the lifting model, the following were adopted – 
Fig 18: 

 maximum concentrated force for the adopted 
maximum weight lifted by one arm amounts to 
Pmj = 3,34 kN, 

 the distance of the direction in which the above-
mentioned force acts from the point where the 
lift arm is fixed on the trolley lm = 549 mm. 
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Fig. 18 The diagram of the adopted model for lifting the lid with the lift after the modernisation to calculate the bending moments for the arm and the diagram 
of bending moments acting on the transverse sections of the arm. 

Rys. 18 Schemat przyjętego modelu podnoszenia pokrywy podnośnikiem o konstrukcji po modernizacji do wykonania obliczeń momentów zginających ramię 
oraz wykres momentów gnących działających na przekroje poprzeczne ramienia. 

Obliczenie maksymalnego momentu zginającego 
ramię: 

ANALIZA PORÓWNAWCZA OBU 

ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH PODNOŚNIKA 

W ZAKRESIE DZIAŁAJĄCYCH NA ICH ELEMENTY 

OBCIĄŻEŃ OD MASY PODNOSZONEGO OBIEKTU

W Tabeli 2 przedstawiono porównanie obciążeń 
eksploatacyjnych (sił skupionych, nacisków na podłoże, 
momentów zginających elementy konstrukcji) 
działających na podnośnik w wersji standardowej  
i w wersji po modernizacji. 

Calculation of the maximum bending moment of 
the arm: 

COMPARATIVE ANALYSIS OF BOTH CAR LIFT 

STRUCTURAL SOLUTIONS WITH RESPECT TO THE 

LOADS OF THE LIFTED OBJECT ACTING ON THEIR 

ELEMENTS

Table 2 shows a comparison of the operating loads 
(concentrated forces, pressure on the ground, moments of 
bending the elements of the construction) acting on the car 
lift in its standard version and after the modernisation. 

 +� = ��* ∙ "� = 3,34�� ∙ 0,549� =  1,83�� 
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Tab. 2 

Comparison of the operating loads of the lift in the analysed construction solutions. 

Porównanie obciążeń eksploatacyjnych podnośnika w analizowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. 

No. The compared parameter The lift Notes 

with standard 
construction 

after the 
modernisation 

1. Maximum force acting on the lift
from the weight of the object being
lifted 

Psmax = 39,24 kN Pmmax = 13,34 kN Pmmax ˂ Psmax 
approx. three times 
lower 

2. Maximum vertical force acting on 
one lift column from the weight of the
object being lifted 

Psk = 19,62 kN Pmk = 6,67 kN Pmk ˂ Psk 
approx. three times 
lower 

3. Pressure on the ground under
one column 

psk = 0,112 N/mm2 pmk = 0,145 N/mm2 psk ≈ pmk 
comparable values 

4. Transverse bending moment for the
column 

Msz =11,54 kNm Mmz = 3,22 kNm Mmz ˂ Msz 
approx. three times 
lower 

5. Longitudinal bending moment for
the column: 

- maximum positive: MIsy1 = 20,01 kNm 
or 
MIIsy1 = 10,09 kNm 

constant value 
Mmy1 = 1,78 kNm 

Mmy1 ˂ Msy1min  
approx. six times lower 

- maximum negative: MIsy2= -5,70 kNm 
or 
MIIy2 = -11,31 kNm 

constant value 
Mmy2 = -1,78 kNm 

|Mmy2| ˂ |Msy2min|  
approx. three times 
lower 

- resultant: 
- for variation I 

- for variation II 

MIsy = 14,31 kNm 

MIIsy = - 1,22 kNm 

constant value 
Mmy = 0 kNm 

No resultant moment for 
the solution after the 
modernisation 

6. Lift arm bending moment 

- maximum Mgsmax =19,58 kNm Mgm = 1,83 kNm Mgm ˂ Mgsmax  
approx. ten times 
smaller 

- in the transverse section of the last 
element of the extendible arm 

Mgs1 = 5,61 kNm Mgm = 1,83 kNm Mgm˂ M gs1  
approx. three times 
lower 

Przeprowadzona analiza wytrzymałościowa 
rozwiązań konstrukcyjnych podnośnika w wykonaniu 
standardowym i po proponowanych zmianach umożliwiła 
wyciągnięcie następujących wniosków: 

1. Podstawowe obciążenie konstrukcji podnośnika 
po modernizacji siłami pionowymi wynikającymi 
z wielkości podnoszonej masy jest ok. trzykrotnie 
mniejsze w stosunku do rozwiązania 
standardowego. 

2. Momenty zginające kolumnę podnośnika po 
modernizacji są wielokrotnie mniejsze 
w stosunku do rozwiązania standardowego. 

3. Nie występuje wynikowy wzdłużny moment 
zginający kolumnę podnośnika po modernizacji, 
ponieważ obciążenie masą pokrywy jest 
symetryczne a długości ramion podnoszących są 
jednakowe. 

4. Moment zginający ramię podnośnika po 
modernizacji w przekroju poprzecznym 
w miejscu utwierdzenia jest ok. trzykrotnie 
mniejszy w stosunku do momentu dla tego 
samego przekroju w ramieniu wysuwanym dla 
rozwiązania standardowego. 

5. Maksymalny moment zginający ramię 
podnośnika po modernizacji w miejscu 
utwierdzenia jest ok. dziesięciokrotnie mniejszy 
w stosunku do momentu w miejscu utwierdzenia 

The strength analysis of the structural solutions of 
the car lift in its standard version and after the proposed 
changes made the following conclusions possible: 

1. The basic load on the lift's structure after the 
modernisation with vertical forces resulting from 
the size of the lifted weight is approximately 
three times lower than that of the standard 
solution. 

2. Bending moments for the column of the lift after 
the modernisation are many times lower than 
those in the standard solution. 

3. There is no resulting longitudinal bending 
moment for the column of the car lift after the 
modernisation because the weight load on the lid 
is symmetrical and the lengths of the lifting arms 
are the same. 

4. The bending moment in the lift arm after the 
modernisation in the transverse section at the 
point of restraint is approximately three times 
lower than the moment in the same section in the 
extendible arm for the standard solution. 

5. The maximum bending moment for the lift arm 
after the modernisation at the point of restraint is 
approximately ten times lower than the moment 
at the point of restraint of the extendible arm for 
the standard solution. This means that the shear 
forces acting on the arm's pivot pin connected 
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ramienia wysuwanego dla rozwiązania 
standardowego. Oznacza to, że siły ścinające 
sworzeń połączenia obrotowego ramienia  
z wózkiem podnośnika po proponowanych 
zmianach są również ok. dziesięciokrotnie 
mniejsze w stosunku do rozwiązania 
standardowego. Konstrukcja sworznia  
w połączeniu obrotowym nie została zmieniona. 

6. Wynikowe naciski na podłoże, na którym 
mocowane są kolumny dla obu rozwiązań 
konstrukcyjnych podnośnika są porównywalne. 
Wynika to z doboru odpowiedniej powierzchni 
łap podpór kolumn podnośnika po modernizacji 
w stosunku do przyjętych sił pionowych 
działających przy podnoszeniu pokrywy komory 
dekompresyjnej. 

STEROWANIE PRACĄ PODNOŚNIKA

Sterowanie pracą podnośnika, podczas jego 
standardowego użytkowania, odbywa się za pomocą 
panelu umieszczonego na jednej z kolumn. Umożliwia on 
wykonywanie następujących procedur: 

 podnoszenie lub opuszczanie pojazdu, 

 wyrównywanie i poziomowanie wysokości 
podnoszenia dla obu wózków kolumn, 

 doprowadzanie napięcia do silników 
napędowych, obracających śruby pociągowe, 
napędzające wózki podnoszące, 

 działanie podstawowej automatyki ruchu 
podnośnika jak m.in. wyłączniki krańcowe 
i elektroniczna synchronizacja poziomowania. 

Na Rys. 19 pokazano montowany na jednej  
z kolumn panel sterowania pracą podnośnika podczas jego 
standardowego użytkowania. 

 with the lift trolley are also approximately ten 
times lower than those in the standard solution 
after the proposed changes. The design of the 
pivot pin was not changed. 

6. The resulting pressures on the ground on which 
the columns are fixed is comparable for both lift 
designs. This results from the selection of an 
appropriate surface area for the support lugs of 
the lift columns after modernisation in relation to 
the adopted vertical forces at work when the 
decompression chamber lid is being lifted. 

LIFT OPERATION CONTROL 

Lift operation during its standard use is controlled 
by means of a panel placed on one of the columns. The 
panel enables the following procedures to be performed: 

 lifting or lowering the vehicle, 

 aligning and levelling the lifting height for both 
column trolleys, 

 voltage supply to the propulsion engines that 
rotate the lead screws, which in turn drive the lift 
trolleys, 

 operation of the basic lift movement automation, 
such as limit switches and digital levelling 
synchronisation. 

Fig. 19 shows the control panel that is mounted 
on one of the columns during its standard use. 

Fig. 19 Standard control panel that operates the lift. 

Rys. 19 Standardowo montowany panel sterowania pracą podnośnika. 
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Na panelu sterującym zamontowano wyłącznik 
główny doprowadzający zasilanie do podnośnika. W jego 
dolnej części umieszczono trzy przyciski oraz trzy lampki 
kontrolne o następującym przeznaczeniu (Instrukcja, str. 
11): 

 przycisk: podnoszenie do góry, 

 przycisk: opuszczanie w dół, 

 przycisk: opuszczanie w dół w końcowej fazie 
wraz z włączonym sygnałem ostrzegawczym, 

 lampki kontroli synchronizacji: Line 1, Syncro 4, 
Alarm 5. 
Praca podnośnika odbywa się z jedną prędkością 

w obu kierunkach. Nierównomierność w podnoszeniu 
obiektów pomiędzy kolumnami wynika  
z nierównomiernej pracy silników elektrycznych. 
Powoduje to zróżnicowanie w wysokości położenia 
wózków podnoszących. W takim przypadku następuje 
przechylenie się pojazdu na jedną ze stron. Procedurę 
ponownego poziomowania ma zapewniać wbudowana  
w panel sterowania elektroniczna synchronizacja.  
W przypadku wystąpienia różnicy poziomów większej niż 
50 mm podnośnik zatrzymuje się. Występowanie takiej 
sytuacji oznacza, że urządzenie charakteryzuje się małą 
precyzją procesu unoszenia.  

Z punktu widzenia standardowego 
przeznaczenia podnośnika cecha ta nie ma większego 
znaczenia w przypadku prac warsztatowych. 

W procesie planowanej modernizacji 
podnośnika, precyzja unoszenia górnej pokrywy komory 
dekompresyjnej ma bardzo istotne znaczenie. Wynika to  
z faktu, że uszczelnienie górnej, ruchomej pokrywy ze 
stacjonarnym kołnierzem wspawanym w korpus komory 
dekompresyjnej, zaprojektowano w postaci 2 uszczelek 
typu „oring” wykonanych z silikonu (gumy odpornej na 
tlen). W tym rozwiązaniu szczelność zbiornika uzyskuje się 
pomiędzy cylindryczną, wewnętrzną powierzchnią 
kołnierza zbiornika, a boczną powierzchnią ruchomej 
pokrywy, uszczelkami umieszczonymi w rowkach 
pokrywy.  

Na Rys. 20 pokazano rozwiązanie konstrukcyjne 
uszczelnienia ruchomej pokrywy górnej względem 
korpusu komory dekompresyjnej. 

Ze względu na poprawność uszczelnienia, 
konstrukcyjny luz pomiędzy obu częściami wymagany jest 
na poziomie dziesiątek milimetra. Stan ten jednoznacznie 
wskazał, że posadowienie pokrywy w kołnierzu 
ustalającym, wymaga stosunkowo dużej precyzji. 
Parowanie tych części musi przebiegać osiowo, a pokrywa 
i kołnierz muszą być wzajemnie wypoziomowane, aby 
zapobiec ewentualnemu „zakleszczeniu się” pokrywy  
w kołnierzu. 

A main switch that supplies power to the lift is 
mounted on the control panel. In its lower part there are 
three buttons and three indicator LEDs for the following 
purpose (Instruction, pg. 11): 

 button: lifting up, 

 button: lowering down, 

 button: lowering down in the final phase with the 
warning signal activated, 

 synchronisation control LEDs: Line 1, Syncro 4, 
Alarm 5. 
The lift is operated at the same speed in both 

directions. Uneven lifting of objects between columns is 
due to uneven operation of the electric motors. This results 
in differences in the height of the lifting trolleys. In such  
a case, the vehicle tilts to one side. The re-levelling 
procedure is to be ensured by a digital synchronisation 
built into the control panel. If the level difference exceeds 
50 mm, the lift stops. The occurrence of such a situation 
means that the device is characterised by a low degree of 
precision. From the point of view of standard use of the lift, 
this feature does not significantly affect work at the garage. 

In the process of the planned modernisation of 
the lift, the precision of lifting the top lid of the 
decompression chamber is very important. This is due to 
the fact that the top mobile lid with a stationary flange 
welded into the body of the decompression chamber was 
sealed with 2 O-rings made of silicone (oxygen-resistant 
rubber). In this solution, the tightness of the tank is 
achieved between the cylindrical inner surface of the tank 
flange and the side surface of the movable cover with 
gaskets placed in the grooves of the lid. 

Figure 20 shows the design solution for sealing the 
movable top lid in relation to the decompression chamber 
body. 

With regard to the correctness of sealing,  
a structural clearance of tenths of a millimetre between the 
two parts is required. This state clearly indicated that the 
positioning of the lid in the flange requires relatively high 
precision. Coupling of these parts must be axial and the lid 
and the flange must be aligned to prevent any ‘jamming’ of 
the lid in the flange. 
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Fig. 20 Design solution for sealing the movable top lid in relation to the decompression chamber body. 

Rys. 20 Rozwiązanie konstrukcyjne uszczelnienia ruchomej pokrywy górnejwzględem korpusu komory dekompresyjnej. 

Uwzględniając występujące uwarunkowania 
uznano, że modernizacja podnośnika, pod względem pro-
wadzenia procesu unoszenia i opuszczania pokrywy, 
powinna zapewniać m.in.: 

 precyzyjne sterowanie zmiennymi prędkościami 
wózków podnoszących, 

 precyzyjne poziomowanie pokrywy względem 
komory dekompresyjnej (zbiornika) w taki 
sposób, aby następowało równomierne 
wprowadzanie jej bocznej części uszczelniającej 
do kołnierza ustalającego w stacjonarnym 
zbiorniku ciśnieniowym. 

Do rozwiązania tego problemu przyjęto, że: 

 dokładna regulacja prędkości unoszenia  
i opuszczania na różnych wysokościach powinna 
odbywać się za pomocą falowników napięcia 
podłączonych do silników elektrycznych, 
zamontowanych na kolumnach podnośnika, 

 regulowanie poziomego ustawienia ruchomej 
pokrywy komory dekompresyjnej, względem 
stacjonarnie ustawionego kołnierza ustalającego, 
powinno odbywać się w czasie rzeczywistym za 
pomocą precyzyjnej poziomicy elektronicznej, 

 całością procesu podnoszenia i opuszczania 
pokrywy po modernizacji powinien sterować 
komputer za pomocą opracowanego do tego celu 
oprogramowania. 
Analiza schematu elektrycznego podnośnika 

(Instrukcja, str. 17) wykazała, że możliwym jest 
równoległe wpięcie się do istniejącej w podnośniku 
instalacji z nowymi elementami wykonawczymi, 
sterowanymi oprogramowaniem komputerowym. 
Oznacza to, że prace modernizacyjne nie spowodowałyby 
poważnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej. 
Sterowanie pracą urządzenia możliwe byłoby zarówno 
oryginalnym, standardowym panelem lub po przełączeniu 
układem cyfrowym. 

W celu dodatkowego zabezpieczenia pracy 
podnośnika uznano, że należałoby go wyposażyć w dwie 
pary dodatkowych wyłączników krańcowych, 
umieszczonych na jednej z kolumn pomiędzy 
wyłącznikami zamontowanymi fabrycznie. Ich zadaniem  

Taking into account the existing conditions, it 
was concluded that the modernisation of the lift, in terms 
of carrying out the process of lifting and lowering the lid, 
should ensure, inter alia: 

 precise control of variable speeds of the lifting 
trolleys, 

 precise levelling of the lid in relation to the 
decompression chamber (tank) in such a way 
that its side sealing part is evenly inserted into 
the flange in the stationary pressure tank. 

To solve this problem, it has been assumed that: 

 precise adjustment of the lifting and lowering 
speed at different heights should be done by 
means of voltage inverters connected to electric 
motors, mounted on the elevator columns, 

 horizontal adjustment of the decompression 
chamber lid in relation to the stationary flange 
should be done in real time by means of a precise 
digital level, 

 the whole process of raising and lowering the lid 
after modernisation should be controlled by 
a computer using software specially developed 
for this purpose. 
The analysis of the electric lift diagram 

(Instruction, pg. 17) has shown that it is possible to make 
a parallel connection to the existing installation in the lift 
with new actuators controlled by computer software. This 
means that the modernisation works would not result in 
any major changes to the existing electrical installation. It 
would be possible to control the operation of the device 
either with the original standard panel or with a digital 
system. 

In order to further secure the operation of the lift, 
it was considered appropriate to equip the lift with two 
pairs of additional limit switches located on one of the 
columns between the switches originally installed. Their 
task would be to disconnect the power supply if the 
required range of operation was exceeded during lifting 
and lowering (Fig. 1) or if one of the switch pairs was 
damaged. 
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byłoby odłączanie zasilania urządzenia w przypadku 
przekroczenia wymaganego zakresu działania przy 
podnoszeniu i opuszczaniu (Rys. 1) lub uszkodzenia jednej 
z par wyłączników. 

Na Rys. 21 przedstawiono schemat funkcjonalny 
instalacji elektrycznej podnośnika, na którym kolorem 
żółtym zaznaczono proponowane elementy dodatkowe. 

Na Rys. 22 pokazano proponowany układ 
wyłączników krańcowych na jednej z kolumn podnośnika. 

Fig. 21 shows a functional diagram of the 
electrical installation of the lift in which the proposed 
additional elements are marked in yellow. 

Fig. 22 shows the proposed limit switch system 
on one of the lift columns. 

1 - SPS - Standard control panel for a two-column 254 S/4 lift 
2 - PSZ - Control panel for a modernised lift  
3 - RE - Electric switchgear with safeguards 
4 - PZ - Power switch for the column motors of the lift 
M1 - Electric motor of the left column 
M2 - Electric motor of the right column 

Fig. 21 Proposed functional diagram for the electrical installation of the lift. 

Rys. 21 Proponowany schemat funkcjonalny instalacji elektrycznej podnośnika. 

Fig. 22 Proposed arrangement of limit switches on one of the lift columns 1, 2 - limit switches in the standard design of the lift,3 ÷ 7 - additional limit switches 
for lifting the lid. 

Rys. 22 Proponowany układ wyłączników krańcowych na jednej z kolumn podnośnika 1, 2 – wyłączniki krańcowe w standardowej konstrukcji podnośnika, 
3 ÷ 7 – dodatkowe wyłączniki krańcowe w przypadku podnoszenia pokrywy. 
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Na Rys. 23 pokazano proponowany interfejs 
oprogramowania do sterowania pracą podnośnika za 
pomocą oprogramowania komputerowego projektu 
informatyka mgr inż. Arnolda Dziambora pracownika 
ZTPP AMW. 

Fig. 23 shows the proposed software interface for 
operating the lift using computer software designed by 
Arnold Dziambor, M.Sc. Eng, an employee of the 
Department of Underwater Works Technology at the 
Polish Naval Academy. 

Symbols: 

1 - Ethernet LED indicator 
2 - neutralisation of the digital level 
3 - LED indicator of correct communication with the level 
4 - LED indicator of correct communication with the relay modules 
5 - current value of level deviation from the level of the 

 decompression chamber lid at rest in [mm/m] 
6 - correction value of the level after neutralisation in [mm/m] 
7 - start-stop button for the lid downward motion 
8 - start-stop button for the lid upward motion 
9 - LED indicator of the mechanical lock of the lid 

10 - LED indicator of the lifting trolley motion on the right column 
11 - LED indicator of the lifting trolley motion on the left column 
12 - LED indicator of reaching the lid’s low position  
13 - LED indicator of reaching the level of the lid’s screws 
14 - LED indicator of the current positioning of the lid in real time 
15 - LED indicator of reaching the lid’s top position 
16 - selector switch for the allowable deviation limit of the lid in [mm/m] 
17 - programme termination switch 

Fig. 23 The proposed software interface for controlling the operation of the lift using a computer.

Rys. 23 Proponowany interfejs oprogramowania do sterowania pracą podnośnika za pomocą komputera. 

WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych, 
podstawowych obliczeń wytrzymałościowych oraz 
propozycji niezbędnych zmian w konstrukcji podnośnika 
można stwierdzić, że: 

 w żadnym przypadku proponowane zmiany 
konstrukcyjne, które należałoby wykonać 
w procesie modernizacji, nie wpłyną na 
pogorszenie właściwości wytrzymałościowych 
urządzenia. Zdaniem autorów jest to 
jednoznaczne z utrzymaniem dotychczasowych 
walorów użytkowych podnośnika. Wynika to 
m.in. z faktu, że znaczne obniżenie ciężaru 
podnoszonej masy, zmniejszenie rozstawu 
kolumn i skrócenie ramion podnoszących, 
powoduje ok. trzykrotne obniżenie obciążeń 
elementów składowych maszyny, 

 zmiana podmiotu (przedmiotu) unoszenia 
z samochodu na pokrywę zbiornika 
ciśnieniowego nie zmienia podstawowej funkcji 
urządzenia, jaką jest pionowe 
podnoszenie/opuszczanie określonego ciężaru w 
zakresie dopuszczalnej, standardowej wysokości 
i w zbliżonym do standardowego sposobie 
użytkowania układzie przestrzennym, 

 umieszczenie kolumn podnoszących na 
dodatkowych podporach, które powinny być 
zamontowane w zagłębieniu i odpowiednio 
przymocowane do podłoża, zbliżone jest pod 
względem wytrzymałości do warunków 

CONCLUSIONS 

On the basis of the conducted basic strength 
calculations and proposals for necessary changes in the 
lift's structure it can be stated that: 

 the proposed structural changes which should be 
implemented in the modernisation process will 
in no case detract from the structural strength of 
the device. In the authors’ opinion, this is 
synonymous with maintaining the previous 
utility values of the lift. It results from the fact 
that there is a significant reduction of the lifted 
weight, a reduction in the spacing of the columns 
and a shortening of the lifting arms resulting in 
a three-fold reduction in the loads on the 
machine’s components; 

 the exchanging of the lifted object, from a car to 
that of a lid of a pressure tank, does not change 
the basic function of the device, which is the 
vertical lifting/lowering of a specific weight 
within an acceptable, standard height and in 
a spatial system similar to the standard use; 

 the positioning of the lifting columns on 
additional supports, which should be installed in 
a trench and properly fixed to the ground, is 
similar in strength to the conditions described in 
the instructions for use of the device. The 
supports align the column bases with the surface 
of the room; 

 a structural change of the lugs mounted on the 
lifting arms, consisting in the axial addition of
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posadowienia opisanych w instrukcji obsługi 
urządzenia. Podpory zrównują podstawy kolumn 
z powierzchnią pomieszczenia, 

 zmiana konstrukcyjna łap, zamontowanych na 
ramionach unoszących, polegająca na osiowym 
dodaniu trzpienia ustalającego, powinna 
zabezpieczyć przed możliwością zsunięcia się 
podnoszonej pokrywy zbiornika. W połączeniu 
z fabrycznie zainstalowanymi w obu kolumnach 
mechanizmami zatrzymującym gwałtowny 
spadek wózków unoszących [4], zestaw ten 
zwiększa bezpieczeństwo użytkowania 
podnośnika, 

 wprowadzenie komputerowego systemu 
sterowania procesem podnoszenia/opuszczania 
powinno znacznie zwiększyć precyzję 
zamykania/otwierania pokrywy zbiornika 
ciśnieniowego. Należy zauważyć, że zdalne 
sterowanie jej unoszeniem zwiększa 
bezpieczeństwo obsługi urządzenia. Pulpit 
sterujący można umieścić w większej odległości 
od podnośnika i związanej z nim strefy 
zagrożenia. 

a locking pin, should prevent the lifted tank lid 
from slipping. In combination with the 
mechanisms that stop the rapid drop of lift 
trolleys originally installed in both columns [4], 
this set increases the safety of lift usage; 

 the introduction of a computer control system for 
the process of lifting/lowering should 
significantly increase the precision of 
closing/opening the lid of the pressure tank. It 
should be noted that remote control of lifting the 
lid increases the operational safety of the device. 
The control panel can be placed at a greater 
distance from the lift and the associated danger 
zone. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

This article is related thematically to two of our earlier publications, which demonstrated full equivalence of statistical and phenomenological methods in the 
description of physical gas adsorption on the surface of a solid body, and the fundamental possibility of analytical solution of adsorbate-adsorbate association 
problems in the entire multi-layer adsorption phase. The quasi-chemical scheme of secondary interactions leading to the formation of horizontal multimolecular 
adsorption complexes has been elaborated. A new adsorption equation was formulated taking into account the dimerisation of adsorbed molecules in the 
whole adsorption phase, as well as the influence of topography of the binding sites of adsorbent surfaces on the form of this solution. 
Keywords:  adsorption, surface homogeneity, adsorbate-adsorbate association, adsorption multiple layers. 

Niniejszy artykuł nawiązuje tematycznie do dwóch naszych wcześniejszych publikacji, w których wykazano pełną równoważność metod: statystycznej  
i fenomenologicznej w opisie fizycznej adsorpcji gazu na powierzchni ciała stałego  oraz zasadniczą możliwość analitycznego rozwiązania problemu asocjacji 
adsorbat-adsorbat w całej wielowarstwowej, fazie adsorpcyjnej. Udokładniono quasi-chemiczny schemat oddziaływań wtórnych prowadzących do powstania 
poziomych wielocząsteczkowych kompleksów adsorpcyjnych. Sformułowano nowe równanie adsorpcji uwzględniające dimeryzację zaadsorbowanych 
cząsteczek w całej fazie adsorpcyjnej, a także wpływ topografii miejsc wiążących powierzchni adsorbentu na postać tego rozwiązania. 
Słowa kluczowe: adsorpcja, homogeniczność powierzchni, asocjacja adsorbat-adsorbat, wielowarstwa adsorpcyjna. 

Данная статья тематически связана с нашими двумя предыдущими публикациями, в которых показана полная равноценность статистического 
и феноменологического метода в описании физической адсорбции газа на поверхности твердого тела, а также принципиальная возможность 
аналитического решения проблемы ассоциации адсорбент-адсорбент во всей многослойной адсорбционной фазе. Уточнена квазихимическая 
схема вторичных воздействий, ведущих к образованию горизонтальных многомолекулярных адсорбционных комплексов. Сформулировано новое 
уравнение адсорбции с учетом димеризации адсорбированных молекул во всей абсорбционной фазе, а также влияние топографии вяжущих мест 
поверхности адсорбента на форму этого решения. 
Ключевые слова: адсорбция, гомогенность поверхности, ассоциация адсорбент-адсорбент, адсорбционная многослойность. 

Dieser Artikel bezieht sich thematisch auf zwei unserer früheren Publikationen, die die volle Gleichwertigkeit der Methoden aufzeigten: die statistische und 
die phänomenologische Methode bei der Beschreibung der physikalischen Gasadsorption auf der festen Oberfläche und die grundlegende Möglichkeit der 
analytischen Lösung des Problems der Adsorbat-Adsorbat-Verbindung in der gesamten mehrschichtigen, Adsorptionsphase. Ausgearbeitet wurde das quasi-
chemische Schema der sekundären Wechselwirkungen, die zur Bildung horizontaler multimolekularer Adsorptionskomplexe führen, weiter wurden eine neue 
Adsorptionsgleichung unter Berücksichtigung der Dimerisierung von adsorbierten Molekülen in der gesamten Adsorptionsphase sowie der Einfluss der 
Topographie von Standorten, die die adsorbierenden Oberflächen binden, auf die Form dieser Lösung formuliert. 
Schlüsselwörter: Adsorption, Oberflächenhomogenität, Adsorbat-Adsorbat-Zuordnung, Adsorptionsmultilayer. 

Este artículo se asocia temáticamente a dos de nuestras publicaciones anteriores, que mostraron una equivalencia total de métodos: estadísticos 
y fenomenológicos en la descripción de la adsorción física de gases en la superficie de un cuerpo sólido y la posibilidad fundamental de solución analítica 
de la asociación adsorbato-adsorbato en toda la fase de adsorción multicapa. Se ha aclarado el esquema cuasiquímico de las interacciones secundarias 
que conducen a la formación de complejos de adsorción multimoleculares horizontales. Se formuló una nueva ecuación de adsorción teniendo en cuenta la 
dimerización de las moléculas adsorbidas en toda la fase de adsorción, así como el efecto de la topografía de los sitios que asocian las superficies del 
adsorbente en la forma de esta solución. 
Palabras clave: adsorción, homogeneidad de la superficie, asociación adsorbato - adsorbato, adsorción multicapa. 
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WSTĘP 

Przedstawiona w naszych poprzednich 

publikacjach [1,2] propozycja opisu asocjacji adsorbat-

adsorbat zaowocowała nowymi równaniami adsorpcji 

pojedynczego gazu na homogenicznej powierzchni stałego 

adsorbatu. W pierwszej z cytowanych prac dowiedziono 

pełnej równoważności pomiędzy metodą 

termodynamiczno-statystyczną i opisem bazującym na 

prawach równowagi chemicznej, przy czym rozważania 

ograniczono do przypadku adsorpcji monowarstwowej. 

Celem drugiego artykułu było, natomiast, wykazanie 

zasadniczej możliwości rozszerzenia opisu na przypadek 

wielowarstwowej fazy adsorpcyjnej bez konieczności 

zakładania, jak to uczynili Berezin i Kisielew [3], 

odmiennych modeli zjawiska dla, odpowiednio, pierwszej 

i pozostałych warstw adsorpcyjnych. Przedstawione 

rozwiązanie otrzymano zakładając „poziomą” dimeryzację 

adsorbat-adsorbat w całej, nieskończenie 

wielowarstwowej fazie adsorpcyjnej, a w opisie stanu 
równowagi zastosowano, bez modyfikacji, schemat 

Berezina i Kisielewa [3-5]. W konkluzji artykułu, obok 

oceny wymienionych założeń, podkreślono i to, że 

skończona postać rozwiązania wymagała przyjęcia 

fizycznie nieoczywistego warunku zbieżności 

odpowiednich szeregów nieskończonych. 

Niniejsza praca, kontynuując tematykę adsorpcji 

wielowarstwowej, przedstawia równocześnie propozycję 

uwolnienia modelu od dwóch spośród trzech powyższych 

ograniczeń. Rozważania dotyczące (nadal) dimeryzacji 

zaadsorbowanych molekuł oparto na odpowiednio 

zmodyfikowanym schemacie quasi-chemicznym,  

w którym liczba warstw może przyjmować dowolną  

(skończoną lub nieskończoną) wartość. Ponadto  

w finalnym równaniu adsorpcji uwzględniono także, 

nieobecny w koncepcji Berezina i Kisielewa, aspekt 

rozgałęzionej topografii miejsc adsorpcyjnych. 

Przyjęty w pracy obraz fazy adsorpcyjnej wynika 

z następujących założeń: 

 powierzchnia stałego adsorbentu zawiera 

B identycznych miejsc wiążących będących 

centrami lokalizacji pierwszej warstwy 

adsorpcyjnej, 

 każde miejsce adsorpcyjne może wiązać co 

najwyżej jedną molekułę adsorbatu, 

 adsorpcja pojedynczego składnika gazowego ma 

charakter, zasadniczo, wielowarstwowy, przy 

czym miejscami wiążącymi dla molekuł 

którejkolwiek z warstw dalszych są wyłącznie 

molekuły warstwy bezpośrednio niższej, 

 podobnie jak w modelu Brunauera, Emmeta 

i Tellera [6], stała równowagi oddziaływań 

adsorptyw-adsorbat jest, niezależnie od numeru 

warstwy, równa odwrotności ciśnienia pary 

nasyconej adsorptywu, 1/ps, 

 molekuły każdej warstwy adsorpcyjnej mogą 

ulegać horyzontalnej dimeryzacji, przy czym 
stała równowagi tego procesu, K2, ma jednakową 

wartość w całej fazie adsorpcyjnej, 

 adsorptyw jest gazem doskonałym. 

Odpowiadające powyższemu obrazowi typy 

kompleksów konstytuujących fazę adsorpcyjną 

przedstawiono na Rysunku 1. Każdy z czterech poziomów 

ilustracji uzupełniono oznaczeniami tych kompleksów  

(a) oraz ogólnym kodem liczby ich molekuł (b). 

INSTRODUCTION 

The proposal for the description of adsorbate-

adsorbate association presented in our previous 

publications [1,2] resulted in new equations for the 

adsorption of a single gas on a homogeneous surface of  

a solid adsorbate. In the first of the quoted papers, full 

equivalence between the thermodynamic-statistical 

method and the description based on the laws of chemical 

equilibrium was proved, with the considerations limited to 

the case of monolayer adsorption. The aim of the second 

article was, however, to demonstrate the fundamental 

possibility of extending the description to the case of  

a multilayer adsorption phase without the need to assume, 

as Berezin and Kisielev did [3], different models of the 

phenomenon for, respectively, the first and the subsequent 

adsorption layers. The presented solution was obtained 

assuming "horizontal" adsorbate-adsorbate dimerisation 

in the whole, infinitely multi-layered adsorption phase. 

The equilibrium state was described using, without 
modification, the Berezin and Kisielev schemes [3-5]. In 

the conclusion of the paper, besides the evaluation of the 

above-mentioned assumptions, it was emphasised that the 

finite form of the solution required the adoption of the 

physically unobvious condition of convergence of the 

respective infinite series. 

This paper, continuing the subject of multilayer 

adsorption, presents at the same time a proposal of freeing 

the model from two of the above three limitations. 

Considerations (still) concerning the dimerisation of 

adsorbed molecules are based on a modified quasi-

chemical scheme, in which the number of layers can take 

any value (finite or infinite). Moreover, in the final 

adsorption equation, the aspect of branched topography of 

adsorption sites, absent from Berezin's and Kisielev's 

concepts, was also taken into account. 

The image of the adsorption phase adopted in the 

paper is based on the following assumptions: 

 the surface area of the solid adsorbent contains 

B identical binding sites as the centres for the 

location of the first adsorption layer, 

 each adsorption site may bind at most one 

adsorbate molecule, 

 the adsorption of a single gaseous component is, 

in principle, multi-layered, with only the lower 

immediate layer molecules being bound to the 

molecules in either of the further layers, 

 similarly as in the Brunauer, Emmet and Teller 

model [6], the constant of equilibrium of 

adsorptive-adsorbate interactions is, regardless 

of the layer number, equal to the inverse 

pressure of the saturated steam of the adsorptive, 

1/ps, 

 the molecules of each adsorption layer may be 

horizontally dimerised, with the process 

equilibrium constant, K2, being of equal value 

throughout the adsorption phase, 

 the adsorptive is an ideal gas. 

The types of complexes constituting the 
adsorption phase corresponding to the above image are 

presented in Figure 1. Each of the four illustration levels is 

supplemented with the symbols of these complexes (a) and 

the general code of the number of their molecules (b). 
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Rys. 1 Typy kompleksów adsorpcyjnych oraz odpowiadające im oznaczenia. 

Fig. 1 Types of adsorption complexes and corresponding denotations. 

W stanie równowagi termodynamicznej układu 

zanikają wszelkie przepływy wielkości ekstensywnych,  

a intensywne odpowiedniki tych wielkości osiągają 

niezmienne w czasie wartości równowagowe. Nie 

wyklucza to, oczywiście, mikroskopowych fluktuacji tych 

wartości; średniowane po czasie są one jednak, zgodnie  

z teorią [7], odwrotnie proporcjonalnie do liczby molekuł, 
a więc nieistotne w układach makroskopowych. W naszym 

przypadku oznacza to, że zarówno ciśnienie adsorptywu, 

jak i koncentracje poszczególnych kompleksów 

adsorpcyjnych (wyrażone, na przykład, w ułamkach 

molowych lub cząsteczkowych) określone są poprzez 

odpowiednie stałe izotermiczne, to jest stałą Langmuira, 

K1, stałą dimeryzacji K2 oraz stałą kondensacji 1/ps. 

Zgodnie z prezentowaną tu koncepcją, podstawę dla 

sformułowania wyrażeń na te stałe stanowi poniższy 

schemat oddziaływań międzycząsteczkowych w układzie 

adsorpcyjnym; 

(I) oddziaływania pierwotne (adsorptyw-

adsorbent): � � �����
gdzie M i S oznaczają, odpowiednio, molekułę adsorptywu 

oraz wolne miejsce wiążące na powierzchni adsorbentu. 

In the state of thermodynamic equilibrium of the 

system, all flows of extensive quantities disappear, and 

intensive equivalents of these quantities reach equilibrium 

values unchangeable over time. This does not exclude, of 

course, microscopic fluctuations of these values; however, 

averaged over time they are, according to the theory [7], 

inversely proportional to the number of molecules, and 
thus irrelevant in macroscopic systems. In our case, this 

means that both the adsorptive pressure and the 

concentrations of individual adsorption complexes 

(expressed, for example, in molar or molecular fractions) 

are determined by appropriate isothermal constants, i.e. 

the Langmuir constant, K1, the dimerisation constant K2 

and the condensation constant 1/ps. According to the 

presented concept, the basis for formulating expressions 

for these constants is the following diagram of 

intermolecular interactions in the adsorption system; 

(I) primary interactions (adsorptive-adsorbent): 

� � �����
where M and S are respectively the adsorptive molecule 

and the free binding area on the surface of the adsorbent. 
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W stanie równowagi [1] 

�� = 	
�(�	�)  (1) 

gdzie N’ jest liczbą molekuł adsorptywu w pierwszej 

warstwie adsorpcyjnej. 

(II) oddziaływania wtórne (adsorptyw-adsorbat oraz 

adsorbat-adsorbat): 

� � ���� ��� � ���� ��⋮� �  ������ ���� �  ���� ��,�� � ��,�
�

� ��,�
� � ��,�

�

� ��,�⋮� �  ����,�
�

� ��,�� � ��,�
�

� ��,�� � ��,�
�

� ��,�� � ��,�
�

� ��,�⋮� � ��,�
�

� ��,�� � ��,�
�

� ��,�� � ��,���
�

� ��,� 
Zgodnie z założeniem (iv) i (v), wyrażenia na 

stałe równowagi przedstawiają się, w kolejności 

powyższych równań stechiometrycznych, następująco: 

��� = 	��	�   (2) ��� = 	��	�   (3) ⋮��� = 	��	��
   (4) �� = 	
,
	
� (� − �� � �� )   (5) 

��� = 	�,
�	
,
   (6) 

��� = 	�,
�	�,
   (7) ⋮��� = 	�,
�	��
,
   (8) 

��� �� = 	�,��	�,
   (9) 

��� �� = 	�,��	�,
   (10) 

��� �� = 	�,��	�,�   (11) ⋮��� �� = 	�,��	�,
   (12) 

��� �� = 	�,��	�,�   (13) ⋮��� �� = 	�,��	�,��
   (14) 

Podkreślmy w tym miejscu, że równanie (5) 

wyraża drugą, obok założenia (v), różnicę pomiędzy 

naszym opisem, a koncepcją Berezina i Kisielewa. Nawias 

po prawej stronie tego równania zawiera liczbę molekuł 

wszystkich indywiduów konstytuujących równowagę 

adsorpcyjną, to jest wolnych miejsc wiążących w liczbie  

In the state of equilibrium [1] 

�� = 	
�(�	�)  (1) 

where N' is the number of adsorption molecules in the first 

adsorption layer. 

(II) secondary interactions (adsorptive-adsorbate and 

adsorbate-adsorbate): 
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In accordance with assumption (iv) and (v), the 

expressions of equilibrium constants are, in the order of 

the above stoichiometric equations, as follows: 

��� = 	��	�   (2) ��� = 	��	�   (3) ⋮��� = 	��	��
   (4) �� = 	
,
	
� (� − �� � �� )   (5) 

��� = 	�,
�	
,
   (6) 

��� = 	�,
�	�,
   (7) ⋮��� = 	�,
�	��
,
   (8) 

��� �� = 	�,��	�,
   (9) 

��� �� = 	�,��	�,
   (10) 

��� �� = 	�,��	�,�   (11) ⋮��� �� = 	�,��	�,
   (12) 

��� �� = 	�,��	�,�   (13) ⋮��� �� = 	�,��	�,��
   (14) 

It is important to underline here that equation 

(5) expresses the second, next to the assumption (v), 

difference between our description and the concept of 

Berezin and Kisielev. The parenthesis to the right of this 

equation contains the number of molecules of all 

constituents of the adsorption equilibrium, i.e. the free  
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B-N’ oraz poszczególnych kompleksów w liczbie Nas. 

Szczegółowe uzasadnienie dla uwzględnienia tego 

czynnika przedstawia nasza wcześniejsza publikacja [1]. 

Tutaj zauważmy jedynie, że bez niego stała K2 nie byłaby 

wielkością intensywną. 

Zgodnie z przyjętym obrazem fazy adsorpcyjnej 

(Rys. 1), całkowitą liczbę molekuł adsorbatu,  

N, przedstawia wyrażenie: 

� = ∑ "�# � ∑ (" � $)�#,%�%&#'��#'� (15) 

Z kolei N’ oraz Nas dane są wzorami: 

�� = ∑ �#�#'� � 2 ∑ �#,%�%&#'� (16) 

oraz 

�� = ∑ �#�#'� � ∑ �#,%�%&#'� (17) 

Konkretyzacja powyższych zależności możliwa 

jest dzięki układowi równań (2)-(14). Pomijając żmudne 

przekształcenia możemy zapisać: 

� = ��) � ��,�*,   (18) �� = ��+ � ��,�,   (19) 

oraz 

�� = ��+ � �� ��,�,   (20) 

gdzie dla n warstw adsorpcyjnych 

+ = ��-�
��-   (21) , = ���- , .��(/�-�)�

��/�-� −  ℎ� ��(/�-)�
��/�- 1   (22) 

* = �(��-)� 22(1 − ℎ)��ℎ� ���(/�-�)��
4(���)(/�-�)�
(��/�-�)� � (2 −

ℎ) ��(/�-�)�
��/�-� − ℎ� 5(1 ℎ)�ℎ ���(/�-)��
4(���)(/�-)�

(��/�-)�  (2 �
6 � (6 � 1)ℎ) ��(/�-)�

��/�- 78   (23) 

oraz 

) = ��(�4�)-�4�-�9

(��-)�   (24) 

Powyżej h oznacza ciśnienie względne 

adsorptywu (zgodnie z definicją, h=p/ps). Wzory (21)-(24) 

przyjmują mniej skomplikowaną postać dla kilku 

pierwszych wartości n, a także dla n �∞. W tym ostatnim 

przypadku obowiązuje jednak warunek (K2h2)<1, co 

wobec podwójnej nierówności, 0<h≤1, oznacza, dla 

pełnego zakresu h, jeszcze większą restrykcyjność,  

a mianowicie: K2<1. 

Odpowiednie wyrażenia dla kilku 

przykładowych wartości n przedstawiono w Tabeli 1. 

binding sites in the number B-N' and the individual 

complexes in the number Nas. Detailed justification for 

considering this factor is presented in our earlier 

publication [1]. We only note here that without it the 

constant K2 would not be an intensive quantity. 

According to the assumed image of the 

adsorption phase (Fig. 1), the total number of adsorbate 

molecules, N, is represented by the expression: 

� = ∑ "�# � ∑ (" � $)�#,%�%&#'��#'�   (15) 

N’ and Nas, on the other hand, are given in the formulas:

�� = ∑ �#�#'� � 2 ∑ �#,%�%&#'�   (16) 

and 

�� = ∑ �#�#'� � ∑ �#,%�%&#'�   (17) 

The specification of the above relationships is 

possible thanks to the set of simultaneous equations (2)-

(14). Aside from tedious transformations, we can write 

down: 

� = ��) � ��,�*,   (18) �� = ��+ � ��,�,   (19) 

and 

�� = ��+ � �� ��,�,   (20) 

where for n adsorption layers 

+ = ��-�
��-   (21) , = ���- , .��(/�-�)�

��/�-� −  ℎ� ��(/�-)�
��/�- 1   (22) 

* = �(��-)� 22(1 − ℎ)��ℎ� ���(/�-�)��
4(���)(/�-�)�
(��/�-�)� � (2 −

ℎ) ��(/�-�)�
��/�-� − ℎ� 5(1 ℎ)�ℎ ���(/�-)��
4(���)(/�-)�

(��/�-)�  (2 �
6 � (6 � 1)ℎ) ��(/�-)�

��/�- 78   (23) 

and 

) = ��(�4�)-�4�-�9

(��-)�   (24) 

The h above is the relative pressure of the 

adsorptive (as defined, h=p/ps). Formulas (21)-(24) take  

a less complex form for the first few n values, and also for 

n �∞. In the latter case, however, the condition (K2h2)<1 

applies, which, in view of the double inequality, 0<h≤1, 

means, for the full h range, an even greater restrictiveness, 

namely: K2<1 

The expressions corresponding to several 
illustrative n values are shown in Table 1. 
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Tab. 1 

Examples of the forms of functions (21)-(24). 

Przykładowe postaci funkcji (21)-(24). 

Function 

W X Y Z 

n 

1 1 2 2 1 

2 1+h 2(1+h+K2h2) 2+3h+4K2h2 1+2h 

3 1+h+h2 2(1+h+h2+K2h3+K22h4) 2+3h+4h2+5K2h3+6K22h4 1+2h+3h2 

∞ 11 − ℎ 2(1 − ℎ)(1 − ��ℎ�) 2 − ℎ(1 � ��ℎ�).(1 − ℎ)(1 − ��ℎ�)1� 1(1 − ℎ)�

Kolejny etap formułowania modelu wymaga 

wyrażenia N1,1 poprzez N1. W tym celu równanie (5) 
zapiszemy, wykorzystując równania (19) i (20), 

następująco: 

�� = 	
,
	
� (� − �� ��,�,)   (5’) 

Rozwiązanie tego równania ze względu na N1,1 

ma postać: 

��,� = �:���/�;	
�;   (25) 

Proste podstawienie rezultatu (25) do wzoru 

(18) dałoby szczególną postać wyrażenia na N1 w funkcji 

całkowitej liczby molekuł adsorbatu, N. Byłoby to, 

mianowicie, rozwiązanie odpowiadające modelowi 

wyłącznie liniowej asocjacji adsorbat-adsorbat, czyli 

zgodne z koncepcją Berezina i Kisielewa [3]. Rozszerzenie 

opisu na przypadek rozgałęzionej topografii miejsc 

wiążących wymaga, natomiast, uwzględnienia faktu, że 

molekuła adsorptywu będąca kompleksem A1 w jednym 

kierunku nie musi nim być w pozostałych (może być 

częścią bardziej złożonego asocjatu w innych kierunkach). 

Zagadnienie to omówiliśmy w naszej poprzedniej 

publikacji [1] formułując równocześnie odpowiednie 

uogólnienie. Uwzględnienie tamtego rezultatu prowadzi 

do następującego wyrażenia: 

�� = 	< = ��>?@
A�/� ?B�C��>?@D4�4��>?@E

F �G
  (26) 

gdzie Θ=N/B jest bezwymiarowym stopniem zapełnienia 

powierzchni adsorbentu, natomiast c oznacza liczbę 

najbliższych sąsiadów danego miejsca wiążącego (dla 

topografii liniowej c=2). 

Sformułowanie finalnego równania adsorpcji 

wymaga jeszcze tylko określenia zależności pomiędzy  

N’ i N. Postać tej funkcji wynika z układu równań (17) i (18) 

po wyeliminowaniu N1,1. Po prostych przekształceniach, 

�� = ;H � 51 − 	
	 () − IH; )7   (27) 

gdzie N1 dane jest równaniem (26). 

Ostatecznie, podstawienie wyrażeń (26) i (27) do 

równania (1) i zastąpienie w nim ciśnienia adsorptywu,  

The next stage of model formulation requires the 

expression N1,1 through N1. For this purpose, using 
equations (19) and (20), we write equation (5) as follows: 

�� = 	
,
	
� (� − �� ��,�,)   (5’) 

The solution to this equation for N1,1 is as follows: 

��,� = �:���/�;	
�;   (25) 

A simple substitution of the result (25) to 

formula (18) would produce a specific form of expression 

on N1 as a function of the total number of adsorbate 

molecules, N. Namely, it would be a solution corresponding 

to the model of only linear adsorbate-adsorbate 

association, i.e. consistent with the concept of Berezin and 

Kisielev [3]. Extending the description to a case of 

branched topography of binding sites requires, however, 

taking into account the fact that the adsorptive molecule 

being the A1 complex in one direction does not have to be 

it in the other directions (it may be a part of a more 

complex association in other directions). This issue was 

discussed in our previous publication [1], while 

formulating an appropriate generalisation. Taking this 

result into account leads to the following expression: 

�� = 	< = ��>?@
A�/� ?B�C��>?@D4�4��>?@E

F �G
  (26) 

where Θ=N/B is a dimensionless degree of filling the 
adsorbent surface, while c is the number of closest 

neighbours of the binding site (for linear topography c=2). 

Formulating the final adsorption equation 

requires only the determination of the relationship 

between N' and N. The form of this function results from 

the set of simultaneous equations (17) and (18) after the 

elimination of N1,1. After simple transformations, 

�� = ;H � 51 − 	
	 () − IH; )7   (27) 

where N1 is given by equation (26). 

In the end, the substitution of expressions (26) 

and (27) to equation (1) and the replacement of the 

adsorption pressure, p, with relative pressure, h, gives the 

adsorption equation in the following form: 
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p, prężnością względną, h, daje równanie adsorpcji  

w następującej postaci: 

ℎ = @JK(L)<2��>?@J5��C��M?>B D78   (28) 

gdzie izotermiczna stała C(T) jest identyczna  

z odpowiednim parametrem równania BET, natomiast 

N = = ��>?@
A�O�?B� @C��>?@D4�4��>?@E

F �G
  (29) 

Równanie (28) wraz z podstawieniami (21)-(24) 

oraz (29) jest finalnym rezultatem rozważań 

przedstawionych w niniejszej pracy. Analiza jego 

właściwości brzegowych prowadzi do następujących 

wniosków: 

a) W przypadku monowarstwowym (n=1) 

równanie (28) przyjmuje postać: 

P = @/
(��@) Q ��@:R/�@(��@)4�4��@SF �G
  (30) 

Jest to formuła, którą przedstawiliśmy w naszej 

publikacji dotyczącej równoważności metod: statystycznej 

i fenomenologicznej w opisie adsorpcji monowarstwowej 

[1], a która dla c=2 i Θ<<1 przechodzi w równanie 

opublikowane ponad 40 lat temu przez Karpińskiego  

i jednego z autorów nieniniejszego artykułu [8]. 

b) Brak dimeryzacji adsorbat-adsorbat (K2=0) 

skutkuje następującymi formami brzegowymi 

równania (28): 

-  dla n=1, P = @/
(��@)   (31) 

- dla 1<n<∞, 

ℎ ��-�
��- =  @�

K(L)(��@�)    (32) 

gdzie T� = T (��-)(��-�)��(�4�)-� 4�-�9
    (33) 

- dla n�∞, ℎ = @(��-)�
K(L).��@(��-)1   (34) 

W powyższych zależnościach rozpoznajemy bez 

trudu równania, odpowiednio, Langmuinra [9], BET (n) 

oraz BET (∞) [6]. Zauważmy, że wspólne tym równaniom 

założenie: K2=0 implikuje ich niezależność od topografii 

miejsc wiążących adsorbentu. 

Na podstawie powyższej analizy można 

stwierdzić, że proponowany model, wraz z jego 

rozwiązaniem (28) stanowi najogólniejszą, jak dotąd, 

formę opisu dimeryzacji adsorbat-adsorbat  
w wielowarstwowej fazie adsorpcyjnej zlokalizowanej na 

homogenicznej powierzchni ciała stałego. 

Otrzymany rezultat otwiera równocześnie 

perspektywę dalszych badań teoretycznych. Z punktu 

widzenia autorów szczególnie atrakcyjne poznawczo 

wydają się tu wyższe krotności asocjatów adsorbat-

adsorbat oraz częściowa mobilność fazy adsorpcyjnej. 

@JK(L)<2��>?@J5��C��M?>B D78   (28) 

where the isothermal constant C(T) is identical to the 

corresponding parameter in equation BET, whereas 

N = = ��>?@
A�O�?B� @C��>?@D4�4��>?@E

F �G
  (29) 

Equation (28) together with substitutions (21)-

(24) and (29) is the final result of the considerations set 

out in this paper. The analysis of its boundary properties 

leads to the following conclusions: 

a) For a monolayer (n=1), equation (28) takes the 

form: 

P = @/
(��@) Q ��@:R/�@(��@)4�4��@SF �G
  (30) 

It is the formula that we presented in our 

publication concerning the equivalence of statistical and 

phenomenological methods in the description of 

monolayer adsorption [1], and which for c=2 and Θ<1 

transforms into an equation published more than 40 years 

ago by Karpiński and one of the authors of this article [8]. 

b) The absence of adsorbate adsorbate dimerisation 

(K2=0) results in the following boundary forms 

of equation (28): 

-  for n=1, P = @/
(��@)   (31) 

- for 1<n<∞, 

ℎ ��-�
��- =  @�

K(L)(��@�)    (32) 

where T� = T (��-)(��-�)��(�4�)-� 4�-�9
    (33) 

- for n�∞, ℎ = @(��-)�
K(L).��@(��-)1   (34) 

In these dependencies we can easily recognise 

the Langmuinr [9], BET (n) and BET (∞) [6] equations, 

respectively. Note that the assumption common to these 

equations: K2=0 implies their independence from the 

topography of the binding sites of the adsorbent. 

Based on the above analysis, it can be concluded 

that the proposed model, together with its solution (28), is 

the most general form of description of adsorbate-

adsorbate dimerisation in a multilayer adsorption phase 

localised on a homogeneous solid surface. 

The result obtained opens the prospect of further 

theoretical research. From the point of view of the authors, 

it is particularly cognitively attractive to see higher factor 
combinations of adsorbate-adsorbate associations as well 

as partial mobility of the adsorption phase. 
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THE POLISH IMPLEMENTATION OF DECOMPRESSION PROCEDURES IN UNDERWATER DEEP-SEA 

WORKS PART I. REVOLUTION OF PERSONAL DIVING COMPUTERS 

POLSKA DROGA REALIZACJI DEKOMPRESJI W PODWODNYCH PRACACH GŁĘBINOWYCH CZĘŚĆ I. 
REWOLUCJA OSOBISTYCH KOMPUTERÓW NURKOWYCH 

Stanisław Skrzyński 

Faculty of Mechanical and Electrical Faculty, Polish Naval Academy in Gdynia, Poland 
Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Polska 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

In the article the author presents the specificity of deep diving decompression in relation to the revolution in diving which was triggered by the introduction of 
a personal computer in recreational diving. Continuous development of these computers, especially in the last decades of our century, concerned deep-sea 
technical and recreational dives. Deep-sea dives are difficult and risky in terms of underwater physiology and decompression. In characterizing the 
decompression of a diver, realized with the use of a computer for deep-sea dives, the author compares the realization of decompression in professional deep-
sea dives. He also points out the formal and technical obstacles to the implementation of personal dive computers. In summary, the article evaluates the 
possibility of using the diving computer in the implementation of underwater works. 
Keywords: diving computer, application of diving computer diver’s decompression, deep underwater work, deep diving, professional diving, data deep diving, 
diving bell, breathing mixtures, decompression table. 

W artykułuje autor przedstawia specyfikę dekompresji nurkowań głębokich w odniesieniu do rewolucji w nurkowaniach jakie przyniosło wprowadzenie 
osobistego komputera w nurkowaniach rekreacyjnych. Ciągły rozwój tych komputerów, szczególnie w ostatnich dekadach naszego wieku, dotyczył nurkowań 
głębinowych realizowanych w nurkowaniach technicznych i rekreacyjnych. Nurkowania głębinowe są trudne i ryzykowne w realizacji z punktu widzenia 
podwodnej fizjologii oraz  realizacji dekompresji. Charakteryzując dekompresję nurka, realizowaną przy pomocy komputera dla nurkowań głębinowych, autor 
porównuje realizację dekompresji w profesjonalnych nurkowaniach głębinowych. Wskazuje on też na przeszkody formalne i techniczne na drodze wdrożenia 
komputerów osobistych nurka. W podsumowaniu artykułu ocenia zaś możliwość zastosowania komputera nurkowego w realizacji podwodnych prac 
głębinowych. 
Słowa kluczowe: osobisty komputer nurkowy, zastosowanie komputera nurkowego dekompresja nurków prace głębinowe nurkowanie głębokie, nurkowanie 
profesjonalne, dane nurkowania głębokiego, dzwon nurkowy, mieszaniny oddechowe, dekompresja nurków, tabele dekompresji. 

В статье автор представляет специфику декомпрессии глубинных нырков по отношению к революции в нырянии, которую произвело введение 
индивидуального компьютера для рекреационного ныряния. Постоянное развитие этих компьютеров, особенно в последние десятилетия нашего 
века, касалось глубинного ныряния - технического и рекреационного. Глубинные нырки трудны и рискованны в реализации с точки зрения 
подводной физиологии, а также реализации декомпрессии. Характеризуя декомпрессию водолаза, реализованную при помощи компьютера для 
глубинного ныряния, автор сравнивает реализацию декомпрессии в профессиональных глубинных нырках. Он указывает не формальные 
и технические препятствия на пути к внедрению индивидуальных компьютеров водолаза. В резюме статьи оценивается возможность применения 
компьютера ныряльщика в реализации подводных глубинных работ. 
Ключевые слова: индивидуальный компьютер водолаза, использование компьютера водолаза декомпрессия водолазов глубинные работы 
глубинное ныряние, профессиональное ныряние, данные глубинного ныряния, водолазный колокол, дыхательные смеси, декомпрессия водолазов, 
таблицы декомпрессии 

In dem Artikel stellt der Autor die Besonderheit der Tiefdruckdekompression in Bezug auf die Revolution im Tauchen dar, die die Einführung eines 
Personalcomputers im Freizeittauchen mit sich gebracht hat. Die kontinuierliche Entwicklung dieser Computer, besonders in den letzten Jahrzehnten unseres 
Jahrhunderts, betraf Tiefseetauchgänge, die in technischen und Freizeittauchgängen durchgeführt wurden. Tiefseetauchgänge sind hinsichtlich der 
Unterwasserphysiologie und Dekompression schwierig und riskant. Charakterisierend die Dekompression eines Tauchers, realisiert mit der Verwendung 
eines Computers für Tiefseetauchgänge, vergleicht der Autor die Realisierung der Dekompression bei professionellen Tiefseetauchgängen. Er weist auch 
auf die formalen und technischen Hindernisse für die Implementierung von PCs des Tauchers hin. Zusammenfassend bewertet der Artikel die Möglichkeit, 
den Tauchcomputer bei der Durchführung von Tiefseearbeiten unter Wasser einzusetzen. 
Schlüsselwörter: Persönlicher Tauchcomputer, Anwendung von Tauchcomputern, Dekompressionstauchen, Tieftauchen, professionelles Tauchen, 
Tieftauchdaten, Tauchglocke, Atemmischungen, Tauchdekompression, Tabellendekompression. 
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En el artículo el autor presenta la especificidad de la descompresión del buceo profundo en relación con la revolución en el buceo que trajo consigo la 
introducción de un ordenador personal en el buceo recreativo. El desarrollo continuo de estos ordenadores, especialmente en las últimas décadas de nuestro 
siglo, se refería a las inmersiones en aguas profundas realizadas en inmersiones técnicas y recreativas. Las inmersiones en aguas profundas son difíciles 
y arriesgadas desde el punto de vista fisiológico y de realización de la descompresión. Al caracterizar la descompresión de un buceador, mediante el uso de 
un ordenador para inmersiones en aguas profundas, el autor compara la realización de la descompresión en inmersiones profesionales en aguas profundas. 
También señala los obstáculos formales y técnicos para la implementación de ordenadores personales para buceadores. En el resumen del artículo, se 
evalúa la posibilidad de utilizar el ordenador de buceo en la ejecución de obras submarinas en aguas profundas. 
Palabras clave: ordenador personal de buceo, aplicación del ordenador de buceo en la descompresión de buzos en trabajos de buceo profundo, buceo 
profesional, datos de buceo profundo, campana de buceo, mezclas de respiración, descompresión de buceo, tablas de descompresión. 
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WSTĘP 

Ostatnią fazą nurkowania jest dekompresja, 

decydującą o bezpieczeństwie nurka. Dekompresja  

w nurkowaniach realizowana jest na podstawie wykładni 

tabel dekompresyjnych, która nie obejmuje wszystkich 

aspektów i przypadków spotykanych w praktyce. Proces 

dekompresji, ze względu na zachodzące w trakcie jej 

trwania zjawiska w tkankach żywego organizmu, wymaga 

wiarygodnych i precyzyjnych metod pomiarowych 

parametrów dekompresji. Dlatego podczas nurkowania 

staramy się odwzorować tabele dekompresji w sposób jak 

najbardziej skrupulatny, biorąc pod uwagę dopuszczalne 

niedokładności parametrów oraz błędy realizacyjne. 

Rewolucja komputerów nurkowych nadal nie 

przyjęła się w nurkowaniach profesjonalnych w takiej 

skali, jak w nurkowaniach technicznych i rekreacyjnych, 

choć zalety stosowania osobistego komputera nurka są 

wyraźnie widoczne w obu tych formach nurkowania [1]. 

Dokumenty formalne i procedury wciąż nie zalecają 
stosowania komputera nurkowego w profesjonalnych 

nurkowaniach głębokich. Aktualnie, planując nurkowania 

głębinowe, kierownik prac podwodnych opiera się  

o „papierowe” tabele dekompresji, możliwości techniczne 

ich realizacji oraz swoje doświadczenie. Obowiązuje 

działanie bez wspomagania komputerem, a jedynie „dobrą 

praktyką nurkową”. 

Praktykujący kierownik prac podwodnych na 

ogół ma swoje „sekretne” nawyki, widoczne w jego 

podejściu do realizacji dekompresji, szczególnie zaś 

podczas nurkowania głębinowego, które często wymusza 

wielowariantowy i wieloaspektowy przebiegu procesu 

dekompresji. Literatura fachowa i naukowa bardzo skąpo 

opisuje te aspekty, lub w ogóle nie porusza problemów 

realizacji dekompresji, szczególnie w złożonych systemach 

nurkowych z użyciem dzwonu. Ten sam sposób 

dekompresji może być realizowany w wielu wariantach 

technicznych i organizacyjnych, wymuszonych posiadaną 

techniką, kwalifikacjami nurków czy charakterystyką 

posiadanej bazy nurkowej. Na podstawie kontaktów 

autora z licznymi specjalistami-praktykami w dziedzinie 

prowadzenia dekompresji, doszedł on do wniosku, iż 

wiedza o jej realizacji jest jednostronna i nie uwzględnia 

całego kalejdoskopu problemów, które mogą wystąpić  

w jej trakcie.  

Zapytani o to, jak należy poprawnie 

przeprowadzać dekompresję, zarówno twórcy tabel 

dekompresyjnych jak i ich interpretatorzy oraz specjaliści 
nurkowania odpowiadają stwierdzeniem, iż jest to 

oczywiste, że „należy ją prowadzić zgodnie z tabelami”, co 

trudno jest nazwać wyczerpującą odpowiedzią. 

Uzupełniają ją czasem mówiąc by „dbać o bezpieczeństwo 

nurka tak, aby ani na chwilę nie było ono obniżone lub 

zagrożone”. W dyskusjach tych pojęcie bezpieczeństwa 

nurka dotyczy skutków bezpośrednich w trakcie 

nurkowania, a zapomina się o tzw. skutkach odległych, 

wynikających z uprawiania zawodu nurka głębinowego.  

W obu przypadkach wpływ mają zarówno 

bezpieczeństwo, jak i jakość realizacji dekompresji.  

W takich sytuacjach niełatwo jest się wdawać w głębszą 

dyskusję, gdyż argumenty oponenta oparte są  

o interpretację przepisów, norm i kontaktów osobistych 

a rzadziej o własną praktykę.  

Nikt nie przekaże wiedzy o własnych błędach  

i niedociągnięciach, a będzie się raczej starał wyekspono- 

INTRODUCTION 

Decompression is the last phase of diving, which 

is decisive for the safety of the diver. Decompression in 

dives is performed on the basis of decompression tables 

interpretation, which does not cover all aspects and cases 

encountered in practice. The decompression process, due 

to the phenomena occurring during its course in the 

tissues of a living organism, requires reliable and precise 

methods of measuring decompression parameters. 

Therefore, during diving we aim to reproduce 

decompression tables in the most scrupulous way, taking 

into account the permissible inaccuracies in parameters 

and implementation errors. 

The revolution in diving computers has not yet 

taken hold in professional dives on such a scale as it has in 

technical and recreational dives, although the advantages 

of using a personal dive computer are clearly evident in 

both of these forms of diving [1]. Formal documents and 

procedures still do not recommend the use of a dive 
computer for professional deep dives. Currently, when 

planning deep dives, the underwater works manager relies 

on "paper" decompression tables, the technical 

possibilities of their implementation and his experience. 

Operation without computer support is required, following 

only the "good diving practice". 

A practicing underwater manager usually has his 

or her "secret" habits, visible in his or her approach to 

decompression, especially during deep-sea diving, which 

often necessitates implementation of a multi-variant and 

multifaceted decompression process. Professional and 

scientific literature very scantly describes these aspects, if 

at all does it address the problems of decompression, 

especially in complex diving systems with the use of a bell. 

The same method of decompression can be realized in 

many technical and organizational variants, necessitated 

by the technique, divers' qualifications or the 

characteristics of the existing diving base. On the basis of 

the author's contacts with numerous specialists-

practitioners in the field of decompression, he came to the 

conclusion that the knowledge of its implementation is 

one-sided and does not take into account the entire 

kaleidoscope of issues that may occur during its course. 

When asked how decompression should be 

carried out correctly, the authors of decompression tables, 

their interpreters and diving specialists reply by stating 

that it is obvious that "it should be carried out according to 

tables", which is difficult to see as a comprehensive answer. 
They sometimes supplement it by saying that "take care of 

the diver's safety and ensure that it is not reduced or 

endangered at any time". In these discussions, the notion 

of diver safety concerns the direct effects during diving and 

the so-called distant effects, resulting from the practice of 

the profession of deep-sea diver, are omitted. In both cases, 

safety and quality of decompression are affected. In such 

situations, it is not easy to engage in a deeper discussion, 

as the arguments of the opponent are based on the 

interpretation of regulations, norms and personal contacts, 

and less frequently on their own practice. 

No one communicates knowledge about their 

own mistakes and shortcomings, but instead tries to 

highlight their own achievements and successes. These 

facts persuaded the author to share his own experience 

and conclusions, which he came to through difficult 

relationships with the diving community. The author 
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wać własne dokonania i sukcesy. Te fakty nakłoniły autora 

do podzielenia się własnym doświadczeniem i wnioskami, 

do których dochodził w niełatwych relacjach ze 

środowiskiem nurkowym. Autor przez wiele lat brał 

czynny udział w licznych nurkowaniach, na wszystkich 

stanowiskach w ekipie nurkowej. Przyjmując gradację 

stanowisk w odwrotnej gradacji ważności  

i odpowiedzialności tj. organizatora prac podwodnych, 

pracownika naukowego opracowującego i wdrażającego 
problemy technologii nurkowania, techniki i organizacji 

nurkowania głębinowego w naszym kraju, kierownika prac 

podwodnych oraz  nurka głębinowego Był on też 

uczestnikiem wprowadzania na przestrzeni ostatnich 50 

lat coraz to nowszych technologii nurkowych i aktywnym 

obserwatorem ich wpływu na wszystkie aspekty 

nurkowania. 

Pragnąc przekazać nagromadzoną przez siebie 

wiedze i spostrzeżenia dotyczące różnych aspektów  

i problemów, z którymi się spotykał w ciągu owych lat,  

a które często są pomijane w literaturze fachowej  

i procedurach nurkowania, pisze ten artykuł z nadzieją, iż 

przysłuży się on poszerzeniu wiedzy przyszłych i obecnych 

pokoleń nurków oraz kierowników i organizatorów prac 

podwodnych. 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE 

DEKOMPRESJI W NURKOWANIACH GŁĘBOKICH 

Tabele dekompresyjne narzucają stosowne 

zabezpieczenie techniczne, medyczne oraz łączące je 

elementy organizacyjne. Wykładnia techniczno-

organizacyjna stosowania tabel powinna narzucać 

dokładność ich realizacji, a obowiązkowo dokładność 

pomiaru podstawowych parametrów tj. głębokości, czasu  

i przygotowania mieszanin oddechowych. Dokładność 

pomiaru powinna pokazać jaki mamy korytarz 

bezpieczeństwa realizacji dekompresji. Aspektów jest 

wiele, od metody walidacji tabel, metody pomiarowej oraz 

warunków środowiska, po charakterystykę pracy nurka.  

Z realizacyjnego punktu widzenia, nurkowania głębinowe 

są najtrudniejszymi pośród wszystkich typów nurkowań. 

Aspektem najlepiej obrazującym trudność tych nurkowań 

jest ograniczoność relatywnie krótkiego czasu pobytu 

nurka na głębokości (50-90 min.) spowodowana 

ograniczeniami dekompresji tj. relatywnie długim czasem 
jej realizacji, wymianą mieszanin oddechowych oraz 

koniecznością dekompresji tlenowej w ostatniej jej fazie 

[2,3]. 

W polskich profesjonalnych nurkowaniach 

głębokich, zabezpieczających podwodne prace głębinowe, 

wraz z rozwojem nauki i techniki oraz potrzeb, tak 

gospodarki narodowej jak i obronności kraju, 

prowadzenie dekompresji oparte było o tabele 

zagraniczne lub ich krajowe adaptacje, odpowiednio do 

rozwoju i wprowadzania nowej techniki. Wyjątkiem są 

aktualne obowiązujące oficjalne tabele państwowe, które 

wymusiły adaptacje techniki do ich wymagań.  

W przypadku dekompresji, literatura przedmiotu 

przedstawia ją od strony medyczno–organizacyjnej, 

stawiając wymagania zmian głębokości w czasie nie 

wskazując precyzyjnie na wykładnię techniczną. Mimo, że 

tabele dekompresyjne na świecie opracowują zespoły,  

w których wiodąca role pełnią nie tylko lekarze, przyjęło 

się, że w nurkowaniach za sprawy dekompresji nurków 

odpowiedzialni są specjaliści medycyny podwodnej, 

którzy zajmują się weryfikacją tabel, opracowaniem  

actively participated in numerous dives over the years, in 

all diving positions in the diving team. According to the 

gradation of positions in the reverse gradation of 

importance and responsibility: the organizer of 

underwater work, a researcher working on and 

implementing the problems of diving technology, 

technology and organization of deep-sea diving in Poland, 

the manager of underwater works, and deep-sea diving. He 

was also a participant in the introduction of newer and 
newer diving technologies over the last 50 years, and an 

active observer of their impact on all aspects of diving. 

Wishing to convey his accumulated knowledge 

and insights into the various aspects and problems he 

encountered during these years, which are often 

overlooked in professional literature and diving 

procedures, the author writes this article in the hope that 

it will serve to broaden the knowledge of future and 

present generations of divers and underwater work 

managers and organizers. 

GENERAL INFORMATION ON 

DECOMPRESSION IN DEEP DIVES 

Decompression tables impose adequate technical 

and medical protection and combining them 

organisational elements. Technical and organizational 

interpretation of the use of tables should impose the 

accuracy of their implementation, and obligatorily the 

accuracy of measurement of the basic parameters such as 

depth, time and preparation of breathing mixtures. The 

accuracy of measurement should show what is the safety 

corridor of decompression implementation. There are 

many aspects, from the method of validation of tables, 

measurement method and environmental conditions, to 

the characteristics of the diver's work. From a realistic 

point of view, deep-sea dives are the most difficult among 

all types of dives. The aspect that best illustrates the 

difficulty of these dives is the limitation of the relatively 

short duration of a diver's stay at a depth (50-90 minutes) 

caused by the limitations of decompression, i.e. the 

relatively long time of its implementation, exchange of 

breathing mixtures and the need for oxygen 

decompression in its last phase [2,3]. 

In Polish professional deep dives safeguarding 

underwater deep-sea works, along with the development 
of science and technology and the needs of the national 

economy and defence, decompression was based on 

foreign tables, or their domestic adaptations, according to 

the development and introduction of new techniques. The 

only exceptions are the current official state tables in force, 

which necessitated the adaptation of the technology to 

their requirements. 

In the case of decompression, the literature on 

the subject presents it from the medical and organizational 

point of view, laying down the requirements for changes in 

depth in time without indicating precisely the technical 

interpretation. Despite the fact that decompression tables 

in the world are developed by teams in which the leading 

role is played not only by doctors, it has been agreed that 

in diving, specialists in underwater medicine are in charge 

of decompression of divers, are responsible for the 

verification of tables, development of therapeutic 

procedures, and medical procedures [4]. National formal 

and legal documents clearly state that the underwater 

work manager is responsible for the course of diving. The 

national formal document [5] does not precisely define the  
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procedur leczniczych oraz procedur medycznych [4]. 

Krajowe dokumenty formalno-prawne jasno określają, że 

za przebieg nurkowania odpowiada kierownik prac 

podwodnych. Krajowy dokument formalny [5] nie określa 

konkretnie roli lekarza podczas nurkowania głębinowego, 

mimo, że wymaga się jego obecności w ekipie nurkowej. 

Obowiązki lekarza w ekipie ustalić powinien kierownik 

prac podwodnych, określając zakres ingerencji lekarza  

w przebieg nurkowania, szczególnie w stanach 
awaryjnych. 

W nurkowaniach głębokich parametrami 

którymi operujemy, podczas dekompresji są:  

 głębokość,

 głębokość (ciśnienie), 

 czas pobytu nurka na głębokości, 

 skład mieszanin roboczych i dekompresyjnych,

 szybkość zmian głębokości zanurzenia  

i wynurzenia,

 czas wymiany mieszanin oddechowych,

 czas ich użycia na danej głębokości,

 czas oddychania tlenem,

 możliwości techniczne zastosowanej techniki 

i oddechowego sprzętu nurkowego. 

O wartościach w/w parametrów decydują 

dobierane z tabel dekompresyjnych: głębokość robocza  

i czas pobytu nurka na danej głębokości. W większości 
tabel, czas pobytu nurka na głębokości, decydujący  

o doborze dekompresji, liczy się od momentu rozpoczęcia 

zanurzenia lub połowy czasu zanurzenia, do momentu 

rozpoczęcia wynurzenia z głębokości roboczej, tj. 

rozpoczęcia dekompresji [6,7,3].  

Podejście do technologii nurkowania 

głębinowego w aspekcie „stosowana technika i organizacja 

– tabele dekompresji – proces dekompresji” jest 

zagadnieniem wieloaspektowym, umożliwiającym 

uzyskanie wielu rozwiązań systemowych. Szczególne 

znaczenie posiada problem doboru sposobu dekompresji 

dla określonego systemu nurkowania, w powiązaniu z jego 

bezpieczeństwem i efektywnością. Optymalny system 

nurkowy wymaga określonych warunków pracy nurka  

i obsługi oraz  zapewnienia odpowiedniego, niezawodnego 

zaplecza technicznego, zabezpieczającego kontrolowany 

przebieg procesu dekompresji z powierzchni. Wraz ze 

zwiększeniem głębokości i czasu nurkowania, pojawia się 

coraz więcej problemów [2], do których należą: 

 poszukiwanie efektywnych mieszanin 

oddechowych, 

 stworzenie komfortowych warunków realizacji 

dekompresji dla nurka przez dobór 

odpowiedniej techniki i realizacji przebiegu 

nurkowania, 

 spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 

i zdrowia nurków. 

Określenie wartości tych parametrów dla danego 

systemu nurkowego wymaga przeprowadzenia procesu 

przygotowawczego i czasu na zdobywanie danych 

empirycznych. Analiza procesów zachodzących  

w elementach systemu nurkowego podczas dekompresji  
i ich symulacja podczas procesu przygotowania, pozwala 

wskazać czynniki decydujące o bezpieczeństwie 

nurkowania.  

System nurkowy jest złożonym systemem 

antropotechnicznym w układzie nurek–zabezpieczenie 

techniczne – obsługa - środowisko, którego podstawowe  

role of the doctor during deep-sea diving, although his/her 

presence in the diving team is required. The 

responsibilities of the physician in the team should be 

determined by the underwater work manager, specifying 

the scope of the physician's intervention in the course of 

diving, especially in emergency situations. 

In scuba diving, the parameters we operate with 

during decompression include:  

 depth,

 depth (pressure), 

 diver’s stay time at depth, 

 composition of breathing and decompression 

mixtures,

 rate of changes in ascent and descent depths,

 time of exchange of breathing mixtures,

 time of their use at a given depth,

 time of breathing with oxygen,

 technical possibilities of the applied technique 

and respiratory diving equipment. 

The values of the above mentioned parameters 

depend on the working depth and time of a diver's stay at 

a given depth, selected from the decompression tables. In 

most tables, the time of a diver's stay at a depth, which 

determines the choice of decompression, is counted from 

the moment of starting the dive or half of the time of the 

dive until the moment of starting the ascent from the 
working depth, i.e. commencement of decompression 

[6,7,3].  

The approach to deep-sea diving technology in 

the aspect of "applied technique and organization - 

decompression tables - decompression process" is  

a multifaceted issue, enabling to obtain many system 

solutions. Particularly important is the problem of 

choosing the decompression method for a specific diving 

system, in connection with its safety and efficiency. An 

optimal diving system requires specific working 

conditions for the diver and crew, and the provision of 

adequate, reliable technical facilities to protect the 

controlled course of the decompression process from the 

surface. As the depth and time of diving increases, more 

and more problems arise [2], including: 

 the search for effective breathing mixtures, 

 creating comfortable conditions for 

decompression for divers by choosing the 

appropriate technique and implementation of 

the course of diving, 

 meeting the requirements of occupational safety 

and health of divers. 

Determining the values of these parameters for  

a given diving system requires a preparatory process and 

time to acquire empirical data. Analysis of the processes 

taking place in the elements of the diving system during 

decompression and their simulation during the process of 

preparation, allows to indicate the factors determining the 

safety of diving. 

Diving system is a complex anthropotechnical 

system in the system of interaction between the diver- 

technical security - maintenance - environment, the basic 
indicators and parameters of which are given in the 

technology or procedures developed before the 

commencement of underwater works. The combined and 

mutually dependent influence of technical parameters, 

diver characteristics and parameters of the water and 

hyperbaric environment on the course of the diving  
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wskaźniki i parametry podaje się w technologii lub 

procedurach opracowywanych przed rozpoczęciem 

podwodnych prac głębinowych. Łączny i wzajemnie 

uwarunkowany wpływ parametrów technicznych, cech 

nurka oraz parametrów środowiska wodnego  

i hiperbarycznego na przebieg procesu nurkowania,  

a w szczególności na proces bezpiecznej dekompresji, 

stanowi istotę problemu bezpieczeństwa podwodnych 

prac głębinowych. 

INFORMATYCZNA REWOLUCJA 

W NURKOWANIU, SPOWODOWANA 

WPROWADZENIEM OSOBISTEGO KOMPUTERA 

NURKA

W nurkowanie, tak jak we wszystkie dziedziny 

aktywności człowieka, elektronika i informatyzacja 

wkroczyły z hukiem około trzydziestu lat temu i wciąż 

wymuszają nieustanne, acz regularne zmiany, wraz  

z postępującym własnym aktywnym rozwojem [1]. Od 

początku proces wykorzystania informatyki  

w nurkowaniu dotyczył w szczególności dekompresji 

nurka. Informatyzacja ta miała na celu kontrole  

i zabezpieczanie przed nieprawidłowościami podczas 

realizacji dekompresji. Komputer nurkowy nazywany jest 

komputerem osobistym i w swoim zastosowaniu jest 

narzędziem danego nurka.  

Rynek komputerów nurkowych rozwijał się  

i wciąż rozwija, dzięki jednej decydującej zalecie tych 

urządzeń, którą jest możliwość dopasowywania 

parametrów nurkowania w czasie rzeczywistym oraz 

precyzyjnego zaplanowania nurkowania (oczywiście 

zależnego od poziomu znajomości algorytmów przez 

stosującego komputer nurka). 

Rewolucja w nurkowaniu, jaką wprowadził 

komputer osobisty nurka dla nurkowań z użyciem 

powietrza dla aparatów oddechowych o obiegu otwartym, 

przyjęła się i rozwija w dziedzinie nurkowań 

rekreacyjnych. Na dalszym etapie rozwoju wprowadzano 

komputery dla nurkowań z użyciem mieszanin 

oddechowych i aparatów o obiegu zamkniętym. Z dużym 

oporem formalnym komputer osobisty przyjmował się  

w pozostałych dziedzinach nurkowania, a szczególnie  

w nurkowaniach dla celów komercyjnych. Jak dotąd, 
wciąż nie w wprowadzono go formalnie w nurkowaniach 

komercyjnych saturowanych i głębokich [8].  

W zastosowaniu militarnym komputery osobiste pojawiły 

się w wersji wyspecjalizowanej dla aparatów o obiegu 

półzamkniętym oraz obiegu zamkniętym, co normalną 

koleją rzeczy, spowodowało ich zastosowanie również  

w technicznych nurkowaniach rekreacyjnych.  

Aktualnie komputer osobisty jest stosowany 

masowo w nurkowaniach na średnich głębokościach oraz 

w nurkowaniach głębokich technicznych. Współczesny 
nurek nie wyobraża sobie nurkowania bez komputera  

i transferu danych o jego przebiegu. Komputer nurkowy, 

zbudowany w formie zegarka lub konsoli, zastępuje 

funkcje wyposażenia, którego nurek kiedyś musiałby 

używać, takiego jak: zegarka nurkowego, 

głębokościomierza, manometru butli, urządzenia rezerwy 

oraz plastikowej tabeli dekompresji. Ponadto, komputer 

oblicza i steruje dekompresją, rejestruje przedbieg 

nurkowania, mierzy temperaturę wody, alarmuje  

o przekroczeniu zadanych wartości, w zależności od opcji 

monitoruje zapas gazów oddechowych itp. Dla celów 

oceny dekompresji, pozwala na walidacje jej modelu,  

process, and in particular on the process of safe 

decompression, is the essence of the problem of the safety 

of underwater deep-sea works. 

AN IT REVOLUTION IT REVOLUTION IN 

DIVING CAUSED BY THE INTRODUCTION OF 

A PERSONAL DIVE COMPUTER

As in all other fields of human activity, electronics 

and computerization entered the area of diving with the 

impetus about thirty years ago, and continue to impose 

constant and regular changes, along with the progress of 

their own active development [1]. From the very 

beginning, the process of using computer science in diving 

concerned in particular the decompression of the diver. 

This computerization was aimed at controlling and 

protecting the divers against irregularities during the 

decompression process. A dive computer is called  

a personal computer and in its application it is a tool 

provided to a given diver.  

The dive computer market has developed, and 

continues to develop, thanks to one crucial advantage of 

these devices, which is the ability to adjust dive 

parameters in real time and to precisely plan dives 

(depending, of course, on the level of knowledge of 

algorithms by the dive computer user). 

The diving revolution brought by the personal 

diving computer for air diving with the use of open-circuit 

breathing apparatuses was adopted and developed in the 

field of recreational diving. In a further stage of 

development, computers for diving with breathing 

mixtures and closed-circuit devices were introduced. With 

great formal resistance, the personal computer was 

accepted in other fields of diving, especially diving for 

commercial purposes. So far, it has still not been formally 

introduced in commercial saturated and deep dives [8]. In 
military use, personal computers have appeared in  

a specialized version for semi-closed and closed circuit 

devices, which, by the normal turn of events, resulted in 

their use also in technical recreational dives.  

Currently, the personal computer is used on  

a mass scale in dives at medium depths, and in deep 

technical dives. Modern divers cannot imagine diving 

without a computer and data transfer about its course. The 

dive computer, in the form of a watch or console, replaces 

the functions of equipment that a diver would once have to 

use, such as a dive watch, depth gauge, cylinder 

manometer, reserve device and a plastic decompression 

table. In addition, the computer calculates and controls the 

decompression, records the dive course, measures the 

water temperature, alerts if the set values are exceeded, 

monitors the supply of respiratory gases depending on the 

selected option, etc. For the purposes of decompression 

assessment, it allows for the validation of its model, by 

assigning it to the personal characteristics of the diver. The 

dive computer provided the possibility to computerize 

decompression data. For the first time a wide range of 

divers take part in the decompression model research, and 

scientists have been provided with the opportunity to 

collect a "huge" amount of data and their statistical 

interpretation. Algorithms in dive personal computers 

were created not only on the basis of existing, modified or 

new models of decompression, but also on the basis of 
diving practice. The software for these computers is 

developed by the most eminent scientists-practitioners, 

working in international teams in leading research centers. 
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przypisując ją do charakterystyki osobistej nurka. 

Komputer nurkowy dał możliwość informatyzacji danych 

o dekompresji. Po raz pierwszy w badaniu modelu 

dekompresji bierze udział szeroka rzesza nurków  

a naukowcy zyskali możliwość zbierania „olbrzymiej” 

ilości danych i ich statystycznej interpretacji. Algorytmy  

w nurkowych komputerach osobistych powstały nie tylko 

na podstawie istniejących, modyfikowanych lub nowych 

modeli dekompresji, ale także w oparciu o praktykę 
nurkową. Oprogramowanie tych komputerów tworzą 

najwybitniejsi naukowcy-praktycy, pracujący w zespołach 

międzynarodowych w wiodących ośrodkach badawczych. 

Rynek osobistych komputerów nurkowych 

narzucał konkurencję w zdobywaniu preferencji nurków 

przy zakupie. Moda na rynku nurkowych komputerów 

osobistych stała się standardem we wszystkich 

dziedzinach nurkowania. Na rynku działał i działa nadal 

wysublimowany marketing i intensywna reklama, mające 

na celu nakłanianie do kupna swojego wyrobu  

i zachwalanie danego modelu komputera danej firmy. 

Komputery konkurują ze sobą ilością rejestrowanych 

parametrów, wielorodnością modeli i zakresem 

algorytmów dekompresji, ergonomicznością wykonania  

i prostotą obsługi oraz możliwościami rejestracji 

przebiegu nurkowania [8]. Nadmiar informacji, zawarty  

w komputerze nurkowym ma „oszołomić” oraz upewnić  

kupującego komputer za cenę kilkuset, a nawet kilku 

tysięcy dolarów, że ma najlepszy i najmodniejszy sprzęt 

dostępny na rynku.  

Przeciętny nurek, odbiorca komputera, nawet 

interesujący się tematyką dekompresji, ma spore kłopoty 

przy ocenie pełnej wartość użytkowej komputera. Trudno 

znaleźć jakieś niedoskonałości komputera nurkowego, nie 

znając genezy jego powstania. Np. co mówi informacja 

dotycząca programów zastosowanych dla modelu 

dekompresji algorytmu Bulmanna ZH-L12 lub ZH-L16, 

ZHL-8 ADT MB lub Buchanan ZHL-16C with Gradient 
Factors [9]. Jak ocenić, który z algorytmów jest 

bezpieczniejszy? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo 

trudna, ze względu na konieczność posiadania sporej 

wiedzy oraz ograniczony dostęp do wyników i metodyki 

badań. Tym bardziej jest to utrudnione, iż ośrodki 

nieustannie wykonują korektę tabel dekompresji, 

poprawiając i ulepszając przebieg modeli dekompresji  

(z reguły do nazwy modelu przypisuje się literkę lub cyfrę).  

Każdy ośrodek naukowy, opracowujący algorytmy  

w danym modelu, będzie forsował swoją pracę. Z kolei 

ośrodki i firmy walczą o to, by ich nakłady na naukę  

i wdrożenie technologii przynosiły sukcesy ekonomiczne.  

Ważnym efektem rewolucji komputerów 

nurkowych jest to, że zmuszają one ludzi działających pod 

wodą do nauki, mającej na celu opanowanie  

i wykorzystanie możliwości komputera oraz do 

poszukiwania wiedzy o jego działaniu, nie tylko na 

szczeblu krajowym, w celu zdobywania wiedzy z zakresu 

bezpiecznego nurkowania.  

Osobisty komputer nurkowy, od zarania jego 

wprowadzenia, był przyczyną konfliktów oraz 

rozbieżności intelektualnych i organizacyjnych  

w nurkowaniu, które dzieliły i wciąż dzielą znawców 

tematu [10]. Są to: 

 wskazanie, które tabele dekompresyjne są 

bezpieczniejsze - „tabele papierowe” wydawane 

w formie drukowanej czy tabele wpisane 

w komputer osobisty, 

 wskazanie, który komputer jest wiodący przy 

nurkowaniu - w grupie nurków stosujących

The market for personal dive computers imposed 

competition in terms of matching divers' preferences. The 

trend in the market of personal diving computers have 

become the standard in all areas of diving. The market 

operates on the basis of sublime marketing and intensive 

advertising aimed at persuading to buy the product of  

a given company and to praise the particular computer 

model. Computers compete with each other with the 

number of recorded parameters, multitude of models and 
the range of decompression algorithms, ergonomics of 

workmanship and ease of use, as well as the possibility of 

registering the course of diving. [8]. The excess of 

information contained in the dive computer is to "stun" 

and reassure the buyer of the computer for the price of 

several hundred or even several thousand dollars that it is 

the best and most fashionable equipment available on the 

market.  

An average diver, a recipient of a computer, even 

interested in the subject of decompression, has 

considerable problems with assessing the full value of the 

computer. It is difficult to find any imperfections of a dive 

computer without knowing the roots of its construction. 

For example, what does the information about the 

programmes used for the decompression model of 

Bulmann's ZH-L12 or ZH-L16 algorithm, ZHL-8 ADT MB or 

the Buchanan ZHL-16C algorith with Gradient Factors say 

[9]. How to judge which algorithm is safer? The answer to 

this question is very difficult, that due to the requirement 

to possess considerable knowledge, with limited access to 

the results and methodology of research. It is all the more 

difficult because the authorised centres constantly correct 

decompression tables, thus improving the course of 

decompression models (usually a letter or a number is 

assigned to the model name). Every research centre that 

develops algorithms in a given model will promote its 

work. Centres and companies, on the other hand, fight to 

ensure that their expenditures on science and technology 
implementation yield economic success.  

An important effect of the dive computer 

revolution is that it forces people working underwater to 

learn to master and use the capabilities of the computer 

and to search for knowledge about its operation, not only 

at the national level, in order to gain knowledge about safe 

diving.  

Since its introduction, the personal dive 

computer has been the cause of conflicts and intellectual 

and organisational divergences in diving, which divided 

and still divide experts on the subject [10]. These are: 

 indication of which decompression tables are 

safer - 'paper tables' issued in printed form or 

tables uploaded to a personal computer, 

 indication which computer is the leading 

computer for diving - in a group of divers using 

computers with different models and 

decompression algorithms, 

 indication, who better realizes decompression - 

a person managing the dive from the surface, or 

a personal computer managing the dive 

decompression directly at the depth, 

 indication which optimization of a given dive is 

more effective - performed by a supervisor or 

a personal computer. 

Problems in commercial diving at the level of 

service companies and institutions are solved by the 

principle that it is the human being who decides and the 

computer is only to provide support. 
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komputery różniące się modelami i algorytmami 

dekompresji, 

 wskazanie, kto lepiej realizuje dekompresję - 

człowiek kierujący nurkowaniem z powierzchni, 

czy komputer osobisty sterujący na głębokości 

bezpośrednio dekompresją nurka, 

 wskazanie, która optymalizacja danego 

nurkowania jest efektywniejsza - wykonana 

przez człowieka-kierownika prac podwodnych, 

czy przez komputer osobisty. 

Problemy w nurkowaniach dla celów 

komercyjnych na szczeblu firm usługowych i instytucji 

rozwiązuje się zasadą, że decyduje człowiek, a komputer 
ma na celu jedynie zapewnienie wsparcia. 

Ustalenie tego wsparcia to najtrudniejszy do 

rozwiązania problem, zależny od organizacji prac 

podwodnych, techniki zabezpieczającej oraz  procedur 

zgodnych z wykładnią obowiązujących przepisów. Wybór 

komputera osobistego dla danej firmy lub instytucji wiąże 

się z standaryzowaniem i ukierunkowaniem realizacji prac 

podwodnych oraz  z wzięciem na siebie odpowiedzialności 

prawnej. Dla zastosowania przy pracach podwodnych, 

komputer osobisty nurka nie jest uwzględniony 

w naszym środowisku prawnym. [11,12]. W chwili 

obecnej, na rynku usług i działań podwodnych w naszym 

kraju istnieje tylko jeden możliwy kompromis. Używanie 

komputera nurkowego jest osobistą decyzją nurka, 

której podjęcie ma niezaprzeczalną zaletę, gdyż pozwala 

na rejestrację nurkowań i  stanowi jego elektroniczny 

Log Book  z przebiegiem nurkowania [1]. 

WYBÓR DEKOMPRESJI W NURKO-
WANIACH GŁĘBOKICH NA TLE ADAPTACYJNYCH 

ALGORYTMÓW DEKOMPRESYJNYCH KOMPUTERA 

NURKOWEGO

W komercyjnych pracach głębinowych na terenie 

Polski, realizację dekompresji wykonujemy w oparciu  

o oficjalnie „papierowe” tabele dekompresji, narzucone 

poprzez ustawę z dnia 17 października 2003 r.  

o wykonywaniu prac podwodnych. Na podstawie tych 

tabel, planuje się i organizuje zabezpieczenie techniczne  

i materiałowe oraz  sprawdza, czy technika nurkowa, która 

ma zostać użyta, jest odpowiednia dla realizacji danych 

prac podwodnych, a szczególnie dla przeprowadzenia 

dekompresji. W tabelach dekompresji, głębokości dla 

doboru sposobu dekompresji nurka podaje się  

w odstępach co 3 m, a czasy pobytu na głębokości  

w przedziałach co 10 lub 15 min. Bazując na tych 

odstępach, kierownik prac podwodnych wybiera realną 

głębokość i czas pobytu na niej nurka. Budowa tabel 

pozwala mu dobrać dekompresję tylko z powyższych 

przedziałów czasowych. Np. sposób i czas dekompresji są 

takie same dla 16min pobytu nurka na głębokości 81 m,  

i dla 29min pobytu na głębokości 83m [2]. 

Sposób doboru dekompresji z użyciem 

komputera nurkowego jest diametralnie różny od 

powyższego. W tym przypadku to komputer dobiera 
i nadzoruje dekompresję, a nurek może jedynie 

wprowadzić taką specyfikę nurkowania, na której 

zastosowanie pozwalają mu algorytmy danego komputera. 

W nurkowaniach komercyjnych i dla celów 

militarnych, komputer wprowadzano i wprowadza się  

w ograniczonym zakresie. Oficjalne powody tego leżą  

w inercyjności instytucji wprowadzających przepisy  

i nadzorujących prace podwodne. Wprowadzenie  

Establishing this support is the most difficult 

problem to solve, depending on the organisation of 

underwater works, safety technology and procedures in 

accordance with the interpretation of the regulations in 

force. Choosing a personal computer for a given company 

or institution is connected with standardizing and 

targeting the implementation of underwater work, and 

with assuming legal responsibility. Polish legal 

environment does not regulate the use of a diver's 
personal computer for underwater works [11,12]. At 

present, there is only one possible compromise on the 

market of underwater services and activities in our 

country. The use of a dive computer is a personal decision 

of a diver, the taking of which has an undeniable 

advantage, because it allows for registration of dives, and 

constitutes its electronic Log Book [1]. 

THE CHOICE OF DEEP DIVE 

DECOMPRESSION AGAINST THE BACKGROUND OF 

ADAPTIVE DIVE COMPUTER DECOMPRESSION 

ALGORITHMS

In commercial deep-sea works in Poland, 

decompression is carried out on the basis of official 

"paper" decompression tables, imposed by the Act of 17 

October 2003 on the performance of underwater works. 
On the basis of these tables, technical and material 

protection is planned and organized, and it is verified 

whether the diving technique to be used is suitable for the 

execution of given underwater works, and especially for 

decompression. In the decompression tables, the depth for 

selecting the diving decompression method is given in 

intervals of 3 m and the length of stay at the depth in 

intervals of 10 or 15 min. Based on these intervals, the 

supervisor selects the actual depth and duration of the 

diver's stay. The structure of the tables allows him/her to 

select decompression only from the above intervals. For 

instance, the method and time of decompression are the 

same for a diver's 16minute stay at a depth of 81m and for 

a 29minute stay at a depth of 83m [2]. 

The method of selecting decompression using  

a dive computer is radically different from the one shown 

above. In this case, it is the computer that selects and 

supervises the decompression, and the diver may only 

enter the specific dive parameters, which are allowed by 

the algorithms of the computer. 

In commercial diving and military diving, the 

computer has been introduced to a limited extent. The 

official reasons for this lie in the inertness of the 

institutions implementing regulations and supervising 

underwater works. The introduction of the computer 

would cause great legal difficulties, as it would imply 

choosing a personal computer for standardization, 

changing the organization of diving in the direction of 
lowering the role of the underwater works supervisor, and 

taking over the decompression by the diver proceeding 

according to the recommendations of the computer. What 

is more, the knowledge about decompression of an average 

diver would have to be radically extended in order to fully 

use the possibilities of the computer, especially in 

emergency situations, when he or she would be under 

severe stress. 

The personal computer does not take into 

account diving technology, which is required by 

documents and professional diving regulations. Although 

the dive computer is not mentioned in the commercial  
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komputera spowodowałoby duże trudności prawne, gdyż 

należałoby wybrać dla standaryzacji osobisty komputer, 

zmienić organizację nurkowania w kierunku obniżenia roli 

kierownika prac podwodnych, a przejęcia prowadzenia 

dekompresji przez nurka postępującego wedle zaleceń 

komputera. Co więcej, wiedza na temat dekompresji 

przeciętnego nurka, musiałaby zostać diametralnie 

rozszerzona, by w pełni mógł on korzystać z możliwości 

komputera, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, gdy 
znajdowałby się pod wpływem silnego stresu. 

 Komputer osobisty nie uwzględnia techniki 

nurkowej, której wymagają dokumenty i przepisy 

nurkowań profesjonalnych. Mimo, że w dokumentach 

nurkowań komercyjnych o komputerze nurkowym się nie 

wspomina, stosowany jest jako wtórnik osobistego LOG 

BOOKa nurka, rejestrującego jego nurkowania. Kierownik 

prac podwodnych rejestruje przebieg nurkowania  

w formie papierowej. Jak wskazuje praktyka, często 

wspiera się on danymi z osobistego komputera nurka [13]. 

Komputer nurkowy jest uznany prawnie jako dowód  

w sądzie, w sprawach incydentów nurkowych, nie tylko  

w nurkowaniach rekreacyjnych. Jego przydatność jest 

niezaprzeczalna podczas rejestracji nurkowań,  

a w najgorszym przypadku stanowi istotny dowód podczas 

badania wypadku nurkowego [8]. 
Szczególną klasę komputerów nurkowych 

stanowią komputery do nurkowań głębokich. Dla potrzeb 

artykułu, za definicję nurkowania głębinowego przyjąłem 

„nurkowania głębsze niż 45 m, z użyciem mieszanin 

oddechowych” (kompromis pomiędzy wszystkimi 

przepisami z dziedziny działalności podwodnej). 

Współczesne komputery do nurkowań głębokich  

w skrajnym przypadku programowo „pokrywają” 

nurkowania do głębokości 300 m [9], co w odczuciu autora 

i nurków profesjonalnych jest szaleństwem w wyścigu do 

ryzykownego, punktowego zdobywania głębokości przez 

„wybitnych” nurków technicznych. W nurkowaniach 
komercyjnych, dla głębokości w strefach 300 m, nie ma on 

więc praktycznego zastosowania. W tych strefach stosuje 

się nurkowania saturowane o zabezpieczeniu 

technicznym, na które mogą sobie pozwolić tylko 

przodujące firmy usług podwodnych z całego świata. 

Głębokości większe od 200 m w nurkowaniach 

technicznych są głębokościami, które zdobywają nieliczni 

nurkowie o nieprzeciętnej kondycji psycho-fizycznej  

i ogromnym doświadczeniu. Ich zanurzenie z czasem 

pobytu kilku minut lub tylko do momentu dotarcia do 

głębokości, odbywa się z zabezpieczeniem 

organizacyjnym, technicznym oraz medycznym, znacznie 

przewyższającym typowe zabezpieczenie komercyjnych 

podwodnych prac głębinowych [4] (nie dotyczy nurkowań 

saturowanych).  

Dekompresję w aktualnie prowadzonych 

nurkowaniach technicznych (w naszym kraju na zasadach 

nurkowań rekreacyjnych), dla planowanych i realnych 

głębokości i czasów pobytu na głębokości, komputer 

oblicza z dokładnością do ± 0,2 -0,1m, o interwałach 

pobierania danych od jednej sekundy do 15-tu sekund. 

Wynurzenie nurka, zgodnie z obliczoną dekompresją także 

kontroluje komputer, dla przygotowanych w butlach 

mieszanin i tlenu (jeśli jego użycie przewidziane jest na 

ostatnim, lub ostatnich przystankach dekompresyjnych).  

Reasumując, algorytmy i programy komputerów 

osobistych dla nurkowań głębokich, oprócz obliczeń 
dekompresji dla różnych modeli i jej wariantów, posiadają 

algorytmy dla przebiegu rejestracji rozszerzonych danych 

o nurku oraz  przebiegu nurkowania. Poniżej podaję

diving documents, it is used as a duplicate of the personal 

LOG BOOK of the diver registering his/her dive. The 

supervisor of underwater works records the course of 

diving in paper form. As practice shows, it is often 

supported by data from the personal computer of the diver 

[13]. The dive computer is legally recognised as evidence 

in court, in cases of dive incidents, not only in recreational 

dives. Its usefulness is undeniable during the registration 

of dives, and in the worst case, it constitutes  
a significant evidence during the investigation of a diving 

accident [8]. 

A special class of diving computers consists of 

computers for deep diving. For the purposes of the article, 

for the definition of deep-sea diving I assumed "dives 

deeper than 45m, with the use of breathing mixtures"  

(a compromise between all regulations in the field of 

underwater activities). Contemporary computers for deep 

dives in an extreme case "cover" dives to a depth of 300m 

[9], which in the opinion of the author and professional 

divers is madness in a race for risky record-breaking 

reaching of depths by "prominent" technical divers. As far 

as commercial diving is concerned, for depths in 300m 

zones, it has no practical application. In these zones, 

saturated dives with technical protection are used, which 

can only be afforded by leading underwater service 

providers. 

Depths greater than 200m in technical dives are 

the depths that are reached by few divers, with 

outstanding psycho-physical condition and extensive 

experience. Their descent with the time of stay of a few 

minutes or only to the moment of reaching the depth, takes 

place with organizational, technical and medical 

protection significantly exceeding the typical protection of 

commercial underwater deep-sea works [4] (it does not 

apply to saturated dives). 

Decompression of currently conducted technical 

dives (in our country according to the rules governing 
recreational dives), for planned and real depths and times 

of stay at depth, is calculated by the computer with an 

accuracy of ± 0.2 -0.1m, with intervals of data downloading 

from 1 to 15 seconds. The diver's ascent, according to the 

calculated decompression is also controlled by the 

computer, for mixtures and oxygen prepared in cylinders 

(if its use is planned at the last decompression stop or 

stops). 

To sum up, the algorithms and software of 

personal computers for deep dives, in addition to 

decompression calculations for various models and 

variants, have algorithms for the course of registration of 

extended data on the diver and the course of diving. Below 

I present the functions found in modern models of 

computers for deep dives [9]: 

 diving planning, 

 taking into account acquatic environment data, 

 taking into account diver’s physical built and 

level of training, 

 the option to switch the working principle of the 

device from closed to open circuit and vice versa, 

 selection of the model and decompression 

algorithms, for instance: ZHL-16C, VPM, DCAP, 

DCIEM, VVAL-18M, RGBM ) [9,4], 

 optional calculation of decompression of 

breathing mixes for air and nitrox, trimix or 

optional heliox mixtures, 

 assessment of the risk of a decompression 

incident, e.g. based on the level of micro-bubbles 

in the diver's blood, pulse measurement or body 
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funkcje spotykane we współczesnych modelach 

komputerów do nurkowań głębokich [9]: 

 planowanie nurkowania, 

 uwzględnienie danych środowiska wodnego, 

 uwzględnienie cech budowy fizycznej nurka 

i jego wytrenowania, 

 możliwości opcjonalnego przełączenia zasady 

pracy aparatu oddechowego z obiegu 

zamkniętego na obieg otwarty i odwrotnie, 

 wybór modelu i algorytmów dekompresji, 

przykładowo: ZHL-16C, VPM, DCAP, DCIEM, 

VVAL-18M, RGBM ) [9,4], 

 obliczenie opcjonalne dekompresji czynników 

oddechowych dla powietrza i mieszanin typu 

nitroks, trimiks lub opcjonalnie helioks, 

 ocenę ryzyka powstania incydentu 

dekompresyjnego, np. na podstawie poziomu 

mikropęcherzyków we krwi nurka, wskazań 

miernika pulsu czy temperatury ciała. Komputer 

oblicza i wybiera algorytm tak, by dopasować 

tzw. konserwatyzm wydłużający lub 

przyspieszający czas dekompresji,

 ocenę ryzyka zatrucia tlenowego poprzez 

monitorowanie i obliczanie tzw. „zegara 

tlenowego” podawana w % ryzyka wystąpienia 

postaci mózgowej (CNS) zatrucia tlenowego, 

 zapis parametrów nurkowania, takich jak.; 

głębokość, temperatura wody, ciśnienie 

parcjalne tlenu, opcjonalnie także dwutlenku 

węgla, (aparaty o obiegu półzamkniętym 

i zamkniętym) i innych, w zależności od modelu 

komputera, 

 alarmy przekroczenia prędkości zanurzenia 

i wynurzania, czasów operacyjnych nurkowania 

w tym dekompresji i  inne, 

 przeliczanie dekompresji w przypadku 

opuszczenia przystanku dekompresyjnego, 

 wskazywanie kierunki poruszania się nurka 

(kompas) z uwzględnioną kompensacją 

przechyłu, 

 rejestrację parametrów w funkcji czasu nawet do 

kilkuset nurkowań,przesyłanie w/w danych do 

innych urządzeń informatycznych celem 

przechowywania.

Z powyższej listy funkcji widać, że 

oprogramowanie współczesnych komputerów osobistych, 

w tym szczególnie tych przeznaczonych do nurkowań 

głębokich, jest już oprogramowaniem na poziomie 

programów eksperckich i adaptacyjnych,  

z wypracowaniem wskazówek w stanach naruszenia 

parametrów dekompresji. Programy działają w czasie 

rzeczywistym i wprowadzają przeliczenia oraz korekty 

dekompresji dla wybranych czynników, ważnych 

szczególnie w nurkowaniach komercyjnych. 

DOBÓR DEKOMPRESJI NA PODSTAWIE PROFILU

NURKOWANIA

Nurek sporadycznie przebywa stale na jednej 

głębokości i komputer osobisty jest w stanie z łatwością 

uwzględnić zmiany zachodzące w strefie „planowanej 

docelowej głębokości” pobytu. W pierwszych modelach 

komputerów osobistych wpisywano dekompresje  
z „papierowych tabel”. Komputer wybierał ją, podobnie jak 

dobiera się w tych tabelach, tj. dla maksymalnej głębokości 

nurkowania. Tylko nieliczne „tabele papierowe” pozwalają 

temperature readings. The computer calculates 

and selects the algorithm to adjust the so-called 

conservatism, which increases or accelerates the 

decompression time,  

 assessment of the risk of oxygen poisoning by 

monitoring and calculating the so-called 'oxygen 

clock' in % of the risk of the occurrence of central 

oxygen toxicity ('CNS'), 

 recording of diving parameters such as depth, 
water temperature, oxygen partial pressure, 

optionally also carbon dioxide (semi-closed and 

closed circuit devices) and other, depending on 

the computer model, 

 alerts of exceeding ascending and descending 

rates, diving operational times including 

decompression, and other, 

 decompression recalculation in case of omitting 

a decompression stop, 

 indicating directions of movement of a diver 

(compass) with roll offset, 

 recording of parameters as a function of time up 

to several hundred dives, 

 transfer of the above mentioned data to other IT 

devices for storage purposes.

The above list of functions shows that the 

software of modern personal computers, particularly 

those designed for deep diving, is already used at an expert 

and adaptive level, with indications developed for states of 

violation of decompression parameters. The programmes 

work in real time and introduce recalculations and 

decompression corrections for selected factors, especially 

important in commercial dives. 

SELECTION OF DECOMPRESSION BASED ON DIVING

PROFILE

The diver occasionally stays permanently at one 

depth, and the personal computer is able to easily take into 

account the changes occurring in the zone of the "planned 

target depth" of the stay. In the first models of personal 

computers, decompression schedules were entered from 

"paper tables", and the computer selected them, similarly 

as it is selected from these tables, i.e. for maximum diving 

depth. Only limited number of "paper tables" allow to take 

into account changes in the time of stay and depth of work 

of a diver in commercial dives. In this case, multilevel dives 

are introduced.  

These dives have limitations in their use, and in 

practice are very rarely used. In the course of his many 

years of diving practice, the author has not seen any tables 

suitable for this type of diving in the case of deep-sea 

works. The resulting depth must be calculated before 

diving, as well as the choice of decompression method. 

Limitations of this method result from the fact that the 

depths of subsequent dives should be arranged according 

to the scheme from the smallest to the largest, and the last 

depth in the sequence should be deeper than the first stop 

of the assumed decompression (in our country the existing 

tables for multilevel diving are dedicated for air dives) [5]. 

For deep dives, the computer calculates and 

controls the decompression for a given profile of depth 

changes in real time. With this feature the decompression 

time can be significantly reduced, which is essential for the 
safety of a dive conducted entirely in the depths of the 

water, not only for technical dives, but also for all other 

types of dives. Long stay in the water depths threatens  
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na uwzględnienie zmian czasu pobytu i głębokości pracy 

nurka w nurkowaniach komercyjnych. W tym przypadku 

wprowadza się nurkowania wielopoziomowe. 

Nurkowania te posiadają ograniczenia w zakresie ich 

stosowania i w praktyce stosowane są bardzo rzadko.  

Autor nie spotkał się w trakcie swojej wieloletniej 

praktyki nurkowej z tabelami odpowiednimi dla tego typu 

nurkowań, w przypadku prac głębinowych. Wypadkową 

głębokość trzeba obliczyć przed nurkowaniem, podobnie 
jak i dobrać sposób dekompresji. Ograniczenia tego 

sposobu wynikają z faktu, że głębokości kolejnych 

zanurzeń należy uszeregować według schematu od 

najmniejszych do największych, a ostania głębokość  

w sekwencji powinna być głębsza niż pierwszy przystanek 

założonej dekompresji (w naszym kraju obowiązujące 

tabele do nurkowań wielopoziomowych dedykowane są 

dla nurkowań z użyciem powietrza) [5].  

W przypadku nurkowań głębokich, komputer 

liczy i kontroluje dekompresję dla danego profilu zmian 

głębokości w czasie rzeczywistym. Dzięki tej funkcji można 

znacznie skrócić czas dekompresji, co ma podstawowe 

znaczenie dla bezpieczeństwa nurkowania realizowanego 

całkowicie w toni wodnej, nie tylko w nurkowaniach 

technicznych, lecz także wszystkich innych typach 

nurkowań. Długie przebywanie w toni wodnej grozi 

przechłodzeniem nurka, będącym czynnikiem wyjątkowo 

niekorzystnym dla przebiegu dekompresji. Niska 

temperatura wody jest czynnikiem wymuszającym 

wydłużenie procesu dekompresji. 

MONITOROWANIE OBCIĄŻENIA FIZYCZNEGO NURKA  

Wysiłek fizyczny nurka jest wskazywany przez 

komputer zliczający ilość uderzeń serca na minutę, zużycie 

mieszaniny oddechowej, poziom tlenu w obiegu 

oddechowym aparatu itp. Wybór dekompresji jest ściśle 

uzależniony od wysiłku nurka. Komputer osobisty jest  
w stanie to uwzględnić, obliczając nową dekompresję (pod 

warunkiem, że się zmieni ustawienia), lub opcjonalnie 

przełączając na program realizacji dekompresji ze 

stosownym, niższym faktorem konserwatyzmu, 

podwyższając stopień przesycenia tkanki wiodącej  

w dekompresji [9]. Natomiast w przypadku ciężkiej pracy 

nurka, przy użyciu „tabel papierowych”, kierownik prac 

podwodnych sam przestawia dekompresję podstawową 

na tzw.” dekompresje wydłużoną”, tj. dekompresję  

z następnego, dłuższego czasu pobytu na danej głębokości 

lub dla wybranego czasu pobytu przyjmuje głębokość  

z reguły o 3 m większą. 

Powyższe funkcje realizowane przez komputer 

osobisty, byłyby bardzo przydatne w nurkowaniach 

komercyjnych. W profesjonalnych ekipach nurkowych 

wykorzystuje się mniej lub bardziej skomplikowane 

programy komputerowe, wspomagające przebieg 

nurkowania oraz  proces dekompresji. Programy te,  

z zasady, rozwiązują jeden lub więcej problemów 

występujących podczas prowadzeniu prac podwodnych. 

Generalnie można przyjąć, że są stosowane na etapie 

przygotowywania się do przeprowadzenia głębinowych 

prac podwodnych. Kierownik prac podwodnych w trakcie 

nurkowania skupia się głównie na wykonywaniu przez 

nurków danego zadania, działaniu personelu obsługi 

systemu nurkowego oraz ekipy zabezpieczania prac  

z powierzchni. Uzyskując dane z osobistego komputera 

nurka, kierownik miałby możliwość obiektywnej oceny 

działania nurka oraz  optymalizacji procesu jego 

dekompresji w przypadku np. przedłużenia się planowa- 

overcooling of the diver, which is an exceptionally 

unfavourable factor for the course of decompression. Low 

water temperature is a factor that necessitates the 

extension of the decompression process. 

MONITORING OF THE PHYSICAL LOAD OF A DIVER 

The physical effort of a diver is indicated by  

a computer that counts the number of heartbeats per 
minute, the consumption of the breathing mixture, the 

level of oxygen in the breathing circuit of the device, etc. 

The choice of decompression is strictly dependent on the 

diver's effort. The personal computer can take this into 

account by calculating a new decompression (provided the 

settings change), or by option switching to  

a decompression programme with an appropriate lower of 

conservatism, increasing the degree of saturation of the 

leading tissue in the decompression [9]. In turn, in case of 

hard work of a diver, with the use of "paper tables", the 

underwater manager himself switches the basic 

decompression to the so-called "prolonged 

decompression", i.e. the decompression from the next, 

longer period of stay at a given depth, or for a given period 

of stay, usually assumes the depth by 3m greater. 

The above functions performed by a personal 

computer would be very useful in commercial diving. 

Professional dive teams use more or less complex 

computer programmes to support the process of diving 

and decompression. These programmes, as a rule, solve 

one or more problems occurring during underwater work. 

In general, they can be assumed to be used in preparation 

for deep-sea underwater activities. The underwater works 

supervisor during the dive is mainly focused on the divers' 

performance of the task, the operation of the diving system 

operating personnel and the team securing the work from 

the surface. By obtaining data from a personal dive 

computer, the supervisor would be able to objectively 
evaluate the diver's performance and optimise the 

decompression process if, for example, the diver's planned 

working time is prolonged. 

MONITORING OF DECOMPRESSION PROGRESS IN

UNDERWATER DEEP WATER WORKS

The diving systems from which underwater 

deep-sea activities are carried out generally do not allow 

registration of diving parameters. National underwater 

regulations require recording of underwater diving 

conversations between divers and their supervisors. In 

2005, while modernizing the domestic Af-2 system, the 

staff of the Department of Underwater Works Technology 

at the Naval Academy developed and installed desktop 

computers with software for recording diving parameters, 

as well as basic parameters of the atmosphere and 

respiratory gases and sound, images from cameras from 

the diver's helmet, installed in the diving bell and 

hyperbaric chamber.  

This solution made it possible to recreate the 

decompression process, however, only in the part carried 

out in the diving bell and hyperbaric chamber. The 

recording is intended for saturated dives and is also used 

for underwater works. Despite the fact that in many cases 

the registration was incomplete (without the first 

decompression stops), it allowed to compare 
decompression according to heliox "paper tables" used in  

our country with the decompression recorded by diving 

computers during deep-sea dives [13].  
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nego czasu pracy nurka.  

MONITOROWANIE PRZEBIEGU DEKOMPRESJI 

W PODWODNYCH PRACACH GŁĘBINOWYCH

Systemy nurkowe, z których odbywają się 

podwodne prace głębinowe, z reguły nie posiadają 

rejestracji parametrów nurkowania. W krajowych 

przepisach prac podwodnych wymaga się rejestracji 
rozmów nurkowie-kierownik prac podowodnych.  

W 2005 r. modernizując krajowy system Af-2, kadra 

Zakładu Technologii Prac Podwodnych Akademii 

Marynarki Wojennej opracowała i zainstalowała 

komputery stacjonarne z programami rejestracji 

parametrów nurkowania oraz  podstawowych 

parametrów atmosfery i gazów oddechowych, zapisu 

dźwięku, obrazów z kamer, z hełmu nurka, 

zainstalowanych w dzwonie nurkowymi i komorze 

hiperbarycznej.  

To rozwiązanie dało możliwość odtworzenia 

przebiegu procesu dekompresji, lecz tylko jej części, 

realizowanej w dzwonie nurkowym i komorze 

hiperbarycznej. Rejestracja ta przeznaczona jest dla 

nurkowań saturowanych i jest również stosowana dla 

podwodnych prac głębinowych. Rejestracja mimo, że  

w wielu przypadkach niepełna (bez pierwszych 

przystanków dekompresyjnych), pozwoliła na 

porównanie dekompresji według stosowanych w naszym 

kraju helioksowych „tabel papierowych”, do dekompresji 

rejestrowanej przez komputery nurkowe podczas 

głębinowego nurkowania [13].  

Dla analizy pełnego przebiegu nurkowania,  

w tym szczególnie dekompresji, konieczne jest wsparcie 

się danymi z osobistego komputera nurkowego w tej fazie 

nurkowania, kiedy nurek przebywa w toni wodnej. 

Porównując czasy dekompresji w każdym przypadku 

porównanie wypadało na korzyść „tabel papierowych”. 
Złożyło się na to wiele czynników, a wybrane z nich autor 

przedstawia w dalszej cześci niniejszego artykułu.  

„DOBRA PRAKTYKA NURKOWA” KONTRA 

OSOBISTY KOMPUTER NURKOWY 

W GŁĘBINOWYCH NURKOWANIACH 

KOMERCYJNYCH

Dobrą praktyką nurkową nazywamy zbiór zasad, 

które obowiązują podczas nurkowania. Są one wynikiem 

wielu lat doświadczeń, często związanych z utratą 

zdrowia, a niekiedy nawet życia nurków. Nieraz 

zapominamy, że w tych tragicznych wydarzeniach 

nieprawidłowo przeprowadzona dekompresja miała swój 

niechlubny udział [14]. Szczególnie w początkowych 

etapach rozwoju medycyny i fizjologii podwodnej oraz  

techniki nurkowania, trwających do lat 70-tych ubiegłego 
wieku, ilość wypadków podczas nurkowania w skutek 

błędu dekompresji miała drastyczny wpływ na 

kształtowanie się „dobrej praktyki nurkowej”. W tym 

artykule zajmuję się tylko tymi zasadami owej praktyki, 

które dotyczą dekompresji [6]. 

W nurkowaniach komercyjnych dekompresję 

ustawia nurkowi kierownik prac podwodnych i bierze on 

na siebie całkowitą odpowiedzialność za jej przebieg i za 

możliwe komplikacje w jej trakcie. Współczesny kierownik 

prac podwodnych planuje nurkowania głębinowe 

posługując się uprzednim rozpoznaniem miejsca zadania 

podwodnego. Rozpoznanie to, przeprowadza się poprzez 

In order to analyse the full course of diving, and 

in particular decompression, it is necessary to use data 

from a personal dive computer at the stage of diving when 

the diver is in the water. When comparing the 

decompression times in each case, the results of the 

comparison were in favour of "paper tables". It was caused 

by many factors, and the author presents some of them in 

the subsequent part of this article. 

"GOOD DIVING PRACTICE" VERSUS 

PERSONAL DIVE COMPUTER FOR COMMERCIAL 

DEEP-SEA DIVES 

The good diving practice is a set of rules that are 

applicable during diving. They are the result of many years 

of experience, often related to the loss of health and 

sometimes even life of divers. We often forget that in these 

tragic incidents, improperly performed decompression 

had its significant share [14]. Especially in the early stages 

of the development of underwater medicine and 

physiology, as well as diving techniques, lasting until the 

1970s, the number of diving accidents due to 

decompression errors had a drastic impact on the 

formation of the "good diving practice". This article deals 

only with the principles of this practice which pertain to 

decompression [6]. 

For commercial dives, decompression is handled 

by the underwater work supervisor, who takes full 

responsibility for its course and possible complications 

during decompression. Today's underwater works 

supervisor plans deep-sea dives with prior recognition of 

the underwater task location. Such reconnaissance is 

carried out by means of technical means as well as 

identification of hydrological conditions, by means of 

underwater hydro-location or television installed on an 

ROV vehicle. This allows for a preliminary assessment of 
the working conditions, and introduces the diver to the 

area and place of the underwater task force. Such activities 

result from the so-called "good diving practice" and in the 

past century were referred to as "diving scouting". 

The partner organization of recreational and 

technical diving requires a minimum of a pair of divers and 

a safety diver [15]. In a pair of divers one performs the 

function of a leading diver. From the point of view of the 

organization of commercial diving, in this case the 

supervisor in charge of the dive is under water. It is self-

evident that the entire team of divers should have the same 

type of computer, or at least use the same decompression 

model. This is very important when using computers 

during deep dives. Decompression in this case can be done 

in a group or individually with individual settings for  

a given diver in his/her personal computer.  

Contrary to expectations, the introduction of dive 

computers did not increase the safety of diving. The 

computer does not capture all factors determining the 

safety of diving, including important individual 

characteristics, such as the condition of the diver's health, 

and his or her training. Nor does the computer take into 

account all the diving conditions that should be introduced 

into it by the diver using it, and especially his/her 

individual, substantive preparation. This is one of the 

many reasons why to date the diving computer has not 

formally appeared in professional deep dives. 
Implementation of decompression in deep 

commercial dives must follow the official decompression 

tables, which differ in their structure and model from the 
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wykorzystanie zarówno środków technicznych, jak  

i rozpoznanie warunków hydrologicznych, za pomocą 

podwodnej hydrolokacji, czy telewizji zainstalowanej na 

pojeździe typu ROV. Dzięki temu można wstępnie ocenić 

warunki pracy oraz  zapoznać nurka z rejonem i miejscem 

zadnia podwodnego. Takie działania wynikają z tzw. 

„dobrej praktyki nurkowej” i nazywane były w ubiegłym 

stuleciu „zwiadem nurkowym”.  

Partnerska organizacja nurkowania 
rekreacyjnego i technicznego wymaga minimum pary 

nurków oraz  nurka asekuracyjnego [15]. W parze nurków 

jeden pełni funkcję nurka prowadzącego. Z punktu 

widzenia organizacji nurkowań komercyjnych, w tym 

przypadku kierownik prowadzący nurkowanie jest pod 

wodą. Jest oczywiste, że cały zespół nurków powinien mieć 

ten sam typ komputera, a przynajmniej stosować ten sam 

model dekompresji. Jest to bardzo ważne przy korzystaniu 

z komputerów podczas nurkowań głębokich. Dekompresja 

w tym przypadku może odbywać się grupowo, lub 

indywidualnie przy ustawieniach osobniczych dla danego 

nurka w jego komputerze osobistym.  

Wprowadzenie komputerów nurkowych, wbrew 

oczekiwaniom, nie podniosło bezpieczeństwa nurkowania. 

Komputer nie ujmuje wszystkich czynników decydujących 

o bezpieczeństwie podczas nurkowania, w tym ważnych 

cech indywidualnych, takich jak stan zdrowia nurka oraz  

jego wyszkolenia. Komputer nie uwzględnia też 

wszystkich warunków nurkowania, które powinny być do 

niego wprowadzane przez stosującego go nurka,  

a szczególnie jego indywidualnego, merytorycznego 

przygotowania. Jest to jeden z wielu powodów, dla których 

komputer nurkowy do tej pory nie zaistniał formalnie  

w profesjonalnych nurkowaniach głębokich. 

Realizacja dekompresji w głębokich 

nurkowaniach komercyjnych, musi przebiegać zgodnie  

z oficjalnymi tabelami dekompresji, które różnią się w swej 

budowie i modelu od tabel „obrabianych” i obliczanych  
w czasie rzeczywistym w komputerze nurkowym. 

Współcześnie nurkowie zawodowi posiadają własne 

komputery i  niekiedy „przemycają je” do nurkowania, po 

czym przetrzymują je w naczyniu z wodą w dzwonie 

nurkowym i w komorze dekompresyjnej (komputer 

nurkowy działa poprawnie tylko w wodzie) [13]. 

Jedną z głównych rozbieżności dekompresji 

obliczonych w komputerach, w stosunku do tabel 

„papierowych” jest to, że komputer jest ustawiony na 

relatywnie wysokie ciśnienia parcjalne mieszanin tzw. 

dennych i dekompresyjnych, dla skrócenia czasu 

przebywania nurka w toni wodnej. Komputery osobiste 

przewidują odbycie całej dekompresji w toni, a wysokie 

ciśnienia parcjalne tlenu są niekorzystne z punktu 

widzenia wysiłku nurka pracującego pod wodą. 

Stosowanie niższego ciśnienia parcjalne tlenu w tabelach 

papierowych implikuje wydłużenie czasu dekompresji, ale 

jednocześnie obniża ryzyko incydentu dekompresyjnego. 

Tabele papierowe wymagają odbycia 

dekompresji w dzwonie, a w jej skrajnym przypadku 

średniej i końcowej fazy w komorze hiperbarycznej, ze 

stosowaniem tlenu od głębokości 12m. To przyczynia się 

do zapewnienia wysokiego komfortu i optymalnych 

warunków, z punktu widzenia realizacji dekompresji. Ten 

aspekt jest ważny dla bezpieczeństwa nurka, szczególnie 

odbywającego dekompresję po ciężkiej pracy. 

W nurkowaniach technicznych nurek ma 
możliwość „udoskonalenia” dekompresji obliczanych 

przez komputer osobisty, poprzez zmienianie jej sposobu, 

dobierając jej konserwatyzm (zmniejszenie lub  

tables "processed" and calculated in real time in the dive 

computer. Nowadays, professional divers have their own 

computers, and sometimes "smuggle" them into the dive, 

and then keep them in a vessel with water in the diving bell 

and in the decompression chamber (the dive computer 

works correctly only in water) [13].  

One of the main differences of decompression 

calculated in computers, in relation to the "paper" tables is 

that the computer is set to relatively high partial pressures 
of the so-called bottom and decompression mixtures, to 

shorten the time the diver stays in the water depth. 

Personal computers assume that the entire decompression 

will take place in the depths, and high partial pressures of 

oxygen are unfavorable from the point of view of the effort 

of a diver working underwater. The use of lower oxygen 

partial pressure in paper tables implies a longer 

decompression time, but simultaneously reduces the risk 

of a decompression incident. Paper tables require that 

decompression be performed in the bell, and in its extreme 

case in the medium and final phase, in a hyperbaric 

chamber, with the use of oxygen from a depth of 12m. This 

contributes to a high level of comfort and optimal 

conditions for decompression. This aspect is important for 

the safety of the diver, especially when decompressing 

after strenuous work. 

In technical dives, divers have the possibility to 

"improve" the decompression calculated by the personal 

computer, by changing its mode, adjusting its 

conservatism (reducing or increasing the gradient value of 

tissue saturation pressure). The supervisor of commercial 

underwater works does not have such a wide range of 

possibilities. He/she can improve decompression only 

within a narrow framework of "paper tables", by selecting 

maximum partial pressures of inert gas or oxygen, and by 

modifying decompression procedures in emergency 

situations. 

When using decompression tables, it is 'good 
diving practice' for divers to base their decompression 

profile on a maximum depth that is slightly deeper than 

that which they actually dived to, and to make sure that 

during their ascent they closely follow the table they are 

using, being sure to remain close to, but no shallower than, 

the depth which is indicated in the tables. For example, for 

the real measured and greatest achieved depth of diver's 

work of 81m, which is specified in the table, we adopt for 

the decompression the next depth indicated in the table, 

i.e. 84m. 

The simplest explanation for this is that it takes 

into account the accuracy of the depth measurement. The 

situation is similar with respect to the time of stay. If the 

table shows the duration of the stay of 45 minutes, then the 

diver's work ends a few minutes earlier, to maintain the 

reserve of a possible interruption in preparation for 

ascent. This happens despite the fact that in skilful diving 

this time can be very short. 

In professional deep diving we encounter three 

possibilities of decompression implementation, which 

determines the comfort of the diver during its course. The 

best execution kind is decompression in the bell and in the 

chamber, during which the diver enters the bell in the 

working depth zone. In this case, decompression takes 

place in the most friendly conditions both for the diver and 

for the decompression itself. It provides thermal comfort, 

enables removal of equipment and staying in diving 
underwear, without any constraints from the diving [3]. 

A case similar to the above conditions is 

decompression partially in the water depth, with a diver 
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zwiększenie wartości gradientu ciśnienia 

rozsyceniatkanek). Takich szerokich możliwości nie ma 

kierownik komercyjnych prac podwodnych. Udoskonalić 

może on dekompresję tylko w wąskich ramach 

„papierowych tabel”, dobierając maksymalne ciśnienia 

parcjalne gazu obojętnego lub tlenu oraz poprzez 

modyfikację procedur dekompresji w sytuacjach 

awaryjnych. 

Wykładnie stosowania papierowych tabel do 
nurkowań głębokich, ujmują wymagania bezpiecznego 

nurkowania, jakie są wykorzystywane w komputerach 

nurkowych. „Dobra praktyka nurkowa” w normalnej pracy 

nigdy nie stosuje wyboru dekompresji z głębokości po 

„obrysie”, tj. zawsze głębokość musi być niższa od 

wskazanej w tabeli. Np. dla realnej pomierzonej, 

największej osiągniętej głębokości pracy nurka 81 m, która 

jest wyszczególnienia w tabeli, przyjmujemy do realizacji 

dekompresji głębokość następną wskazaną w tabeli, czyli 

84 m. 

Najprostszym wytłumaczeniem takiego 

działania, jest uwzględnienie dokładności pomiaru 

głębokości. Podobnie sytuacja ma się z czasem pobytu. Jeśli 

w tabeli wskazany jest czas pobytu 45 min., to praca nurka 

kończy się parę minut wcześniej, dla zachowania rezerwy 

ewentualnego „zacięcia” w przygotowaniu do wynurzenia. 

Dzieje się tak mimo tego, że przy sprawnym nurkowaniu 

czas ten może być bardzo krótki. 

W profesjonalnym nurkowaniu głębokim 

spotykamy trzy możliwości realizacji dekompresji, od 

których zależy komfort nurka podczas jej przebiegu. 

Najlepszą realizacją dla przebiegu dekompresji, jest 

dekompresja w dzwonie i w komorze, podczas której 

nurek wchodzi do dzwonu w strefie głębokości pracy.  

W tym przypadku, dekompresja przebiega w najbardziej 

przyjaznych warunkach zarówno dla nurka, jak i dla samej 

dekompresji. Zapewnia komfort cieplny, oswobodzenie ze 

sprzetu i przebywanie w bieliźnie nurkowej, bez żadnego 
ucisku elementów sprzętu nurkowego oraz  bez 

oddziaływania obciśnięcia hydrostatycznego ciśnienia, 

spowodowanego wymiarami ciała nurka [3]. 

Przypadkiem zbliżonym do powyższych 

warunków, jest realizacja dekompresji częściowo w toni 

wodnej, z wejściem nurka do dzwonu na wybranym 

przystanku dekompresyjnym. Najbardziej 

niesprzyjającymi warunkiem jest dekompresja nurka  

w wodzie, w pozycji poziomej lub siedzącej. Obejmuje ona 

prawie wszystkie ujemne oddziaływania, których nurek 

unika w „dzwonie suchym”, a szczególnie w komorze 

dekompresyjnej. Taką pozycję nurek przyjmuje podczas 

dekompresji w dzwonie typu mokrego. Natomiast typową 

pozycją, wymuszoną podczas dekompresji w nurkowaniu 

technicznym, jest pozycja zbliżona do poziomej w toni 

wodnej. Ponadto, ta pozycja jest najwygodniejsza z punktu 

widzenia ucisku wyposażenia zamocowanym na ciele 

nurka.1 

Wejście do dzwonu profesjonalnych nurków 

może odbywać się na głębokości postoju dzwonu lub  

w czasie odbywania dekompresji na wybranej stacji. Jest to 

zależne od zapasu czasu na głębokości. Spóźnienie się  

z planowanym czasem pobytu na głębokości tylko  

o minutę skutkuje, w nurkowaniach głębokich, 

wydłużeniem dekompresji. Np. na głębokości 82 m, gdy 

planowany czas pobytu to 45 min., jeśli przedłużymy czas 

wynurzenia o 1 minutę w przypadku oficjalnych tabel 

polskich [5], dekompresja wydłuża się o 2 godz. 25 min., 

gdyż musimy zastosować następny wskazany w tabeli czas 

pobytu nurka na głębokości, odpowiadający 60 min. 

entering the bell at a selected decompression stop. The 

most unfavourable condition is decompression of the diver 

in water, in a horizontal or sitting position. It involves 

almost all negative impacts, which the diver avoids in the 

"dry bell", especially in the decompression chamber. This 

is the position the diver takes when decompressing in  

a wet bell. However, a typical position, necessitated during 

decompression in technical diving, is close to horizontal. 

Moreover, this position is the most comfortable from the 
point of view of compression of equipment mounted on the 

diver's body.1 

The entrance of professional divers to the bell can 

take place at the depth of the bell's stop, or during 

decompression at a selected station. This is dependent on 

the time reserve at the depth. A delay with the planned 

time of stay at the depth of only a minute results, in deep 

dives, in prolongation of decompression, e.g. at the depth 

of 82m, when the planned time of stay is 45 minutes, if we 

extend the time of ascent by 1 minute in the case of official 

Polish tables [5], decompression is increased by 2 hours 25 

minutes, as it is necessary to apply the next time indicated 

in the table for the diver's stay at the depth of 60 minutes. 

During the longest decompression period, the 

divers are in full comfort following the transfer under 

pressure operation (TUP) from the bell to the hyperbaric 

chamber. Decompression time relations in the water, 

diving bell and chamber depend on the time spent at the 

depth of the diver's work and, most importantly, on the 

"efficiency" and "effectiveness" of the diving technique to 

achieve the assumed decompression. Moreover, this 

relationship is also dependent on economic factors and 

material and technical security. Optimization of the 

decompression process concerns the usage of heliox 

mixtures, and is particularly important for the work of the 

open circuit diving equipment, which is characterized by 

high consumption of breathing mixes. This is particularly 

evident when optimising the shortest time spent in the bell 
and the long decompression time in the chamber, i.e. when 

divers breathe a working mixture in the bell and 

decompression mixture in the chamber (a chamber filled 

with decompression heliox mixture). 

Decompression in the chamber requires many 

hours of breathing with oxygen from inhalers (BIBS), from 

stops 12m and shallower (e.g. in the 95 -120m depth zone 

breathing from inhalers lasts intermittently 4.5 hours) [5]. 

"Good diving practice" forces the diving staff to discipline 

the divers to follow the recommendations during 

decompression in the chamber. The most important of 

these recommendations is to maintain the tightness of the 

oxygen mask so that the oxygen content does not increase 

in the chamber. Periodic changes of position, moderate 

body movement to improve blood circulation, drinking 

fluids, i.e. diving body hydration, and preventing sleep of 

tired divers during decompression are also mandatory [3]. 

The advantage of the "good diving practice" 

compared to technical and recreational diving is the 

assessment of the psychophysical condition of the diver by 

maintaining continuous communication and observation 

of the diver (duplex communication and at least one 

camera observing the working diver). This solution 

reduces to a minimum the risk of improper 

decompression, and allows to monitor its process, without 

the direct involvement of the diver. This is a fundamental 

difference in comparison with technical diving. At this 
point the author would like to quote the "opinion" 

concerning deep-sea technical divers, shared by the 

"veterans" of commercial deep dives. It boils down to one 
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Podczas najdłuższego okresu dekompresji, 

nurkowie przebywają w warunkach pełnego komfortu, po 

operacji transferu pod ciśnieniem (TUP) z dzwonu do 

komory hiperbarycznej. Relacje czasowe dekompresji  

w wodzie, w dzwonie nurkowym oraz w komorze, są 

zależne od czasu pobytu na głębokości pracy nurka i co 

najważniejsze, od „wydolności” i „efektywności” techniki 

nurkowej dla zrealizowania założonej dekompresji. 

Ponadto, relacja ta jest też uzależniona od czynników 
ekonomicznych i od zabezpieczenia materiałowo-

technicznego. Optymalizacja procesu dekompresji dotyczy 

zużycia mieszanin helioksowych i jest szczególnie ważna 

dla pracy sprzętu oddechowego nurka w obiegu otwartym, 

który charakteryzuje się wysokim zużyciem mieszanin 

oddechowych. Szczególnie jest to widoczne przy 

optymalizacji najkrótszego pobytu w dzwonie i długiego 

czasu dekompresji w komorze, tj. w przypadku, gdy 

nurkowie oddychają mieszaniną roboczą w dzwonie,  

a mieszaniną dekompresyjną w komorze (komora 

wypełniona dekompresyjną mieszaniną helioksową).  

Dekompresja w komorze wymaga 

wielogodzinnego oddychania tlenem z inhalatorów (BIBS), 

od przystanków 12 m i płytszych (np. w strefie głębokości 

95-120 m oddychanie z inhalatorów trwa z przerwami 4,5 

godziny) [5]. „Dobra praktyka nurkowa” zmusza personel 

obsługi do dyscyplinowania, przestrzegania i wymuszania 

wykonywania zaleceń przez nurków podczas dekompresji 

w komorze. Do najważniejszych z tych zaleceń należy 

utrzymanie szczelności maski tlenowej tak, by zawartość 

tlenu nie wzrastała w przestrzeni komory. Wymuszane są 

także okresowe zmiany pozycji, umiarkowany ruch ciała 

dla usprawnienia krwioobiegu, picie płynów, tj. 

nawodnienia organizmu nurka oraz przeciwdziałanie 

zaśnięciu zmęczonych pracą nurków w trakcie 

dekompresji [3]. 

Zaletą „dobrej praktyki nurkowej” w porównaniu 

z nurkowaniami technicznymi i rekreacyjnymi, jest ocena 
stanu psychofizycznego nurka, poprzez utrzymywanie 

ciągłej łączności i obserwację nurka (łączność typu duplex 

i minimum jedna kamera obserwująca pracującego nurka). 

To rozwiązanie obniża do minimum ryzyko 

nieprawidłowej dekompresji i  pozwala na nadzorowanie 

jej procesu, bez bezpośredniego udziału nurka.  

Jest to zasadnicza różnica w porównaniu  

z nurkowaniami technicznymi. Autor pragnie przytoczyć 

tu „opinię” o głębinowych nurkach technicznych, 

podzielaną przez „weteranów” komercyjnych nurkowań 

głębokich. Kwitują to jednym krótkim, a jakże dosadnym 

zdaniem: „To są szaleńcy”. Tę ocenę niełatwo jest odrzucić, 

gdyż działania głębinowych nurków technicznych i ich 

metoda nurkowania, wiąże się z wysoką wypadkowością  

o skutkach śmiertelnych [16]. W przypadku stanów 

awaryjnych i zakłóceń w przebiegu dekompresji, nurek 

profesjonalny współdziała z bazą na powierzchni, co 

pozwala na jego lepszy komfort psychiczny, czego 

pozbawiony jest nurek techniczny. 

DEKOMPRESJA POWIERZCHNIOWA2 

JESZCZE NIE „W OBJĘCIACH” KOMPUTERA 

OSOBISTEGO NURKA

W większości przypadków „papierowych” tabel 

dekompresyjnych, dekompresja powierzchniowa dotyczy 
nurkowań na średnie głębokości. Zabezpieczenie 

techniczno-organizacyjne nurkowań technicznych  

i rekreacyjnych, posiada ograniczone możliwości 

short, and yet very blunt sentence, "They are madmen". 

This assessment is not easy to reject, because the activities 

of deep-sea technical divers and their diving method are 

associated with high accident rates with fatal 

consequences [16]. In the case of emergency states and 

disturbances in the course of decompression,  

a professional diver interacts with the base on the surface, 

which provides him/her with better mental comfort, 

something that a technical diver is deprived of. 

SURFACE DECOMPRESSION2 OUTSIDE THE 

CAPABILITIES OF A PERSONAL DIVE COMPUTER

In most of the cases covered by "paper" 

decompression tables, surface decompression applies to 

medium depth dives. Technical and organizational 

protection of technical and recreational dives offers 

limited possibilities for surface decompression. 
Nevertheless, this method of decompression, despite the 

criticism of some researchers, was introduced to deep 

dives in military applications, which are also used by 

commercial companies. In the last thirty years, tables of 

surface decompression for deep heliox dives have 

appeared in the US Navy and Canadian Armed Forces 

worldwide [17,18]. 

Surface decompression for deep dives requires 

oxygen decompression in the water at the last stop of 9 m, 

and the US Navy tables require a 12 m stop using a heliox 

mixture containing 50% oxygen. The same applies to 

Canadian tables [17,18]. To secure the surface 

decompression of deep dives under the conditions of deep 

underwater works, technical precautions are required to 

ensure oxygen decompression in the water at the stops 

from 9 m and below or to use a wet diving bell with the 

possibility of performing such decompression and  

a decompression chamber for the continuation of oxygen 

decompression.  

In an emergency situation requiring a rapid 

ascent of a diver to the surface, e.g. in cases of flooding or  

a major leakage of a diver's suit, we are compelled to 

decompress at the surface. Such cases have occurred 

during deep underwater works carried out with the 

participation of the author, in structures with sharp 

protruding elements. Even when applying detailed 

working checks of divers' equipment, utilising the best and 
tear-resistant diving suits, such a situation cannot be ruled 

out. In these two situations, the dive was carried out with 

an open (dry) bell, and the diver, after damaging the suit, 

assisted by a colleague, found himself in the "dry" 

atmosphere of the bell within 2-3 minutes. Therefore, the 

author is of the opinion that a pair of divers in the water 

depths during deep-sea diving is, in accordance with "good 

diving practice", the best organisational option. 

POSSIBILITY TO SUPPLEMENT DATA FROM 

A PERSONAL DIVER'S COMPUTER FOR 

PROFESSIONAL DEEP-SEA DIVES” 

Professional deep-sea diving has not succumbed 

to the revolution in dive computers, and continues to be 

carried out in accordance with the level of knowledge and 

tradition of the 80s of the last century. The currently used  

decompression in professional deep-sea dives in the 

world, originates from the same period of time, with some 

later modifications in the 21st century, related to the 
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przeprowadzenia dekompresji powierzchniowej. Nie 

mniej jednak, ten sposób dekompresji, mimo krytycznych 

uwag ze strony niektórych ludzi nauki, wprowadzono do 

nurkowań głębokich w zastosowaniach militarnych,  

z których dobrodziejstwa korzystają również firmy 

komercyjne. W ostatnim trzydziestoleciu, w siłach 

zbrojnych US Navy i Siłach Zbrojnych Kanady na świecie, 

pojawiły się tabele dekompresji powierzchniowej dla 

nurkowań głębokich z użyciem helioksu [17,18].  
Dekompresja powierzchniowa w nurkowaniach 

głębokich wymaga zastosowania dekompresji tlenowej  

w wodzie na ostatnim przystanku 9 m, a tabele US Navy 

wymagają odbycia przystanku 12 m, stosując mieszaninę 

helioksową o zawartości 50% tlenu. Podobnie jest  

w tabelach kanadyjskich [17,18]. Dla zabezpieczenia 

dekompresji powierzchniowej nurkowań głębokich,  

w ramach uwarunkowań podwodnych prac głębinowych, 

konieczne jest zabezpieczenie techniczne zapewniające 

dekompresję tlenowa w wodzie, na przystankach od 9 m  

i poniżej, lub posiadanie dzwonu nurkowego typu 

mokrego, z możliwością przeprowadzenia tego rodzaju 

dekompresji oraz komorę dekompresyjną dla dalszej 

realizacji dekompresji tlenowej.  

W sytuacji awaryjnej, wymagającej szybkiego 

wynurzenia nurka na powierzchnię, np. w przypadkach 

zalania czy dużej nieszczelności skafandra nurka, jesteśmy 

zmuszeni do dekompresji powierzchniowej. Takie 

przypadki zdarzyły się podczas realizowanych z udziałem 

autora głębinowych prac podwodnych, w strukturach  

z wystającymi ostrymi elementami. Nawet stosując 

szczegółowe sprawdzenia robocze sprzętu nurka, 

najlepsze i odporne na rozdarcie skafandry, takiej sytuacji 

nie można wykluczyć. W tych dwóch przypadkach 

nurkowano z dzwonem typu otwartego (suchego) i  nurek 

po uszkodzeniu skafandra, asekurowany przez kolegę, 

znalazł się w „suchej” atmosferze dzwonu w ciągu 2-3 

minut. Dlatego też, autor wyraża opinię, że para nurków  
w toni wodnej podczas nurkowania głębinowego jest,  

w zgodzie z „dobrą praktyką nurkową” najlepszą opcją 

organizacyjną.  

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA DANYCH  
Z KOMPUTERA OSOBISTEGO NURKA 

W PROFESJONALNYCH NURKOWANIACH 

GŁĘBINOWYCH

Profesjonalne nurkowania głębinowe nie uległy 

wpływowi rewolucji komputerów nurkowych, i dalej są 

realizowane zgodnie z poziomem wiedzy i tradycją lat 80-

tych ubiegłego wieku. Aktualnie stosowana dekompresja 

w profesjonalnych nurkowaniach głębinowych na świecie, 

pochodzi z tych samych lat, z pewnymi późniejszymi 

modyfikacjami w XXI wieku, dotyczącymi realizacji 

dekompresji [2]. Wykorzystanie tylko części możliwości 
komputera nurkowego w zakresie rejestracji 

podstawowych parametrów w tych nurkowaniach 

bezpośrednio od nurka, uwzgledniających głębokość, czas 

oraz temperaturę otoczenia, umożliwia ocenę tak realizacji 

dekompresji, jak i całego cyklu nurkowania. 

Dane te mają aspekty podstawowe dla oceny 

działania nurka i kierownika prac podwodnych oraz  pracy 

zabezpieczenia technicznego. Nie bez znaczenie są 

możliwości planowania i symulowania dekompresji 

nurkowania, z uwzględnieniem danych środowiska 

wodnego oraz  cech budowy fizycznej nurka i jego 

wytrenowania. Pozwolą one na bardziej precyzyjne 

implementation of decompression [2]. The use of only  

a part of the dive computer's capabilities to record the 

basic parameters in these dives directly from the diver, 

taking into account the depth, time and temperature of the 

environment, allows for the evaluation of both 

decompression and the entire diving cycle. 

These data are of fundamental importance for the 

assessment of the performance of a diver and an 

underwater work supervisor, as well as for the work of 
technical support staff. The ability to plan and simulate 

decompression of the dive, taking into account the data of 

the aquatic environment, and the characteristics of the 

physical build and training of the diver i s also important. 

They will allow a more precise estimation of the needs of 

breathing mixtures and their supplies. The assessment of 

the risk of oxygen poisoning with the planned duration of 

stay at the depth of work will allow the selection of 

appropriate levels of oxygen content in breathing mixes 

[19]. 

In emergency situations, when a decompression 

incident occurs, ascent or descent rate is exceeded,  

a decompression stop is omitted or the duration time of 

decompression stops is violated, and when a decision must 

be made instantly, a diving computer is indispensable. The 

condition for utilisation of this signal is ensuring the 

communication of the above mentioned data to the 

underwater works supervisor, who controls the 

decompression process, and to the service personnel. At 

the current level of development of personal dive 

computers, such information may only be provided by the 

diver with a telephone, although the transmission of the 

signal from the computer over the telephone cable or TV of 

the harness of the diver's helmet should not be a technical 

problem. 

Most dive computer options, especially adaptive 

ones, cannot be used for formal, legal and technical 

reasons. For example, the choice of decompression models 
and algorithms is not an option because the tables in force 

are assigned a model and decompression algorithms [3].  

A deviation from the tables has legal consequences [11]. In 

professional deep-sea dives, open-circuit diving 

equipment is formally required, which does not allow to 

use the full range of possibilities of diving computers, 

which are designed for closed or semi-closed circuit 

devices. 

Is it possible that a specialized dive computer for 

professional deep-sea dives will become available? The 

author estimates that currently, in underwater services, 

the demand for this type of computer is very small, and the 

formal obstacles are difficult to circumvent. According to 

the author, the first step will be to develop a computer to 

record the course of diving, operating both in the water 

and in the hyperbaric gas environment of the diving bell 

and decompression chamber. Such a solution would be 

beneficial for the diver's career, not only in deep-sea dives, 

but in all types of professional dives. 
The prerequisite for such a solution is an 

amendment to the Regulation of the Minister of 

Infrastructure of 19 May 2004 on safety and hygiene at 

work while performing underwater works [12] and the Act 

of 17 October 2003 on the performance of underwater 

works, 
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oszacowanie potrzeb mieszanin oddechowych i ich 

zapasów. Ocena ryzyka zatrucia tlenowego z planowanym 

czasem pobytu na głębokości pracy, pozwoli na dobór 

stosownego poziomy zawartości tlenu w mieszaninach 

oddechowych [19]. 

W sytuacjach awaryjnych, powstania incydentu 

dekompresyjnego, przekroczenia prędkości zanurzenia  

i wynurzania, opuszczenia przystanku dekompresyjnego 

lub naruszenia czasu przystanków dekompresyjnych, gdy 
decyzję należy podjąć natychmiast, komputer nurkowy 

jest niezbędny. Warunkiem wykorzystania tego sygnału 

jest zapewnienie przekazania w/w danych kierownikowi 

prac podwodnych sterującemu procesem dekompresji,  

i personelem obsługi. Na aktualnym poziomie osobistych 

komputerów nurkowych i nformacja taka może być tylko 

przekazana przez nurka telefonem, chociaż przekazanie 

sygnału z komputera po kablu telefonicznym lub TV wiązki 

zasilania hełmu nurka nie powinno stanowić problemu 

pod względem technicznym. 

Większość opcji komputerów nurkowych, 

szczególnie tych adaptacyjnych, nie może być 

wykorzystana ze względów formalnych, prawnych  

i technicznych. Np. wybór modelu i algorytmów 

dekompresji nie wchodzi w rachubę, gdyż obowiązujące 

tabele mają przypisany model i algorytmy dekompresji [3]. 

Odstępstwo od tabel ma konsekwencje prawne [11].  

W profesjonalnych nurkowaniach głębinowych formalnie 

wymagany jest nurkowy sprzęt oddechowy o obiegu 

otwartym, co nie pozwala wykorzystać całej gamy 

możliwości komputerów nurkowych, przeznczonych dla 

aparatów o obiegu zamkniętym lub półzamkniętym. 

Czy możliwe jest pojawienie się 

specjalizowanego komputera nurkowego dla 

profesjonalnych nurkowań głębinowych? Autor ocenia, że 

aktualnie, w usługach podwodnych zapotrzebowanie na 

tego typu komputer jest bardzo małe, a przeszkody 

formalne są trudne do „sforsowania”. Zdaniem autora, 
pierwszym krokiem będzie opracowanie komputera do 

rejestracji przebiegu nurkowania, działającego zarówno  

w wodzie, jak i w hiperbarycznym środowisku gazowym 

dzwonu nurkowego i komory dekompresyjnej. Takie 

rozwiązanie byłoby korzystne dla prowadzenia kariery 

nurka, nie tylko w nurkowaniach głębinowych, ale 

wszystkich rodzajach nurkowań profesjonalnych. 

Warunkiem takiego rozwiązania są zmiany  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 19 maja 

2004 r.,w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac podwodnych [12] oraz ustawy z dnia 

17 października 2003 r. o wykonywaniu prac 

podwodnych. 
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1 Tu należy przypomnieć, zapomnianą i nieoczywistą dla wielu, zasadę dotyczącą punktu ciała nurka, na podstawie którego określamy głębokość jego 
zanurzenia. Punktem tym jest punkt wyporu (centroidalny) płuc, reprezentujący ciśnienie panujące w płucach i  według którego określa się głębokość dla 
obliczeń dekompresji. W większości przepadków, w pracach podwodnych, nurek pozostaje w pozycji pochylonej, bliskiej pozycji wyprostowanej, w tym także 
podczas dekompresji (specyfika nurkowania z użyciem hełmu). W tej pozycji różnica ciśnienia między stopami a punktem wyporu płuc wynosi w praktyce 
około od 1,2 słupa wody, co odpowiada ciśnieniu 120-160 kPa, czyli 0,l20,16bar). Powoduje to obciśnięcie ciała nurka, i zwiększenie pracy serca w celu 
zapewnienia obiegu krwi tętniczej. Pozycja pochylona, tak naturalna dla nurka pracującego, różnicę tę zmniejsza. Natomiast w pozycji zbliżonej do poziomej, 
różnica ta jest rzędu od 0,1 do 0,15 m słupa wody. Bliskie poziomu położenie nurka w toni wodnej jest optymalne, tak dla pracy układu krążenia, jak i dla 
pracy płuc, ze względu na najniższe opory oddechowe. Prawidłowa praca układu krwionośnego i oddechowego nurka jest niezbędna dla realizacji bezpiecznej 
dekompresji.  
1 At this point, we should recall a rule, forgotten and not obvious to many, concerning the point of a diver's body, on the basis of which we determine the depth 
of his/her descent. This point is the point of buoyancy (centroidal) of the lungs, representing the pressure in the lungs, and according to which the depth for 
decompression calculations is determined. In most cases, in underwater work, divers remain in a slanted position, close to an upright position, also during 
decompression (the specificity of helmet diving). In this position, the difference in pressure between feet and lung buoyancy point in practice is about 1.2 
water column, which corresponds to 120-160 kPa or 0.l20.16 bar). This results in compression of the diver's body, and increases heart rate to ensure blood 
circulation. The inclined position, so natural for a working diver, reduces this difference. However, in a close horizontal position, the difference is in the range 
of 0.1 to 0.15 m water column. The nearly horizontal position of the diver in the water depth is optimal, both for cardiovascular and lung function, due to the 
lowest respiratory resistance. Correct functioning of the diver's circulatory and respiratory system is essential for safe decompression. 

2Dekompresja powierzchniowa jest to sposób dekompresji, w którym nurek cześć dekompresji odbywa w toni wodnej, a na wyróżnionej głębokości przystanku 
dekompresyjnego lub przystankach płytszych, nurek  odbywa dekompresję na powierzchni, w komfortowych warunkach komory dekompresyjnej. Czas 
przejścia z przystanku w toni wodnej do komory, jest ścisłe reglamentowany i  wynosi od 4 do 5min .Im szybciej to przejście nastąpi (bez nadmiernego 
pospiechu i wysiłku ), tym ryzyko ewentualnego incydentu dekompresyjnego jest mniejsze. Dekompresja powierzchniowa może być realizowana tylko do 
wybranych głębokości i czasów pobytu. Zabroniona jest w przypadku prac ciężkich oraz  utrudnionych warunkach nurkowania, w tym w nurkowaniach na 
głębokościach np. 300m p.p.m.  
W zależności od tabel dekompresyjnych, dekompresja powierzchniowa jest „normalnie” stosowanym sposobem dekompresji. Dobrodziejstwa tego sposobu 
dekompresji, poza okolicznościami wymuszonymi, doświadczają nurkowie w dwóch przypadkach. Pierwszy, gdy zakres prac jest bardzo duży i potrzebna 
jest stosownie szybka wymiana nurka na miejscu pracy. Prowadzenie kilku różnych dekompresji w wodzie jest dla kierownika bardzo trudne i ryzykowne. 
Drugi to przypadek nurkowań treningowych, gdy dekompresja powierzchniowa pozwala „przepuścić” dużą liczbę nurków na głębokość adaptacyjną 
organizmu do ciśnienia. Wyjątkiem są tabele z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania 
prac podwodnych, w którym stoi, iż „Dekompresja powierzchniowa stosowana jest wówczas, gdy dekompresja w wodzie stwarza ryzyko utraty zdrowia czy 
życia nurka (prądy, temperatura, wybuchy)”.W przypadkach awaryjnych, dobra praktyka nurkowa stosuje dekompresję powierzchniową nawet, gdy tabele 
tego nie przewidują. Procedura dekompresji powierzchniowej była powszechnie stosowana w naszym kraju do lat 90-tych. Wprowadzenie ustawy o pracach 
podwodnych dla nurkowań z użyciem powietrza. lub nitroksu w nurkowaniach operacyjnych na średnie głębokości, spowodowało zaniechanie stosowania 
dekompresji powiedzeniowej. 
2 Surface decompression is a method of decompression, in which the diver performs part of the decompression in the depth of the water, and at a specified 
decompression stop or at shallower stops, the diver performs decompression on the surface, in the convenient conditions of the decompression chamber. 
The time of transition from the stop in the depth of the water to the chamber, is strictly regulated, and ranges from 4 to 5 min. The faster the transition occurs 
(without excessive haste and effort), the lower the risk of a possible decompression incident. Surface decompression can be realized only up to selected 
depths and times of stay. It is forbidden in case of intensive work and difficult diving conditions, including dives at depths of e.g. 300m below sea level.  
Depending on the decompression tables, surface decompression constitutes the standard decompression method in use. The benefits of said method of 
decompression, with the exception of forced circumstances, are experienced by divers in two cases. The first case is when the scope of work is very large 
and there is a need for appropriately fast replacement of the diver at the workplace. Conducting several different decompressions in water is very difficult and 
risky for the diving supervisor. The second is the case of training dives, when surface decompression allows to "let" a large number of divers to the adaptive 
depth of the body to the pressure. The exception are tables from the Regulation of the Minister of Health of 17 September 2007 on health conditions for the 
performance of underwater works, which reads that "Surface decompression is used when decompression in water creates a risk of loss of health or life of 
a diver (currents, temperature, explosions)". The procedure of surface decompression was widely used in our country until the 1990s. The introduction of the 
Act on underwater works for air or nitrox diving in operational dives at medium depths resulted in the abandonment of the use of surface decompression. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The material proposes a generalised model for the development of underwater technology, understood as a technical means of penetrating and exploring 
the depths of the oceans. The model was developed on the basis of the previously proposed bifurcation model. The basis and starting point for the 
development of the model was the analysis of literature. The proposed model indicates that regardless of which technical solution for underwater penetration 
was developed in the past, it will belong to one of the three defined developmental ‘streams’ of this technique. Since the proposed model has the characteristic 
of a flowing stream and is more general than the bifurcation model, its name has been proposed as a generalised amnistic developmental model of the 
underwater technique.  
Keywords: mechanical engineering, marine engineering, underwater works technology. 

W materiale zaproponowano uogólniony model rozwoju techniki głębiowej, rozumianej jako środki techniczne umożliwiające penetrację i eksplorację głębin 
oceanów. Model opracowano na podstawie wcześniej zaproponowanego modelu bifurkacyjnego. Podstawę i punkt wyjścia do opracowania modelu stanowiła 
analiza piśmiennictwa. Proponowany model wskazuje, że niezależnie od tego jakie rozwiązanie techniczne umożliwiające penetrację głębin zostało 
opracowane w czasie minionym, będzie należało do jednego z trzech zdefiniowanych nurtów rozwojowych tej techniki. Ponieważ proponowany model ma 
charakter potokowy i jest bardziej ogólny od modelu bifurkacyjnego zaproponowano jego nazwę jako uogólniony amnistyczny model rozwojowy techniki 
głębinowej.  
Słowa kluczowe: inżynieria mechaniczna, inżynieria morska, technologia prac podwodnych. 

В материале предложена обобщенная модель развития глубинной техники, понимаемой как технические средства, позволяющие буравить 
и открывать океанические глубины. Модель разработана на основании ранее предложенной бифуркационной модели. Основанием и отправной 
точкой для разработки стал анализ письменности. Предложенная модель показывает, что независимо от того, какое техническое решение для 
бурения глубин было разработано в прошлом, оно будет относиться к одному из трех направлений развития этой техники. Поскольку предложенная 
модель носит потоковый характер, она более общая по сравнению с бифуркационной моделью, предложено ее назвать обобщенной амнистической 
моделью развития глубинной техники.  
Ключевые слова: Механическая инженерия, морская инженерия, технология подводных работ. 

Das vorliegende Material schlägt ein allgemeines Modell für die Entwicklung der Tiefsee-Technologie vor, das als technisches Mittel für die Durchdringung 
und Erforschung ozeanischer Tiefen zu verstehen ist. Das Modell wurde auf der Grundlage des zuvor vorgeschlagenen Verzweigungsmodells entwickelt. 
Grundlage und Ausgangspunkt für die Entwicklung des Modells war die Analyse der Literatur. Das vorgeschlagene Modell zeigt, dass unabhängig davon, 
welche technische Lösung für die Tiefenpenetration in der Vergangenheit entwickelt wurde, es zu einem der drei definierten Entwicklungsströmungen dieser 
Technik gehören wird. Da das vorgeschlagene Modell einen Strömungscharakter hat und allgemeiner ist als das Verzweigungsmodell, wurde sein Name als 
allgemeines Amnistisches Entwicklungsmodell der Tiefsee-Technik vorgeschlagen. 
Schlüsselwörter: Maschinenbau, Meerestechnik, Unterwassertechnik. 

El material propone un modelo generalizado para el desarrollo de la tecnología de profundidad, entendida como un medio técnico para penetrar y explorar 
las profundidades de los océanos. El modelo fue desarrollado sobre la base del modelo de bifurcación propuesto anteriormente. La base y el punto de partida 
para el desarrollo del modelo correspondió al análisis de la bibliografía. El modelo propuesto indica que, independientemente de qué solución técnica para 
la penetración profunda se haya desarrollado en el pasado, se englobará en una de las tres tendencias de desarrollo definidas de esta técnica. Dado que el 
modelo propuesto es de carácter parecido y es más general que el modelo de bifurcación, su nombre se ha propuesto como un modelo de desarrollo 
amnístico generalizado de la técnica de aguas profundas.  
Palabras clave: ingeniería mecánica, ingeniería marítima, tecnología de trabajados subacuáticos. 
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WSTĘP 

Świat podwodny, który stanowi większość 
otaczającej nas planetarnej rzeczywistości, co wynika 
wprost z krzywej hipsograficznej – niespełna 30% 
powierzchni naszej planety wystaje nad wodę (Rys. 1) [1] 
– interesował gatunek ludzki od dawna, od setek lat, 
a może i od zawsze. A zatem nie jest dziwnym, że od stuleci 
ludzie starają się zbudować technikę umożliwiającą 
eksplorację podwodnej części naszego świata.  

INTRODUCTION 

The underwater world which constitutes the 
majority of the surrounding planetary reality, which 
results directly from the hypsographic curve - less than 
30% of the surface of our planet protrudes above the water 
(Fig. 1) [1] - has been of interest to the human species for 
a long time, for hundreds of years, or perhaps since 
forever. It is therefore not surprising that for centuries 
people have been trying to build a technique for exploring 
the underwater part of our world.  

.

Fig. 1: Hypsographic curve shows the altitudinal and depth structure of the Earth's surface - on the basis of [1].  

Rys. 1 Krzywa hipsograficzna przedstawia strukturę wysokościową i głębokościową powierzchni Ziemi – na podstawie [1]. 

Jak podaje Tadeusz Nowak, w nauce funkcjonuje 
co najmniej 25 różnych definicji pojęcia technika, gdzie 
jedna z najbardziej ogólnych określa to pojęcie jako środki 
pozwalające na wykorzystanie zasobów materii i energii 
[2]. W niniejszym materiale słowo technika będzie 
definiowało pojęcie środków umożliwiających badanie  
i eksplorację głębin oceanów, czyli technikę głębinową. 
Nowak, opierając się o zaproponowaną definicję techniki, 
wskazuje na szereg różnych i złożonych uwarunkowań jej 
powstawania i rozwoju. Jednym z analizowanych przez 
niego powiązań jest związek rozwoju technicznego  
z postępem naukowym, gdzie stwierdza, że od chwili kiedy 
w XVI wieku technika zetknęła się z nauką to powiązanie 
to ma charakter sprzężeń zwrotnych. Zagadnienie jest 
jednak bardziej złożone, o czym Nowak pisze, i nie da się 
go wytłumaczyć w prosty sposób. Na postęp techniki ma 
wpływ wiele uwarunkowań, a rozwój naukowy jest tylko 
jednym z nich. Być może najistotniejszym, ponieważ 
zazwyczaj postęp techniczny jest poprzedzony przełomem 
naukowym.  

W materiale dotyczącym aktualnego stanu 
techniki zdalnie sterowanych pojazdów głębinowych 
wskazano, że na ich rozwój ma bezpośredni wpływ 
zapotrzebowanie rynkowe, aktualny stan techniki oraz 
uwarunkowania środowiskowe rozumiane jako tempo 
wzrostu gospodarczego, zapotrzebowanie na źródła 
energii oraz kurs walut [3]. Jest jeszcze jeden czynnik 
rozwoju techniki, którego jaskrawym ale i negatywnym  

According to Tadeusz Nowak, science operates 
with at least 25 different definitions of the term 
'technique', where one of the most general defines the term 
as a means allowing for the use of resources of matter and 
energy [2]. In this article, the word ‘technique’ will define 
the means enabling exploration and exploration of the 
ocean depths, i.e. underwater technique. Based on the 
proposed definition of a technique, Nowak points to  
a number of different and complex determinants of its 
origin and development. One of the links he analyses is the 
connection between technological development and 
scientific progress, where he states that from the time 
when technology came into contact with science in the 
16th century, this connection has been of a feedback 
nature. However, the issue is more complex, as Nowak 
writes, and cannot be explained in a simple way. 
Technological progress is influenced by numerous factors, 
and scientific development is only one of them, albeit 
perhaps the most important of them, because usually 
technical progress is preceded by a scientific 
breakthrough.  

The material concerning the current state of 
technology of remotely controlled underwater vehicles 
indicates that their development is directly influenced by 
market demand, current state of the art and environmental 
conditions (understood as the pace of economic growth), 
demand for energy sources and exchange rates [3].  
A further factor in the development of technique is the 
phenomenon which Prof. Orłowski describes as "reverse  
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przykładem jest zjawisko, które prof. Orłowski określa 
mianem „wynalazczości odwrotnej” [4]. To, w przypadku 
omawianym przez prof. Orłowskiego – negatywny, 
wpływy polityki państwa na rozwój techniczny.  
W przykładzie prof. Orłowskiego chodziło o działania 
sprzeczne z powołaniem inżyniera, tj. w jednej z polskich 
kopalni zbudowano maszynę wzbogacającą urobek węgla  
o kamienie, ponieważ władze państwowe były bardziej 
zainteresowane wielkością (tonażem) urobku niż jakością 
węgla. W technice głębinowej mamy jednak pozytywny 
przykład tego zjawiska.  

Każdy rysunek przedstawiający zaproponowane 
przez Klingerta rozwiązanie maszyny do nurkowania, 
prezentuje nurka wyposażonego w siekierę [5]. Jednym  
z powodów, który przyczynił się do budowania przez 
Klingerta proponowanego rozwiązania, była chęć 
zainteresowania jego użytkowaniem właścicieli ziemskich, 
którzy dekretem władz byli zobligowani do usuwania 
konarów powalonych drzew z koryta rzek. Te dwa 
przykłady pokazują wyraźnie jak aktualna polityka 
państwa, w którym żyje wynalazca, może nieć bezpośredni 
wpływy na to, w którym kierunku zacznie rozwijać się 
technika. W przypadku techniki głębinowej, 
zaproponowano już bifurkacyjny model jej rozwoju [6]. 
Jest to model ściśle powiązany z modelem postępu 
naukowego i silnie czerpie z teorii ewolucji naukowych, 
wskazując na nieliniowy charakter rozwoju techniki 
głębinowej. Model ten można bardziej uogólnić, co 
zostanie przedstawione poniżej.  

ROZWÓJ TECHNIKI GŁĘBINOWEJ 

W LITERATURZE 

Bazując na publikacjach książkowych można 
stwierdzić, że generalnie rozwój techniki głębinowej jest 
przedstawiany w sposób linearny i wybiórczy. Praktycznie 
każda publikacja o charakterze monograficznym, której 
przedmiotem jest technologia prac podwodnych lub 
medycyna podwodna, zawiera przynajmniej jeden 
rozdział na temat rozwoju techniki głębinowej 
[7,8,9,10,11,12,13,14,15]. Każdy z autorów wskazuje na 
określone daty i przypisuje im pojawienie się nowego 
rozwiązania technicznego reprezentującego omawiany 
przez niego obszar technologii podwodnych. Dostępne są 
także publikacje o szerszym niż specjalistyczny zasięgu, 
mające charakter popularnonaukowy. I w tych materiałach 
prezentowane jest linearne podejście do rozwoju techniki 
głębinowej [16,17,18,19,20,21,22].  

Kolejnym rodzajem publikacji są materiały 
kierowane do młodzieży i dzieci, w których rozwój 
omawianej techniki jest także przedstawiany w sposób 
linearny, a niejednokrotnie, co w sumie jest zrozumiałe, za 
pomocą metod mnemotechnicznych [23,24]. Ostatnią 
grupą publikacji, o których należy tu wspomnieć są 
materiały poświęcone bezpośrednio rozwojowi techniki 
głębinowej, wśród których należy wyróżnić ich dwa 
rodzaje. Pierwszy związany z próbą wyczerpującego 
opisania całego zagadnienia [25,26,27]. I drugi związany  
z opisaniem konkretnego przykładu pomysłu  
i zbudowania rozwiązania [5,28,29,30,31]. W pierwszym 
przypadku autorzy dokonują próby chronologicznego 
ułożenia następujących po sobie zdarzeń związanych  
z rozwojem techniki głębinowej, a w drugim omawiają 
szczegółowo jeden przypadek nie wychodząc po za jego 
ramy.  

Analizując obraz zagadnienia w literaturze 

inventiveness", which has both its bright and negative sides 
[4]. In the case discussed by Prof. Orłowski, the negative 
impact is associated with the state's policy on technical 
development. The example of Prof. Orłowski concerned 
actions contrary to the mission of an engineer, when in one 
of the Polish mines a machine was built to enrich the coal 
output with stones, because state authorities were more 
interested in the size (tonnage) of the excavated material 
than in the quality of the coal. However, in underwater 
technology we can see a positive example of this 
phenomenon. Each drawing presenting the solution of the 
diving machine proposed by Klingert presents a diver 
equipped with an axe [5]. 

One of the reasons that contributed to Klingert's 
developing the proposed solution was his willingness to 
interest landowners in its use, who by decree of the 
authorities were obliged to remove branches of fallen trees 
from the riverbed. These two examples clearly show how 
the current policy of the country where the inventor lives 
may not have a direct influence on the direction in which 
the technology will evolve. In the case of underwater 
technology, a bifurcation model of its development has 
already been proposed [6]. It is a model closely related to 
the model of scientific progress and draws heavily from the 
theory of scientific evolution, indicating the non-linear 
character of the development of underwater technique. 
This model can be more generalised as shown below.  

DEVELOPMENT OF UNDERWATER 

TECHNIQUE IN LITERATURE 

On the basis of book publications, it can be 
concluded that in general the development of underwater 
technique is presented in a linear and selective way. 
Practically every publication of a monographic nature and 
having as their object underwater works technology or 
medicine, contains at least one chapter on the 
development of deep-sea technology 
[7,8,9,10,11,12,13,14,15]. Each of the authors points to 
specific dates and assigns to them the appearance of a new 
technical solution representing the area of underwater 
technology that they are discussing. There are also 
publications of a wider than specialist scope and of  
a popular scientific nature. These materials also present  
a linear approach to the development of underwater 
technology [16,17,18,19,20,21,22].  

Another type of publication are materials 
addressed to young people and children, in which the 
development of the discussed technique is also presented 
in a linear manner, and sometimes, which is quite 
understandable, using mnemotechnical methods [23,24]. 
The last group of publications, which should be mentioned 
here, are materials devoted directly to the development of 
underwater technology, among which two types should be 
distinguished. The first one was connected with an attempt 
at a comprehensive description of the problem [25,26,27]. 
The second was connected with the description of  
a concrete example of a concept and development of  
a solution [5,28,29,30,31]. In the first case, the authors 
attempt to chronologically arrange consecutive events 
related to the development of deep-sea technology, while 
in the second, they discuss in detail a single case without 
going beyond its framework. 

While analysing the subject matter in the 
literature it should be stated that several types of 
publications related to it can be distinguished, which  
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przedmiotu należy stwierdzić, że możemy wyróżnić kilka 
rodzajów publikacji związanych z tematem, gdzie 
generalnie reprezentowane jest to samo podejście do 
prezentacji problemu. Niezależnie od rodzaju publikacji, 
spotykamy tam linearne przedstawienie zagadnienia. 
Drugim wnioskiem jaki nasuwa się po analizie 
piśmiennictwa jest stwierdzenie, że wiedza na temat 
rozwoju techniki głębinowej jest rozproszona oraz, że 
praktycznie nie ma analiz na temat modelu rozwojowego 
tej techniki. Autorzy skupiają się na wybieraniu kolejnych 
pojawiających się rozwiązań, omawianiu ich  
i umieszczaniu w odpowiednim miejscu na osi czasu.  

Nie wnikają w przyczyny i uwarunkowania 
rozwoju opisywanej przez siebie techniki głębinowej. Jest 
to w sumie podejście standardowe nie odbiegające od 
zaakceptowanej metodyki. Badane są zjawiska minione 
poprzez krytyczną analizę ich pozostałości i źródeł,  
a potem, odkryte i ustalone fakty układa się 
chronologicznie prezentując je w formie narracji. Wielu  
z tych prac w zasadzie nie można niczego zarzucić, autorzy 
starają się być bardzo rzetelni w analizie artefaktów  
i źródeł. Aczkolwiek można w piśmiennictwie znaleźć 
jeden bardzo gruby błąd polegający na powszechnym 
cytowaniu traktatu z 1534 roku, który okazuje się był 
poddany pewnej manipulacji, co będzie przedmiotem 
oddzielnej publikacji.  

W wymienionym powyżej piśmiennictwie jest 
jedna pozycja, która może wzbudzić nieco zdziwienia. To 
książka napisana przez Josepha Stewarda i wydana w 2011 
roku. Pozycja oparta głównie na źródłach internetowych, 
zawierająca ogromną ilość ilustracji, przeważnie w słabiej 
jakości, w której wymienione są krótkie informacje bez 
żadnego komentarza odautorskiego. Przykładowo, 
rozwiązaniu proponowanemu w 1715 roku przez Johna 
Lethbridge’a autor poświęcił osiem krótkich zdań. Co 
wydaje się zaskakujące, ponieważ od 2010 jest dostępna 
pozycja Fardella omawiająca bardzo dokładnie ten 
przypadek [25]. I można było ciekawie wyjaśnić sytuację, 
dlaczego handlarz wełną mieszkający setki kilometrów od 
wybrzeża zainteresował się techniką głębinową.  

UOGÓLNIONY AMNISTYCZNY MODEL 

ROZWOJU TECHNIKI GŁĘBINOWEJ

PUNKT CENTRALNY MODELU  

Bifurkacyjny model rozwoju techniki głębinowej 
zaproponowany w pracy [6] wydaje się dobrze 
odzwierciedlać dotychczasowy przebieg jej rozwoju. 
Model tego typu według prof. Michała Hellera [32] 
pozwala w łatwy sposób zidentyfikować i ocenić post 

factum czynniki rozwojowe, które miały miejsce przed 
dokonaniem analizy i badania. Natomiast przewidywania 
długofalowe dotyczące trendów rozwojowych 
wybiegające daleko w przód, będą już dużo mniej 
wiarygodne. Model ten zakłada bowiem znaczny 
dynamizm procesu w momencie bifurkacji, której wyniki 
wydają się mało przewidywalne. Trudno nie zgodzić się  
z tym stanowiskiem. Aczkolwiek w rozwoju techniki 
głębinowej możemy odnaleźć jeden silny i znaczący 
moment bifurkacji, który później miał ogromny wpływ na 
cały jej rozwój. To moment, w którym ludzie odrzucili 
arystotelewski dogmat horror vacui i zrozumieli pojęcie 
ciśnienia atmosferycznego. Pierwszym, który prawidłowo 
zdefiniował problem i oderwał się od dogmatu był Giovanii 
Battista Balliani, który w 1630 roku stwierdził, że „żyjemy  

generally represent the same approach to the problem in 
question. Regardless of the type of publication, we can 
observe a linear presentation of the problem. The second 
conclusion that can be drawn after the analysis of the 
literature is that the knowledge about the development of 
underwater technology is dispersed and that there are 
virtually no analyses about the development model of this 
technique. The authors focus on selecting new solutions, 
discussing them and putting them in the right place on the 
time axis.  

They do not explore the causes and conditions of 
the development of the deep-sea technique they describe. 
All in all, this is a standard approach that does not differ 
from the accepted methodology. Past phenomena are 
studied by means of a critical analysis of their remains and 
sources, and then the established facts are presented 
chronologically in the form of narrations. In fact, most of 
these works can hardly be accused of anything, the authors 
strive to be very reliable in the analysis of artifacts and 
sources. However, one very serious mistake can be found 
in the literature, consisting in the widespread quotation of 
the Treaty of 1534, which was found to have been subject 
to some manipulation and will be the subject of a separate 
publication.  

There is one item in the abovementioned 
literature which may be somewhat surprising. It is a book 
written by Joseph Steward and published in 2011. The 
publication is based mainly on Internet sources and 
contains a large number of illustrations, mostly in poor 
quality, in which short pieces of information are exchanged 
without any authorial commentaries. For example, the 
author devoted eight short sentences to the solution 
proposed by John Lethbridge in 1715. This seems 
surprising, as Fardell's paper discussing this case in detail 
has been available since 2010 [25]. And it could be 
explained interestingly why a wool trader living hundreds 
of kilometres from the coast became interested in 
underwater technology.  

GENERALISED AMNISTIC MODEL OF 

DEVELOPMENT OF UNDERWATER TECHNIQUE

CENTRAL POINT OF THE MODEL  

The bifurcation model of the development of 
underwater technique development proposed in the paper 
[6] seems to reflect its current progress. A model of this 
type according to Prof. Michał Heller [32] allows for an 
easy post factum identification and evaluation of 
development factors that took place prior to the analysis 
and research. On the other hand, long-term predictions 
concerning development trends going far forward will be 
much less reliable. This model assumes a significant 
dynamism of the process at the point of bifurcation, the 
results of which appear to be very unlikely to predict. It is 
hard not to agree with this position. However, in the 
development of deep-sea technology we can find one 
strong and significant moment of bifurcation, which later 
had a major impact on its entire development. This was the 
moment when people rejected the Aristotlean dogma of 
horror vacui and grasped the concept of atmospheric 
pressure. The first to correctly define the problem and 
break away from the dogma was Giovania Battista Balliani, 
who in 1630 stated that 'we live submerged at the bottom 

of the ocean of elementary air' [33].  
This was later demonstrated by Evangelist  
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na dnie oceanu powietrza” [33].  
Potem udowodnił to Evangelista Torricelli, który 

jednak, jak pisze prof. Wróblewski, nie wykonał sam 
eksperymentu, z którego jest tak znany. A pierwszym, 
który to naukowo opisał był włoski zakonnik żyjący na 
ziemiach polskich – Valeriano Magni. Oczywiście chodzi tu 
o dowód na istnienie próżni, gdyż jak się okazuje, aby 
zrozumieć pojęcie ciśnienia atmosferycznego, ludzie 
musieli najpierw zrozumieć pojęcie próżni. To właśnie ten 
moment bifurkacji, który należy to podkreślić dotyczy 
postępu naukowego, będzie także centralnym punktem 
uogólnionego modelu rozwoju techniki głębinowej. 
Wszystko po nim w rozwoju tej techniki będzie już 
zupełnie inne niż przed nim. Ciśnienie jest pierwszym 
wrogiem techniki głębinowej. Jego obecność rzutuje na 
wszystko, na materiały, na konstrukcje, na budowę 
mechanizmów i na technologię ich wykonania też. To 
ciśnienie powoduje, że już na głębokości dziesięciu 
metrów sumaryczna siła działająca na ciało nieosłoniętego 
niczym człowieka odpowiada naciskowi średniej wielkości 
czołgu, a czym głębiej, to nacisk ten bardziej narasta.  

PIERWSZE ROZGAŁĘZIENIE  

Od kiedy ludzkość uświadomiła sobie pojęcie 
ciśnienia, w rozwoju techniki głębinowej pojawiają się dwa 
biegnące równolegle nurty rozwojowe. Patrząc post 

factum, można bez obawy popełnienia błędu prezentyzmu, 
założyć, że były to już działania świadome. Skoro ludzie 
wiedzieli, że pod wodą działa złowieszcze ciśnienie to 
przedstawiciele jednego z nowych rozgałęzień 
rozwojowych postanowili budować technikę osłaniającą. 
W jakiś sposób izolującą człowieka od niebezpiecznego 
środowiska, stąd ten nurt rozwojowy można nazwać 
izolacjonizmem podwodnym. Pierwsze skutecznie 
weryfikowane w praktyce rozwiązanie techniczne w tym 
zakresie zaproponował wspomniany wcześniej John 
Lethbridge na początku XVIII wieku. Do dziś ten nurt 
rozwinął się do postaci jednoatmosferycznych skafandrów 
podwodnych.  

Torricelli, who, however, as Professor Wróblewski writes, 
did not perform the experiment for which he is so well 
known himself. The first person to describe it scientifically 
was an Italian monk living on Polish soil - Valeriano Magni. 
Of course, this concerns proof of the existence of a vacuum, 
since it turns out that in order to understand the concept 
of atmospheric pressure, people first of all needed to 
understand the concept of vacuum. It is precisely this 
moment of bifurcation, which should be emphasised in the 
scientific progress, that will also be the central point of the 
generalised model of the development of underwater 
technique. Everything that follows in the development of 
this technology will be completely different than before. 
Pressure is the first enemy of underwater technology. Its 
presence has an impact on everything, on materials, 
structures, on the construction of mechanisms and on the 
technology of their execution. It is pressure which causes 
that as early as at the depth of ten meters the total force 
acting on the body of an uncovered human corresponds to 
the pressure of a medium sized tank, and the deeper it gets, 
the greater the stress. 

THE FIRST BIFURCATION  

Ever since mankind became aware of the concept 
of pressure in the development of underwater technique, 
two parallel developmental streams appeared. Looking at 
the situation post factum, one can assume, without fear of 
making a mistake of presentism, that these activities were 
already conscious. Since people were aware of the 
existence of ominous pressure underwater, 
representatives of one of the new development branches 
decided to build a shielding technique to somehow isolate 
people from the dangerous environment, hence this 
developmental trend can be called underwater 

isolationism. The first effectively verified in practice 
technical solution in this area was proposed by the 
aforementioned John Lethbridge at the beginning of the 
18th century. Progression along these lines of 
development have helped to produce the one-atmosphere 
diving suits of today.  

Fig. 2 The first model bifurcation. 

Rys. 2 Pierwsze rozgałęzienie modelu. 
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W przeciwieństwie do reprezentantów 
izolacjonizmu, przedstawiciele drugiego nurtu 
rozwojowego wyłaniającego się z punktu centralnego, 
postanowili odważnie zmierzyć się z ciśnieniem 
panującym w toni wodnej. Na czym polegała ich odwaga? 
Słusznie zauważyli, że problematyczne jest zasilanie nurka 
z powierzchni powietrzem atmosferycznym za pomocą 
węży, co przede wszystkim znacząco ogranicza zdolności 
operacyjne i ma duży wpływ na bezpieczeństwo. 
Zdefiniowali więc do dziś obowiązującą, podstawową 
funkcję celu nurkowego sprzętu oddechowego.  

Nurek musi oddychać pod wodą powietrzem 
znajdującym się pod ciśnieniem panującym na danej 
głębokości nurkowania. Postanowili więc wpuścić 
złowieszcze ciśnienie do organizmu nurka. Biorąc pod 
uwagę dotychczas panujący paradygmat było to dość 
heroiczne. Z tych powodów wszystkie te konstrukcje, 
których zadaniem jest dostarczanie nurkowi czynnika 
oddechowego pod ciśnieniem odpowiadającym głębokości 
nurkowania możemy zakwalifikować do nurtu 
rozwojowego, który nazwiemy heroizmem podwodnym. 
Autora pierwszego takiego rozwiązania znamy dzięki 
raportowi Gasparda-Gustave’a Coriolisa z 1839 roku [34]. 
Opisał on, jako to na jesień 1838 roku Francuskiej 
Akademii Nauk zostało przedstawione rozwiązanie 
zaproponowane przez Manuela Theodora Guillaument’a. 
To był pierwszy na świecie reduktor pozwalający nurkowi 
na oddychanie pod wodą sprężonym powietrzem pod 
ciśnieniem zbliżonym do panującego na głębokości 
nurkowania. W raporcie znalazło się stwierdzenie, że 
akademicy uznali pomysł Guillaument’a za szczęśliwy  
i obiecujący. Dziś nie ma praktycznie sprzętu do 
oddychania pod wodą, i to niezależnie od rodzaju obiegu 
czynnika oddechowego, aby urządzenia te nie działały na 
podobnej zasadzie.  

Z powyższego wynika, że z punktu centralnego 
uogólnionego modelu rozwoju techniki głębinowej 
wyłaniają się dwa nurty rozwojowe: izolacjonizm 
podwodny i heroizm podwodny, które biegną równoległe  
i rozwijają się do dziś (Rys. 2).  

DRUGIE ROZGAŁĘZIENIE  

Wśród pionierów techniki głębinowej pojawili 
się jednak bardziej radykalni wynalazcy. Początkowo 
musiała zrodzić się technika, która z techniką głębinową 
nie miała w zasadzie nic wspólnego, ale z biegiem czasu 
okazało się, że może ona przyczynić się do powstania 
kolejnego nurtu rozwojowego, który był bardziej 
radykalny niż izolacjonizm. Można założyć, że całkowicie 
nieświadomie sprawcą całego zamieszania był nie kto inny 
jak Nicola Tesla, który w patencie z 1898 roku przedstawił 
metodę na zdalną kontrolę oraz sterowanie statków  
i pojazdów [35]. Potem musiało minąć niespełna 60 lat i na 
świecie pojawił się pierwszy zdalnie sterowany pojazd 
głębinowy opracowany i zbudowany przez Dimitra 
Rebikoffa [36].  

Pewnie nikt nie spodziewał się jaki wpływ ten 
wynalazek będzie miał na rozwój techniki głębinowej oraz, 
że dziś ten nurt będzie najbardziej dynamicznym nurtem 
rozwojowym tej techniki. Ponieważ cała idea tego typu 
rozwiązań opiera się na zasadzie bezzałogowej zdalnie 
sterowanej platformy, czyli nastąpiła redukcja człowieka  
z podwodnego miejsca pracy, to ten nurt rozwojowy 
możemy nazwać redukcjonizmem podwodnym. Będzie to 
drugie rozgałęzienie w uogólnionym modelu rozwoju  

In contrast to the representatives of isolationism, 
the representatives of the second developmental trend 
emerging from the central point, decided to bravely face 
the following challenges with the pressure in the depths of 
the water. What did their courage consist in? They rightly 
noted that it is problematic to supply a diver with 
atmospheric air from the surface by means of hoses, which, 
above all, significantly reduced the operational capabilities 
and has a major impact on safety. Therefore, they defined 
the basic function of diving breathing equipment, which is 
still valid today.  

A diver must breathe underwater with air under 
pressure at a given diving depth. Thus they decided to let 
the ominous pressure into the diver's body. Taking into 
account the hitherto prevailing paradigm, it was quite 
heroic. For these reasons, all of these constructions, whose 
task was to provide the diver with a breathing mix under 
the pressure corresponding to the depth the diving was 
taking place, can be qualified to the developmental stream, 
which we will call underwater heroism. The author of the 
first such solution is known from the Gaspard-Gustave 
Coriolis report from 1839 [34]. He described that in the 
autumn of 1838 the French Academy of Sciences presented 
a solution proposed by Manuel Theodor Guillaumet. It was 
the world's first regulator allowing a diver to breathe 
compressed air underwater at a pressure similar to that 
prevailing at the depth of diving. The report stated that the 
academics considered Guillaumet's idea to be a fortunate 
and promising one. Today, there is practically no 
equipment for breathing underwater, regardless of the 
type of respiratory circuit, which would not work on  
a similar principle.  

It follows from the above that from the central 
point of the generalised model of underwater technology 
development two developmental streams emerge: 
underwater isolationism and underwater heroism, which 
are concurrent and continue to develop to this day (Fig 2). 

THE SECOND BIFURCATION  

However, among the pioneers of underwater 
technology, more radical inventors appeared. Initially,  
a technique had to be developed that had nothing to do 
with deep-sea technology, but over time it became 
apparent that it could contribute to the emergence of 
another developmental trend that was more radical than 
isolationism. It can be assumed that, completely 
unconsciously, the person responsible for all the confusion 
was no one else but Nicola Tesla, who in his 1898 patent 
presented a method for the remote control of ships and 
vehicles [35]. Then it took less than 60 years and the world 
saw the first remotely controlled underwater vehicle 
developed and built by Dimitr Rebikoff [36].  

Probably nobody could have anticipated what 
influence this invention would have on the development of 
deep-sea technology and that today this would be the most 
dynamically developing trend of said technology. Since the 
whole idea of such solutions is based on the principle of an 
unmanned remotely controlled platform, i.e. there has 
been a reduction in the human factor from an underwater 
workplace, this developmental trend can be called 
underwater reductionism. 

This is the second bifurcation in the generalised 
model of the development of underwater technology, 
which is separated from the isolationist trend by going 
further in its concepts, and being more radical than the  
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techniki głębinowej, które oddziela się od nurtu 
izolacjonizmu, ponieważ w swoich koncepcjach idzie dalej, 
jest bardziej radykalne niż przedstawiciele tego nurtu 
rozwojowego. Oznacza to, że dziś w rozwoju techniki 
głębinowej mamy trzy główne nurty rozwojowe, które 
biegną równolegle i stale się rozwijają.  

Od punktu centralnego wychodzą dwa nurty. 
Pierwszy to heroizm związany z dostarczaniem nurkowi 
czynnika oddechowego pod ciśnieniem panującym na 
głębokości nurkowania. Drugi to izolacjonizm związany  
z rozwojem urządzeń oddzielających człowieka 
pracującego podwodą od niebezpiecznego środowiska.  
I wyłaniający się z izolacjonizmu redukcjonizm, który 
związany jest z rozwojem urządzeń eliminujących 
obecność człowieka na podwodnym stanowisku pracy 
(Rys. 3).  

Takie podejście do zagadnienia tłumaczy nam, 
jak technika głębinowa rozwija się od zdefiniowanego 
punktu centralnego do dnia dzisiejszego, ale nie wyjaśnia 
co było przed bifurkacją, czyli jakie były początki techniki 
głębinowej. 

representatives of this developmental trend. This means 
that today in the development of deep-sea technology we 
can observe three main developmental trends which run 
alongside each other and continuously develop. Two main 
streams emerge from the central point. The first one is 
heroism associated with supplying the diver with  
a breathing mix at the pressure at the diving depth. The 
second is isolationism associated with the development of 
equipment separating a human being working underwater 
from a dangerous environment. And reductionism 
emerging from isolationism, which is related to the 
development of devices eliminating the presence of 
humans at the underwater workstation (Fig. 3).  

This approach to the problem explains how 
underwater technique has been developing from the 
defined central point to the present day, but it does not 
explain what preceded bifurcation, i.e. what the beginnings 
of the underwater technique looked like. 

Fig. 3 The second model bifurcation. 

Rys. 3 Drugie rozgałęzienie modelu. 

POCZĄTKI  

O pionierach techniki głębinowej wiemy 
niewiele. To zdanie może nieco dziwić, ale tak de facto jest. 
Informacje na temat prapoczątków techniki głębinowej są 
szczątkowe, osnute mgiełką tajemniczości i bardzo często 
znajdujemy je po prostu w mitach i legendach. Trudno też 
mówić w tym przypadku o zastosowaniu jakiejś techniki 
do podboju głębin, kiedy na podstawie legend i mitów 
możemy z całą pewnością założyć, że były to po prostu 
nurkowania z zatrzymanym oddechem. Z tego co 
przetrwało do naszych czasów trudno jest wysnuć inny 
wniosek, jeśli mamy do dyspozycji źródło w postaci 
zapisanych pismem klinowym glinianych tabliczek.  

Tak przetrwał do naszych czasów mit  
o pierwszym nurku Gilgameszu. I co, ciekawe z tego mitu 
nie dowiemy się nic o tym w jaki sposób dokonał on 
swojego wyczynu (a tak naprawdę to możemy w to tylko 
wierzyć), ale dowiemy się dlaczego podjął się tej próby. 
Obok mitów i legend pojawiają się dowody pośrednie, jak  

THE BEGINNINGS  

We know little about the pioneers of underwater 
technology. This sentence may come as a bit of a surprise, 
but it is in fact the case. Information about the origins of 
the underwater technique is fragmentary, shrouded in  
a mist of mystery and very often we simply find it in myths 
and legends. It is also difficult to talk in this case about the 
use of some sort of technique to conquer the depths, when 
on the basis of legends and myths we can certainly assume 
that these were simply breath hold dives. From what has 
been preserved to this day it is difficult to draw  
a different conclusion, considering that our source is clay 
plaques written in a cuneiform.  

This is how the myth of Gilgamesh's first dive has 
been preserved to this day. And interestingly, from this 
myth we do not learn anything about the manner he 
performed his feat (in fact, we can only believe it), but we 
learn why he decided to make the attempt. Next to myths 
and legends there is indirect evidence, such as furniture  
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na przykład meble inkrustowane perłami. Aby je mieć  
i wykorzystać do zbudowania mebli potrzebni byli 
przecież nurkowie. To już dość namacalne dowody. Mamy 
też informacje pochodzące ze źródeł pisanych, jak na 
przykład kodeks z wyspy Rodos, który definiował do jakiej 
części skarbu wydobytego z pod wody ma prawo nurek  
i uzależniał to od głębokości z jakiej został on wydobyty 
[14].  

Literatura podsuwam nam też inne dowody 
pośrednie. Herodot pisze o nurkach greka Scylisa 
wykorzystujących wydrążone łodygi trzcin, a Tucydydes 
daje wzmiankę o nurkowaniu podczas operacji 
wojskowych w czasie oblężenia Syrakuz [37]. Nawet 
Arystoteles dołącza do grona niosących przekaz  
o pionierach podmorskich podbojów opisując głębinową 
wyprawę Aleksandra Wielkiego w 320 r. p.n.e. [27].  

A zatem cała wiedza na temat początków techniki 
głębinowej będzie oparta o dowody pośrednie lub 
domniemania wysnute z legend i mitów. Tu nie ma tak 
komfortowej sytuacji jak w przypadku rozwiązań 
technicznych proponowanych przez późniejszych 
wynalazców, gdzie można zapoznać się z wydanym przez 
nich traktatem, opracowaniem lub patentem. Biorąc pod 
uwagę dostępne informacje, na początku techniki 
głębinowej wyłania się grupa pionierów, która jednak 
wykorzystywała proste rozwiązania techniczne.  

Pomijając nurkowania bezdechowe to mamy tu 
wydrążone łodygi trzcin i otwarty dzwon nurkowy. 
Natomiast niezależnie od stosowanych przez tych 
pionierów rozwiązań wszystkich łączy jedna cecha.  
W zupełności nie zdawali sobie sprawy z tego z jak 
niebezpieczną sytuacją spotykają się zaraz po włożeniu 
głowy do wody. Ale pomimo tej niewiedzy, pomimo braku 
świadomości zjawisk fizycznych i ich ewentualnych 
konsekwencji, działając z różnych pobudek, podejmowali 
próby, które kończyły się z różnym skutkiem. Należy też 
pamiętać o tym, że przez długi okres czasu ich chęć 
poznania i przekraczania granic stała często wbrew 
obowiązującym dogmatom.  

A jako zalecane było stanowisko wyrażone przez 
Świętego Augustyna w zdaniu: „Prawda kryje się w tym, co 

ujawnił Bóg, a nie w tym, czego po omacku domyśla się 

człowiek” [38]. Tak więc, pionierzy ponosili ryzyko nie 
tylko w zetknięciu z siłami natury. Pomimo tego 
imperatyw badacza i wynalazcy motywował ich do 
działania wbrew tym przeciwnością. Niejako dobrowolnie 
podporządkowywali swoje działania dla dobra 
poznawczego całej swojej społeczności lub nawet 
ludzkości. Być może nieświadomie, ale z dzisiejszego 
punktu widzenia właśnie tak możemy na to patrzeć. Co 
oznacza, że cechowała ich postawa prometejska, a z tego 
powodu cały ten nurt w rozwoju techniki głębinowej 
możemy nazwać prometeizmem podwodnym.  

Z powyższego wynika, że w proponowanym 
uogólnionym modelu rozwojowym techniki głębinowej po 
lewej stronie od punktu centralnego będą najpierw mity  
i legendy, z których od czasu kiedy pojawiły się źródła 
pisane i artefakty do zbadania wyłania się nurt 
prometeizmu (Rys. 4).  

inlaid with pearls. After all, divers were needed to create 
the furniture. This is quite tangible evidence. Moreover, 
there is information from written sources, such as the code 
from the island of Rhodes, which defined to what extent  
a treasure excavated from under water belongs to a diver 
and made it dependent on the depth from which it was 
excavated [14].  

Literature also provides us with other indirect 
evidence. Herodotus writes about the divers of a Greek 
Scylis using hollow reed stems and Tucidydes mentions 
diving during military operations during the siege of 
Syracuse [37]. Even Aristotle joins the group of those who 
carry the message of the pioneers of submarine conquests, 
describing the deep-sea expedition of Alexander the Great 
in 320 BC. [27].  

Therefore, all knowledge about the beginnings of 
underwater technology will be based on indirect evidence 
or presumptions derived from legends and myths. This is 
not such a comfortable situation as in the case of technical 
solutions proposed by later inventors, where one can 
familiarise oneself with a treatise, study or patent issued 
by them. Considering the available information, a group of 
pioneers emerges at the beginnings of the underwater 
technique, albeit using simple technical solutions.  

Apart from breathless diving, we have hollow 
reed stems and an open diving bell. Regardless of the 
solutions applied by these pioneers, all of them have one 
thing in common. They were completely unaware of how 
dangerous a situation they encounter as soon as they put 
their heads in the water. But despite this ignorance, 
despite the lack of awareness of physical phenomena and 
their possible consequences, acting for various reasons, 
they made attempts which had varying results. It should 
also be remembered that for a long time their desire to 
explore and cross the boundaries was often contrary to the 
prevailing dogmas.  

And the position expressed by St. Augustine in 
the sentence was recommended: "The truth is in what God 

has revealed, not in what man has blindly guessed." [38]. 
Thus, the pioneers took the risk not only in contact with 
the forces of nature. In spite of this, the imperative of the 
researcher and inventor motivated them to act against this 
adversity. In a way, they voluntarily subordinated their 
actions for the cognitive benefit of their entire society or 
even humanity. Perhaps they did so unwittingly, but from 
today's point of view, this is how we can look at it. In other 
words, they had a Promethean approach, and for this 
reason the whole stream in the development of the 
underwater technique can be called underwater 

Prometheanism.  
From the above stems, that in the proposed 

generalised developmental model of the underwater 
technique, to the left from the central point we firstly see 
myths and legends, from which, since the time when 
written sources and artefacts appeared, the trend of 
Prometheanism emerged (Fig. 4).  
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Fig. 4 Generalised model of development of underwater technique. 

Rys. 4 Uogólniony model rozwoju techniki głębinowej. 

WNIOSKI  

W niniejszym materiale przedstawiono 
propozycję uogólnionego modelu rozwoju techniki 
głębinowej bazującego na wcześniej zaproponowanym 
modelu bifurkacyjnym. Podstawę i punkt wyjścia do 
opracowania tego modelu stanowiły wnioski z przeglądu 
dostępnej literatury. Po pierwsze wiedza na temat rozwoju 
techniki głębinowej jest rozproszona i dostępna 
wycinkowo. Po za tym autorzy bardzo często odnotowują 
jedynie chronologię wydarzeń, nie wnikając w przyczyny  
i uwarunkowania rozwoju tej techniki.  

Oczywiście w materiale ograniczonym ramami 
artykułu nie można poruszyć wszystkich zagadnień, tu 
mogą być jedynie zasygnalizowane. Proponowany model 
wskazuje, że niezależnie od tego jakie rozwiązanie 
techniczne zostało wymyślone w czasie minionym, będzie 
w konsekwencji sposobu podejścia do rozwiązania, 
należało do jednego z trzech nurtów rozwojowych techniki 
głębinowej. Przykładowo niezależnie od tego czy będzie to 
aparat nurkowy o otwartym obiegu czynnika 
oddechowego, czy o obiegu zamkniętym, czy też 
zastosowane zostaną zawory współbieżne czy 
przeciwbieżne, połączone czy rozdzielone stopnie 
rozprężania – zawsze będzie to urządzenie dostarczające 
nurkowi czynnik oddechowy pod ciśnieniem 
odpowiadającym głębokości nurkowania. A zatem będą to 
konstrukcje należące do nurtu heroizmu podwodnego. 
Nawet jeśli puścimy wodze fantazji i wymyślimy technikę 
oddzielającą nurka od wody futurystycznym polem 
siłowym, co może go uchronić przed wpływem 
niesprzyjającego środowiska, to będzie to po prostu 
technika izolacyjna wchodząca w nurt izolacjonizmu 
podwodnego. Zawsze wtedy kiedy pod wodę zamiast 
człowieka wyślemy do pracy zdalny lub autonomiczny 
pojazd to będzie to rozwiązanie z nurtu redukcjonizmu 
podwodnego.  

Wszystko wskazuje na to, że rozwój techniki 
głębinowej to silnie meandrujący potok, który raz 
przyspiesza, a raz zwalnia, czasem mocno zakręca, by 
niekiedy wręcz się cofnąć. Za każdym razem, gdy zmienia 
bieg lub przyspiesza nurt napotyka na nieszablonowego 
człowieka lub dokonane przez niego odkrycie, innowację 
lub nową naukową teorię, która często wydaje się nazbyt 
odległa by mieć na niego wpływ, a jednak ma i to nierzadko  

CONCLUSIONS 

This paper presents a proposal for a generalised 
model for the development of the underwater technique 
based on the previously proposed bifurcation model. The 
basis and starting point for the development of this model 
were the conclusions from the review of the available 
literature. First of all, the knowledge on the development 
of underwater technique is dispersed and fragmentary. 
Besides, the authors very often note merely the chronology 
of events, without identifying the causes and conditions for 
the development of said technique.  

Of course, in a written work limited by the 
confines of an article, not all issues can be addressed, but 
only indicated. The proposed model indicates that 
regardless of what kind of technical solution was invented 
in the past, in consequence of the approach to the solution 
we will have to refer to one of the three developmental 
trends of the underwater technique. For instance, 
regardless of whether it is a diving device with an open or 
closed circuit of breathing mix, or with concurrent or 
opposite valves, connected or separated expansion stages 
- this always will be a device providing the diver with  
a breathing mix at a pressure corresponding to the diving 
depth. Thus, they will be constructions belonging to the 
underwater heroism trend. Even if we let our imagination 
run free and invent a technique separating the diver from 
the water with a futuristic force field, which may protect 
him from the influence of the unfavourable environment, 
this will be simply an insulation technique inscribed into 
the trend of underwater isolationism. Whenever we send  
a remotely controlled or autonomous vehicle to work 
instead of a human being, the solution will belong to the 
trend of underwater reductionism.  

Everything points to the fact that the 
development of underwater technology is a strongly 
meandering stream, which at one time accelerates and at 
another slows down, or curves heavily to reach a point 
where it has to recede. Every time it changes course or 
accelerates, it encounters an unconventional human being 
or a discovery, innovation or a new scientific theory, which 
often seems too distant to have an influence on it, and yet 
it does have quite a significant impact - an example is N. 
Tesla. And it is not just one stream of progress. It is a river 
with numerous tributaries and equally numerous 
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dość istotny – przykład N. Tesla. Nie jest to również jeden 
strumień postępu. To rzeka z licznymi dopływami i równie 
mnogimi odpływami, które wyraźnie uwidaczniają, że 
postęp w technice głębinowej posiada zdolność do 
rozwoju rozgałęzionego, czyli bifurkacyjnego. 
Wielotorowego postępu technicznego umożliwiającego 
pracę w głębinach i badanie ich otchłani, w którym jeśli już, 
to można co najwyżej wyodrębnić nurty centralne. To 
właśnie umożliwia proponowany w niniejszym materiale 
model uogólniony. Będzie to model potokowy, nurtowy  
i sięgając do łaciny można go nazwać modelem 

amnistycznym (łac. amnis – nurt, strumień).  
Model jest bardziej ogólny niż model 

bifurkacyjny, wówczas pełna nazwa proponowanego 
modelu będzie brzmiała: uogólniony amnistyczny model 

rozwoju techniki głębinowej. Oczywiście w poszczególnych 
rozgałęzieniach będą się pojawiać mniejsze i lokalne 
bifurkacje, ale w rozwoju techniki głębinowej możemy dziś 
wyróżnić trzy wskazane powyżej nurty centralne. Ciekawe 
w rozwoju techniki głębinowej jest to, że nurty te rozwijają 
się niezależnie i w sposób równoległy, zgodnie ze sobą 
koegzystując. A to oznacza, że prognozowane rychłe 
odejście od technologii nurkowych i zastąpienie ich przez 
wysoko zautomatyzowaną technikę, wydaje się być 
przedwczesne – przynajmniej w pewnych granicach 
głębokości operacyjnych. W związku z powyższym 
problemy badawcze związane z postępem poszczególnych 
nurtów rozwojowych techniki głębinowej są tak samo 
istotne i nie można żadnego z nich deprecjonować. Z czego 
wynika, że ośrodek badawczy, który chciałby utrzymać 
pozycję lidera w rozwoju techniki i technologii 
głębinowych powinien prowadzić badania 
wielokierunkowe, których cele nie mogą umniejszać wagi  
i potrzeb żadnego z powyżej wymienionych nurtów.  

Autor zdaje sobie sprawę, że zaproponowane  
w materiale podejście może wydawać się dyskusyjne  
i z tych powodów jest otwarty na każdy głos, który pozwoli 
na doprecyzowanie poruszanej tu problematyki.  

outflows, which clearly show that progress in underwater 
technology has the capacity for branched or bifurcated 
development. In the multi-threaded technical progress 
enabling work in the depths and the exploration of their 
depths, one can at most distinguish central streams at 
work. This is the proposal the material in this generalised 
model facilitates. It is a stream, or a current model, and 
reaching to Latin it can be called an amnistic model (amnis 
- a current, stream).  

The model is more general than the bifurcation 
model, thus the full name of the proposed model is:  
a generalised amnistic model for the development of 

underwater technique. Of course, smaller and local 
bifurcations will occur in particular branches, but in the 
development of underwater technology we can presently 
distinguish three central streams indicated above. The 
interesting thing about the development of underwater 
technology is that these streams develop independently 
and in parallel, coexisting with each other. This means that 
the predicted imminent departure from diving 
technologies and their replacement by highly automated 
technology seems to be premature – at least within certain 
limits of operational depth. Therefore, the research 
problems related to the progress of individual 
developmental trends in underwater technique are equally 
important and none of them should be depreciated. This 
implies that a research centre wishing to maintain its 
leading position in the development of underwater 
techniques and technologies should conduct 
multidirectional research whose objectives must not 
diminish the importance and needs of any of the above-
mentioned trends.

The author is aware that the approach proposed 
in the material may seem controversial and for these 
reasons is open to all voices, which will allow for the 
clarification of the issues raised.  
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DEVELOPING A METHODOLOGY FOR TESTING AND PRELIMINARY DETERMINATION OF THE 

PRESENCE OF LEGIONELLA SPP. AND LEGIONELLA PNEUMOPHILA IN ENVIRONMENTAL WATER 

SAMPLES BY IMMUNOMAGNETIC SEPARATION COMBINED WITH FLOW CYTOMETRY

OPRACOWANIE METODOLOGII BADAŃ ORAZ WYKONANIE WSTĘPNYCH OZNACZEŃ OBECNOŚCI 
BAKTERII LEGIONELLA SPP I LEGIONENELLA PNEUMOPHILA W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH 

WODY METODĄ IMMUNOMAGNETOSEPARACJI POŁĄCZONEJ Z CYTOMETRIĄ PRZEPŁYWOWĄ

Zbigniew Dąbrowiecki 1), Małgorzata Dąbrowiecka 1), Romuald Olszański 1), Piotr Siermontowski 1,2) 

1) Maritime & Hyperbaric Medicine Department, Military Institute of Medicine, Gdynia, Poland
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

In the event of an epidemic of Legionnaires' disease, prompt and unambiguous identification of the source of infection and immediate undertaking of repair 
actions is a necessary condition to limit and minimise the effects of the developing epidemic. In the classical method for determining the level of Legionella 
bacteria in water samples, the effectiveness of the reparative action (increase of the water temperature in the water supply system to 600C, additional 
chlorination) can only be confirmed after 14 days!!! Only by using the IMMS&FCM method can Legionella's determination time be reduced to 2-4 hours, which 
is the most important factor in limiting the development of an epidemic. 
Keywords: Legionella spp., Legionnaires’ Disease, immunomagnetic separation, flow cytometry, hot water distribution systems, public utility buildings, ships. 

W przypadku wystąpienia epidemii Legionelozy, szybkie i jednoznaczne określenie źródła infekcji, oraz natychmiastowe podjęcie czynności naprawczych 
jest warunkiem niezbędnym do ograniczenia i zminimalizowania skutków rozwijającej się epidemii. W klasycznej metodzie oznaczania poziomu bakterii 
z rodzaju Legionella w próbkach wody, skuteczność działania reparacyjnego (podwyższenia temperatury wody w instalacji wodociągowej do 600C, dodatkowe 
chlorowanie) może być potwierdzone dopiero po 14 dniach!!! Tylko metoda IMMS&FCM skraca czas oznaczenia bakterii Legionella do 2-4 godzin, co jest 
najważniejszym czynnikiem ograniczenia rozwoju epidemii. 
Słowa kluczowe: Legionella spp, Legioneloza, immunoseparacja, cytometria przepływowa, systemy dystrybucji ciepłej wody, obiekty użyteczności 
publicznej, okręty. 

В случае эпидемии легионеллеза быстрое и однозначное определение источника инфекции, а также немедленные восстановительные действия 
являются необходимым условием для ограничения и минимизации последствий развивающейся эпидемии. В классической методике определения 
уровня бактерий Legionella в пробах воды эффективность восстановительных мер (повышения температуры воды в водопроводе до 600C, 
дополнительное хлорирование) может быть подтверждена только через 14 дней!!! Только метод IMMS&FCM сокращает время маркировки бактерий 
Legionella до 2-4 часов, что является важнейшим фактором ограничения развития эпидемии. 
Ключевые слова: Legionella spp, Легионеллез, иммуносепарация, проточная цитометрия, системы подачи теплой воды, общественный объект, 
корабли. 

Im Falle des Auftretens der Legionellose sind die schnelle und eindeutige Identifizierung der Infektionsquelle und das sofortige Ergreifen von 
Korrekturmaßnahmen Voraussetzung, um die Auswirkungen der sich entwickelnden Epidemie zu begrenzen und zu minimieren. Beim klassischen 
Legionellenverfahren zur Bestimmung des Legionellengehalts im Wasser kann die Wirksamkeit der reparativen Wirkung (Erhöhung der Wassertemperatur 
im Wasserversorgungssystem auf 60°C, zusätzliche Chlorierung) erst nach 14 Tagen bestätigt werden! Nur die IMMS&FCM-Methode reduziert die 
Bestimmungszeit für Legionellen auf 2-4 Stunden, was der wichtigste Faktor zur Begrenzung der Entstehung einer Epidemie ist. 
Schlüsselwörter: Legionella spp, Legionellose, Immuntrennung, Durchflusszytometrie, Warmwasserverteilungssysteme, öffentliche Gebäude, Schiffe. 

En caso de epidemia de legionelosis, la determinación rápida e inequívoca de la fuente de infección y la adopción inmediata de medidas correctoras es una 
condición necesaria para limitar y reducir al mínimo los efectos de la epidemia en desarrollo. En el método clásico para determinar el nivel de bacterias del 
tipo Legionella en muestras de agua, la eficacia de la acción reparadora (aumento de la temperatura del agua en el sistema de suministro de agua a 600C, 
con cloración adicional) ¡¡¡¡sólo se puede confirmarse tras 14 días!!!! Únicamente el método IMMS&FCM reduce el tiempo necesario para determinar la 
bacteria Legionella a 2-4 horas, que es el factor más importante para limitar el desarrollo de una epidemia. 
Palabras clave: Legionella spp, Legionelosis, inmunoseparación, citometría de flujo, sistemas de distribución de agua caliente, edificios públicos, 
embarcaciones. 
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WSTĘP 

BAKTERIE LEGIONELLA – PODSTAWOWE 

ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE PRZENOSZONE 

PRZEZ WODĘ UŻYTKOWĄ W OBIEKTACH 

I JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH MARYNARKI 

WOJENNEJ RP 

Legionella jest powszechnie występującą 
bakterią, występującą w środowisku wodnym.  Szczególnie 
groźna jest Legionella pneumophilla, jeden z ponad 
trzydziestu gatunków tej bakterii.  

Wszystkie bakterie z rodzaju Legionella  
rozwijają się w kałużach brudnej wody, biofilmie 
zawartym w rurach sieci wodociągowej, u wylotów 
urządzeń klimatyzacyjnych. Komórki tych bakterii 
znajdywano również pod sitkami pryszniców i w kranach 
z bieżącą wodą.  

W temperaturze pokojowej Legionella 

pneumophilla  może przetrwać w wodzie z kranu ponad 12 
miesięcy. Siedliskiem tych bakterii mogą być strumienie, 
stawy a nawet zwyczajny muł. Zidentyfikowano szczep 
Legionella longbeachae występujący w kompoście i glebie 
w szklarniach z hodowlą kwiatów. 

W 2010 roku ukazało się doniesienie mówiące  
o nowym źródle infekcji Legionella spp. zagrażające 
szczególnie kierowcom zawodowym. Źródłem tym była 
zawiesina wody wytwarzana przez system spłukiwania 
szyb samochodowych [1]. 

Legionella namnaża się jako 
wewnątrzkomórkowy pasożyt (w amebach), w biofilnie 
lub w stanie wolnym w przepływającej wodzie. 

W formie aerozolu może dotrzeć do płuc 
człowieka wywołując ciężką postać zapalenia płuc, 
Legionelozę lub umiarkowaną infekcję dróg oddechowych 
zwaną gorączką Pontiac. 

Epidemie wywołane przez Legionella 

pneumophila charakteryzują się wysoką śmiertelnością 
(15-20%), która może dochodzić nawet do 50%  
w przypadku pacjentów z obniżoną odpornością 
immunologiczną.  

Według portalu internetowego GIDEON on-line 
na terenie Polski w latach 1999 do 2015 obserwujemy 
systematyczny wzrost wykrywalności bakterii Legionella 

spp. w środowisku.  

INTRODUCTION 

LEGIONELLA BACTERIA - MAIN 

MICROBIOLOGICAL HAZARDS TRANSMITTED BY 

SERVICE WATER IN THE FACILITIES AND VESSELS 

OF THE NAVY OF THE REPUBLIC OF POLAND 

Legionella is a commonly occurring bacterium in 
the aquatic environment. Particularly dangerous is 
Legionella pneumophila, one of more than thirty species of 
this bacterium. 

All Legionella bacteria develop in puddles of dirty 
water, biofilm contained in water supply pipes, at the 
outlets of air conditioning systems. The cells of these 
bacteria were also found under shower strainers and in 
taps with running water.  

At room temperature, Legionella pneumophila 
can survive more than 12 months in tap water. The habitat 
of these bacteria can be streams, ponds or even mud.  
A legionella longbeachae strain has been identified in 
compost and soil in greenhouses with floral cultures. 

In 2010, a report appeared about a new source of 
Legionella spp. infection which is particularly hazardous 
for professional drivers. This source was a suspension of 
water produced by the car windshield flushing system [1]. 

Legionella multiplies as an intracellular parasite 
(in amoebae), in the biofilm or in a free state in flowing 
water. 

In aerosol form it can reach the human lungs 
causing severe pneumonia, legionellosis or a moderate 
respiratory infection called Pontiac fever. 

Epidemics caused by Legionella pneumophila are 
characterised by high mortality (15-20%), which can reach 
up to 50% in immunocompromised patients.  

According to the GIDEON on-line portal, between 
1999 and 2015 in Poland we observe a systematic increase 
in the detection of Legionella spp. bacteria in the 
environment.  

Tab.1 

Legionellosis in Poland. 

Legionella w Polsce. 

1999 2003 2004 2005 2006 2007 

0 3 8 21 89 29 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

20 10 36 18 8 11 

2014 2015 

12 23 
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Generalnie, można powiedzieć, że poziom 
powyżej którego występuje ryzyko zachorowania dla 
człowieka wynosi: 

104 jtk /L lub 6,4 x104 jg  dla Legionella spp 
102jtk /L lub 6,4 x102  jg  dla Legionella pneumophilla 

Ocena zagrożenia bakterią Legionella spp. jest 
tradycyjnie przeprowadzana metodą zatężania próbki 
wody poprzez wirowanie lub filtrację, a następnie 
selektywne namnażanie. Traktowana jest jako tzw. 
„standard odniesienia”, metoda ta ma wiele wad, w tym 
najważniejszą tzn. długi okres namnażania wynoszący 
około 10 dni. Tak długi okres, upływający od momentu 
pobrania próby do momentu otrzymania wyniku, czyni 
metodę klasyczną bezużyteczną w sytuacji wymagającej 
szybkiej interwencji i podjęcia działań prewencyjnych. 

Dodatkowo w pewnych, nie tak rzadko 
występujących warunkach takich jak: stres oksydacyjny 
lub osmotyczny oraz niski poziom składników 
odżywczych, bakterie z rodzaju Legionella mogą stracić 
zdolności do podziału, zachowując jednocześnie potencjał 
do powrotu funkcji namnażania się w sprzyjających 
warunkach.  

Te tzw. „uśpione” komórki Legionella (VBNC 
Legionella cells) stanowią realne zagrożenie dla człowieka, 
będąc jednocześnie główną przyczynę rozbieżności 
występującej w oznaczaniu bakterii Legionella metodą 
klasyczną i RT-PCR.  

Obowiązek wykonywania okresowych badań na 
obecność bakterii z rodzaju Legionella w wodzie  
w budynkach użyteczności publicznej określa 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2007 
roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz.U.nr 61 poz.417). 

W próbkach wody pobranych przez 
pracowników WSSE Gdańsk oraz w próbkach pobranych 
przez personel ZMMiH WIM w wybranych obiektach 
Marynarki Wojennej, przeprowadzono w Laboratorium 
Badań Środowiskowych ZMMiH WIM oraz Laboratorium 
Mikrobiologii WSSE testy na obecność bakterii Legionella 

spp metodą klasyczną oraz techniką RT-PCR  
wykorzystując komercyjne zestawy firmy BioRad oraz 
firmy Immogena [2,3,4]. 

Równolegle we wszystkich próbkach wody 
oznaczano poziom L. pneumophila SG1 metodą 
immunoseparacji IMS z analizą na cytometrze 
przepływowym (FCM). 

Opisane badania miały na celu opracowanie 
metodyki oznaczenia obecności bakterii Legionella 

pneumophila w próbkach środowiskowych metodami 
qPCR oraz IMS – immunoseparacji magnetycznej.  

LEGIONELLA – METODYKA BADAŃ 

TECHNIKĄ IMMUNOSEPARACJI I CYTOMETRII 

PRZEPŁYWOWEJ

Metoda separacji przy użyciu cząstek 
magnetycznych została wynaleziona przez Profesora 
John’a Ugelstad’a już w latach 70-tych. Obecnie techniki 
immunoseparacji zrewolucjonizowały metody izolacji 
wielu biologicznych substancji i cząstek oraz znalazły dużą 
liczbę zastosowań w licznych dziedzinach nauki, dla 
których metody oczyszczania i separacji są jednymi 

In general, it can be said that the level above 
which there is a risk of infection for humans is: 

104 cfu /L or 6.4 x104 gu for Legionella spp 
102cfu/L or 6.4 x102 gu for Legionella pneumophila 

The Legionella spp. risk assessment is 
traditionally carried out by concentrating a water sample 
by centrifugation or filtration followed by selective 
multiplication. It is treated as a so-called "reference 
standard" and has many disadvantages, including the most 
important one, i.e. a long multiplication period of 
approximately 10 days. Such a long period of time, from the 
moment of sampling to the moment of obtaining the result, 
makes the classical method useless in a situation requiring 
rapid intervention and preventive action. 

In addition, under certain, not so rare conditions 
such as oxidative or osmotic stress and low nutrient levels, 
Legionella bacteria may lose their ability to divide, while 
retaining the potential to return to the function of 
multiplication in favourable conditions.  

These so-called 'dormant' Legionella cells (VBNC 
Legionella cells) pose a real threat to humans and are the 
main cause of the discrepancy in the classic and RT-PCR 
assay of Legionella bacteria.  

The obligation to perform periodic tests for the 
presence of Legionella bacteria in water in public utility 
buildings is specified in the Regulation of the Minister of 
Health of 29 June 2007 on the quality of drinking water 
(Journal of Laws No. 61, item 417). 

In water samples taken by employees of the 
WSSE Gdańsk and samples taken by ZMMiH WIM staff in 
selected facilities of the Polish Navy, the Environmental 
Research Laboratory of ZMMiH WIM and the Microbiology 
Laboratory of the WSSE conducted tests for the presence 
of Legionella spp. using the classical method and RT-PCR 
technique using commercial sets manufactured by BioRad 
and Immogena [2,3,4]. 

Simultaneously in all water samples the level of L. 

pneumophila SG1 was determined by IMS 
immunoseparation with flow cytometry (FCM) analysis. 

The aim of this study was to develop  
a methodology for determining the presence of Legionella 

pneumophila bacteria in environmental samples using 
qPCR and IMS methods (magnetic immunoseparation). 

LEGIONELLA – TESTING METHODOLOGY 

BY IMMUNOSEPARATION AND FLOW CYTOMETRY

The method of separation with the use of 
magnetic particles was invented by Professor John 
Ugelstad as early as in the 1970s. Today, 
immunoseparation techniques have revolutionised the 
methods of isolation of many biological substances and 
particles and have found a large number of applications in 
numerous scientific fields, for which methods of 
purification and separation are one of the most important 
and complex processes. 

It is worth noting that research on this method is 
conducted with great intensity all over the world. Each 
year the number of applications is increasing and 
numerous technological studies are being developed, 
which significantly contribute to the development of the 
method, e.g. non-linear magnetophoretic separation, the 
advantage of which is the possibility to use many  
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z najważniejszych i bardziej złożonych procesów. 
Warto podkreślić, że badania nad tą metodą 

prowadzone są z dużą intensywnością na całym świecie.  
Z roku na rok zwiększa się liczba zastosowań i pojawiają 
się liczne opracowania technologiczne, które znacznie 
przyczyniają się do rozwoju metody np. nieliniowa 
separacja magnetoforetyczna (ang. non-linear 

magnetophoretic separation), zaletą której jest możliwość 
zastosowania do jednoczesnego rozdziału wielu 
patogenów z czułością do miliona razy wyższą niż testy 
immunologiczne fazy stałej, dziś powszechnie stosowane 
w diagnostyce.  

Wiele zalet metody immunoseparacji przyczyniło 
się do znacznego rozwoju metody, poprawy jej wydajności 
i opracowania cząstek magnetycznych  
z immobilizowanymi przeciwciałami o niższym stopniu 
sedymentacji, mniejszych rozmiarach i bardzo 
zróżnicowanym składzie kompozytowym. Atrakcyjne pod 
względem finansowym i bardzo wydajne sposoby są 
niezwykle istotnymi czynnikami w przemysłowej 
biotechnologii oraz biologicznych rutynowych 
procedurach diagnostycznych. Biomagnetyczne techniki 
izolacji stały się niezwykle ważne i znalazły zastosowanie 
w wielu dziedzinach, takich jak inżynieria genetyczna, 
immunologia oraz diagnostyka molekularna.  

Cząstki magnetyczne z rdzeniem zbudowanym  
z magnetytu i opłaszczone swoistymi przeciwciałami są 
drobinami o bardzo dużej stabilności, jednolitości, 
unikalnych paramagnetycznych właściwościach, niskiej 
interakcji między sobą oraz dużej zdolności do dyspersji.  
Stanowią bardzo dobrą alternatywę w stosunku do 
obecnie szeroko stosowanej technologii oczyszczania 
kwasów nukleinowych na kolumnach z różnymi typami 
sorbentów. Ich zastosowanie pozwala na znaczne 
skrócenie czasu oraz zredukowanie nakładów 
inwestycyjnych związanych z kosztowną realizacją 
procesu technologicznego jakim jest separacja komórek 
bądź wydajna ekstrakcja kwasów nukleinowych. 

Szybka separacja komórek, bądź oczyszczanie 
kwasów nukleinowych jest kluczowym etapem większości 
procedur stosowanych w biologii molekularnej  
i diagnostyce. Głównym celem tego etapu jest uzyskanie 
wysokiej jakości i czystości materiału biologicznego, 
niezależnie od źródła jego pochodzenia. Procesy separacji 
stanowią pierwszy z etapów poprzedzający zastosowanie 
jakiejkolwiek innej techniki molekularnej. W obecnym 
czasie zastosowanie nowoczesnych technik 
molekularnych stanowi potężny oręż pozwalający 
analizować architekturę genów i kontrole ich ekspresji. 
Pozyskany materiał wykorzystuje się w innych technikach 
molekularnych takich jak łańcuchowa reakcja 
polimeryzacji PCR, RTPCR, qPCR, konstrukcja bibliotek 
genomowych, hybrydyzacja, RFLP, ALFP oraz do 
przygotowywania mikro-macierzy do analizy ekspresji 
genów. 

Do popularyzacji metod immunoseparacji i ich 
implementacji rynkowej przyczynia się przede wszystkim 
rosnące zapotrzebowanie ze strony medycyny  
i biotechnologii przemysłowej. Badania molekularne 
wykorzystuje się w analizie markerów nowotworowych, 
diagnostyce chorób bakteryjnych np. borelioza  
i wirusowych np. wirusowe zapalenie wątroby HCV, HBV 
lub analizie źródeł potencjalnego skażenia np. analizie 
próbek wody  [5].  

Materiałem poddanym badaniom są zazwyczaj 
próbki krwi obwodowej, tkanek zwierzęcych i roślinnych, 
krwi zasuszonej, spermy, plam śliny i krwi pobranej od  

pathogens for simultaneous separation with sensitivity up 
to a million times higher than solid phase immunological 
tests, now commonly used in diagnostics.  

Many advantages of the immunoseparation 
method have led to significant development of the method, 
improvement of its efficiency and development of 
magnetic particles with immobilised antibodies of lower 
sedimentation degree, smaller size and very diverse 
composition. Financially attractive and highly efficient 
methods are critical factors in industrial biotechnology 
and biological routine diagnostic procedures. Biomagnetic 
isolation techniques have become extremely important 
and have been applied in many areas, such as genetic 
engineering, immunology and molecular diagnostics.  

Magnetic particles with a core of magnetite and 
coated with specific antibodies are particles of very high 
stability, uniformity, unique paramagnetic properties, low 
interaction between themselves and high dispersion 
ability.  They are a very good alternative to the currently 
widely used technology of nucleic acid purification on 
columns with different types of sorbents. Their application 
allows to significantly shorten the time and reduce the 
investment outlays associated with the costly 
implementation of the technological process such as cell 
separation or efficient nucleic acid extraction. 

Rapid cell separation or nucleic acid purification 
is a key step in most molecular biology and diagnostic 
procedures. The main objective of this stage is to achieve 
high quality and purity of biological material, regardless of 
its source. Separation processes are the first step 
preceding any other molecular technique. Nowadays, the 
use of modern molecular techniques is a powerful weapon 
to analyse the architecture of genes and control their 
expression. The obtained material is used in other 
molecular techniques such as PCR polymerisation chain 
reaction, RTPCR, qPCR, genomic library construction, 
hybridisation, RFLP, ALFP, and preparation of microarrays 
for gene expression analysis. 

The growing demand for immunoseparation 
methods and their market implementation is mainly due to 
the growing demand on the part of medicine and industrial 
biotechnology. Molecular tests are used in the analysis of 
cancer markers, diagnosis of bacterial diseases such as 
borreliosis and viral diseases such as hepatitis HCV, HBV 
or analysis of potential sources of contamination such as 
analysis of water samples [5]. 

The test material is usually samples of peripheral 
blood, animal and plant tissues, dried blood, sperm, saliva 
and blood stains from different animal species, mycelium 
fragments, and water samples.  At present, it is difficult to 
imagine, inter alia, an investigation of disputed fatherhood 
or forensic medicine and criminology without the use of 
molecular techniques to study microscopic and biological 
traces found at the crime scene, which may provide 
evidence. There are many methods of extracting material 
from the sample, but the selection of the most appropriate 
one depends on the type of material analysed.   

The choice of sample preparation method prior 
to analysis using molecular techniques is critical for the 
sensitivity of the analytical technique and is in most cases 
crucial for the success of the entire diagnostic process.  

When selecting the appropriate method, a wide 
spectrum of application of the obtained isolates in further 
analytical processes should be taken into account. 
Different quality requirements mean that it is difficult to 
propose one common sample preparation technique for 
techniques based on genomic assays such as classic PCR,  
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różnych gatunków zwierząt, fragment grzybni, próbki 
wody. W chwili obecnej trudno wyobrazić sobie np. 
dochodzenie spornego ojcostwa lub medycyny sądowej  
i kryminalistyki bez zastosowania technik molekularnych 
do badania mikrośladów i śladów biologicznych 
znalezionych na miejscu przestępstwa, które mogą 
stanowić materiał dowodowy. Istnieje wiele metod 
ekstrakcji materiału z próby badanej jednak dobór 
najwłaściwszej z nich jest uzależniony od rodzaju 
analizowanego materiału.   

Dobór metody przygotowania próbek przed 
analizą technikami molekularnymi ma decydujące 
znaczenie dla uzyskania odpowiedniej czułości techniki 
analitycznej i jest w większości przypadków kluczowy dla 
powodzenia całego procesu diagnostycznego.  

Dokonując wyboru odpowiedniej metody należy  
uwzględnić szerokie spektrum zastosowania otrzymanych 
izolatów w dalszych procesach analitycznych. Różne 
wymagania jakościowe powodują, że trudno jest 
zaproponować jedną wspólną technikę przygotowania 
próby dla technik opierających się o oznaczenia 
genomowe takie jak klasyczny PCR, qPCR, LAMP Loop 
(Mediated Isothermal Amplification), CPA (Cross Primer 
Amplification) i proteomiczne – ELISA, 
immunochromatografia (LF).  

Dotychczasowe, stosowane techniki analityczne, 
oprócz metody klasycznej (posiew), w większości bazują 
na ekstrakcji kwasów nukleinowych, bądź analizie 
proteomicznej i zazwyczaj stanowią kombinacje dwóch 
lub większej ilości poniżej wymienionych technik: 
wytrącania poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikową, 
chromatografii, wirowania, rozdziału opartego na 
powinowactwie. Popularne metody oznaczania 
genomowego DNA bakterii (PCR, qPCR) zostały 
opracowane w oparciu o ekstrakcję kwasów nukleinowych 
metodą chromatografii kolumnowej. Specjalnie 
przygotowane kolumienki z sorbentem lub membraną, 
wiążą kwasy nukleinowe w warunkach wysokiej siły 
jonowej. Zastosowanie techniki chromatograficznej 
pozwoliło na znaczne uproszczenie i skrócenie czasu 
izolacji kwasów nukleinowych w stosunku do metod 
klasycznych, a w szczególności metody ekstrakcji 
rozpuszczalnikowej.  

Ograniczenia metody wynikają ze stałej ilość 
sorbentu w kolumnie chromatograficznej, która pozostaje 
niezmienna, natomiast zwiększenie wydajności procesu 
izolacji wiąże się z wykorzystaniem dużo większej liczby 
kolumienek, bądź zakupem wersji zestawu 
przeznaczonego do innej skali z większą ilością sorbentu, 
co stanowi dodatkową barierę ekonomiczną, bądź 
wydłuża czas przygotowania materiału do analizy.  Innym 
ograniczeniem metody chromatograficznej jest dość 
wysoki stopień fragmentacji DNA, który może mieć wpływ 
na sam proces analityczny. Na kolumnach z sorbentem 
uzyskuje się zazwyczaj fragmenty o długości od 
kilkudziesięciu do maksymalnie kilkuset tysięcy par zasad, 
co w znaczny sposób utrudnia przeprowadzenie 
dokładnego pomiaru ilościowego kwasów nukleinowych. 
Dodatkowym ograniczeniem techniki polegającej na 
ekstrakcji genomowego DNA jest niemożność odpowiedzi 
na pytanie czy z izolatu wyekstrahowano żywe, czy 
martwe komórki.  Dlatego stosując te metody, nie można 
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy materiał 
poddany ocenie ma charakter infekcyjny. Ponadto techniki 
chromatograficzne dodatkowo wymagają użycia 
specjalistycznych urządzeń, co również mocno limituje 
łatwość przeprowadzenia procesu przygotowania próby.  

qPCR, LAMP Loop (Mediated Isothermal Amplification), 
CPA (Cross Primer Amplification) and proteomic - ELISA, 
immunochromatography (LF). 

The existing analytical techniques, apart from the 
classical method (inoculation), are mostly based on nucleic 
acid extraction or proteomic analysis and are usually  
a combination of two or more of the following techniques: 
precipitation by solvent extraction, chromatography, 
centrifugation or affinity-based separation. Popular 
methods for genomic DNA determination of bacteria (PCR, 
qPCR) have been developed based on nucleic acid 
extraction by column chromatography. Specially prepared 
columns, with a sorbent or membrane, bind nucleic acids 
under conditions of high ionic strength. The application of 
the chromatographic technique allowed to significantly 
simplify and shorten the time of nucleic acids isolation in 
comparison to classical methods, especially the solvent 
extraction method.  

The limitations of the method result from the 
fixed amount of sorbent in the chromatographic column 
(which remains unchanged), while increasing the 
efficiency of the isolation process involves the use of  
a much larger number of columns, or the purchase of a set 
version designed for a different scale with a larger amount 
of sorbent, which is an additional economic barrier, or 
extends the time required for preparation of material for 
analysis. Another limitation of the chromatographic 
method is the relatively high degree of DNA fragmentation, 
which may affect the analytical process itself. On sorbent 
columns, fragments of several dozen to several hundred 
thousand pairs of bases are usually obtained, which 
significantly hinders accurate quantitative measurement 
of nucleic acids. An additional limitation of the genomic 
DNA extraction technique is the impossibility of answering 
the question of whether living or dead cells have been 
extracted from the isolate. Therefore, using these methods, 
it is not possible to unequivocally answer the question of 
whether the material assessed is infectious. In addition, 
chromatographic techniques necessitate the use of special 
equipment, which also severely limits the ease with which 
the sample preparation process can be carried out. It is 
practically impossible to use chromatographic methods to 
test more than a few dozen samples at the same time.  

When developing the test methodology at the 
sample preparation stage, efforts were made to consider 
all the criteria for evaluating the method and, at the final 
stage, to develop a fast and reliable diagnostic method that 
would also allow for full automation of the process. 

While analysing the separation techniques we 
evaluated many parameters affecting the performance, 
sensitivity and specificity of the diagnostic process and the 
scalability of the method, the risk of contamination and the 
possibility of automation of the method.  

High efficiency of the separation/isolation 
process, i.e. the number of bacteria cells, nucleic acid 
particles or protein antigen extracted per specified amount 
of the starting material to be analysed, ensures that the 
optimum sensitivity of the analytical method is achieved. 

The sensitivity of the method is also a parameter 
that determines the minimum amount of material that can 
be used for isolation in order to obtain a measurable result 
or a positive result from the analytical method. This is 
particularly important for diagnostic tests, where the 
sensitivity of the diagnostic method may be decisive for the 
patient's survival. During the validation test, the 
parameter LOD - limit of detection of the analytical method 
- is determined. 
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Praktycznie nie ma możliwości zastosowania 
metod chromatograficznych do badania większej liczby 
prób niż kilkadziesiąt jednocześnie.  

Opracowując metodykę badania na etapie 
przygotowania próby starano się uwzględnić wszystkie 
kryteria oceny metody i w końcowym etapie doprowadzić 
do opracowania szybkiej, i wiarygodnej metody 
diagnostycznej, która dodatkowo umożliwiłaby pełną 
automatyzację tego procesu. 

Analizując techniki separacji poddaliśmy ocenie 
wiele parametrów mających wpływ na wydajność, czułość, 
specyficzność procesu diagnostycznego oraz skalowalność 
metody, ryzyko kontaminacji i możliwość jej 
automatyzacji.  

Wysoka wydajność procesu separacji/izolacji, 
czyli ilość pozyskanych komórek bakterii, bądź cząstek 
kwasu nukleinowego lub antygenu białkowego  
w przeliczeniu na określoną ilość materiału wyjściowego, 
który pobrano do przeprowadzenia analizy, gwarantuje 
osiągnięcie optymalnej czułości metody analitycznej. 

Czułość metody jest również parametrem 
określającym minimalną ilość materiału, który użyty do 
izolacji pozwoli na uzyskanie jej mierzalnego wyniku, bądź 
pozytywnego efektu w następstwie zastosowania metody 
analitycznej. Jest to szczególnie ważne w przypadku badań 
diagnostycznych, gdzie czułość zastosowanej metody 
diagnostycznej może zadecydować o życiu badanego 
pacjenta. W trakcie badania walidacyjnego określa się 
parametr LOD – limit detekcji metody analitycznej. 

Czystość uzyskanego izolatu kwasu 
nukleinowego lub białka w znacznej mierze determinuje 
dobór pozostałych technik badawczych i w decydujący 
sposób wpływa na czułość oraz wydajność przyjętej 
metody badawczej. Uzyskanie wysokiej czystości kwasów 
nukleinowych i białek często decyduje o powodzeniu  
i wyniku całego badania diagnostycznego.  

Skalowalność metody decyduje o możliwość 
zwiększenia lub zmniejszenia skali procesu względem 
aktualnej potrzeby.  Możliwość pozyskania większej lub 
mniejszej ilości izolatu z próby o szerokim zakresie 
objętości, czyni go bardziej uniwersalnym i opłacalnym. 

Ryzyko kontaminacji stanowi ryzyko 
biologicznego zanieczyszczenia próby w trakcie procesu. 
Zwiększone ryzyko zanieczyszczenia próby w trakcie 
realizacji procesu eliminuje przydatność metody  
w diagnostyce molekularnej.  

TECHNIKA IMMUNOSEPARACJI 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria jedyną 
metodą do zastosowania w analizie próbek wody pod 
kątem występowania bakterii Legionella pneumophila jest 
technika IMS – immunoseparacji działająca w oparciu  
o cząstki magnetyczne opłaszczone frakcją 
immunoglobulin swoiście wiążących antygeny 
powierzchniowe bakterii Legionella pneumophila. Cząstki 
magnetyczne zastosowane w trakcie opracowywania 
metody badania L. pneumphila otrzymano z firmy Rqmicro 
(Szwajcaria).   

Wyodrębniono kilkanaście pochodnych 
aminosilanów, które mogą zostać z powodzeniem 
deponowane na powierzchni magnetytu i zastosowane do 
przygotowania sorbentów w technice IMS stanowiących 
bazę do przyłączenia frakcji immunoglobulin specyficznie 
wiążących antygeny bakterii np. Legionella pneumophila.  

Średnica cząstek magnetycznych  
z immobilizowaną frakcją białek z grupy immunoglobulin   

The purity of the obtained nucleic acid or protein 
isolate largely determines the selection of other testing 
techniques and decisively affects the sensitivity and 
efficiency of the adopted testing method. Obtaining high 
purity of nucleic acids and proteins often determines the 
success and outcome of the entire diagnostic procedure.  

The scalability of the method determines the 
possibility of increasing or decreasing the scale of the 
process in relation to the current need. The ability to 
obtain more or less isolate from a wide range of sample 
volumes makes it more versatile and cost-effective. 

The risk of contamination is the risk of biological 
contamination of the sample during the process. Increased 
risk of contamination during the process eliminates the 
applicability of the method in molecular diagnostics. 

IMMUNOSEPARATION TECHNIQUES 

Taking into account the above criteria, the only 
method to be used in the analysis of water samples for the 
presence of Legionella pneumophila bacteria is the IMS 
technique - immunoseparation operating on the basis of 
magnetic particles coated with a fraction of 
immunoglobulin which naturally binds the surface 
antigens of Legionella pneumophila bacteria. The magnetic 
particles used in the development of the L. pneumophila 
test method were obtained from Rqmicro company 
(Switzerland). 

Several aminosilane derivatives have been 
isolated, which can be successfully deposited on the 
surface of magnetite and used to prepare sorbents using 
the IMS technique as the basis for the attachment of 
immunoglobulin fractions specifically binding bacterial 
antigens, e.g. Legionella pneumophila.  

The diameter of magnetic particles with 
immobilised fraction of IgG anti-Legionella pneumophila 
immunoglobulin proteins is calibrated at ~100 nm, so the 
magnetic field obtained on their basis is characterised by  
a very well-developed binding surface while maintaining 
very strong magnetic properties. 

The obtained magnetic particles have been 
thoroughly examined with respect to their stability and the 
data obtained confirm their high suitability for achieving 
the assumed objective. The IMS immunoseparation 
technique enables a very rapid, efficient and specific 
binding of whole bacterial cells of Legionella pneumophila 
bacteria to the surface of the particles.  

The Rqmicro kit - L. pneumophila SG1 
manufactured on the basis of the above mentioned 
magnetic particles has been evaluated in connection with 
the current study. 

FLOW CYTOMETRY (FCM) [6] 

Flow cytometry, the first technique developed for 
single cell analysis, combines the flexibility and sensitivity 
of fluorescence technology with the speed and feasibility of 
data integration. It has become the gold standard in 
cellular analysis and is now used as an analytical tool in 
many areas of life sciences.  

As cellular biology research develops, flow 
cytometry, due to its widespread use, has an increasing 
number of analytical applications. It offers several 
important opportunities for researchers and clinicians.  

Firstly, it enables the analysis of cell populations 
on a cell-by-cell basis (one cell after another). This is  
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IgG anty – Legionella  pneumphila jest skalibrowana jest na 
~100 nm, więc uzyskane na ich bazie złoże magnetyczne 
charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętą 
powierzchnią wiązania, przy jednoczesnym zachowaniu 
bardzo silnych właściwości magnetycznych. 

Uzyskane cząstki magnetyczne zostały 
gruntownie przebadane pod względem stabilności  
a otrzymane dane potwierdzają ich wysoką przydatność 
do realizowania założonego celu. Technika 
immunoseparacji IMS umożliwia bardzo szybkie, 
specyficzne wydajne i wiązanie całych komórek 
bakteryjnych bakterii Legionella pneumophila do 
powierzchni cząstek.  

Wyprodukowany na bazie w/w cząstek 
magnetycznych zestaw firmy Rqmicro – L. pneumophila 
SG1 poddano ocenie w ramach bieżącego opracowania.   

CYTOMETRIA PRZEPŁYWOWA (FCM) [6] 

Cytometria przepływowa, pierwsza technika 
stworzona do analizy pojedynczych komórek, łączy  
w sobie elastyczność i czułość technologii fluorescencyjnej 
z szybkością i możliwościami integracji danych. Stała się 
złotym standardem w analizie komórkowej i jest obecnie 
stosowana jako narzędzie analityczne w wielu sektorach 
nauk biologicznych.  

W miarę rozwoju badań w dziedzinie biologii 
komórkowej cytometria przepływowa ze względu na  
powszechność użycia znajduje coraz większą ilość 
zastosowań analitycznych. Oferuje ona badaczom  
i klinicystom kilka istotnych możliwości.  

Po pierwsze, umożliwia analizę populacji 
komórek na zasadzie cell-by-cell (jedna komórka po 
drugiej). Jest to zdolność o decydującym znaczeniu  
z punktu widzenia dzisiejszych badaczy i klinicystów, 
którzy szukają bardzo specyficznych komórek wśród 
wielu występujących w badanej próbie. Umożliwia to 
diagnozowanie bądź monitorowanie wielu procesów 
biologicznych będących podstawą groźnych chorób lub 
monitorowanie pojawiających się zagrożeń biologicznych 
w próbach badanych.  

Po drugie, cytometria przepływowa posiada 
zasadniczą zaletę – jest nadzwyczaj szybka. Tempo 
rutynowej analizy próbek może sięgać 10 000 komórek na 
sekundę – jest to niewiarygodny postęp względem 
historycznych metod wzrokowego badania i zliczania 
komórek. Technika ta umożliwia jednoczesny pomiar 
wielu parametrów (tzw. multipleksing) pojedynczych 
komórek.  

Przy zastosowaniu techniki cytometrii 
przepływowej można zarówno sortować, jak i analizować 
populacje komórek. Jest to cenne, ponieważ analizie 
można poddać konkretny rodzaj komórek, które szukamy. 
Gdy tylko zidentyfikowana zostaje populacja komórek, 
które mają być poddane sortowaniu, strumień cieczy 
zawierający próbkę jest przekierowywany przy wysokim 
ciśnieniu przez układ płynów w jeden strumień w taki 
sposób, że komórki przechodzą pojedynczo przez wiązkę 
laserową, gdzie wykrywane są informacje o komórkach. 
Jeśli komórka odpowiada określonym parametrom, 
cytometr generuje ładunek elektryczny. W efekcie 
naładowana komórka jest odchylana do probówki  
i sortowana. Posortowane komórki można poddać hodowli 
lub zbadać przy użyciu innych testów. Nienaładowane 
kropelki kierowane są wraz ze strumieniem do pojemnika 
na odpady. Proces ten przebiega szybko i można w ten  

a critical ability for today's researchers and clinicians, who  
are looking for very specific cells among the many found in 
the sample. This makes it possible to diagnose or monitor 
many biological processes that cause serious diseases or to 
monitor emerging biological hazards in samples of the 
examined cells.  

Secondly, flow cytometry has a fundamental 
advantage - it is extremely fast. The speed of routine 
sample analysis can reach up to 10,000 cells per second - 
an incredible improvement compared to historical 
methods of visual examination and cell counting. This 
technique makes it possible to simultaneously measure 
multiple parameters (so-called multiplexing) of individual 
cells.  

Flow cytometry can be used to both sort and 
analyse cell populations. This is valuable because it 
facilitates analysis of the specific type of cells that are being 
searched for. As soon as the population of cells to be sorted 
is identified, a fluid stream containing the sample is 
redirected at high pressure through the fluid system into  
a single stream whereby the cells pass individually through 
the laser beam, where cell information is detected. If the 
cell corresponds to a specific parameter, the cytometer 
generates an electrical charge. As a result, the charged cell 
is deflected into a tube and sorted. The sorted cells can be 
cultured or tested by other tests. Uncharged droplets are 
directed to the waste container along with the stream. This 
process is fast and enables the analysis of approximately 
20,000 cells per second. 

Flow cytometers include three main systems - 
fluid, optical and electronic. The fluid system passes  
a sample of whole cells (e.g. an IMS sample) through a flow 
chamber in such a way that the cells pass individually 
through a laser beam. Each cell passing through the beam 
scatters the light and may emit fluorescent light. These 
light signals are collected by the optical system and 
directed to various detectors. The signals received by the 
detectors are then converted into numerical values by the 
electronics. Results can be displayed on the screen or 
saved for future analysis using specially designed 
software. As each cell passes through the beam, its 
parameters (e.g. whether it is alive or dead) are measured 
and recorded. Typically, data are collected for at least 
10,000 cells per sample. 

Monoclonal antibodies are most commonly used 
to mark cells in cytometry, allowing researchers to "mark" 
specific cell populations. Simultaneous analysis of many 
cell populations and their functional parameters required 
the inclusion of fluorescence and multicolour staining into 
the technology. The result of this combination of 
technologies is a very effective system that can be used to 
monitor biological hazards. Its definite advantage is the 
possibility of analysing single cells and their subsequent 
grouping, e.g. into living and dead cells.   
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sposób przeanalizować około 20 000 komórek na sekundę. 
Cytometry przepływowe zawierają trzy główne 

układy – płynów, optyczny i elektroniczny. Układ płynów 
przepuszcza próbkę całych komórek (np. próbkę po IMS) 
przez komorę przepływową w taki sposób, że komórki 
przechodzą pojedynczo przez wiązkę laserową. Każda 
komórka przechodzi przez wiązkę, rozprasza światło  
i może emitować światło fluorescencyjne. Te sygnały 
świetlne są zbierane przez układ optyczny i kierowane do 
rozmaitych detektorów. Sygnały otrzymywane przez 
detektory są następnie przekształcane w wartości 
numeryczne przez układ elektroniczny. Wyniki mogą być 
wyświetlane na ekranie lub zapisane dla celów przyszłej 
analizy przy użyciu specjalnie zaprojektowanego 
oprogramowania. Gdy każda komórka przechodzi przez 
wiązkę, jej parametry (cechy np. czy jest żywa lub martwa) 
są mierzone i zapisywane wraz z czasem przejścia przez 
wiązkę. Zwykle dane zbierane są co najmniej dla 10 000 
komórek na próbkę. 

Do znakowania komórek w cytometrii używa się 
najczęściej przeciwciał monoklonalnych, które pozwalają 
badaczom „znakować” – określone populacje komórek. 
Jednoczesna analiza wielu populacji komórek oraz 
parametrów ich funkcjonowania, wymagała włączenia do 
technologii analizy fluorescencji i wielokolorowego 
barwienia. Efektem tego mariażu technologii jest 
powstanie bardzo efektywnego systemu, który między 
innymi może służyć do monitorowania zagrożeń 
biologicznych. Jego zdecydowaną zaletą jest możliwość 
analizy pojedynczych komórek oraz ich późniejszego 
pogrupowania np. na żywe i martwe.   

Fig. 1 Cytoflex flow cytometers with Laser: 488 nm multisampler (525/40 BP; 690/50 BP). Manufactured by Beckman Coulter, SN:AW27181. 

Rys. 1 Cytometr przepływowy Cytoflex z multisamplerem Laser: 488nm (525/40 BP; 690/50 BP). Producent Beckman Coulter, SN:AW27181. 

METODYKA BADAŃ 

Metodyka badania L. pneumophila (IMS) składa 
się z czterech etapów:  

1. Zagęszczanie próby wody poprzez filtrację 
i rozpuszczenie w niewielkiej ilości buforu (NR1). 

2. Inkubacja - wiązanie komórek bakterii Legionella 
z cząstkami magnetycznymi (NR2). 

3. Oczyszczanie przy użyciu immunoseparatora 
magnetycznego CellStream (NR3). 

4. Analiza ilościowej próby na cytometrze 
przepływowym i urządzeniu do prowadzenia 
reakcji qPCR (NR4). 

RESEARCH METHODOLOGY  

L. pneumophila (IMS) research methodology 
comprises four stages:  

1. Concentration of the water sample by filtration 
and dissolution in a small amount of buffer 
(NR1). 

2. Incubation - binding Legionella cells to magnetic 
particles (NR2). 

3. Purification by means of the CellStream magnetic 
immunoseparator (NR3). 

4. Quantitative sample analysis on flow cytometer 
and qPCR reaction device (NR4). 
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        NR 1     NR 2   NR3   NR4 

Fig. 2 Graphical presentation of individual stages of water sample analysis for the presence of Legionella pneumophilia using IMS&FCM method. 

Rys. 2 Graficzna prezentacja poszczególnych etapów analizy próbki wody pod kątem obecności Legionella pneumophilia metodą IMS&FCM. 

Tab. 2 

L. pneumophila SG1 kit consists of the following components. 

Zestaw L. pneumophila SG1 składa się z następujących komponentów. 

Magnetic particles  IgG fraction anti- L. pneumophila antibodies 

Membrane integrity indicator Propidine iodide 
Positive control - freeze-dried Legionella 
pneumophila SG1cells (Philadelphia) 

Freeze-dried 

Filters Polycarbonate pore diameter 0.22 µm; Ř - 47 mm 
Buffer 1 Incubation buffer 
Buffer 2 Separation buffer  
Cartridge  16tw  
Tubes 5 mL 
Filters for water sample pre-filtration  Polycarbonate pore diameter 5 µm 

Tab. 3 

Validation data of L. pneumophila SG1 (Rqmicro) confirming the absence of cross-reactions with strains of high phylogenetic homology and other species of 
bacteria frequently occurring in water samples.  

Dane walidacyjne L. pneumophila SG1 (Rqmicro) potwierdzające brak reakcji krzyżowych ze szczepami o wysokiej homologii filogenetycznej oraz innymi 
gatunkami bakterii często występujących w próbkach wody. 

Legionella anisa Legionella jamestowniensis  Legionella oakridgiensis  

Legionella birminghamensis  Legionella jordanis Legionella parisiensis 

Legionella bozemanii Legionella londoniensis Legionella rubilucens 

Legionella cincinnatiensis  Legionella longbeachae Legionella taurinensis 

Legionella dumoffii Legionella micdadei Pseudomonas aeruginosa  

Pseudomonas fluorescens  Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis 

Campylobacter jejuni Escherichia coli Salmonella typhimurium  

Citrobacteri gillenii Listeria monocytogenes  Listeria welshimeri  

Listeria fleishmanii 
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Tab. 4 

Validation data of L. pneumophila SG1 (Rqmicro) confirming the high specificity of the assay with respect to Legionella pneumophila strains.   

Dane walidacyjne L. pneumophila SG1 (Rqmicro) potwierdzający wysoką specyficzność oznaczenia względem szczepów Legionella pneumophila. 

Strain Ref. no.  Analysis result  

Legionella pneumophila Philadelphia DSM7513 + 

Legionella pneumophila Allentown ATCC43106 + 

Legionella pneumophila Bellingham DSM25214 + 

Legionella pneumophila Benidorm DSM25199 + 

Legionella pneumophila Benidorm DSM27564 + 

Legionella pneumophila Cambridge-1 NCTC11231 + 

Legionella pneumophila Camperdown ATCC43113 + 

Legionella pneumophila France ATCC43112 + 

Legionella pneumophila Heysham ATCC43107 + 

Legionella pneumophila Knoxville DSM25070 + 

Legionella pneumophila OLDA DSM25200 + 

Legionella pneumophila Oxford DSM25213 + 

Legionella pneumophila Philadelphia-2 NCTC11193 + 

Legionella pneumophila Pontiac NCTC11191 + 

Legionella pneumophila Washington NCTC11201 + 

Proces immunoseparacji IMS przeprowadzono 
przy użyciu L. pneumophila SG1 przy zastosowaniu 
aparatu CellStream (Rqmicro). Wybór pomiędzy metodą 
manualną a automatyczną podyktowany był 
ograniczeniem przypadkowej kontaminacji badanych 
prób w przypadku metody manualnej. Ponadto używając 
aparatu typu CellStream uzyskano wysoką powtarzalność 
przeprowadzonych badań, która znacząco wpływa na 
wiarygodność metody. Dodatkowym atutem jest bardzo 
krótki czas procesu < 2 godz. który nie wymaga 
zaangażowania uwagi użytkownika. 

IMS immunoseparation was performed with  
L. pneumophila SG1 and CellStream (Rqmicro) apparatus. 
The choice between manual and automatic methods was 
dictated by the reduction of accidental contamination of 
the tested samples in the case of the manual method. 
Moreover, using the CellStream apparatus, a high 
repeatability of the tests was obtained, which significantly 
affects the reliability of the method. An additional 
advantage is the very short process time < 2 hours, which 
does not require the user's attention.   
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Fig. 3 CellStream devices used for testing water samples. The arrow on the left points to the magnetic immunoseparator. The arrow on the right indicates 
CellStream cartridge.  

Rys. 3 Urządzenia typu CellStream wykorzystane do badania próbek wody. Strzałka z lewej wskazuje na immunoseparator magnetyczny. Strzałka z prawej 
to kartridż do aparatu CellStream.  

MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI 

METODYKI BADANIA L. PNEUMOPHILA

 Legionella kit (rqmicro) SG1 L. pneumophila
 CellStream instrument (automatyczne urządzenie 

do techniki immunoseparacji IMS) 
 Cytometr przepływowy (488nm laser - 2 kanały 

detekcji Dy490 and PI, np. Cytoflex Beckman 
 Coulter, 525/40BP I 690/50 BP) 
 Worteks 
 Mieszadło typu karuzela 
 Pipety o objetości (1000ul/200 ul/20 ul) 
 Probówki typu Eppendorf o objetosci 1,5 ml 
 Statyw do probówek typu Eppendorf 
 Probówki typu 50 ml falcon 
 Statyw na probówki 50 ml typu falcon 
 Probówki 15 ml typu falcon 
 Statyw na probówki 15 ml typu falcon 
 Pęseta 
 Rękawiczki 
 Chustki jednorazowe 
 70% roztwór etanolu w wodzie 
 Nożyczki 
 Taśma klejąca 
 Cienkopis (niezmywalny) 
 Fartuch ochronny 
 Torebki na odpady biologiczne 
 Timer 
 Folia aluminiowa 

Przeprowadzono następujące analizy: 
 Detekcję kontroli pozytywnej w procesie 

L pneumophila SG1 metodą immunoseparacji 
IMS z analizą na cytometrze przepływowym 
(FCM). 

Chemicznie inaktywowany szczep L.p.SG1 (A). komórki żywe 

obecne będą wyłącznie się w oknie L.p. SG1 po zastosowaniu 

barwnika dyskryminującego (B). Oś (x) - fluorescencja  

w zakresie koloru zielonego, oś (y) – fluorescencja  
w zakresie koloru czerwonego. 5.5x104 total L. pneumophila. 

MATERIALS REQUIRED FOR THE 

IMPLEMENTATION OF THE L. PNEUMOPHILA TEST 

METHODOLOGY

 Legionella kit (rqmicro) SG1 L. pneumophila
 CellStream instrument (automatic device use in 

immunoseparation technique IMS) 
 Flow cytometer (488nm laser - 2 detection 

channels Dy490 and PI, eg. Cytoflex Beckman 
 Coulter, 525/40BP I 690/50 BP) 
 Vortex 
 Carousel-type mixer 
 Pipettes with the volumes of 1000ul / 200 ul / 20 

ul 
 Eppendorf test tubes with the volume of 1.5 ml 
 Stand for Eppendorf test tubes 
 Falcon test tubes 50 ml 
 Stand for falcon test tubes 50 ml 
 Falcon test tubes 15 ml 
 Stand for falcon test tubes 15 ml 
 Tweezers 
 Gloves 
 Tissues 
 70% ethanol water solution 
 Scissors 
 Adhesive tape 
 Fine-tip felt pen (indelible) 
 Protective apron 
 Bags for biological waste
 Timer 
 Aluminium foil 

The following analyses were carried out: 
 Detection of positive control in the 

L. pneumophila SG1 process by IMS 
immunoseparation with analysis on flow 
cytometer (FCM). 

Chemically inactivated strain L.p.SG1 (A). Living cells will 

only be present in the L.p.SG1 window after the application  
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 Detekcję L. pneumophila z próby wody 
w procesie SG1 metodą immunoseparacji IMS 
z analizą na cytometrze przepływowym (FCM). 

of the discriminatory dye (B). Axis (x) - fluorescence in the 

green range, axis (y) - fluorescence in the red range. 5.5x104 

total L. pneumophila. 

 Detection of L. pneumophila from water sample 
in SG1 process by IMS immunoseparation with 
analysis on flow cytometer (FCM). 

Fig. 4 Sample of tap water L.p. SG1 (A). The fraction of dead cells that was transferred out of the window after the preparation was stained with the 
discriminating dye (B). Live cells can only be observed in the window. Axis (x) - fluorescence in the green range, axis (y) - fluorescence in the red range. 
4x104 total L. pneumophila in A. 2.8x104 living cells L. pneumophila in B. 

Rys. 4 Próbka wody wodociągowej L.p. SG1 (A). Frakcja martwych komórek która została przeniesiona poza okno po wyznakowaniu preparatu barwnikiem 
dyskryminującym (B). Komórki żywe można zaobserwować wyłącznie w oknie. Oś (x) - fluorescencja w zakresie koloru zielonego, oś (y) – fluorescencja 
w zakresie koloru czerwonego.  4x104 total L. pneumophila in A. 2.8x104 żywe komórki  L. pneumophila in B. 

Time (t) = 0 hours    Time (t) = 1 hour 

Czas (t) = 0 godz.        Czas (t) = 1 godz. 
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Czas (t) =2          Czas (t) – 3 godz. 
Time (t) =2 hours    Time (t) – 3 hours 

Fig. 5 Detection of L. pneumophila by SG1 immunoseparation with flow cytometry (FCM) after temperature inactivation at 70°C. After 3 hours 85% inactivation 
of the detected L. pneumophila strain was observed. Axis (x) - fluorescence in the green range, axis (y) - fluorescence in the red range. 

Rys. 5 Detekcja L. pneumophila procesie SG1 metodą immunoseparacji IMS z analizą na cytometrze przepływowym (FCM) po zastosowaniu inaktywacji 
temperaturowej 700C Po 3 godzinach zaobserwowano 85% inaktywację wykrytego szczepu L. pneumophilla. Oś (x) - fluorescencja w zakresie koloru 
zielonego, oś (y) – fluorescencja w zakresie koloru czerwonego.  

WYNIKI ANALIZ 

Do badań wykorzystano  próbki wody pobrane 
we wrześniu 2018 roku z wybranych jednostek  Marynarki 
Wojennej zlokalizowanych w Porcie Wojennym Gdynia. 
Objętość każdej z próbek 200ml. 

Wyniki uzyskane z cytometrii przepływowej po 
użyciu techniki immunoseparacji dla prób wody od 1-19.  

RESULTS OF ANALYSES 

The studies were based on water samples taken 
in September 2018 from selected Polish Navy units located 
in the Naval Port of Gdynia. Volume of each sample: 200ml. 

Results obtained after the application of 
immunoseparation technique from flow cytometry for 
water samples from 1 to 19.  

Próbka nr 1/ Sample No 1 

  Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 1045 Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 470 
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Próbka nr 2/ Sample No 2 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 505 Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 160 

Próbka nr 3/ Sample No 3 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 310 

Próbka nr 4/ Sample No 4 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 335 Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 85 
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Próbka nr 5/ Sample No 5 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 385 Viable   L.p.SG1 (cells/100 mL) 90 

Próbka nr 6/ Sample No 6 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 480 Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 275 

Próbka nr 7/ Sample No 7 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 520 Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 290 
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Próbka nr 8/ Sample No 8 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 545 Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 295 

Próbka nr 9/ Sample No 9 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 0 Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 0 

Próbka nr 10/ Sample No 10 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 0 Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 0 
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Próbka nr 11/ Sample No 11 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 0 Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 0 

Próbka nr 12/ Sample No 12 

Total L.p.SG1 (cells/100mL) 20 565 20’565 Viable L.p.SG1 (cells/100 mL) 9 645 9’64565 

Próbka nr 13/ Sample No 13 

Total L.p.SG1 (cells/100mL) 4 995 4’99520’565 Viable L.p.SG1 (cells/100 mL) 3 600 3’6009’64565 
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Próbka nr 14/ Sample No 14 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 0 4’99520’565 Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 0 3’6009’64565 

Próbka nr 15/ Sample No 15 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 0 4’99520’565 Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 0 3’6009’64565 

Próbka nr 16/ Sample No 16 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 165 4’99520’565 Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 110 
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Próbka nr 17/ Sample No 17 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 680 4’99520’565 Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 490 

Próbka nr 18/ Sample No 18 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 5 100 5’1004’99520’565 Viable L.p.SG1 (cells/100 mL) 2 645 

Próbka nr 19/ Sample No 19 

Total  L.p.SG1 (cells/100mL) 635 5’1004’99520’565 Viable  L.p.SG1 (cells/100 mL) 345 



2019 Vol. 68 Issue 3 

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

90

Tab. 5 

Summary of the results of the L. pneumophila test on the water samples obtained. 

Podsumowanie otrzymanych wyników badania L. pneumophila z otrzymanych próbek wody. 

Sample no. Type of analysis Total count wg 
FCM/ 100 mL 

Viable count wg 
FCM/ 100 mL 

Viability 
FCM (%) 

Genom units 
acc. to 
qPCR/100mL 

1 L.p. SG1 1‘045 470 45.0% 8400 
2 L.p. SG1 505 160 31.7% 6240 
3 L.p. SG1 1‘785 310 17.4% 11200 
4 L.p. SG1 335 85 25.4% 5720 
5 L.p. SG1 385 90 23.4% 5520 
6 L.p. SG1 480 275 57.3% 5800 
7 L.p. SG1 520 290 55.8% 6400 
8 L.p. SG1 545 295 54.1% 6480 
9 L.p. SG1 0 0 0.0% 0 
10 L.p. SG1 0 0 0.0% 0 
11 L.p. SG1 0 0 0.0% 0 
12 L.p. SG1 20‘565 9‘645 46.9% 21200 
13 L.p. SG1 4‘995 3‘600 72.1% 14400 
14 L.p. SG1 0 0 0.0% 0 
15 L.p. SG1 0 0 0.0% 0 
16 L.p. SG1 165 110 66.7% 5200 
17 L.p. SG1 680 490 72.1% 5600 
18 L.p. SG1 5‘100 2‘645 51.9% 14800 
19 L.p. SG1 635 345 54.3% 56400 

DYSKUSJA I WNIOSKI 

Porównując metodę immunoseparacji (IMS) 
połączoną z analizą na cytometrze przepływowym (FCM) 
z metodą real-time PCR (qPCR) można sformułować 
następujące wnioski:  

 Metoda (IMS&FCM) jest najbardziej zbliżona do 
metody klasycznej uznanej za standard  
oznaczania Legionella spp zgodnie z normą nr 
PN-EN ISO 19457:2007 I PN ISO 11731:2002.    

 Metoda (IMS&FCM) pozwala w sposób
jednoznaczny rozróżnić komórki żywe i martwe 
występujące w analizowanej próbce 
środowiskowej.  

 W stosunku do metody standardowej procedurę 
(IMS&FCM) można wykonać w ciągu 2 godzin od 
dostarczenia próbek do laboratorium. Metoda 
cechuje się wysokim stopniem automatyzacji 
oznaczania próbek, co pozwala na 
przeprowadzenie dziesiątków oznaczeń próbek 
środowiskowych w czasie jednego dnia. 

 Wysoka przepustowość omawianej metody 
powoduje radyklane obniżenie kosztów 
oznaczania Legionella spp. w próbkach 
środowiskowych. Według cen oznaczania 
Legionella spp. w roku 2018 średni koszt jednej 
próby wynosi 300 zł. Metoda (IMS&FCM) 
pozwala obniżyć koszt oznaczenia do 86 zł za 
jedną próbę.  

 W przypadku metody qPCR szybkość oznaczania 
bakterii Legionella w próbkach środowiskowych 
jest porównywalna z metodą (IMS&FCM) lecz 
pojawiają się znaczne trudności w interpretacji 
uzyskanych wyników polegające na: 

 konieczności, każdorazowej kalibracji wyników 
w oparciu o krzywą zależności jednostki 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

By comparing the immunoseparation method 
(IMS) combined with flow cytometry (FCM) analysis with 
real-time PCR (qPCR), it is possible to draw the following 
conclusions:  

 The (IMS & FCM) method is the closest to the 
classical method considered as the standard for 
the determination of Legionella spp. according to 
the standard no. PN-EN ISO 19457:2007 I PN ISO 
11731:2002. 

 The method (IMS & FCM) allows a clear 
distinction to be made between living and dead 
cells in the analysed environmental sample.  

 Compared to the standard method, the procedure 
(IMS & FCM) may be performed within 2 hours of 
the arrival of the samples at the laboratory. The 
method has a high degree of automation in 
sample determination, allowing dozens of 
environmental sample determinations to be 
performed in one day. 

 High throughput of the method results in 
a radical reduction of costs of Legionella spp. 
determination in environmental samples. 
According to the prices of Legionella spp. 
determination in 2018 the average cost of one 
sample is 300 PLN. The method (IMS & FCM) 
allows to reduce the cost of determination to 86 
PLN per one sample.  

 In the case of qPCR method, the time of Legionella 
determination in environmental samples is 
comparable to the (IMS & FCM) method, but 
there are significant difficulties in interpreting 
the results consisting in: 

 the necessity of each calibration of the results 
based on the curve of dependencies between  
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tworzące kolonie (jtk) a jednostki genomowe  
(jgm), 

 uzyskane wyniki w metodzie qPCR dotyczą 
zarówno materiału genetycznego z martwych, 
jak i żywych komórek Legionella spp. co może 
utrudniać określenie stopnia podjętych działań 
reparacyjnych w przypadku stwierdzenia 
wystąpienia w próbkach pobranej wody poziomu 
Legionella spp. powyżej 100 jtl/100 ml. 
W przypadku wystąpienia epidemii Legionelozy, 

szybkie i jednoznaczne określenie źródła infekcji oraz 
natychmiastowe podjęcie czynności naprawczych jest 
warunkiem niezbędnym do ograniczenia  
i zminimalizowania skutków rozwijającej się epidemii.  

Wytyczne PZH, co do poziomu ilości bakterii  
z rodzaju Legionella w badanej wodzie, zawarte  
w opracowaniu z 2001 roku na temat Metodyki 
wykrywania i oznaczania bakterii z rodzaju Legionella  
w środowisku wodnym i materiale klinicznym są 
następujące:  

 < 103 komórek bakteryjnych z rodzaju Legionella 
w 1 l wody – system prawidłowo eksploatowany. 

 103 – 104 komórek bakteryjnych z rodzaju 
Legionella w 1 l wody – poziom ostrzegawczy, 
należy powtórzyć badanie. 

 > 104  komórek bakteryjnych z rodzaju Legionella 
w 1 l wody – powtórzyć badanie i równocześnie 
przystąpić do działań interwencyjnych włącznie 
z czyszczeniem i dezynfekcją systemu. 

 W przypadku wykrycia obecności Legionella 

pneumophila zawsze należy przeprowadzić 
czyszczenie i dezynfekcję systemu. 
Według PZH wodę należy badać w budynkach 

użyteczności publicznej (sanatoria, szpitale, domy opieki 
społecznej), hotelach i dużych kompleksach mieszkalnych, 
oraz w systemach wód chłodniczych nie rzadziej jak 2 razy 
w roku [7].  

W klasycznej metodzie oznaczania poziomu 
Legionelli w próbkach wody, skuteczność działania 
reparacyjnego (podwyższenia temperatury wody  
w instalacji wodociągowej do 60 0C plus dodatkowe 
chlorowanie) może być potwierdzone dopiero po 14 
dniach !!!  

Tylko metoda IMMS&FCM skraca czas 
oznaczenie Legionelli do 2-4 godzin co jest najważniejszym 
czynnikiem ograniczenia rozwoju epidemii. 

colony-forming units (cfu) and genomic units 
(gu), 

 the results obtained with the qPCR method 
concern both the genetic material from dead and 
living Legionella spp. cells, which may make it 
difficult to determine the extent of the reparative 
measures taken when Legionella spp. levels 
above 100 cfu/100 ml are found in samples of 
collected water. 
In the event of an epidemic of Legionnaires' 

disease, a prompt and unambiguous determination of the 
source of infection and immediate undertaking of remedial 
actions is a necessary condition for limiting and 
minimising the effects of the developing epidemic.  

The guidelines of the National Hygiene Institute 
regarding the level of Legionella bacteria in the tested 
water, contained in the 2001 study on Methodology for 
Detection and Labelling of Legionella Bacteria in the 
Aquatic Environment and Clinical Material, are as follows:  

 < 103 bacterial cells of the genus Legionella in 1 
litre of water - a properly operated system. 

 103 – 104 bacterial cells of the genus Legionella in 
1 litre of water - warning level, it is required to 
repeat the test. 

 > 104  Legionella bacterial cells in 1 litre of water 
- repeat the test and simultaneously undertake 
intervention activities including cleaning and 
disinfection of the system. 

 If the presence of Legionella pneumophila is 
detected, it is necessary at all times to carry out 
cleaning and disinfection of the system 
According to the National Institute of Hygiene, 

water should be tested in public utility buildings 
(sanatoriums, hospitals, social welfare homes), hotels and 
large residential complexes, and in cooling water systems 
at least twice a year [7]. 

In the classic method of determining the level of 
Legionella in water samples, the effectiveness of the 
reparative action (increasing the temperature of water in 
the water supply system to 600C plus additional 
chlorination) can be confirmed only after 14 days!!!  

Only the IMMS & FCM method shortens the time 
of Legionella determination to 2-4 hours, which is the most 
important factor limiting the development of the epidemic. 

REFERENCES 

1. Windscreen wiper fluid without added screenwash in motor vehicles: a newly identified risk factor for legionnaires’ disease., Anders Wallensten et al,
Eur.J.Epidemiol(2010);

2. PN-EN ISO 19458 2007: Water quality – Taking samples for analysis; 
3. PN-ISO 1131:2002: Water quality – Detection and quantification of Legionella spp. PKN 2002;
4. PN-EN ISO 11731 -2:2008 Water quality. Detection and quantification of Legionella spp - Part 2: Methodology for membrane filtration in waters with

low bacterial count PKN 2008;
5. Yuhe Wang, Qi Chen, Chegqi Gan, Bo Yan, Yaguan Han, Jiahan Lin (2016) A Review on Magnetophoretic Immunoseparation, J.Nanosci. Nanotechnol

16, 3, 2152-2163;
6. Łukasz Sędek, Alicja Sonsala, Tomasz Szczepański, Bogdan Mazur (2010) The technical aspects of flow cytometry, Diagnostyka laboratoryjna

46,4,415-420;
7. Andrei Shpakou, Iwona Gładysz, Agnieszka Sikora, Małgorzata Wójtowicz-Bobin, Maria Kozioł-Montewka (2017), The occurrence of Legionella spp.

bacteria in selected public utility facilities in Poland in the years 2009-2013, Health problems of Civilization, 11,2,117-123.



2019 Vol. 68 Issue 3 

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

92

dr n. biol. Zbigniew Dąbrowiecki 
Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej 

Wojskowy Instytut Medyczny 
ul. Grudzińskiego 4 81-103 Gdynia 3 skr. poczt. 18 

tel: 604291581 
e-mail: zdabrowiecki@wim.mil.p 



POLISH HYPERBARIC RESEARCH 3(68)2019  
Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Polish Naval Academy 

93

HABITABLE UNDERWATER HYPERBARIC FACILITIES: RESPIRATORY BALANCE IN THE HUMAN 

ORGANISM DURING ADAPTING TO SATURATION NITROGEN-OXYGEN HYPERBARIA 

ZAMIESZKIWALNE HIPERBARYCZNE OBIEKTY PODWODNE: RÓWNOWAGA ODDECHOWA  
W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA PODCZAS ADAPTACJI DO HIPERBARII AZOTOWO-TLENOWEJ 

ЗДЕСЬ ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ ПОКАЗАНЫ ИСПРАВЛЕННЫЕ СЛОВА. 
КОММЕНТАРИИ, СТАРЫЙ ТЕКСТ – ГОЛУБОЕ
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2) Solel Boneh-Menorah M&E, Shikun&Binui, Tel Aviv, Israel
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

There were evaluated responses of the respiratory system to changes in the variables of the external environment under increased pressure. To the model 
of professional underwater human activity underwater served the conditions of full saturation in compressed air or nitrogen-oxygen gas mixtures. Technical 
devices were presented by a number of underwater laboratories, mounted at the bottom (Ikhtiander-66, 67 and 68), hyperbaric chambers, submersible drilling 
rigs (Bur-1 and 2), and an autonomous diving Ikhtiander-2 for a long stay in the water. 
Studies of respiratory gases mass transport conditions in man showed than within the pressure range of 0.25-1.1 MPa at density of moderate hyperoxic and 
nitrogen-helio-oxygen environment up to 14 kg/m3 oxygen and carbon dioxide regimes of the organism come to a new functional level which provides the 
adaptation to the extremal conditions. It is determined  that an increase of physiological dead breathing space, a decrease of the rate of the O2 diffusion 
through  the alveole-capillary barrier, intensification of unevenness of ventilator-perfusional relations in lungs and an increase of blood shunting in lungs are 
the main respiratory mechanisms which regulate  mass transfer of O2 and CO2 in man under hyperbaria. The leading hemodynamic mechanism is the 
retention of volume blood circulation and cardiac output. It is studied how the compression rate, high partial pressures of oxygen and nitrogen, microclimate 
parameters  in inhabited hypebaric chambers influence  changes of functional breathing system. Absence of hypoxic state is proved in man (full saturation of 
man with nitrogen) under normoxia in nitrogen-oxygen environment with the density 6.34 kg/m3. These are also the data about accelerated rehabilitation of 
divers using the method of active adaptation o high altitudes. Basic directions in physiological studies of functional breathing system under increased pressure 
of gas and water environment are described.  
Keywords: underwater laboratory, Ikhtiander, hyperbaria, aquanaut, respiratory gases transport, saturation diving, oxygen and carbon dioxide regimes of 
the organism, autonomous diving suit, submersible drilling rigs. 

Eksperymenty polegały na ocenie reakcji układu oddechowego na zmiany zmiennych środowiska zewnętrznego pod zwiększonym ciśnieniem. Badania 
dotyczyły wpływu na organizm ludzki całkowitego nasycenia mieszanin sprężonego powietrza lub azotu i tlenu. Szereg laboratoriów podwodnych 
zaprezentowało różnego rodzaju urządzenia techniczne do stosowania w środowisku podwodnym (Ikhtiander-66, 67 i 68). Należą do nich: komory 
hiperbaryczne, wiertnice podwodne (Bur-1 i 2) oraz autonomiczny kombinezon nurkowy przeznaczony do długotrwałych pobytów w wodzie. 
Badania dotyczące warunków transportu masowego gazów oddechowych u człowieka wykazały, że w zakresie ciśnień 0,25-1,1 MPa, przy gęstościach 
środowiska umiarkowanie hiperoksyjnego i azotowo-heliotlenowego do 14 kg/m3 w reżimie tlenowym i dla poziomu dwutlenku węgla w organizmie, osiągają 
one nowy poziom funkcjonalny, który ułatwia adaptację do warunków ekstremalnych. Stwierdzono, że zwiększenie fizjologicznej martwej przestrzeni 
oddechowej, zmniejszenie szybkości dyfuzji O2 poprzez barierę pęcherzykowo-kapilarną, nasilenie nierównomierności relacji powietrzno-perfuzjalnych  
w płucach oraz wzrost przepływu krwi w płucach są głównymi mechanizmami oddechowymi regulującymi masowy transfer O2 i CO2 u człowieka w warunkach 
hiperbarii. Głównym mechanizmem hemodynamicznym jest utrzymanie odpowiedniego krążenia krwi i rzutu serca. Zbadano, w jaki sposób stopień sprężania, 
wysokie ciśnienia cząstkowe tlenu i azotu oraz parametry mikroklimatyczne w komorach hiperbarycznych wpływają na zmiany w rozwoju układu 
oddechowego. Brak stanu niedotlenienia u człowieka (pełne nasycenie człowieka azotem) wykazano w warunkach normoksji w środowisku azot-tlen 
o gęstości 6,34 kg/m3. Dane te dotyczą również przyspieszonej rehabilitacji nurków z zastosowaniem metody aktywnej adaptacji na dużych wysokościach. 
Opisano podstawowe kierunki badań fizjologicznych czynnościowych układów oddechowych w warunkach zwiększonego ciśnienia gazu i środowiska 
wodnego. 
Słowa kluczowe: laboratorium podwodne, Ikhtiander, hiperbaria, akwanaut, transport gazów oddechowych, nurkowanie nasycone, reżimy tlenowe 
i dwutlenku węgla w organizmie, autonomiczny kombinezon nurkowy, wiertnice podwodne. 
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Оценивались  реакции системы дыхания на изменение параметров внешней среды под повышенным давлением. Моделью профессиональной 
подводной деятельности человека под водой послужили условия полной сатурации сжатым воздухом или азотно-кслородными газовыми смесями. 
Технические устройства были представлены рядом подводных лабораторий, установленнях на дне (Ихтиандр-66, 67 и 68), погружные буровые 
установки (Бур-1 и 2), а также автономный скафандр Ихтиандр-2 для длительного пребывания в воде. 
Исследования условий массопереноса дыхательных газов у человека показали, что в диапазоне давлений 0,25-1,1 МПа при плотности умеренной 
гипероксической и азотно-гелио-кислородной среды до 14 кг/м3 кислородные и углекислотные режимы организма выходят на новый уровень. 
функциональный уровень, обеспечивающий адаптацию к экстремальным условиям. Установлено, что увеличение физиологического мертвого 
дыхательного пространства, уменьшение скорости диффузии O2 через альвеол-капиллярный барьер, усиление неравномерности вентиляционно-
перфузионных отношений в легких и увеличение шунтирования крови в легких являются основными дыхательными механизмами, регулирующие 
массоперенос О2 и СО2 у человека при гипербарии. Ведущим гемодинамическим механизмом является сохранение объемного кровообращения 
и сердечного выброса. Изучено, как скорость компрессии, высокие парциальные давления кислорода и азота, параметры микроклимата 
в обитаемых гипербарических камерах влияют на изменения развития функциональной дыхательной системы. У человека доказано отсутствие 
гипоксического состояния (полное насыщение человека азотом) при нормоксии в азотно-кислородной среде с плотностью 6,34 кг/м3. Это также 
данные об ускоренной (были неправильно удалены 2 слова) реабилитации дайверов методом активной адаптации на больших высотах. Описаны 
основные направления физиологических исследований функциональной дыхательной системы при повышенном давлении газовой и водной 
среды. 
Ключевые слова: подводная лаборатория, Ихтиандр, гипербария, акванавт, транспорт респираторных газов, насыщенное погружение, 
кислородные и углекислотные режимы организма, автономный скафандр, подводная буровая установка. 

Die Experimente basierten auf der Auswertung der respiratorischen Reaktion auf Veränderungen der externen Umgebungsvariablen bei erhöhtem Druck. 
Die Studien betrafen den Einfluss der Gesamtsättigung von Druckluft oder Stickstoff- und Sauerstoffgemischen auf den menschlichen Körper. Eine Reihe 
von Unterwasserlaboratorien präsentierten verschiedene technische Geräte für den Einsatz im Unterwasserbereich (Ikhtiander-66, 67 und 68). Dazu gehören 
u.a.: Überdruckkammern, Unterwasserbohrgeräte (Bur-1 und 2) sowie ein autonomer Taucheranzug für längere Aufenthalte unter Wasser. 
Untersuchungen über die Bedingungen des Transports größerer Mengen von Atemgas beim Menschen haben gezeigt, dass sie im Druckbereich von 0,25-
1,1 MPa - bei moderaten hyperoxischen und stickstoffheliotoxischen Umgebungsdichten - bis zu 14 kg/m3 im Sauerstoffregime und auf der Ebene von 
Kohlendioxid im Körper ein neues funktionales Niveau erreichen, das die Anpassung an extreme Bedingungen erleichtert. Es wurde festgestellt, dass die 
Zunahme des toten physiologischen Bereichs der Atemwege, die Abnahme der O2-Diffusionsrate durch eine vesikulär-kapillare Barriere, die Intensivierung 
der Unregelmäßigkeiten der Luftdurchlässigkeitsbeziehungen in der Lunge und die Zunahme der Durchblutung in der Lunge die wichtigsten 
Atemmechanismen sind, die den Stoffaustausch von O2 und CO2 beim Menschen unter hyperbaren Bedingungen regulieren. Der wichtigste 
hämodynamische Mechanismus ist die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Durchblutung und des Herzzeitvolumens. Es wurde untersucht, wie das 
Verdichtungsverhältnis, hoher Sauerstoff- und Stickstoffpartialdruck und mikroklimatische Parameter in Überdruckkammern die Veränderungen in der 
Entwicklung der Atmungsorgane beeinflussen. Ausbleibende Hypoxie beim Menschen (volle menschliche Stickstoffsättigung) wurde unter normoxischen 
Bedingungen in der Umgebung von Stickstoff-Sauerstoff mit einer Dichte von 6,34 kg/m3 nachgewiesen. Diese Daten betreffen auch die beschleunigte 
Rehabilitation von Tauchern anhand der Methode der aktiven Anpassung in großen Höhen. Beschrieben wurden ferner die grundlegenden Richtungen 
physiologischer Untersuchungen von funktionellen Atmungssystemen unter Bedingungen eines erhöhten Gasdrucks und einer erhöhten Wasserumgebung 
Schlüsselwörter: Unterwasserlabor, Ikhtiander, Hyperbarie, Aquanaut, Atemgastransport, Sättigungstauchen, Sauerstoff- und Kohlendioxidregime im 
Körper, autonomer Tauchanzug, Unterwasserbohrgeräte. 

Los experimentos consistieron en la evaluación de la respuesta respiratoria a los cambios en las variables externas del entorno bajo presión aumentada. 
Los estudios se centraron en la influencia de la saturación total del aire comprimido o de las mezclas de nitrógeno y oxígeno en el organismo humano. 
Distintos laboratorios subacuáticos presentaron diversos equipos técnicos para su uso en el medio ambiente subacuático (Ikhtiander-66, 67 y 68). Estos 
incluyen: cámaras hiperbáricas, equipos de perforación submarina (Bur-1 y 2) y un traje de buceo autónomo para estancias prolongadas en el agua. 
Los estudios sobre las condiciones de transporte masivo de gases respiratorios en humanos han demostrado que en un rango de presión de 0,25-1,1 MPa, 
con densidades ambientales medias-hiperóxicas y nitrogenadas de hasta 14 kg/m3 en el régimen de oxígeno y en el nivel de dióxido de carbono en el 
organismo, alcanzan un nuevo nivel funcional que facilita la adaptación a condiciones extremas. Se ha comprobado que el aumento del espacio respiratorio 
fisiológico muerto, la disminución de la tasa de difusión de O2 a través de una barrera vesicular-capilar, la intensificación de las relaciones irregulares aire-
perfusión en los pulmones y el aumento del flujo sanguíneo en los pulmones son los principales mecanismos respiratorios que regulan la transferencia 
masiva de O2 y CO2 en humanos en condiciones hiperbáricas. El principal mecanismo hemodinámico consiste en mantener una circulación sanguínea y un 
gasto cardíaco adecuados. Se ha investigado cómo la relación de compresión, las altas presiones parciales de oxígeno y nitrógeno y los parámetros 
microclimáticos en cámaras hiperbáricas influyen en los cambios en el desarrollo del sistema respiratorio. La ausencia de hipoxia en humanos (saturación 
total de nitrógeno en el hombre) apareció en condiciones normóxicas en un ambiente de nitrógeno y oxígeno con una densidad de 6,34 kg/m3. Estos datos 
también se aplican a la rehabilitación acelerada de buceadores que utilizan el método de adaptación activa a grandes profundidades. Se han descrito las 
direcciones básicas de las investigaciones fisiológicas de los sistemas respiratorios funcionales en condiciones de aumento de presión del gas y del entorno 
acuático. 
Palabras clave: laboratorio submarino, Ikhtiander, hiperbaria, acuanauta, transporte de gases respiratorios, buceo saturado, regímenes de oxígeno y dióxido 
de carbono en el organimo, traje de buceo autónomo, equipos de perforación submarina. 
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INTRODUCTION 

Man’s paths under water are significantly 

different from space routes. While the latter always remain 

the objects of general attention and limitless financing, the 

pioneers, as enchanted, often pierced with their bodies the 

barriers of misunderstanding, lack of money, and multi-

stage danger. Little has been written about the problems 

that had to be overcome by a person who always wants to 

penetrate deeper and stay longer. 

The last 50 years have been characterized by the 

emergence, rapid progression, and stabilization of a new 

method of the underwater work - a long saturation stay 

with a single final decompression (Fig. 1, p. 5-7). Although 

a man, in this case, is exposed to less extreme impacts and 

a correspondingly lower risk of direct death compared to 

unsaturated dives, there came first the unresolved 

mechanisms of the long-term effects of factors carrying 

along deeper disorders of many organism systems in the 

chronic mode. There appear questions of compensating 
high density of the respiratory medium and hyperbaric 

hypoxia, toxic effect of the inert gases on the central 

nervous system, degradation of the psychophysiological 

state, etc. The difficulty has always been the need to create 

a unique decompression mode for each depth range, which 

was not always ideal. But the first place has always been 

occupied by the question of how much oxygen should be in 

the respiratory environment in order to avoid hypoxia and 

prevent oxygen poisoning of the lungs or central nervous 

system. The situation was aggravated by the fact that each 

depth was characterized by its own set of density, inert gas 

partial pressure and exposure, as well as the mode of 

human activity and its initial physical state. Of all this 

cocktail of problems, the underwater pioneers had to 

choose vital and therefore priority ones. They undoubtedly 

include the task of creating PO2 of the inhaled 

environment, its dynamics depending on the specific 

complex of factors of hyperbaria, activity of aquanauts, 

exposure, decompression and stay/work in the aquatic 

environment outside the underwater shelter.   

The technical side of man`s penetration under 

water for a long time consisted in choosing a convenient 

dwelling that would allow to create gas environment, 

living conditions and decompression. The first step was 

presented by construction of facilities at the bottom 

(underwater houses-laboratories). Then came the adapted 

pressure chambers, adapted for a long stay of people in 
them, located on the ship with elevator cameras for 

delivery to the bottom, as well as combined devices with 

submarines. 

ВВЕДЕНИЕ  

Пути человека под водой существенно 

отличаются от космических трасс. Если вторые всегда 

остаются объектами всеобщего внимания  

и безграничного финансирования, то первопроходцы 

как заколдованные пробивали часто своими телами 

барьеры непонимания, безденежья  

и многоступенчатой опасности. Еще мало написано  

о проблемах, которые пришлось преодолеть человеку, 

который всегда хочет проникнуть глубже и пробыть 

подольше. 

Последние 50 лет характеризовались 

возникновением, бурным прогрессированием  

и стабилизацией нового метода подводных работ – 

длительного сатурационного пребывания  

с однократной финальной  декомпрессией (рис. 1: п. 5-

7). Хотя человек в этом случае подвергается менее 

экстремальному воздействию и соответственно 

меньшему риску прямой гибели по сравнению  
с ненасыщенными погружениями, на первое место 

вышли нерешенные механизмы длительного 

действия факторов, несущих с собой более глубокие 

расстройства многих систем организма в хроническом 

режиме. Возникают вопросы компенсации высокой 

плотности дыхательной среды и гипербарической 

гипоксии, токсического действия инертных газов на 

центральную нервную систему, деградации 

психофизиологического состояния и др. Свои 

трудности всегда представляла необходимость для 

каждого диапазона глубин составлять уникальный 

режим декомпрессии, который не всегда являлся 

идеальным.   Но первое место всегда занимал вопрос о 

том, сколько же кислорода должно быть  

в дыхательной среде, чтобы избежать гипоксии и не 

допустить кислородного отравления легких или ЦНС. 

Положение усугублялось тем, что каждая глубина 

характеризовалась своим набором плотности, 

парциального давления инертных газов  

и экспозицией, а также режимом активности человека 

и его исходным физическим состоянием. Из всего 

этого коктейля проблем подводным первопроходцам 

пришлось выбирать жизненно важные и поэтому 

первоочередные. К ним без сомнения относится 

задача создания РО2 вдыхаемой среды, его динамики  

в зависимости от конкретного комплекса факторов 

гипербарии, активности акванавтов, экспозиции, 

декомпрессии и пребывания/работы в водной среде 
за пределами подводного убежища. 

Техническая сторона проникновения 

человека под воду на длительное время состояла  

в выборе удобного жилища, которое бы позволяло 

обеспечить создание газовой среды, бытовых условий 

и декомпрессии. Первый шаг выражался  

в строительстве сооружений на дне (подводных 

домов-лабораторий). Затем возникли 

адаптированные барокамеры, приспособленные для 

длительного пребывания в них людей, 

расположенные на  судне с камерами-лифтами для 

доставки на дно, а также комбинированные 

устройства с подводными лодками.  
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Fig. 1. Types of human activities under water and technologies for protecting him from factors of hyperbaria and the water environment [1]: 
1 - free diving, 2 - diving in autonomous and hose equipment, 3 - work in a spacesuit, 4 - imitation dive in a “dry” hyperbaric chamber, 5 - imitation dive in 
a ship’s deep-sea diving complex, 6 – diving in a hydro-pressure-chamber, 7 - work from the diving bell, 8 - diving in the underwater laboratory, 9 - working 
from the underwater laboratory or from an underwater vehicle with a hyperbaric compartment. 1-3 - diving operations are carried out only by the method of 
"unsaturated" dives, 4-9 - mainly "saturated" dives are used. 

Рис.1. Виды работ человека под водой и технологий его защиты от факторов  водной гипербарии и водной среды /1 /: 1- свободное ныряние, 
2 – погружения в автономном и шланговом снаряжении, 3 – работа в скафандре, 4 – имитационное погружение в «сухой» барокамере, 
5 – имитационное погружение в судовом глубоководном водолазном комплексе, 6 – погружение в гидробарокамере, 7 – работа из водолазного 
колокола, 8 – погружение в подводной лаборатории, 9 – работа из подводной лаборатории или из подводного аппарата с гипербарическим отсеком. 
1-3 – водолазные работы проводятся только методом «ненасыщенных» погружений, 4-9 – преимущественно применяются «насыщенные» 
погружения. 

A functional respiratory system with its complex 

mechanisms, which provides gas exchange in lungs, 

transport of gases by blood and oxidative processes in 

tissues, plays a crucial role in the adaptation of man to 

hyperbaric gas environment. Changes in breathing 

determine the effectiveness of adaptive mechanisms and 

stability of the organism during underwater diving and 

working underwater, the adequacy of the gas environment 

for metabolic needs, and respiratory shifts with a high 

density of the atmosphere can become a factor limiting the 

production activities of divers. 

Depending on the degree of saturation of the 

body's tissues with inert gases under increased pressure, 

the role of separate hyperbaria factors is different. The 

most fully studied are the effects of increased PO2 [2-4], 

high partial pressure of nitrogen [5-8], high density of the 

respiratory medium [9-12] and differential pressure [13-

15] with partial gas saturation under increased pressure. 
This made it possible to determine the main functional 

changes and pathological processes that develop in the 

body under these conditions. These include: oxygen 

poisoning or starvation, carbon dioxide poisoning, 

nitrogen anesthesia, high pressure nervous syndrome, 

isobaric gas anti-diffusion syndrome, decompression 

illness [16,2,3,17,5,6,18,10,19-21]. The core of each of 

these conditions is a violation of the mass transfer of 

respiratory and inert gases, as well as its regulation. With 

full saturation of the organism tissues with hyperbaric gas 

environment, action of the listed factors is supplemented 

by their chrono concentrating and potentiating effects, the 

influence of sensory deprivation and altered habitability 

against the background of frequent stresses caused by  

Функциональная система дыхания с ее 

сложными механизмами , обеспечивающая газообмен 

в легких, транспорт газов кровью и окислительные 

процессы в тканях, играет важнейшую роль  

в адаптации человека к гипербарической газовой 

среде. Изменения дыхания определяют 

эффективность приспособительных механизмов  

и устойчивость организма при подводных 

погружениях и работе под водой, адекватность 

газовой среды метаболическим потребностям,  

а респираторные сдвиги при высокой плотности 

атмосферы могут стать фактором, лимитирующим 

производственную деятельность водолазов. 

В зависимости от степени насыщения тканей 

организма инертными газами под повышенным 

давлением роль отдельных факторов гипербарии 

неодинакова. Наиболее полно изучено действие 

повышенного РО2 [2-4], высокого парциального 
давления азота [5-8], высокой плотности дыхательной 

среды [9-12] и перепадов давления [13-15] при 

частичной сатурации газами под повышенным 

давлением. Это позволило определить основные 

функциональные сдвиги и патологические процессы, 

развивающиеся в организме в этих условиях. К ним 

относятся: кислородное отравление либо голодание, 

отравление углекислотой, азотный наркоз, нервный 

синдром высоких давлений, синдром изобарической 

противодиффузии газов, декомпрессионная болезнь 

[16,2,3,17,5,6,18,10,19-21]. В основе каждого из этих 

состояний лежит нарушение процесса массопереноса 

респираторных и инертных газов, а также его 

регуляции. При полном насыщении  тканей организма  
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work in water and hypothermia (pressure, temperature, 

physical overload, increased risk, etc.) [22-24]. Qualitative 

characteristic of the interactions of the main stressors 

impacts during hyperbaria and the body's response is 

shown in Fig. 2 [25]. 

гипербарической газовой средой действие 

перечисленных ее факторов дополняется их 

хроноконцентрационным и потенцирующим 

эффектами, влиянием сенсорной депривации  

и измененной обитаемости  на фоне частых стрессов, 

вызванных работой в воде и переохлаждением 

(перепады давления, температуры, физические 

перегрузки, повышенный риск и др.) [22-24]. 

Качественная характеристика взаимодействий 
основных стрессорных воздействий при гипербарии и 

ответных реакций организма приведена на рис. 2 [25].

Fig. 2 Factors linking the stressful effect on the human body, which is under increased pressure of gas and water mediums, the main physiological and 
pathophysiological syndromes and their interrelationships (to [25] with our changes [1]). 

Рис. 2 Факторы, связывающие стрессорное действие на организм человека, находящегося под повышенным давлением газовой и водной сред, 
основные ответные физиологические и патофизиологические синдромы и их взаимосвязи (по [25] с нашими изменениями [1]). 
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However, despite the concentration of 

researchers' attention to these problems and 

achievements of pressures and depths close to the 

humans` limits (6–7 MPa), until recent years such 

fundamental questions as the possibility and peculiarities 

of the organism’s adaptation to hyperbaric conditions 

remained poorly studied; regulation of respiratory gas 

transport in the body under hyperbaria; physiological 

grounds for assessment of the adequacy of PO2 in the 

inhaled gas medium. Progress in these areas was largely 

constrained by significant methodological difficulties for 

studying the parameters of mass transfer of respiratory 

gases in conditions of real dive. 

Conducted at the A.A.Bogomolets Institute of 

Physiology, National Academy of Sciences of Ukraine, 

studies of the regularities of functioning of the respiratory 

system of gas mass transfer in the hyperbaric nitrogen-

helium-oxygen medium are based on the application of  

a progressive methodological approach - the concept of the 

organism oxygen modes  [25-26] and developed 

methodological techniques for direct registration of the 

main respiration parameters under hyperbaria in 

hyperbaric chambers and in an water medium, blood 

circulation and gas transport function of blood [23,28,29]. 

This allows us, at the modern level, to assess changes in 

oxygen and carbon dioxide regimes of the organism, 
respiratory, hemodynamic and hemic mechanisms, 

controlling them. And taking into account the state of 

mental and physical performance, to characterize the 

degree of compensation of the influence of the extreme 

hyperbaric conditions, identify the presence and 

peculiarities of adaptation to them. 

In this  article, we analyze the results of 

experimental studies of physiological mechanisms of 

regulating the mass transfer modes of respiratory gases in 

the human organism in the nitrogen-oxygen medium 

under high pressure. 

METHODS 

We studied the features and dynamics of changes 

in respiration, blood circulation and gas transport function 

of human blood during hyperbaria in real (underwater 

laboratories Ikhtyander and Chernomor) and simulated 

(pressure chamber for a long stay of a person) conditions, 

depending on the exposure. Historically, the beginning of 

work on the program of the public laboratory Ikhtyander 

(Donetsk, Ukraine) was the first in the USSR (Fig. 3-5) and 

the 4th  (underwater lab Ikhtyander-66) in the world 

practice for saturation underwater constructions with 

compressed air after work of J.I. Cousteau (Diogenes and 

Starfish, France, 1962-63) and Glokes (United Kingdom, 

1965) [1,24]. In this series, we do not consider the work 

performed at depths beyond the use of compressed air 

using nitrogen and helio-oxygen gas mixtures 
[6,7,10,12,14,21,27]. Below we give the external and 

internal view of the underwater laboratory-houses 

Ikhtiander-66, 67, 68, their main technical characteristics 

(Fig. 3-5) [28-33] and the general organization of 

experimental studies that were carried out in Ukraine 

(Crimea) in August 1967 (Fig. 6), as well as some types of 

specialized equipment (Fig. 7-9) [34,35]. 

Однако, несмотря на концентрацию 

внимания исследователей на указанных проблемах  

и на достижении давлений и глубин, близких 

 к предельным для человека (6-7 Мпа), до последних 

лет оставались малоизученными такие 

фундаментальные вопросы как возможность  

и особенности адаптации организма  

к гипербарическим условиям; регуляция транспорта 

респираторных газов в организме при гипербарии; 

физиологическое обоснование оценки адекватности 

РО2 в вдыхаемой газовой среде. Прогресс в этих 

направлениях в значительной мере сдерживался 

существенными методическим трудностями для 

исследований параметров массопереноса 

респираторных газов в условиях реального 

погружения. 

Проведенные в Институте физиологии им. 

А.А. Богомольца НАН Украины исследования 

закономерностей функционирования системы 

массопереноса респираторных газов  

в гипербарической азотно-гелиево-кислородной 

среде основываются на применении прогрессивного 

методологического подхода – концепции 

кислородных режимов организма [25-26]  

и разработанных методических приемах прямой 

регистрации при гипербарии в барокамерах и водной 
среде основных параметров дыхания, 

кровообращения и газотранспортной функции крови 

[23,28,29]. Это позволяет на современном уровне  

оценить изменения кислородных и углекислотных 

режимов организма, респираторных, 

гемодинамических и гемических механизмов ими 

управляющих, а с учетом состояния умственной  

и физической работоспособности охарактеризовать 

степень компенсации воздействия экстремальных 

гипербарических условий, выявить наличие  

и особенности адаптации к ним. 

В настоящей статье проведен анализ 

результатов экспериментальных исследований  

физиологических механизмов регуляции режимов 

массопереноса респираторных газов в организме 

человека, находящегося в азотно-кислородной среде 

под повышенным давлением. 

МЕТОДИКА 

Исследовались особенности и динамика  

в зависимости от экспозиции изменений дыхания, 

кровообращения и газотранспортной функции крови 

человека при гипербарии в реальных (подводные 

лаборатории «Ихтиандр» и «Черномор»)  

и имитированных (барокамера для длительного 

пребывания человека) условиях.  Исторически начало 

работ по программе общественной лаборатории 

Ихтиандр (г. Донецк, Украина) было первым в СССР 

(рис. 3-5)  и 4-м (ПЛ «Ихтиандр-66»)  в мировой 

практике для сатурационных подводных сооружений 

на сжатом воздухе после работ Ж.И. Кусто («Диоген»  

и «Морская звезда», Франция, 1962-63) и «Глокес» 

(Великобритания, 1965) [24,1 ].  Мы не рассматриваем 

в этом ряду работы, выполненные на глубинах, 

лежащих за пределами применения сжатого воздуха  

с использованием азотно- и гелио-кислородных 

газовых смесей [6,7,10,12,14,21,27]. Ниже мы 

приводим внешний и внутренний вид подводных  



Polish Hyperbaric Research 

99

домов-лабораторий Ихтиандр-66, 67, 68 (рис 3-5),  

их основные технические характеристики [28-33],  

и общую схему организации экспериментальных 

исследований, которые были выполнены в Украине 

(Крым) в августе 1967 г. (рис. 6), а также некоторые 

виды  специализированного оснащения (рис. 7-9) 

[34,35].   

A B 

Fig. 3 Underwater laboratory  Ikhtiander-66 (Ukraine): 
A - under water, B - internal view; Dimensions - 2x1.6x2 m, volume - 6.8 m3, number of compartments - 2, number of seats - 2, number of aquanauts - 
3, immersion depth - 11 m, breathing medium - compressed air 2.1 kgf/cm2, maximum human exposure - 4 days Location is Peninsula Tarkhankut, Crimea, 
the period of work is August 23-27, 1966. Crew: A. Khayes, Yu. Sovetov, D. Galaktionov. Work completed before the schedule due to storm. 

Рис. 3. Подводная лаборатория Ихтиандр-66 (Украина):  
А – под водой, B – внутренний вид; Размеры - 2х1,6х2 м, объем - 6,8 м3, количество отсеков - 2, количество мест - 2, количество акванавтов - 3, 
глубина погружения - 11 м,  дыхательная среда- сжатый воздух 2,1 кгс/см2, максимальная экспозиция человека - 4 сут. Место установки – п-в 
Тарханкут, Крым, период работ – 23-27.08.1966. Экипаж: А.Хаес, Ю. Советов, Д. Галактионов. Работы завершены досрочно из-за шторма. 

A B 

C D 
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Crew 1: A. Khayes, S. Gulyar, V. Pesok, Yu. Kachuro, Yu. Sovetov. 

Экипаж 1: А.Хаес, С.Гуляр, В.Песок, Ю. Качуро, Ю. Советов. 

Crew 2-1: G. Tunin, E. Spinov, A. Garkusha, A. Kardash, 
B. Pesok; 
In the bottom row: heads of directions E. Akhlamov (medical support), 
Y. Kiklevich (scientific program), Y. Barats (design and technical 
support, A. Zubchenko (technical and hyperbaric support). 

Экипаж 2-1: Г.Тунин, Е.Спинов, А.Гаркуша, А.Кардаш, Б.Песок; 
В нижнем ряду: руководители направлений Э.Ахламов 
(медицинское обеспечение), Ю.Киклевич (научная программа), 
Ю.Барац (конструкторско-техническое обеспечение, А.Зубченко 
(технико-гипербарическое обеспечение). 

Crew 2-2: M. Barats, G. Guseva. 
Экипаж 2-2: М.Барац, Г.Гусева. 

Examination of the breath of an aquanaut in an underwater laboratory. 
Обследование дыхания акванавта в подводной лаборатории.  

Fig. 4 Underwater laboratory Ikhtiander-67 (Ukraine): 
A - general view; B - internal view; C - before diving, D - under water, E - crews of aquanauts, F - Aquanaut breath test in an underwater laboratory; Dimensions 
- three cubes 2x2x2 m, connected by the transition compartment in the form of a trihedral prism with an edge of 2 m, volume - 28 m3, number of compartments 
- 4, number of seats - 5, number of aquanauts - 12, immersion depth - 14 m, breathing medium - compressed air 2.4 kgf/cm2, maximum human exposure - 
7 days. Location - Laspi Bay, Crimea, period of work - 28.08-11.09.1967. 

Рис. 4 Подводная лаборатория Ихтиандр-67 (Украина): 
А – общий вид, B – внутренний вид, C– перед погружением, D- под водой, E – экипажи акванавтов, F - обследование дыхания акванавта  в подводной 
лаборатории; Размеры – три куба 2х2х2 м, соединенные переходным отсеком в виде трехгранной призмы с ребром 2 м, объем - 28 м3, количество 
отсеков – 4 (лабораторный, спальный/кубрик, санитарно-бытовой и входной/водолазный), количество мест – 5, количество акванавтов  - 12, глубина 
погружения - 14 м,  дыхательная среда - сжатый воздух 2,4 кгс/см2, максимальная экспозиция человека - 7 сут. Место установки – бухта Ласпи, 
Крым, период работ – 28.08-11.09.1967.  
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A B 
Fig. 5 Underwater laboratory  Ikhtiander - 68 (Ukraine): 
A - general view; B - internal view; Dimensions - a 2x2x2 m cube connected to the transition compartment in the form of a trihedral prism with an edge of 
2 m, volume - 15.3 m3, number of compartments - 2, number of seats - 4, number of aquanauts - 4, immersion depth - 10 m, respiratory medium - compressed 
air 2.0 kgf/cm2, maximum human exposure - 4 days. The installation site is Laspi Bay, Crimea, the period of work is 17-20.08.1968. Crew: Y. Sovetov, 
E. Spinov, S. Hazet-Lyalko, V. Skubiy. Work completed ahead of schedule due to a storm. 

Рис. 5 Подводная лаборатория Ихтиандр-68 (Украина): 
А – общий вид., B – внутренний вид; Размеры – куб 2х2х2 м, соединенный с переходным отсеком в виде трехгранной призмы с ребром 2 м, объем 
– 15,3 м3, количество отсеков - 2, количество мест – 4, количество акванавтов - 4, глубина погружения - 10 м,  дыхательная среда - сжатый воздух
2,0 кгс/см2, максимальная экспозиция человека – 4 сут. Место установки – бухта Ласпи, Крым, период работ – 17-20.08.1968. Экипаж: Ю.Советов, 
Е.Спинов, С.Хацет-Лялько, В.Скубий. Работы завершены досрочно из-за шторма. 

Fig. 6 Infrastructure of experimental work with the underwater laboratory Ikhtiander-67: 
1 - Ikhtiander-67  underwater laboratory, 2 - television camera, 3 - Bur-1 subsea drilling rig, 4 - semi-automatic logistics container, 5 – underwater lab and 
systems control panel, 6 - recompression chamber and air storage, 7 - air filter, 8 - diesel high-pressure compressor, 9 - low-pressure electric compressor, 
10 - backup low-pressure electric compressor, 11 - electrical switching unit, 12 - backup power station 220 V, 13 - backup diesel power station 380 V, 14 - 
high-voltage transformer station 380 V, 15 – medical-physiology laboratories, 16 – mini hospital, 17 - adjustment and repair workshops, 18 - air and water 
lines, power supply cables, communication and telecontrol. 

Рис. 6  Инфраструктура экспериментальных работ с подводной лабораторией Ихтиандр-67: 
1 – ПЛ Ихтиандр-67, 2 – телевизионная камера, 3 - донная буровая установка Бур-1, 4 – полуавтоматический логистический контейнер, 5 – пульт 
управления ПЛ и системами, 6 – рекомпрессионная камера и воздухохранилище, 7 – воздушный фильтр, 8 – дизельный компрессор высокого 
давления,  9 – электрокомпрессор низкого давления,  10 – резервный электрокомпрессор низкого давления,   11 – блок электрокоммутации, 12 - 
резервная электростанция 220 В, 13 – резервная дизельная электростанция 380 В, 14 – высоковольтная трансформаторная станция 380 В, 15 – 
медико-физиологические лаборатории, 16 – минигоспиталь, 17 – ремонтные и наладочные мастерские, 18 – воздушные и водяные магистрали, 
кабели подачи электроэнергии, связи и телеконтроля. 
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Using various methodological approaches for 

performing underwater and hyperbaric operations, we 

determined the role of such factors as increased density of 

the respiratory medium with various indifferent 

components, hyperoxia, isolated or combined with 

increased density, high compression rate, increased 

temperature and humidity of the atmosphere of inhabited 

hyperbaric structures. The set tasks were realized during 

examination of 173 divers, aged 20-42 years, with diving 

experience up to 19 years, under pressure of 0.25-1.1 MPa 

in the atmosphere, with density of 1.29-14.16 g/l. The 

studies were carried out in conditions of underwater 

laboratories and hyperbaric complexes, as well as during 

the work of aquanauts under water for research and 

production purposes (Fig. 7,8) [34,35]. 

С применением различных методических 

подходов выполнения подводных и барокамерных 

работ определялась роль таких факторов, как 

повышенная плотность дыхательной среды  

с различными индифферентными компонентами, 

изолированная  или сочетанная с повышенной 

плотностью гипероксия, высокая скорость 

компрессии, повышенные температура и влажность 

атмосферы обитаемых гипербарических устройств. 

Поставленные задачи реализованы при 

обследованиях 173 водолазов в возрасте 20-42 лет со 

стажем  водолазных работ до 19 лет, находящихся под 

давлением 0,25-1.1 Мпа в атмосфере, плотность 

которой составляла 1,29-14,16 г/л. Исследования 

были проведены в условиях подводных лабораторий 

и гипербарических комплексов, а также при работах 

акванавтов под водой с исследовательской  

и производственным целями (рис. 7, 8 ) [34,35]. 

A B 

Fig. 7 Autonomous diving suit Ichtiander-2 for a long (saturation) stays (B) and work under water (A): 
1 - shell, 2 - helmet, 3 - valve, 4 - lung automatic machine of the emergency breathing system, 5 - headsets, 6 - laryngophones, 7 - device for eating, 
8 - device for taking saliva, 9 - ventilated clothing, 10 - air collector, 11 - electrical connector, 12 - sewage device, 13 - discharge valve, 14-15 - transmitter 
and receiver for duplex speakerphone, 16 - gearbox, 17 - 5-liter calibrated pulmonary ventilation registration system cylinders, 18 - 40-liter cylinders with 
emergency stock of compressed air, 19 - power supply for electric warming clothes (12 V), 20,29 - device for monitoring and recording the depth of immersion, 
21 - device for monitoring and recording the temperature in the sub diving dress space, 22 - device for circulating control and recording of the body temperature 
at eight points, 23 - an electrocardiograph, 24 - air filter, 25 - dehumidifier with condensate discharge, 26 - compressor, 27 - temperature sensors, 28 - ECG 
electrodes, 30 - electric heated clothes , 31 -air ducts, communication and registration lines, power supply for electrically heated clothes, combined into 
a halyard. 

Рис. 7 Автономный скафандр Ихтиандр-2 для длительного (сатурационного)  пребывания и работ под водой А – в подводных условиях,B  - схема 
скафандра и систем жизнеобеспечения; 
1 – оболочка, 2 – шлем, 3 – клапан, 4 – легочный автомат аварийной системы дыхания, 5 – шлемофоны, 6 –ларингофоны, 7 –устройство для приема 
пищи, 8 – устройство для отбора слюны, 9 – вентилируемая одежда, 10 - воздушный  коллектор  , 11 – электроразъем, 12 – ассенизационное 
устройство, 13 – клапан сброса выделений, 14-15 – передатчик и приемник дуплексной громкоговорящей связи, 16 – редуктор, 17 – 5-литровые 
тарированные баллоны системы регистрации легочной вентиляции, 18 – 40-литровые баллоны с аварийным запасом сжатого воздуха, 
19 – источник питания электрообогреваемой одежды (12 В), 20,29 - прибор для контроля и записи глубины погружения, 21 - прибор для контроля 
и записи температуры в подскафандрового пространства, 22 - прибор для обегающего контроля и записи температуры тела в восьми точках, 
 23 – электрокардиограф, 24 – воздушный фильтр, 25 – влагоотделитель со сбросом конденсата, 26 – компрессор, 27 – датчики температуры, 
28 – электроды ЭКГ, 30 – электрообогреваемая одежда, 31- воздуховоды, линии связи и регистрации, питания электрообогреваемой одежды, 
объединенные в фал. 
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A 

B 

Fig. 8 Bottom Drilling Rig and work of aquanauts: 
A - Bur-1 (1968), B - Bur-2 (1969). Technical characteristics and description of the results, see [35]. 

Рис. 8 Донные буровые установки и работы акванавтов: 
А – Бур-1 (1968), B – Бур-2 (1969). Техническая характеристика и описание результатов см [35]. 

The scope of the researches was general for all 

experiments and included obtaining ventilator and gas 
exchange variables of respiration, indicators of heart 

performance and the state of peripheral vessels, data on 

the gas composition of the blood and its acid-base balance 

(Fig. 14-15) [1]. In addition [25,26,37], we calculated the 

variables of oxygen and carbon dioxide regimes of the 

organism, their intensity, profitability, and efficiency. 

Examinations were carried out under conditions of basic 

metabolism, relative rest, and dosed physical activity  

(Fig. 9). A more detailed description of the research 

conditions and methodological techniques was described 

by us earlier [5-8,38,36,24]. 

Объем исследований был общим для всех 

экспериментов и включал получение вентиляторных 
и газообменных параметров дыхания, показателей 

производительности сердца и состояния 

периферических сосудов, данных о газовом составе 

крови и ее кислотно-основном равновесии (рис. 9-11) 

[1]. Дополнительно /25,26,37/ рассчитывались 

параметры кислородных и углекислотных режимов 

организма, их интенсивность, экономичность  

и эффективность. Обследования были проведены  

в условиях основного обмена, относительного покоя  

и дозированных физических нагрузок (рис. 9). Более 

подробная характеристика  условий исследований  

и методических приемов была описана нами ранее  

[5-8,38,36,24]. 
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A B 

Fig. 9 Hyperbaric complex for saturation (N2 + He + O2) experiments at “depths” of up to 300 m (P.P. Shirshov Institute of Oceanology, USSR Academy of 
Sciences, Gelendzhik) (A). Examination of the aquanaut Anatoly Yurchyk during exercise in the pressure chamber (B). 

Рис. 9 Гипербарический комплекс для сатурационных (N2+He+O2) экспериментов на «глубинах» до 300 м (институт океанологии им. П.П. Ширшова 
АН СССР, г. Геленджик). Обследование акванавта Анатолия Юрчика при физической нагрузке в барокамере.  

Fig. 10 The block-diagram of the equipment during hyperbaric experiments [22]: 
A - living compartment of the pressure chamber, B - gateway, C - pre-chamber; 1 - chromatograph detector, 2 - gas chromatograph LHM-8md, 3 - graphic 
recorder KSP-4, 4 - oxyhemograph O-36 m, 5 - set of electrodes and sensors, 6 - electrocardioscope PEKS-01, 7 - electrocardiograph ELKAR-6, 8 - rheograph 
RG-4-01, 9 - indicator monitor IM, 10 - pulse indicator, 11 - counter F-5007, 12 - transcriptor F-5033, 13 - electrically controlled typewriter ECT-23, 14 - 
breathing machine, 15 - medium pressure sensor EDD, 16 - graphic recorder KSM-4, 17 - high pressure sensor MDD, 18 - graphic recorder KSP-4, 19 - mass 
spectrometer MX-6202, 20 - graphic recorder KSPP-4, 21 - gas analyzers, 22 - bicycle ergometer, 23 - research area.  

Рис. 10 Блок-схема аппаратуры при проведении гипербарических экспериментов [22]: 
А – жилой отсек барокамеры, Б – шлюз, В – предкамера; 1 – детектор хроматографа, 2 – газовый хроматограф ЛХМ-8мд, 3 – графический 
регистратор КСП-4, 4 – оксигемограф О-36 м, 5 – комплект электродов и датчиков, 6 – электрокардиоскоп ПЭКС-01, 7 – электрокардиограф ЭЛКАР-
6, 8 - реограф РГ-4-01, 9 - индикатор-монитор ИМ, 10 – индикатор пульса, 11 - счетчик Ф-5007, 12 – транскриптор Ф-5033, 13 – электроуправляемая 
пишущая машинка ЭУМ-23, 14 – дыхательный автомат, 15 – датчик среднего давления ЭДД, 16 - графический регистратор КСМ-4,  17 - датчик 
высокого давления МДД,  18 - графический регистратор КСП-4, 19 – масс-спектрометр МХ-6202, 20 - графический регистратор КСПП-4, 21 – 
газоапализаторы, 22 – велоэргметр, 23 – исследовательская зона. 
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Fig. 11 Principal scheme of the “Bavograph” system to determine respiration variables [22]: 
A - remote controller for respiratory mixtures supply, B - remote unit, C - registration unit, P - pneumatic inlet. 1 - mixers of exhaled and alveolar air, 
2 - pulmonary automatic controller, 3 - gearbox, 4 - KV-1m valve, 5 - rotameter, 6 - standard pressure gauge 160 kgf / cm2, 7 - standard pressure gauge 40 
kgf / cm2, 8 - KV valve -2ms, 9 - 4-liter capacity measured balloon, 10 - breathing gas cylinders, 11 - DMD high-pressure sensor, 12 - EDD medium pressure 
sensor, 13 - pressure sensor settings unit, 14 - pressure sensor power supply, 15 - 3 liter balloon capacity, 16 - graphic recorder KSP-4, 17 - gas analyzer 
OA-2209, 18 - mass spectrometer MX-6202, 19 - graphic recorder KSPP- 4, 20 - gas chromatograph LHM-8md, 21 - valve Ru 6/3, 22 - graphic recorder 
KSM-4, 23 - gas analyzers MN-5130 and GL-5118, 24 - gas analyzer MMG-7. 

Рис. 11 Принципиальная схема системы «Бавограф» для определения параметров дыхания [22]: 
А – пульт подачи дыхательных смесей, Б – выносной блок, В – блок регистрации, П – пневмоввод. 1 – смесители выдыхаемого и альвеолярного 
воздуха, 2 – легочный автомат, 3 – редуктор, 4 – вентиль КВ-1м, 5 – ротаметр, 6 – манометр образцовый 160 кгс/см2, 7 - манометр образцовый 
40 кгс/см2, 8 - вентиль КВ-2мс, 9 – мерный баллон емкостью 4 л, 10 – баллоны с дыхательными смесями, 11 – датчик высокого давления МДД, 
12 - датчик среднего давления ЭДД, 13 – блок настройки датчиков давления, 14 – блок питания датчиков давления, 15 – мерный баллон 3 л, 
16 - графический регистратор КСП-4, 17 – газоанализатор ОА-2209, 18 – масс-спектрометр МХ-6202,  19 - графический регистратор КСПП-4, 20 - 
газовый хроматограф ЛХМ-8мд, 21 - вентиль Ру 6/3, 22 - графический регистратор КСМ-4, 23 – газоанализаторы МН-5130 и ГЛ-5118, 24 – 
газоанализатор ММГ-7. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Summarizing the results of studies of the 

dynamics of the regimes of mass transfer of respiratory 

gases in the human body during hyperbaria, we can 

conclude that under conditions of a moderately hyperoxia 

nitrogen-oxygen medium, the organism's oxygen balance 

(OOB) naturally transfers to a new level compared to the 
initial (normobaria) level. It is characterized by (Fig. 12 A): 

 high rate of O2 intake in the airways and alveoli, 

PO2 in the airways, alveoli and arterial blood; 

 low speed of O2 transport by arterial and mixed 

venous blood, PO2 of mixed venous blood; 

 multidirectional shifts in the rates of O2 entry into 

the pulmonary reservoir (increase) and O2 

transport by blood (weakening), similar changes 

in PO2 of arterial and mixed venous blood, 

elevated OOB variables in the pulmonary, and 

lower - in hemodynamic links. 

The mode of mass transfer of carbon dioxide in 

the human body in the high density hyperbaric medium is 

characterized by (Fig. 12, B): 

 decrease in the rate of CO2 transport by mixed 

venous and arterial blood; 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Обобщая результаты исследований 

динамики режимов массопереноса респираторных 

газов в организме человека при гипербарии, можно 

сделать заключение о том, что в условиях умеренно 

гипероксической азотно-кислородной среды 

кислородный режим организма (КРО) закономерно 

переходит на новый по сравнению с исходным (при 
нормобарии) уровень. Он характеризуется (рис. 12, А):  

 высокими скоростью поступления O2  

в дыхательные пути и альвеолы, PO2 

в дыхательных путях, альвеолах  

и артериальной крови; 

 низкими скоростью транспорта O2 

артериальной и смешанной венозной 

кровью, PO2 смешанной венозной крови; 

 разнонаправленностью сдвигов скоростей 

поступления O2 в легочный резервуар 

(повышение) и транспорта O2 кровью 

(ослабление), аналогичных  изменений PO2 

артериальной и смешанной венозной крови, 

повышенных показателях КРО в легочном 

и пониженными – в гемодинамическом 

звеньях.
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 maintaining at a level close to the initial one, or 

lowering the rate of CO2 removal from the alveoli 

and respiratory tract; 

 РСО2 increase in mixed venous and arterial blood, 

alveolar gas, shift in acid-base equilibrium 

towards respiratory acidosis - pH decrease, 

growth of CO2 total content in plasma, actual and 

standard bicarbonates while maintaining buffer 

bases within normal limits. 

The described shifts are typical for the range of 

moderately hyperoxic (increased PO2 up to 300-400 mm 

Hg) respiratory medium of increased (up to 6.34 g/l) 

density, but depending on the compression rate, density of 
the gas mixture, partial О2 and N2 content in it, the level of 

physical activity and exposure, as well as individual 

sensitivity to these factors, the characteristics of the 

oxygen and carbon dioxide modes of the body can deviate, 

preserving the generally described direction of changes.

Let us consider the main regularities of changes 

in respiratory, hemodynamic and hemic mechanisms that 

ensure switching of the mass transfer regime of 

respiratory gases to a level typical for hyperbaria.  

The respiratory rhythm became rarer, which is 

typical for reactions to an increased density of the 

respiratory medium. The same reason caused an increase 

in tidal volume, and with it the minute volume of 

respiration, most noticeable in the first hours of exposure 

(Fig. 13). Such changes in the breathing regime explain the 

observed changes in the mass transfer of O2 and CO2, in 

particular, growth of the minute volume of respiration 

(VO2) led to a corresponding increase in the rate of O2 

intake into the respiratory tract. This mechanism was the 

leading one in changing the rate of O2 entry into the 

respiratory tract until PO2 increased in the inhaled 

medium, which acquired priority importance. 

Режим массопереноса углекислоты  

в организме человека, находящегося  

в гипербарической среде повышенной плотности, 

характеризуется (рис. 12, Б): 

 снижением скорости транспорта СО2  

смешанной венозной и артериальной 

кровью; 

 сохранением на уровне, близком к исходному, 

или понижением скорости выведения СО2 из 

альвеол и дыхательных путей; 

 повышением РСО2 в смешанной венозной 

и артериальной крови, альвеолярном газе, 

сдвигом кислотно-основного равновесия 

в сторону респираторного ацидоза – 

снижение рН, рост общего содержания СО2 
в плазме, актуальных и стандартных 

бикарбонатов при сохранении буферных 

оснований в пределах нормы. 

Описанные сдвиги типичны для диапазона 

умеренно гипероксической (увеличенное РО2 до 300-

400 мм рт.ст.) дыхательной среды повышенной (до 

6,34 г/л) плотности, однако в зависимости от скорости 

компрессии, плотности газовой смеси, парциальных 

О2 и N2 в ней, уровня физической активности  

и величины экспозиции, а также индивидуальной 

чувствительности к указанным факторам 

характеристики кислородных и углекислотных 

режимов организма могут отклоняться, сохраняя  

в целом описанную направленность изменений.  

Рассмотрим основные закономерности 

сдвигов респираторных, гемодинамических  

и гемических механизмов, обеспечивающих 

переключение режима  массопереноса дыхательных 

газов на уровень, типичный для гипербарии.  

Дыхательный ритм урежался, что характерно для 

реакций на повышенную плотность дыхательной 

среды. Эта же причина вызвала увеличение 

дыхательного объема, а с ним и минутного объема 

дыхания, наиболее заметное в первые часы 

экспозиции (рис. 13). Такие изменения режима 

дыхания объясняют отмеченные сдвиги 

массопереноса О2 и СО2, в частности, рост минутного 
объема дыхания (VO2) обусловил соответствующее 

повышение скорости поступления О2 в дыхательные 

пути. Этот механизм был ведущим  в изменении 

скорости поступления О2 в дыхательные пути до тех 

пор, пока во вдыхаемой среде не возрастало РО2, 

которое приобретало приоритетное значение. 
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Fig. 12 The speed variables (q) of the phased delivery of oxygen, partial (P) oxygen and its gradients, ventilatory (VE) and hemodynamic (HE) equivalents 
(A); the rate of phased removal of carbon dioxide and its partial pressure in the human body in a nitrogen-oxygen medium (PO2 up to 340 hPa) under 
a pressure of 0.4 MPa (4 kgf/cm2); (B): Average data are given, I - inhaled medium (respiratory tracts), E - mixed exhaled gas, A - alveolar gas, a - arterial, 
 v - mixed venous blood, VO2 - rate of oxygen consumption by the organism. 

Рис. 12 Параметры скорости (q) поэтапной доставки кислорода, парциального (P) кислорода и его градиентoв, вентиляторный (VE) 
и гемодинамический (HE) эквиваленты (A ); скорости поэтапного выведения углекислоты и ее парциального давления в организме человека, 
находящегося в азотно-кислородной среде (PO2 до 340  hPa) под давлением 0,4 MPa (4 kgf/cm2 ); (B): Приведены  средние данные, I – вдыхаемая 
среда (дыхательные пути), E – смешанный выдыхаемый газ, A  - альвеолярный газ,  a - артериальная, v - смешанная венозная кровь,  VO2 - скорость 
потребления кислорода организмом.  

The increase in VO2 in the first hours of exposure 

in the underwater laboratory was related with physical 

work when diving in conditions of increased heat loss in 
the water. This is confirmed by the results of comparison 

of VO2 in the underwater laboratory (UWL) and in the 

hyperbaric chamber (HC) under the same pressure in 

underwater laboratories at different depths: in UWL at  

a depth of 15 m, VO2 increased by 53%* in HC at the same 

pressure, but without water cooling effect, only by 17.5%*, 

in UWL at a depth of 4.25 m (without significant 

hyperbaria, but with diving) - by 27.9%*. In addition, 

neuro-emotional stress had a certain role: in studies where 

the weakening of the emotional background was achieved 

through “hyperbaric” training, VO2 amplification was not 

observed. Weakening in the subsequent time of the 

severity of the factors of transition to hyperbaria led to the 

fact that after several days in UWL conditions, despite the 

constant action of hyperbaria, VO2 normalized. This 

determined the dependence of the O2 rate entry into the 

pulmonary reservoir only on the dynamics of PO2 in the 

inhaled medium. 

Increase of resistance and a decrease of 

respiratory gas flow rates in airways, along with the 

change of gas composition in alveoli, determined the 

increase of physiological dead respiratory volume (VDO2). 

Therefore, the rate of O2 influx into alveoli, depended on 

the alveolar ventilation, was limited by the increase of 

physiological dead volume, increasing during the first hour 

of exposure under pressure of 0.25-0.3 by 80-81%* and of 

0.4-0.5 by 188-278%*. Correspondingly, the ratio of 

alveolar ventilation and pulmonary ventilation decreased,  

Увеличение VO2 в первые часы экспозиции  

в подводной лаборатории было связано с физической 

работой при нырянии в условиях повышенной 
теплопотери в воде. Это подтверждается 

результатами сопоставления VO2 в подводной 

лаборатории (UWL) и в барокамере (НC) при 

одинаковом давлении в подводных лабораториях на 

разных глубинах:  в UWL на глубине 15 м VO2 

увеличивался на 53%* в  НВ при таком же давлении, но 

без охладающего действия воды, только на 17.5 %*,  

в UWL на глубине 4,25 м (без существенной 

гипербарии, но с нырянием) – на 27.9%*. Кроме того, 

определенную роль имело нервно-эмоциональное 

напряжение: в исследованиях, где ослабление 

эмоционального фона достигалось путем 

«гипербарических» тренировок, усиления VO2 не 

наблюдалось. Ослабление в последующем времени 

остроты факторов перехода к гипербарии привело  

к тому, что по истечению нескольких суток в условиях 

UWL, несмотря на постоянное действие гипербарии, 

VO2 нормализуется. Это определило зависимость 

скорости поступления О2 в легочный резервуар лишь 

от динамики РО2 во вдыхаемой среде. 

Повышение сопротивления в дыхательных 

путях и снижение в них скоростей респираторных 

газовых потоков, наряду с изменением газового 

состава в альвеолах, определяли рост объема 

физиологического мертвого дыхательного  

пространства (VDO2). Поэтому скорость поступления 

О2 в альвеолы, зависящая от альвеолярной 

вентиляции, ограничивалась ростом  
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which indicated the entry into the alveoli of a smaller 

volume of gas than at normal pressure. Therefore, the 

increase in the rate of О2 entry into alveoli was lower than 

in the respiratory tract, which is a manifestation of the 

regulatory effect of VDO2 increase, leading to a decrease in 

the supply of excess O2 to the alveolo-capillary barrier. 

However, due to a significant increase in the minute 

volume of respiration (VIO2) and PO2 in the respirable 

medium, PO2 in the alveolar air (PAO2) increased, which 
indicates the insufficient efficiency of this mechanism in 

regulating the delivery of O2 to the blood. 

________ 

* P<0.05 

физиологического мертвого дыхательного 

пространства, увеличивающимся в течение первого 

часа экспозиции под давлением 0.25-0.3 МПа на 80-81 

%* а при 0.4-0.5  на 188-278 %*. Соответственно 

снижалось соотношение альвеолярной вентиляции  

и легочной, что свидетельствовало о поступление  

в альвеолы меньшего, чем при нормобарии объема 

газа. Поэтому  прирост скорости поступления О2  

в альвеолы оказался ниже, чем в дыхательные пути, 
что является проявлением регуляторного влияния 

повышения объема VDO2, приводящего к уменьшению 

поступления избыточного количества О2 к альвеоло-

капиллярному барьеру. Однако за счет существенного 

увеличения минутного объема дыхания (VIO2 ) и РО2 во 

вдыхаемой среде РО2 в альвеолярном воздухе (РАО2) 

возрастало, что свидетельствует о недостаточной 

эффективности этого механизма в регуляции 

доставки О2 в кровь. 

________ 

* P<0.05 

Fig. 13 Dynamics of the frequency (f) and minute volume (VI <BTPS>) of respiration, volume of physiological dead respiratory volume (VD <BTPS>), minute (Q) and 
stroke (Q) blood volumes, heart rate (HR) in person when staying in a nitrogen-oxygen medium (PO2 up to 340 hPa) under a pressure of 0.5 MPa (5 kgf/cm2). 

Рис. 13 Динамика частоты (f) и минутного объема (VI<BTPS> ) дыхания, объема физиологического мертвого дыхательного пространства (VD<BTPS>), 
минутного (Q˙) и ударного (Q) объемов крови, частоты сердечных сокращений (HR) у человека при пребывании в азотно-кислородной среде (РО2 
до 350 гПа) под давлением 0.5 Мпа (5 кгс/см2).  
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The effect of increased density of the gas medium 

on respiration, consists in its reduction and increase of 

tidal volume, which is considered an adaptive reaction  

[3,14,35], manifests itself in hyperbaria regardless of 

exposure. The observed decrease of the maximum 

ventilation in lungs and respiratory reserve indicates that 

at a high density of the respiratory medium, the 

compensatory capabilities of the respiratory mechanisms 

of OOB regulation were constantly reduced.  

The reason for such shifts is increased resistance 

in the airways (Fig. 14) - increased resistance in the 

airways was created when breathing through diaphragms 

with a diameter of 20, 7, 4 and 3 mm under normal and 

increased (0.15-0.5 MPa) air pressure, lower speeds of 

inspiratory and expiratory flows, which limits the 

ventilatory capacity during spontaneous and, especially, 

forced breathing (Fig.14, A). With an increase in the degree 

of training to hyperbaria, the severity of these shifts 

intensified, and their dispersion narrowed. 

Among the respiratory mechanisms that 

determine the size of PAO2 and PACO2, peculiarities of mass 

transfer of O2 and CO2 in the alveoli and blood of the 

pulmonary capillaries, belongs the unevenness of their 

perfusion observed under normobaric conditions. An 

increase in lung ventilation without a corresponding 

increase of blood flow in the lungs led to an increase in the 
percentage of ventilated but not perfused alveoli by  

2-10%. The increased resistance in the respiratory tract 

was the reason for the increasing unevenness of 

ventilation according to phonopulmography in different 

zones of the lungs, the number of sites in which 

hyperventilation exceeded the general ventilation level by 

more than 100%.  

The ventilation-perfusion ratio in hyperbaria 

increased and, depending on РIО2 at 0.25-0.3 MPa, it 

exceeded the initial level by 135-152%*, at 0.5 MPa - by 

278%*. These data indicate worsening of the conditions 

for O2 transition from the external hyperbaric medium to 

the alveoli and blood, since the gas flow with which O2 is 

delivered to the alveolar-capillary barrier undergoes 

significant changes compared to the norm, and the number 

of lung zones, where remain normal conditions for gas 

exchange, decreases. 

Влияние повышенной плотности газовой 

среды на дыхание, заключающееся в его урежении  

и увеличении дыхательного объема, что считается 

приспособительной реакцией [5,9,12], проявляется 

при гипербарии независимо от экспозиции. 

Наблюдающееся также уменьшение максимальной 

вентиляции легких и резерва дыхания указывает на 

то, что при высокой плотности дыхательной среды 

компенсаторные возможности респираторных 

механизмов регуляции КРО были постоянно  

снижены. Причиной таких сдвигов являются 

повышенное сопротивление в дыхательных путях 

(рис. 14) – повышенное сопротивление в дыхательных 

путях создавалось при дыхании через диафрагмы 

диаметром 20, 7, 4 и 3 мм в условиях нормального  

и повышенного (0.15-0.5 Мпа) давления воздуха, 

снижение скоростей инспираторного  

и экспираторного потоков, что ограничивает 

вентиляторные возможности при спонтанном  

и, особенно, при форсированном дыхании (рис. 14, А). 

С ростом степени тренированности к гипербарии 

выраженность указанных сдвигов усиливалась, а их 

дисперсия суживалась. 

К числу респираторных механизмов, 

определяющих величину РАО2 и РАСО2, особенности 

массопереноса О2 и СО2 в альвеолах и крови легочных 
капилляров, принадлежит неравномерность  

их перфузии, наблюдавшаяся в нормобарических 

условиях. Увеличение вентиляции легких без 

соответствующего роста кровотока в легких 

обусловило повышение процента вентилируемых, но 

не перфузируемых альвеол на 2-10%. Повышенное 

сопротивление в дыхательных путях оказалось 

причиной усиления неравномерности вентиляции по 

данным фонопульмографии в разных зонах легких 

увеличилось количество участков, в которых 

гипервентиляция превышала общий уровень 

вентиляции более, чем на 100%. Вентиляционно-

перфузионное отношение при гипербарии возрастало 

и в зависимости от РIО2 при 0.25-0.3 Мпа оно 

превышало исходный уровень на 135-152 %*, при 0.5 

Мпа – на 278 %*. Эти данные свидетельствуют об 

ухудшении условий  для перехода О2 из внешней 

гипербарической среды в альвеолы и кровь, 

поскольку газовый поток, с которым О2 доставляется 

к альвеолярно-капиллярному барьеру, претерпевает 

существенные по сравнению с нормой изменения,  

а количество зон легких, где сохранены нормальные 

условия для газообмена, уменьшается. 
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Fig. 14 Change in the speed  (V)¯ of  respiratory flows at inspiration (I) and expiration (E), pulmonary ventilation (VE <BTPS>) at rest and maximum ventilation 
(Vmax <BTPS>) (A); cardiac rhythm (HR), stroke (Q) and minute (Q˙) blood volumes (B) in humans with increased resistance in the respiratory tract: Dotted line 
- data obtained from untrained to hyperbaria, solid line - from divers. 

Рис. 14 Изменение скоростей (V) дыхательных потоков на вдохе (VI) и выдохе(VE), легочной вентиляции (VE<BTPS>) в покое и максимальной 
вентиляции легких (Vmax<BTPS>) (А); сердечно ритма (HR), ударного (Q) и минутного (Q˙) объемов крови (Б) у человека при повышенном 
сопротивлении вдыхательных путях (PtrI): Пунктирная линия – данные, полученные у нетренированных к гипербарии, сплошная – у водолазов. 

Calculations of the diffusion rate through the 

alveolo-capillary barrier showed that with initial DLO2 at 

rest 6.4 ml of O2/min.mm Hg the diffusion capacity of the 

lungs at 0.15 MPa decreased to 5.02 (by 21.6%*), at 0.3 

MPa to 4.63 (by 27.7%*), at 5 MPa to 3.31 ml O2/min.mm 

Hg (48.3%*). DLO2 decrease depended on PIO2: with its 

increase, lower DLO2 values were observed. In addition, 

with the exposure increase in a moderately hyperoxic 

environment, and especially with increasing nitrox 

pressure, DLO2 also showed a tendency to decrease. So, in 

the underwater laboratory at 0.4 MPa, 10-15 days after 

compression, DLO2 decreased by 30%* compared to the 

initial one, and by 66.6%* in a hyperbaric chamber at 0.5 

MPa. The main reason for O2 diffusion rate decrease into 

the blood is hyperoxia, leading first to functional changes 

in the aero-hematic barrier, and then, with an increase in 

exposure, it is also possible to morphological changes in 

the walls of the alveoli [47].  

Under the same conditions, it was revealed that  
the mechanism of blood shunting in lungs turns on as  

a protective reaction against O2 excess - according to our 

calculations, the amount of shunted blood increased 3-4 

times. This is important for OOB regulation, since an 

increase in venous discharge into the pulmonary veins 

helps to reduce oxygenation in arterial blood. 

The listed respiratory mechanisms cause an 

inhibitory effect on the mass transfer of O2 from the alveoli, 

where O2 is in excess, into capillary and arterial blood. This 

was evidenced by an increase in PA-aO2. However, the 

compensatory possibilities of pulmonary changes were 

insufficient to limit the excessive mass transfer of O2 to the 

blood, so hyperoxemia developed. An increase in the 

physical dissolution of O2 in blood plasma, an increase in 

the oxygenation of hemoglobin and O2 content in arterial 

blood, as described in the literature [3,7,4,37,48], should 

lead to an increase in PaO2 and the rate of O2 transport by 

arterial blood, proportional to the growth of РIО2 taking 

Расчеты скорости диффузии через альвеоло-

капиллярный барьер показали, что при исходной DLO2 

в покое 6.4  мл О2/мин.мм рт.ст. диффузионная 

способность легких при 0.15 Мпа уменьшалась до 5.02 

(на 21.6%*), при 0.3 МПа до 4.63 (на 27.7%*), при  

5 МПа до 3.31 мл О2/мин.мм рт.ст. (на 48.3%*). 

Снижение DLO2  зависело от РIО2:  при его увеличении 

наблюдались более низкие величины DLO2. Кроме 

того, с ростом экспозиции в умеренно 

гипероксической среде и особенно с увеличением 

давления нитрокса DLO2  также проявляла тенденцию 

к снижению. Так, в подводной лаборатории при 0.4 

Мпа спустя 10-15 сут после компрессии DLO2 стала 

ниже исходной на 30%*, в барокамере при 0.5 МПа – на 

66.6%*. Основной же причиной снижения скорости 

диффузии О2 в кровь является гипероксия, 

приводящая сначала к функциональным изменениям 

аэро-гематического барьера, а затем, с увеличением 

экспозиции, вероятно и к морфологическим 
изменениям стенок альвеол [47]. 

В этих же условиях выявлено, что включается 

механизм шунтирования крови в легких как защитная 

по отношению к избытку О2 реакция - по расчетам 

количество шунтируемой крови возрастало в 3-4 раза. 

Это имеет значение для регуляции КРО, поскольку 

увеличение  венозного сброса в легочные вены 

способствует снижению оксигенации артериальной 

крови. 

Перечисленные респираторные механизмы 

вызывают тормозящее влияние на массоперенос O2 из 

альвеол, где О2 в избытке, в капиллярную  

и артериальную кровь. Об этом свидетельствовало 

увеличение PA-aO2. Однако компенсаторные 

возможности легочных изменений оказались 

недостаточными для ограничения избыточного 

массопереноса О2 в кровь, поэтому развивалась 

гипероксемия. Рост физического растворенияО2  
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into account the weakening effect of the afore mentioned 

respiratory mechanisms. 

However, under real conditions, the mass 

transfer rate of O2 by blood turned out to be much lower 

than its rate of entry into the alveoli and even lower than 

its normobaric level. This can be explained by a decrease 

in the volume blood flow rate, which in this case acts as the 

main factor limiting the delivery of an excess amount of O2 

to tissues (the role of reducing hemoglobin and the 
number of red blood cells, as we have established, is small). 

In all cases, regardless of the degree of saturation of the 

body with inert gases, at moderate hyperoxia, it was 

observed a decrease of minute cardiac output (Q) by 20-

28%* in the first hours of exposure and by 7-20%* later. 

According to our data, the decrease of Q˙ was based on both 

a decrease in systolic volume by 17-37%* (the 

predominant contribution) and a decrease in heart rate by 

2-4%*.  

There are known bradycardic effect of hyperoxia, 

which causes activation of the vagus nerve [3,39],  

a decrease in the contractility of the myocardium,  

a decrease in its metabolism, confirmed by ECG analysis 

[40,41,45], which leads to a decrease in stroke volume. 

Other reasons for the reduction in stroke volume include 

peripheral vasoconstriction due to hyperoxia, which leads 

to an increase in total peripheral resistance, insufficient 

venous blood flow to the heart, caused by an increase of 

intrathoracic pressure due to an increase of airway 

resistance (Fig. 14, B). As it is shown by studies of cardiac 

output by thermodilution in animals that inhaled high-

density normoxic mixtures at normal pressure (SF6+O2 

mixture) or breathed with increased resistance in the 

airways, the effect of the "density" component is 

significant, because cardiac output decreased by 15-30% *. 

The limitation of the O2 mass transfer rate by 

arterial blood resulting from the inclusion of the above 

hemodynamic mechanisms has a protective value, because 
it helps to weaken tissue hypoxia, and also reduces the load 

on the heart. 

However, a decrease of OOB can also be regarded 

as a negative consequence of hyperbaria, since CO2 

transport was simultaneously impaired. In connection 

with the slowdown of blood flow through tissues, mixed 

venous blood accumulated CO2. In conditions of weakening 

of the role of hemoglobin as a carrier of CO2 (more 

complete saturation with oxygen), increased blood 

shunting in lungs and alveolar hypoventilation, 

prerequisites are created for retention of CO2 in arterial 

blood, a shift in acid-base balance. Such endogenous 

hypercapnia was not accompanied by a pronounced 

ventilatory reaction, which can be explained by the low 

individual sensitivity of the respiratory center to CO2 in the 

divers examined by us, which is often observed [40,12,42]. 

In addition, in the genesis of the weakening of the role of 

respiratory mechanisms in CO2 elimination, the inhibitory 

effect of narcotic nitrogen concentrations on the structures 

involved in the regulation of respiration is not excluded 

[43]: our studies of the effect of increased density of 

nitrogen and neon-oxygen mixtures (11.3 g/l) revealed  

a decrease in pulmonary ventilation and a greater increase 

of hypercapnia in a nitrogen-oxygen medium. 

The low volumetric blood flow velocity causes  

a decrease in the rate of O2 transport by mixed venous 

blood, which, in conditions of increased utilization of O2 
(the first hours of exposure, increased muscle activity), 

leads to a decrease in the content and voltage of O2 in the 

mixed venous blood, and a decrease in hemoglobin  

в плазме крови, увеличение оксигенации гемоглобина 

и содержания О2 в артериальной крови, что описано  

в литературе [3,7,4,37,48], должны приводить  

к увеличению РаО2 и скорости транспорта О2 

артериальной кровью, пропорциональному росту РIО2  

с учетом ослабляющего влияния упомянутых 

респираторных механизмов. Однако в реальных 

условиях скорость массопереноса О2 кровью оказалась 

значительно меньшей, чем скорость поступления его 
в альвеолы и даже более низкой по сравнению  

с нормобарическим ее уровнем. Это можно объяснить 

уменьшением объемной скорости кровотока, которое 

в данном случае выступает в качестве основного 

фактора, ограничивающего доставку избыточного 

количества О2 к тканям(роль снижения гемоглобина  

и количества эритроцитов, как установлено нами, 

невелика). Во всех случаях, независимо от степени 

насыщения организма инертными газами, при 

умеренной гипероксии наблюдалось снижение МОК 

на 20-28%* в первые часы экспозиции и на 7-20%*  

в последующем. В основе уменьшения МОК, по нашим 

данным, было как снижение систолического объема 

на 17-37%* (преобладающий вклад), так и урежение 

сердечного ритма на 2-4%*.  

Известны брадикардический эффект 

гипероксии, вызывающей активацию блуждающего 

нерва [3,39], снижение сократительной способности 

миокарда, ухудшение в нем метаболизма, 

подтвержденное анализом ЭКГ [40,41,45], что 

приводит к уменьшению ударного объема. К другим 

причинам снижения ударного объема можно отнести 

периферическую вазоконстрикцию, обусловленную 

гипероксией, приведшую к росту общего 

периферического сопротивления, недостаточный 

приток к сердцу венозной крови, вызванный 

повышением внутригрудного давления в связи  

с ростом сопротивления в дыхательных путях (рис. 14, 
Б). как показали исследования сердечного выброса 

методом термодилюции у животных, которые 

вдыхали нормоксические смеси повышенной 

плотности при нормальном давлении (смесь SF6+O2) 

или осуществляли дыхание при повышенном 

сопротивлении в дыхательных путях, влияние 

«плотностного» компонента существенно, т.к. 

сердечный выброс снижался на 15-30%*.  

Ограничение скорости массопереноса О2 

артериальной кровью, возникшее в результате 

включения перечисленных гемодинамических 

механизмов, имеет защитное значение, т.к. 

способствует ослаблению тканевой гипоксии, а также 

уменьшает нагрузку на сердце. 

Однако  снижение МОК может расцениваться 

и как негативное следствие гипербарии, поскольку 

одновременно нарушался транспорт СО2. В связи  

с замедлением кровотока через ткани в смешанной 

венозной крови накапливалась СО2. В условиях 

ослабления роли гемоглобина как переносчика СО2 

(более полное насыщение его кислородом), 

усиленного шунтирования крови в легких  

и альвеолярной гиповентиляции создаются 

предпосылки для ретенции СО2 в артериальной крови, 

сдвигу кислотно-основного равновесия. Такая 

эндогенная гиперкапния не сопровождалась 

выраженной вентиляторной реакцией, что можно 
объяснить низкой индивидуальной 

чувствительностью дыхательного центра к СО2  

у обследуемых нами водолазов, которая часто  
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oxygenation in it. These changes are symptoms of venous 

hypoxemia, which is based on circulatory changes that 

limit the rate of O2 transport. 

The relationship between the manifestations of 

the influence of the main factors of hyperbaria on the OOB 

and the mechanisms of its regulation (respiratory, 

hemodynamic and hemic) are shown schematically in 

Fig.15. Analysis of these connections indicates that along 

the entire pathway of O2 to tissues, the influence of factors 
of a hyperbaric environment, which is different in 

direction, manifests itself, which determines the mismatch 

of individual varieties and peculiarities of OOB regulation 

under these conditions. This diagram shows only the main 

ones and did not specifically depict individual reactions, 

the deviations of which sometimes had a wider spectrum. 

In addition, mechanisms for compensating the effects of 

hyperbaric conditions and for regulating the optimal OBO 

are often subject to mutual influence. 

наблюдается [41,12,42]. Кроме того, в генезе 

ослабления роли респираторных механизмов  

в выведении СО2 не исключено угнетающее действие 

наркотических концентраций азота на структуры, 

участвующие в регуляции дыхания [43]: наши 

исследования влияния повышенной плотности азотно 

- и неоно-кислородных смесей (11,3 г/л) выявили 

снижение легочной вентиляции и больший рост 

гиперкапнии в азотно-кислородной среде.  
Низкая объемная скорость кровотока 

является причиной снижения скорости транспорта О2 

смешанной венозной кровью, что в условиях 

повышенной утилизации О2 (первые часы экспозиции, 

усиленная мышечная деятельность) обусловливает 

снижение содержания и напряжения О2 в смешанной 

венозной крови, снижение оксигенации в ней 

гемоглобина. Эти сдвиги являются симптомами 

венозной гипоксемии, в основе которой лежат 

циркуляторные изменения, ограничивающие 

скорость транспорта О2. 

Взаимоотношения между проявлениями 

воздействия основных факторов гипербарии на КРО  

и механизмы его регуляции (респираторные. 

Гемодинамически и гемические) схематически 

представлены на рис. 15. Анализ этих связей 

свидетельствует о том, что на всем пути О2 к тканям 

проявляется различное по направленности влияние 

факторов гипербарической среды, которое 

определяет рассогласование отдельных параметров  

и особенности регуляции КРО в этих условиях. На 

данной схеме приведены лишь основные  

и специально не изображались индивидуальные 

реакции, отклонения которых подчас имели более 

широкий спектр. Кроме того, механизмы компенсации 

действия гипербарических условий  и регулирования 

оптимального КРО часто подвержены 

взаимовлиянию. 

Fig. 15 The relationship between respiratory, hemodynamic and hemic mechanisms of regulation of the oxygen regimes of the human body under the action 
of the main factors of the hyperbaric nitrogen-oxygen respiratory environment: 
Signs +, - indicate reinforcing and inhibitory effects; VA / QC - ventilation-perfusion ratio; SaO2 - saturation of hemoglobin of arterial blood with oxygen; Hb - 
hemoglobin; OCB - oxygen capacity of the blood; Er - red blood cells. Other designations see in fig. 12 and 13. 

Рис. 15. Схема взаимоотношений респираторных, гемодинамических и гемических механизмов регуляции кислородных режимов организма 
человека при действии основных факторов гипербарической азотно-кислородной дыхательной среды: 
Знаками +, - обозначены усиливающие и тормозные влияния;  VA/QC – вентиляционно-перфузионное отношение;  SaO2 – насыщение гемоглобина 
артериальной крови кислородом; Hb – гемоглобин; KEK – кислородная емкость крови;  Er – эритроциты. Остальные обозначения см. на рис. 12 
и 13. 
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Evaluation of the dynamics of the functional state 

of respiration and blood circulation depending on the 

duration of a person’s stay in hyperbaria revealed that 

with incomplete and then full saturation of tissues with  

a gas medium, it was noted the phase change of the OOB, 

CO2OB and the mentioned systems variables. We have 

singled out [22,36,24] the phases of initial and relatively 

stable adaptation, initial decompensation (maladaptation) 

and re-adaptation (during and after decompression)  

(Fig. 16).  

The influence of one or another factor of 

hyperbaria or their complex causes a forced deviation of 

physiological variables from the ground norm, which in 

essence, reflects tension of this physiological function 

regulation, which seeks to restore disturbed equilibrium, 

but due to the constant exposure to extreme conditions, it 

occurs in intermediate position. 

Оценка динамики функционального 

состояния дыхания и кровообращения в зависимости 

от сроков пребывания человека при гипербарии 

позволила выявить, что при неполном, а затем полном 

насыщении тканей газовой средой отмечалась 

фазность изменений параметров КРО, УРО  

и указанных систем. Нами выделены [22,36,24] фазы 

начальной и относительно устойчивой адаптации, 

начальной декомпенсации (дезадаптации)  

и реадаптации (во время и после декомпрессии) (рис. 

16).  

Влияние того или иного фактора гипербарии 

или их комплекса вызывает вынужденное отклонение 

физиологических параметров от наземной нормы, что 

в сущности отражает напряженность регуляции 

данной физиологической функции, стремящейся 

восстановить нарушенное равновесие, но в связи  

с постоянным воздействием экстремальных условий, 

находящей промежуточное положение. 

Fig. 16. Dependence of the duration of the phases of adaptation of the respiratory and circulatory systems of a person on the manifestation of hyperbaric 
factors: 1 - duration of the initial adaptation phase in hours; 2 - duration of the phase of relatively stable adaptation in days; ρ - pressure of the environment; 
H - depth; - density of the respiratory environment; PIO2 - partial pressure of oxygen in the inhaled environment. 

Рис. 16 Зависимость продолжительности фаз адаптации систем дыхания и кровообращения человека от выраженности  факторов гипербарии:  
1 – продолжительность фазы начальной адаптации в часах; 2- длительность фазы относительно устойчивой адаптации в сутках; P – давление 
коружающей среды; H – глубина; - плотность дыхательной среды; PIO2 – парциальное давление кислорода во вдыхаемой среде. 

Taking into account phasing adaptation to 

hyperbaria allowed to reveal that dynamic equilibrium 

between the adverse effects of the hyperbaric 

microclimate and compensatory reactions of the body 

(relatively stable adaptation) was observed at each 

exposure at 0.25-0.5 MPa. The proximity in the direction 

and manifestation of the responses allows to admit  

a possibility of formation of a new functional level 

(“hyperbaric” norm) of respiration, blood circulation, 

oxygen and carbon dioxide regimes of the body in 

aquanauts. 

When analyzing the characteristics of the 

dynamics and nature of responses to nitric hyperbaria, the 

question arises of the possibility of adapting the human 

body to these conditions and its physiological essence. 

General mechanism of such adaptation is the formation of 

a new organization of the functional respiratory system 

that meets the needs of the moment, provides an adaptive  

Учет фазности адаптации к гипербарии 

позволил выявить, что динамическое равновесие 

между неблагоприятным действием 

гипербарического микроклимата и компенсаторными 

реакциями организма (относительно устойчивая 

адаптация) наблюдалось при каждой из экспозиций 

при 0.25-0.5 МПа. Близость по направленности  

и выраженности ответных реакций позволяет считать 

вероятным формирование у акванавтов  нового 

функционального уровня («гипербарической» нормы) 

дыхания, кровообращения, кислородного  

и углекислотного режимов организма.  

При анализе особенностей динамики  

и характера ответных реакций на азотную 

гипербарию возникает вопрос  о возможности 

адаптации организма человека к этим условиям и ее 

физиологической сущности. Общим механизмом 

такой адаптации является формирование  новой  
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effect and determines the resulting inverse afferentation 

about its sufficiency or insufficiency [46,44].  

Probably adaptation to hyperbaria should be 

considered indirect, since it is represented by a number of 

complexes of adaptive reactions to individual factors, 

which as a whole constitutes a hyperbaric effect. 

Adaptation to each of these factors has a different 

physiological meaning: to factors that the body did not 

meet during evolution (hyperoxia, increased partial 
nitrogen pressure), the adaptation is non-specific, most 

likely it is adaptation to the physiological reactions that 

arose as a result of the action of the mentioned factors; to 

other factors familiar to the body (increased resistance in 

the airways, increased PCO2, temperature changes), 

development of specific compensatory mechanisms is 

possible. 

Among the adaptive reactions of the organism to 

hyperbaria, it can be distinguished as physiologically 

appropriate (limiting the delivery to tissues of the excess 

O2 coming to the lungs, compensating the effect of the 

increased density of the respiratory medium), and 

inappropriate ones, the cause of which was appropriate 

(retention of CO2 in the body). In general, until the dose of 

unusual factors (increased partial pressures of O2 and N2), 

determined by their concentration and exposure time, 

exceeds the permissible limits, and the response will be 

within physiological fluctuations, we can assume the 

presence of adaptation to a specific combination of 

hyperbaric factors. Taking into account the effects caused 

by the chronic effects of sub-narcotic nitrogen 

concentrations (decreased mental performance), it was 

found that adaptation to hyperbaria in the pressure range 

up to 0.5 MPa provides vital activity in a narrowed range 

of the body's functional reserves. 

Special attention should be paid to changes in the 

functional state of the organism that are observed during 

and after decompression (phase of re-adaptation). These 
shifts are a reflection of the total adverse effect of 

hyperbaric conditions and are characterized by 

asthenization, the severity of which depends on the 

magnitude of the previous pressure. During this period, in 

response to decompression effects, the stress of which is 

manifested in pressure drops, the composition of the 

respiratory mixture, and supersaturation of the body 

tissues with indifferent gases, the regulation of function 

occurs at many levels, including systems that regulate 

respiratory gas mass transfer. Return of the OOB and 

CO2BO variables to the pre-compression values is 

accompanied by lability of the respiration ventilatory 

indicators, heart rate, signs of myocardial contractility 

worsening, changes in pumping function of the heart, 

which was especially noticeable during physical load. The 

overall decrease of physical performance is probably also 

associated with microcirculatory disorders caused by 

asymptomatic intravascular gas bubbles [13].  

These data served as the basis for further studies 

of the functional reserves of the body, the time of their full 

recovery and the possibility of accelerating rehabilitation 

after hyperbaria. One of the ways to adequately influence 

the process of re-adaptation is the use of hypobarium. 

Moreover, in addition to enhancing nonspecific resistance 

to extreme factors achieved by the method of stepwise 

mountain adaptation [20], conditions arise for improving 

the elimination of inert gases (“stagnant” areas with 
reduced perfusion), additional opening and growth of 

tissue capillaries, and removal of the influence of the 

hyperoxia chronic effects. Studies of the functional state of  

организации функциональной системы дыхания, 

отвечающей запросам данного момента, 

обеспечивающей приспособительный эффект  

и определяющей результирующую обратную 

афферентацию о его достаточности или 

недостаточности [46,44].  

Адаптацию к гипербарии следует считать, 

вероятно, косвенной, поскольку она представлена 

рядом комплексов приспособительных реакций  
к отдельным факторам, составляющим  

в целом гипербарическое воздействие. Адаптация  

к каждому из этих факторов имеет различный 

физиологический смысл: к факторам, с которым 

организм в процессе эволюции не встречался 

(гипероксия, повышенное парциальное давление 

азота), адаптация носит неспецифический характер, 

скорее всего это адаптация к тем физиологическим 

реакциям, которые возникли в результате действия 

упомянутых факторов; к другим факторам, 

привычным для организма (повышенное 

сопротивление в дыхательных путях, увеличение 

РСО2, перепады температуры), возможно развитие 

специфических компенсаторных механизмов. 

Среди адаптивных реакций организма на 

гипербарию можно выделить как физиологически 

целесообразные (ограничение доставки к тканям 

избыточно поступающего в легкие О2, компенсация 

влияния повышенной плотности дыхательной среды), 

так и нецелесообразные, причиной которых явились 

целесообразные (ретенция СО2 в организме). В целом 

до тех пор, пока доза необычных факторов 

(повышенные парциальные давления О2 и N2), 

определяемая их концентрацией и временем 

воздействия, не превысит допустимых границ,  

а ответные реакции будут находиться в пределах 

физиологических колебаний, можно предполагать 

наличие адаптации к конкретному сочетанию 
факторов гипербарии. С учетом эффектов, 

вызываемых хроническим воздействием 

субнаркотических концентраций азота (снижение 

умственной работоспособности), установлено, что 

адаптация к гипербарии в диапазоне давлений до 0,5 

МПа обеспечивает жизнедеятельность в суженном 

диапазоне функциональных резервов организма. 

Особого внимания заслуживают те 

изменения функционального состояния организма, 

которые наблюдаются в период и после декомпрессии 

(фаза реадаптации). Эти сдвиги являются отражением 

суммарного неблагоприятного действия 

гипербарических условий и характеризуются 

астенизацией, выраженность которой зависит от 

величины предшествующего давления.   В этот период 

в ответ на декомпрессионное воздействие, 

стрессорность которого проявляется в перепадах 

давления, состава дыхательной смеси, пересыщением 

тканей организма индифферентными газами, 

происходит перестройка регуляции функции на 

многих уровнях, в том числе и систем, регулирующих 

массоперенос респираторных газов. Возвращение 

параметров КРО и УРО к докомпрессионным 

величинам сопровождается лабильностью 

вентиляторных показателей дыхания, сердечного 

ритма, признаками ухудшения сократимости 

миокарда, изменениями насосной функции сердца, 
что особенно было заметно при физической нагрузке. 

Общее снижение физической работоспособности, 

вероятно, связано и с расстройствами  
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the organism of divers who went through a training cycle 

at an increasing exponential exposure at altitudes up to 

4000 m (based on the Elbrus Medical and Biological 

Station of the A.A.Bogomolets Institute of Physiology, NAS 

of Ukraine), revealed a decrease in the physiological cost 

of physical work and improvement in special working 

capacity, which indicates the advisability of using 

adaptation to hypobaria to accelerate re-adaptation after 

hyperbaria. 
Our [24] studies of human labor activity under 

the cooling effect of water revealed stressful effect of 

diving into water, which leads to significant changes in the 

regulation of visceral systems and shifts in their functional 

state, which subsequently was confirmed [39,10,19]. The 

significance of this syndrome for a human body under 

conditions of complete saturation with a hyperbaric gas 

environment, in particular, for a mass transfer system of 

respiratory gases, the speed and completeness of the 

restoration of the initial state after diving, as well as the 

influence of the frequency of dives on accelerating the 

development of maladaptation, are still to be studied. 

Despite the solution of a number of fundamental 

problems in the field of underwater physiology described 

in this paper, there are much more issues that deserve 

close attention. In particular, among the first can be called 

studies of the mechanisms of regulation of gas homeostasis 

in conditions of compression and decompression pressure 

drops, hyperbaric hypoxia and hypercapnia. This 

determines the need for experimental determination of the 

effect of a multicomponent gas medium on respiration, 

blood circulation, blood gas transport function, the 

exchange of water and electrolytes with their complex 

neuroendocrine regulation. Considerable attention is 

required to study ways to increase adaptive reserves and 

the body's resistance to hyperbaria, prevention of adverse 

disorders in divers: specific (training for hyperbaric 

effects, a specific set of living conditions and components 
of the respiratory environment) and non-specific (training 

in high altitude conditions).  

Studying the peculiarities of individual reactions 

of the human body to isolated factors of a hyperbaric 

environment (increased partial pressures of O2, CO2 and 

N2, lowered PO2, pressure or resistance differences in the 

airways, and ambient temperature) will allow us to 

estimate their specific contribution to the complex of 

changes caused by increased gas and water pressure  

environment, and optimize selection of divers. 

CONCLUSIONS 

Under conditions of a moderately hyperoxic 

hyperbaric medium with a density up to 6.4 g/l, the 

organism’s oxygen regime is characterized by an increased 

rate and intensity of O2 intake into the alveoli, a reduced 

rate and intensity of its transport by arterial and mixed 
venous blood; increased PO2 in the alveoli and arterial 

blood, as well as reduced PO2 of mixed venous blood. 

The regime of CO2 transport in the body at 

hyperbaria is characterized by a reduced rate of CO2 

removal by arterial and mixed venous blood, close to the 

normal rate of CO2 elimination from the lungs, increased 

PCO2 in arterial and mixed venous blood, alveolar gas, and 

changes in acid-base equilibrium towards respiratory 

acidosis.  

The main respiratory mechanisms of regulating 

the body's oxygen regimes at hyperbaria are an increase in  

микроциркуляции, вызванными бессимптомными 

внутрисосудистыми газовыми пузырьками [13]. 

Эти данные послужили основанием 

дальнейших исследований функциональных резервов 

организма, времени их полного восстановления  

и возможности ускорения реабилитации после 

гипербарии. Одним из путей адекватных воздействий 

на процесс реадаптации является применение 

гипобарии. При этом помимо усиления 
неспецифической резистентности к экстремальным 

факторам, достигаемым с помощью метода 

ступенчатой высокогорной адаптации [20], 

возникают условия для улучшения элиминации из 

организма («застойные» участки с пониженной 

перфузией) инертных газов, дополнительного 

раскрытия и роста тканевых капилляров, снятия 

эффектов хронического действия гипероксии. 

Исследования функционального состояния организма 

водолазов, прошедших цикл тренировок  

в увеличивающейся экспоненциально экспозицией на 

высотах до 4000 м (на базе Эльбрусской медико-

биологической станции Института физиологии им. 

А.А. Богомольца НАН Украины), позволили выявить 

снижение физиологической стоимости физической 

работы и улучшение специальной работоспособности, 

что свидетельствует о целесообразности 

использования адаптации к гипобарии для ускорения 

реадаптации после гипербарии. 

Наши [24] исследования трудовой 

деятельности человека в условиях охлаждающего 

действия воды выявили стрессорное действие 

погружения в воду, приводящее к значительным 

изменениям в регуляции висцеральных систем  

и сдвигам их функционального состояния, что  

в дальнейшем нашло подтверждение [39,10,19]. 

Значение такого синдрома  для организма человека, 

находящегося в условиях полного насыщения 
гипербарической газовой средой, в частности, для 

системы массопереноса респираторных газов, 

скорость и полнота восстановления исходного 

состояния после погружения, а также влияние 

частоты спусков на ускорение развития дезадаптации 

еще подлежат изучению. 

Несмотря на решение ряда фундаментальных 

задач в области подводной физиологии, изложенное  

в настоящей работе, вопросов, заслуживающих 

пристального внимания, значительно больше.  

В частности, в числе первых могут быть названы 

исследования механизмов регуляции газового 

гомеостаза в условиях компрессионных  

и декомпрессионных перепадов давления, 

гипербарических гипоксии и гиперкапнии. Это 

определяет необходимость экспериментального 

определения влияния многокомпонентной газовой 

среды на дыхание, кровообращение, 

газотранспортную функцию крови, обмен воды  

и электролитов с их сложной нейроэндокринной 

регуляцией.  Значительно внимания требуют 

исследования путей повышения адаптационных 

резервов и резистентности организма к гипербарии, 

профилактики неблагоприятных расстройств  

у водолазов: специфических (тренировки  

к гипербарическим воздействиям, конкретному 

комплексу условий обитания и компонентов 
дыхательной среды) и неспецифических (тренировки 

в условиях высокогорья). Изучение особенностей 

индивидуальных реакций организма человека на  
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physiological dead airspace, a decrease in the proportion 

of alveolar ventilation in lungs, a decrease in the rate of O2 

diffusion through the alveolar-capillary barrier, an 

increase in the unevenness of ventilation-perfusion 

relationships in the lungs, a decrease in pulmonary 

capillary blood flow, and an increase of the blood shunting 

in lungs. 

The leading hemodynamic mechanisms of the 

oxygen regimes regulation in hyperbaric conditions 
include a decrease in the volumetric rate of the blood flow, 

stroke volume and, to a lesser extent, a decrease of the 

heart rate. 

The increased partial pressure of O2 in the 

hyperbaric respiratory environment is the cause of 

reactions aimed at reducing the penetration of O2 to 

tissues, however, they also lead to a decrease of CO2 

elimination from the body. An additional effect of 

increased density of the nitrogen-oxygen respiratory 

medium leads to alveolar hyperventilation, decrease of the 

heart pumping function and hypercapnia. 

For a pressure range of 0.25-0.5 MPa of the 

nitrogen-oxygen medium, the factors of hyperbaria in 

terms of their effect on the functional respiratory system 

and modes of the respiratory gases transport in the body 

locate in the following sequence: compression and 

temperature stress, hyperoxia, increased density, nitrogen 

partial pressure and temperature of the respiratory 

environment, hypodynamia. 

Adaptation to hyperbaria has a non-specific 

character and phase structure: there are differentiated 

phases of initial and relatively stable adaptation, initial 

decompensation and re-adaptation to normobaric 

conditions. Duration of the first phase increases with 

increasing nitrox pressure. The severity of asthenic 

syndrome in the phase of re-adaptation and its duration 

depends on the intensity of exposure to each of the factors 

of hyperbaria. 
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изолированные факторы гипербарической среды 

(повышенные парциальные давления О2, СО2, N2, РО2, 

перепады давления или сопротивления  

в дыхательных путях, температуры среды) позволит 

оценить их удельный вклад в комплекс изменений, 

вызываемых повышенным давлением газовой  

и водной среды, и оптимизировать отбор водолазов.

ВЫВОДЫ 

В условиях умеренно гипероксической 

гипербарической среды плотностью до 6.4 г/л 

кислородный режим организма характеризуется 

увеличенными скоростью и интенсивностью 

поступления О2 в альвеолы, сниженными скоростью  

и интенсивностью его транспорта артериальной  

и смешанной венозной кровью; повышенным РО2  

в альвеолах и артериальной крови, а также 

сниженным РО2 смешанной венозной крови. 

Режим транспорта СО2 в организме при 

гипербарии характеризуется сниженной скоростью 

выведения СО2 артериальной и смешанной венозной 

кровью, близкой к нормальной скоростью 

элиминации СО2 из легких, повышенным РСО2  

в артериальной и смешанной венозной крови, 

альвеолярном газе, сдвигами кислотно-основного 

равновесия в сторону респираторного ацидоза. 
Основными респираторными механизмами 

регуляции кислородных режимов организма при 

гипербарии являются увеличение физиологического 

мертвого дыхательного пространства, снижение доли 

альвеолярной вентиляции в легочной, уменьшение 

скорости диффузии О2 через альвеоло-капиллярный 

барьер, усиление неравномерности вентиляционно-

перфузионных отношений в легких, снижение 

легочного капиллярного кровотока  и возрастание 

шунтирования крови в легких. 

К ведущим гемодинамическим механизмам 

регуляции кислородных режимов в гипербарических 

условиях относятся снижение объемной скорости 

кровотока, ударного объема и, в меньшей степени, 

урежение сердечного ритма.   

Повышенное парциальное давление О2  

в гипербарической дыхательной среде является 

причиной реакций, направленных на уменьшение 

проникновения О2 к тканям, однако они же 

одновременно приводят к ухудшению выведения из 

организма СО2. Дополнительное влияние повышенной 

плотности азотно-кислородной дыхательной среды 

ведет к альвеолярной гипервентиляции, снижению 

насосной функции сердца и гиперкапнии. 

Для диапазона давлений 0.25-0.5 МПа азотно-

кислородной среды факторы гипербарии по силе их 

действия на функциональную систему дыхания  

и режимы транспорта респираторных газов  
в организме располагаются в следующей 

последовательности: компрессионный  

и температурный стресс, гипероксия, повышенные 

плотность, парциальное давление азота  

и температура дыхательной среды, гиподинамия. 

Адаптация к гипербарии имеет 

неспецифический характер и фазную структуру: 

различаются фазы начальной и относительно 

устойчивой адаптации, начальной декомпенсации  

Длительность первой фазы увеличивается с ростом 

давления нитрокса. Выраженность астенического 
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и реадаптации к нормобарическим условиям. 

синдрома в фазе реадаптации и ее продолжительность 

зависят от интенсивности  воздействия каждого из 

факторов гипербарии. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The aim of this work is to determine the dynamics of nitrogen saturation in small laboratory animals. Nitrogen was chosen as a model gas in this study 
because of its availability and characteristics, as it is not metabolised and is subject to passive diffusion. By subjecting different species of animals to 
hyperbaric exposures of increasing time and pressure, the study aimed to identify how rapid a decompression was possible to achieve an outcome that saw 
50% of the animals surviving the ensuing acute decompression sickness. 
The basic parameters of hyperbaric exposure - pressure and time - made it possible to describe the saturation phenomena on the basis of partial saturation 
periods and to show whether a small animal organism can be considered as a single compartment model. 
Keywords: decompression sickness, small laboratory animals, survival rate of 50%, species specificity. 

Praca ma na celu określenie dynamiki saturacji ustroju azotem u małych zwierząt laboratoryjnych. Wybór azotu jako gazu modelowego w omawianych 
badaniach został dokonany ze względu na dostępność i cechy tego gazu, który nie jest metabolizowany i podlega w ustroju dyfuzji biernej. Celem pracy było 
określenie przeżywalności zwierząt zbliżonej do 50% w następstwie ostrej choroby ciśnieniowej wywołanej szybką dekompresją po ekspozycji hiperbarycznej, 
przy najmniejszej wielkości ciśnienia dla każdego gatunku badanych zwierząt. 
Podstawowe parametry ekspozycji hiperbarycznych – ciśnienie i czas, umożliwiły opisanie zjawiska saturacji w oparciu o okresy połowicznego nasycenia 
(ustroju) oraz wykazanie czy ustrój małych zwierząt może być rozpatrywany jako model jednokompartmentowy. 
Słowa kluczowe: choroba ciśnieniowa, małe zwierzęta laboratoryjne, przeżywalność 50%, odrębności gatunkowe. 

Целью работы является определение динамики насыщения организма азотом у мелких лабораторных животных. Выбор азота в качестве 
модельного газа в данном исследовании был сделан по причине доступность и свойства этого газа, которые не участвует в обменен веществ и не 
подлежит пассивной диффузии в организме. Целью работы было определение выживаемости животных, приближенной к 50 % в результате острой 
декомпрессионной болезни, вызванной быстрой декомпрессией после гипербарической экспозиции при наименьшем значении давления у каждого 
вида испытуемых животных. 
Основные параметры гипербарической экспозиции - давление и время - позволили описать явление насыщения на основании периодов 
половинного насыщения (организма) и определение, может ли организм мелких животных рассматриваться к качестве однокомпартментной 
модели. 
Ключевые слова: декомпрессионная болезнь, мелкие лабораторные животные, выживаемость 50 %, видовые различия. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Dynamik der Stickstoffsättigung bei kleinen Labortieren zu bestimmen. Die Wahl von Stickstoff als Modellgas in dieser Studie 
wurde aufgrund der Verfügbarkeit und der Eigenschaften dieses Gases getroffen, das nicht metabolisiert wird und einer passiven Diffusion im System 
unterliegt. Ziel der Studie war es, die Überlebensrate von Tieren rund 50% als Folge einer akuten Druckkrankheit zu bestimmen, die durch schnelle 
Dekompression nach hyperbarer Exposition bei niedrigstem Druck für jede untersuchte Tierart verursacht wurde. 
Die Eckdaten der hyperbaren Exposition - Druck und Zeit - ermöglichten es, das Sättigungsphänomen anhand von halben Sättigungsperioden zu beschreiben 
und zu zeigen, ob der Organismus von Kleintieren als Ein-Abteilungs-Modell betrachtet werden kann. 
Schlüsselwörter: Druckkrankheit, kleine Labortiere, Überlebensrate von 50%, Speziestrennungen. 

El objetivo del presente trabajo es determinar la dinámica de la saturación de nitrógeno en pequeños animales de laboratorio. La elección del nitrógeno como 
gas modelo en este estudio se debió a la disponibilidad y características de este gas, que no se metaboliza y está sujeto a difusión pasiva en el sistema. El 
objetivo del estudio fue determinar una tasa de supervivencia de animales cercana al 50% tras una enfermedad por descompresión aguda causada por la 
descompresión rápida tras la exposición hiperbárica, con la presión mínima para cada especie de animales examinados. 
Los parámetros básicos de la exposición hiperbárica -presión y tiempo- permitieron describir el fenómeno de saturación sobre la base de períodos de media 
saturación (sistema) y mostrar si el sistema de animales pequeños puede considerarse como un modelo de un único compartimiento. 
Palabras clave: enfermedad por descompresión, pequeños animales de laboratorio, tasa de supervivencia del 50%, separación de especies. 
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WSTĘP 

Dotychczasowe doniesienia dotyczące 
wydzielania azotu z ustroju człowieka i dużych zwierząt 
doświadczalnych oparte były na określeniu szybkości 
wydalania w następstwie podawania tlenu lub mieszaniny 
gazowej nie zawierającej azotu [1,5,7,10,14,17-
19,22,24,26,29,30,31,40]. Ze względu na przebieg procesu 
dystrybucji obojętnego gazu w ustroju, metody tej nie 
można zastosować w przypadku małych zwierząt.  

Już w XIX wieku używano różnych gatunków 
zwierząt w badaniach wpływu środowiska 
hiperbarycznego na reakcję zwierząt i na obniżenie 
ciśnienia. Badania były prowadzone przy zastosowaniu 
różnych ciśnień, różnych czasów ekspozycji i sposobów 
dekompresji, a także różnych mieszanin oddechowych. 
Mimo to, trudnym okazało się z interpretowanie wyników 
uzyskanych nawet na jednym gatunku zwierząt, nie 
mówiąc już o porównaniu i ocenie stopnia narażenia na 
chorobę ciśnieniową przedstawicieli różnych gatunków. 

Poszczególni badacze posługiwali się najczęściej 
jednym, bardzo rzadko kilkoma gatunkami zwierząt, nie 
stawiając za cel badań analizy właściwości gatunkowych  
w reakcji ustroju na warunki nadciśnienia. 

Jednym z częściej używanych w badaniu 
hiperbarii gatunków jest królik [6,18,24,25,27,28,37,39], 
także ustrój świnka morska [3,6,7,35], natomiast 
najczęściej przedmiotem badań były szczury [1,2,4-
13,19,29,30,33,34,35,38,39,41,42]. W badaniach 
stosowano też chomiki i myszy [2,3,5,6,21,25,29,31,32].  

Na podstawie przeglądu badań można wyciągnąć 
wniosek, że wrażliwość omawianych gatunków zwierząt 
była zbliżona w odniesieniu do toksycznego 
oddziaływania tlenu [5,7,8,10,14,18,19,21,36] 
narkotycznego oddziaływania gazów obojętnych  
[2-4,23,24,31,40), wrażliwości na gęstość mieszaniny 
oddechowej oraz stężenia CO2 [28], natomiast znaczne 
różnice występowały w podatności poszczególnych 
gatunków zwierząt na chorobę ciśnieniową w następstwie 
dekompresji nieadekwatnej do ustrojowych możliwości 
usunięcia gazu.  

W opisie objawów choroby ciśnieniowej  
u zwierząt stosowano nomenklaturę przyjętą w ocenie 
przypadków dekompresyjnych u ludzi [16-20]. Najczęściej 
wywoływano typ ostrej postaci choroby ciśnieniowej 
charakteryzujący się występowaniem objawów 
neurologicznych oraz postaci płucnej z ostrą niedomogą 
krążeniowo - oddechową. Natomiast objawy pierwszego 
typu ChC (bóle stawowo - mięśniowe – „bends”) były 
obserwowane jedynie u dużych zwierząt. 

W podsumowaniach autorzy podkreślali, że 
uzyskane wyniki nie mogą być próbą wyjaśnienia 
powstawania choroby ciśnieniowe u ludzi, bądź też nie 
mogą służyć do interpretacji wyników eksperymentów  
z udziałem ludzi, nie poszukiwali również analogii  
z innymi gatunkami zwierząt.  

Z przedstawionych materiałów wynika, że mimo 
obszernej bibliografii dotyczącej ekspozycji  
i hiperbarycznych małych zwierząt doświadczalnych nie 
zajmowano się określeniem dynamiki saturacji wyrażonej 
okresami pół nasycenia i analizą wyników różniących te 
wartości dla poszczególnych gatunków.  

INTRODUCTION 

Previous reports on nitrogen release from the 
human body and large experimental animals were based 
on the determination of the rate of excretion following 
administration of oxygen or a gas mixture containing no 
nitrogen [1,5,7,10,14,17-19,22,24,26,29,30,31,40]. Due to 
the inert gas distribution process in the system, this 
method cannot be used for small animals.  

As early as the 19th century, various animal 
species were used to study the influence of the hyperbaric 
environment and the impact that exposure had on their 
organism once the pressure was reduced. The studies were 
carried out using different pressures, exposure times, 
decompression methods and breathing mixes. 
Nevertheless, it proved difficult to interpret the results 
obtained even on a single animal species, not to mention 
the comparison and evaluation of the degree of risk of 
decompression sickness of different species. 

In most cases, researchers used one, very rarely 
several species of animals and did not aim at analysing 
species properties in the reaction of the system to 
conditions of overpressure. One of the most frequently 
used species in hyperbaric studies is the rabbit [6,18,24, 
25,27,28,37,39], or guinea pig [3,6,7,35], whereas rats [1,2, 
4-13,19,29,30,33,34,35,38,39,41,42] were the most 
frequently studied species [1,2,4-13,19,29,30, 33,34,35,38, 
39,41,42]. Hamsters and mice were also used in research 
[2,3,5,6,21,25,29,31,32].  

On the basis of the review of the studies, it can be 
concluded that the sensitivity of the animal species 
concerned was similar as regards toxic effects of oxygen 
[5,7,8,10,14,18,19,19,21,36), narcotic effects of inert gases 
[2-4,23,24,31,40], sensitivity to density of the breathing 
mixture and CO2 concentration [28], while there were 
significant differences in the susceptibility of each animal 
species to decompression sickness owing to variations in 
their body's ability to remove gas.  

In the description of the symptoms of pressure 
disease in animals, the nomenclature adopted in the 
evaluation of decompression cases in humans [16-20] was 
used. The most frequently induced type of acute form of 
decompression sickness was characterised by 
neurological symptoms and pulmonary form with acute 
circulatory and respiratory insufficiency. However, 
symptoms of the first ChC type (joint and muscle pain – 
“bends") were observed only in large animals. 

In the conclusions, the authors stressed that the 
obtained results cannot be considered as an attempt to 
explain the onset of decompression sickness in humans, 
nor can they be used to interpret the results of 
experiments with humans, or seek analogies with other 
animal species. 

It would appear that despite an extensive 
bibliography on hyperbaric exposures on small 
experimental animals, no research had been carried out to 
determine the saturation dynamics expressed in periods of 
half saturation and to analyse the results differentiating 
these values for particular species.  

OBJECTIVE 

The aim of the study was to determine the 
survival rate of animals close to 50% at the lowest 
pressure level for each species of tested animals. 
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CEL PRACY 

Badania miały na celu określenie wartości 
przeżywalności zwierząt zbliżonej do 50% przy 
najmniejszej wielkości ciśnienia dla każdego gatunku 
badanych zwierząt. 

MATERIAŁ I METODY 

Do badań użyto 5 gatunków zwierząt:  
 króliki 24 sztuki 
 świnki morskie 37 sztuk 
 szczury 37 sztuk 
 chomiki 41 sztuk 
 myszy 47 sztuk 

Były to dojrzałe zwierzęta obojga płci. Zwierzęta 
poddawane były działaniu hiperbarii powietrznej  
w komorze ciśnieniowej o pojemności 200 dm3 oraz  
w komorze o pojemności 8 dm3. Ciśnienie podnoszono  
z prędkością od 1 - 3 atn/min. do zakładanych wartości. 
Dekompresję prowadzono w sposób ciągły w czasie jednej 
minuty dla wszystkich badanych zwierząt. W czasie badań 
temperaturę w komorze utrzymywano w przedziale od 18 
do 22oC. Wentylację komory przeprowadzano okresowo, 
aby w stężenia CO2 nie przekraczało 1%. Podczas 
ekspozycji liczba najmniejszych zwierząt w komorze nie 
przekraczała 4 osobników.  

Określano: 
 próg przeżywalności (ciśnienie - czas 

ekspozycji), 
 próg przeżywalności dla p=9 atn (czas 

ekspozycji). 

MATERIAL AND METHODS 

The research was conducted on 5 animal species:  
 rabbits – 24 
 guinea pigs – 37 
 rats – 37 
 hamsters – 41 
 mice – 47 

These were mature animals of both sexes. The 
animals were treated with air hyperbaria in a pressure 
chamber with a capacity of 200 dm3 and in a chamber with 
a capacity of 8 dm3. The pressure was increased at a rate of 
1-3 atm/minute to the assumed values. Decompression 
was carried out continuously for one minute on all the 
examined animals. During the experiments the 
temperature in the chamber was maintained within the 
range from 18 to 22oC. Ventilation of the chamber was 
carried out periodically, in order not to exceed 1% of CO2 
concentration. During exposure, the number of the 
smallest animals in the chamber did not exceed  
4 specimens. The determined parameters: 

 survival threshold (pressure – exposure 
time), 

 survival threshold for p=9 atm (exposure 
time).
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Tab. 1. 

The values of pressure and saturation time of a mouse’s organism with nitrogen determining the survival threshold at one minute decompression. 

Wartości ciśnienia i czasu saturacji ustroju myszy azotem wyznaczające próg przeżywalności przy jedno minutowej dekompresji. 

E
x

p
o

su
re

 

W
e

ig
h

t  

A
v

e
ra

g
e

 w
e

ig
h

t 

N
u

m
b

e
r  

F
a

ll
e

n
 s

to
ck

 

P
ro

d
u

ct
 

f1
x

’
1

 

D
e

v
ia

ti
o

n
 

fr
o

m
 

m
e

a
n

 v
a

lu
e

 

x
’

1
 -

 M
 

S
q

u
a

re
s 

o
f 

d
e

v
ia

ti
o

n
s  

x
’

1
 -

 M
2

 

T
h

e
 

p
ro

d
u

ct
 

o
f 

th
e

 s
q

u
a

re
s 

o
f 

 

d
e

v
ia

ti
o

n
s 

a
n

d
 

n
u

m
b

e
rs

 

f1
x

’
1

 -
 M

2
 

S
a

tu
ra

ti
o

n
 

p
re

ss
u

re
 

a
tm

 

S
a

tu
ra

ti
o

n
 t

im
e

 

m
in

 

S
u

rv
iv

a
l 

ra
te

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

22,30 

25,40 

23,80 

23,83 3 0 71,50 -1,27 1,61 4,84 13,8 20 

2 

26,20 

27,00 

22,00 

25,07 3 0 75,20 -0,03 0,001 0,003 13,6 25 

3 

26,30 

25,00 

24,60 

25,30 3 0 75,90 +0,2 0,04 0,12 13,4 30 

4 

27,10 

25,00 

23,20 

25,10 3 0 75,30 0,0 0,0 0,0 13,2 25 

5 

24,20 

23,60 

27,20 

25,0 3 0 75,0 -0,1 0,01 0,03 13,0 25 

6 

22,80 

25,60 

24,20 

24,20 3 0 72,60 -0,9 0,81 2,43 12,8 25 - 

7 

26,50 

25,00 

24,50 

25,33 3 0 76,0 +0,23 0,053 0,159 12,6 20 - 

8 

24,40 

26,20 

26,50 

25,70 3 0 77,10 +0,6 0,36 1,08 12,2 30 - 
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Tab. 1. cont. 

The values of pressure and saturation time of a mouse’s organism with nitrogen determining the survival threshold at one minute decompression. 

Wartości ciśnienia i czasu saturacji ustroju myszy azotem wyznaczające próg przeżywalności przy jedno minutowej dekompresji. 

9 

27,00 

22,50 

26,30 

25,27 3 2 75,80 +0,17 0,029 0,087 12,1 35 +- 

10 

25,60 

24,80 

26,60 

25,66 3 2 77,0 +0,56 0,314 0,941 12,0 35 +- 

11 

24,60 

24,80 

25,40 

24,93 3 2 74,80 -0,17 0,029 0,087 12,0 30 +- 

12 

23,80 

23,20 

26,40 

24,46 3 2 73,40 -0,64 0,410 1,229 12,0 25 +- 

13 

23,40 

22,70 

27,00 

24,37 3 1 73,10 -0,73 0,533 1,599 12,0 40 +- 

14 

25,60 

25,40 

25,80 

24,40 

26,70 

26,50 

26,20 

26,60 

25,9 8 5 207,20 +0,80 0,64 1,92 12,4 30 +- 
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Próg przeżywalności dla myszy charakteryzują 
wartości ciśnienia i czasu p=12,4 atn i t=30 minut. 

The survival threshold for mice is characterised 
by pressure and time values of p=12.4 atm and t=30 
minutes. 

Tab. 2 

The values of pressure and saturation time of a hamster organism with nitrogen determining the survival threshold for one minute decompression (columns 
as in the previous table). 

Wartości ciśnienia i czasu saturacji ustroju chomika azotem wyznaczające próg przeżywalności przy jednominutowej dekompresji.(oznaczenia kolumn jak 
tabeli poprzedniej). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 65,25 
70,00 
68,50 
65,00 

67,19 4 0 268,75 -1,47 2,16 8,64 7,6 60 + 

2 70,20 
64,00 
65,00 
65,20 

66,10 4 0 264,40 -2,56 6,55 26,21 7,6 70 + 

3 65,30 
70,40 
68,00 
58,80 

65,63 4 0 262,50 -3,03 9,18 36,72 7,6 80 + 

4 65,50 
63,60 
65,00 
70,20 

66,07 4 0 264,30 -2,59 6,71 26,83 7,6 90 + 

5 65,70 
62,00 
68,40 
67,20 

65,83 4 1 263,30 -2,83 8,01 32,03 7,8 90 +- 

6 65,00 
68,20 
58,20 
61,25 

63,16 4 1 252,65 -5,50 30,25 121,00 8,0 90 +- 

7 68,50 
80,00 
71,25 
68,40 

72,04 4 1 288,15 +3,38 11,42 45,70 8,1 80 +- 

8 65,20 
80,40 
81,25 
64,50 
68,70 
80,20 
70,00 
68,20 
70,00 
68,80 
72,40 
80,30 
81,20 

73,16 13 7 951,15 +4,50 20,25 263,25 8,1 90 +- 
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Próg przeżywalności dla świnek morskich 
charakteryzują wartości ciśnienia i czasu p=6,4 atn  
i t = 160 minut. 

The survival threshold for hamsters is 
characterised by pressure and time values of p=9.1 atm 
and t = 90 minutes. 

Tab. 3 

The values of pressure and saturation time with nitrogen for rats determining the survival threshold in relation to one minute decompression (columns as in 
the previous table). 

Wartości ciśnienia i czasu saturacji ustroju królika azotem wyznaczające próg przeżywalności przy jedno minutowej dekompresji (oznaczenia kolumn jak 
tabeli poprzedniej). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 243 

230 
236,5 2 0 473,0 10,39 107,95 215,90 6,4 90 + 

2 235 
246 
260 

247,0 3 0 741,0 +0,11 0,01 0,03 6,4 120 + 

3 265 
233 

249,0 2 0 498,0 +2,11 4,45 8,90 6,6 90 + 

4 250 
268 
220 

246,0 3 0 738,0 -0,89 0,79 2,38 6,6 120 + 

5 264 
260 
258 

260,67 3 0 782,0 +13,11 171,87 515,61 6,6 130 + 

6 246 
254 
250 

250,0 3 0 750,0 +3,11 9,67 29,01 6,8 90 + 

7 220 
270 
248 

246,0 3 0 738,0 -0,89 0,79 2,38 6,4 130 + 

8 240 
260 
238 

246,0 3 0 738,0 -0,89 0,79 2,38 6,8 130 + 

9 220 
225 
246 

230,33 3 0 691,0 -16,56 274,23 822,70 7,0 130 + 

10 220 
270 

245,0 2 0 490,0 -1,89 3,57 7,14 6,7 120 + 

11 238 
256 

247,0 2 2 494,0 +0,11 0,01 0,02 7,6 130 - 

12 220 
267 
240 
250 
260 
245 
248 
272 

250,25 8 5 2002,0 +3,36 11,29 90,32 7,2 130 +- 

Próg przeżywalności dla królików 
charakteryzują wartości ciśnienia i czasu p=4,0 atn  
i t = 270 minut. 

The survival threshold for rats is characterised by 
pressure and time values of p=7,2 atm and t = 130 minutes. 
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Tab. 4 

Wartości ciśnienia i czasu saturacji ustroju świnki morskiej azotem wyznaczające próg przeżywalności przy jedno minutowej dekompresji (oznaczenia kolumn 
jak tabeli poprzedniej). 

The values of pressure and saturation time with nitrogen for guinea pigs determining the survival threshold for one minute decompression (columns as in the 
previous table). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 372 

378 
285 
292 
383 

342,0 5 0 1710 -11,37 129,28 646,38 6,2 160 + 

2 290 
282 
374 
367 
378 

338,2 5 0 1691 -15,17 230,13 1150,64 6,3 130 + 

3 286 
287 
358 
378 

325,0 4 4 1300 -28,37 804,86 3219,43 7,0 180 - 

4 380 
386 
375 
350 

372,75 4 3 1491 +19,38 375,58 1502,34 7,0 135 +- 

5 365 
350 
358 
388 

365,25 4 4 1461 +11,88 141,13 564,54 7,0 120 - 

6 367 
384 
366 
372 

372,25 4 4 1489 +18,88 356,45 1425,82 7,2 140 - 

7 373 
364 
368 
372 
386 
365 
280 
386 
283 
375 
370 
364 

357,15 12 7 4286 +3,79 14,36 172,37 6,4 160 +- 

Próg przeżywalności dla świnek morskich 
charakteryzują wartości ciśnienia i czasu p=6,4 atn  
i t = 160 minut. 

The survival threshold for guinea pigs is 
characterised by pressure and time values of p=6,4 atm 
and t = 160 minutes. 
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Tab. 5 

Wartości ciśnienia i czasu saturacji ustroju królika azotem wyznaczające próg przeżywalności przy jedno minutowej dekompresji (oznaczenia kolumn jak 
tabeli poprzedniej). 

The values of pressure and saturation time of a rabbit system with nitrogen determining the survival threshold at one minute decompression (columns as in 
the previous table). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 3400 

3450 
3425 2 0 6850 +45,56 2075,71 4151,43 3,2 180 + 

2 3200 
3500 

3350 2 0 6700 -29,44 866,71 1733,42 3,4 180 + 

3 3360 
3310 

3335 2 0 6670 -44,44 1974,91 3949,82 3,4 240 + 

4 3280 
3510 

3395 2 0 6790 +15,56 242,11 484,23 3,6 240 + 

5 3420 
3460 

3440 2 0 6880 +60,56 3667,51 7335,02 3,6 270 + 

6 3400 
3260 

3330 2 0 6660 -49,44 2444,31 4888,63 3,7 270 + 

7 3370 
3290 

3330 2 0 6660 -49,44 2444,31 4888,63 3,8 240 + 

8 3400 
3380 
3420 
3280 

3405 8 4 13620 +25,56 653,31 2613,24 4,0 270 +- 

9 3380 
3360 

3370 2 2 6740 +14,44 891,13 1782,26 4,2 270 - 

Próg przeżywalności dla królików 
charakteryzują wartości ciśnienia i czasu p=4,0 atn  
i t = 270 minut. 

The survival threshold for rabbits is 
characterised by pressure and time values of p=4,0 atm 
and t = 270 minutes. 

Fig. 1 Principle for determining a survival rate of approximately 50% for an animal at the longest exposure time using the example of a rabbit. 

Rys. 1 Zasada określania przeżywalności zwierzęcia zbliżona do 50% przy najdłuższym czasie ekspozycji na przykładzie królika. 

Na rysunku 1 przedstawiono na przykładzie 
królika sposób doświadczalnego wyznaczenia  
“krytycznych” parametrów powietrznych ekspozycji 
hiperbarycznych, tj. takich wartości, które odpowiadałyby 
przeżywalności zwierząt zbliżonej do 50%. “Krytyczne” 
parametry miały określić przy najniższej wartości 
ciśnienia najdłuższy wymagany czas ekspozycji, ponieważ 
jedynie w tym przypadku istnieje możliwość wyznaczenia 
i porównanie T 0,5 max dla poszczególnych gatunków 
zwierząt. Ustalenie tej wartości było jednym  
z podstawowych celów badań. Eksponencjalny charakter 
zjawiska saturacji skłonił do dużego różnicowania  

Figure 1 shows in the example of a rabbit  
a method of experimental determination of "critical" 
parameters of air hyperbaric exposure, i.e. values that 
would correspond to a 50% survival rate of the animals. 
"Critical" parameters were used to determine the longest 
required exposure time at the lowest pressure, because 
only in this case is it possible to determine and compare  
T 0.5 max for particular animal species. The determination 
of this value was one of the basic objectives of the study. 
The exponential character of the saturation phenomenon 
led to a considerable differentiation of time intervals. The 
correctness of choice for the survival of animals was  
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przedziałów czasowych. Prawidłowość wyboru 
określające jej przeżywalność zwierząt zbliżono do 50% 
potwierdzał wzrost śmiertelności zwierząt przy ciśnieniu 
wyższym niż przy progu przeżywalności (50%) przy tym 
samym czasie ekspozycji i przeżywanie przy niższym 
ciśnieniu, ale przedłużonym czasie saturacji.  

confirmed by an increase in mortality at a higher pressure 
than at the survival threshold (50%) with the same 
exposure time and survival at a lower pressure but 
extended saturation time.

Fig. 2 Distribution of critical pressure and time values for particular animal species. 

Rys. 2 Rozkład krytycznych wartości ciśnienia i czasu dla poszczególnych gatunków zwierząt. 

Na rysunku 2 przedstawiono w skali 
arytmetycznej krytyczne wartości ciśnienia i czasu 
wyznaczające przeżywalność zbliżoną do 50%. Wynika  
z niego, że najmniejsze ciśnienie ekspozycji zakończonej 
jedno minutową dekompresją toleruję królik (4,0 atn), 
następnie świnka morska, szczur, chomik i mysz - do 12,4 
atn. Wymagany czas ekspozycji, przy którym ginie około 
50% zwierząt jest najdłuższy dla królika i wynosi 270 
minut. Dla pozostałych gatunków zmniejsza się  
w następującym porządku: świnka morska, szczur, 
chomik, mysz.  

Figure 2 shows, on an arithmetic scale, the critical 
pressure and time values determining survival rates of 
approximately 50%. It indicates that the lowest exposure 
pressure ending in one minute decompression is tolerated 
by rabbits (4.0 atm), followed by guinea pigs, rats, 
hamsters and mice - up to 12.4 atm. The required exposure 
time, at which approximately 50% of the animals die, is the 
longest for rabbits and amounts to 270 minutes. For the 
other species it is reduced in the following order: guinea 
pig, rat, hamster, mouse.  

Fig. 3 Distribution of critical values of pressure and the longest saturation half-life. 

Rys. 3 Rozkład krytycznych wartości ciśnienia i najdłuższego półokresu saturacji. 
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Na rysunku 3 przedstawiono w skali 
arytmetycznej rozkład wartości przeżywalności zbliżonej 
do 50% w funkcji ciśnienia i najdłuższego półokresu 
saturacji 5 gatunków zwierząt. Wielkości pół okresu 
saturacji dla poszczególnych gatunków wynoszą od  
5 minut dla myszy do 45 minut dla królika.  

Oddziaływanie wysokiego ciśnienia podczas 
oddychania powietrzem powoduje saturację ustroju 
zwierząt azotem. Saturacja w warunkach transportu 
biernego ma przebieg eksponencjalny i po sześciu pół 
okresach uzyskuje wielkość 98,5%. Pozwala to na 
podstawie uzyskanych czasów ekspozycji na obliczenie 
T0,5 max dla poszczególnych gatunków zwierząt. Wartości 
te zostały przedstawione na rysunku 3, a rozkład 
wyznaczony wartościami T0,5 max jest analogiczny jak na 
rysunku 2, omówionym poprzednio. Uszeregowanie 
poszczególnych gatunków zwierząt na rysunkach 2 i 3 
wskazuje na zależność wielkości wyznaczających 
przeżywalność zbliżoną do 50% od ciężaru ciała.  

Figure 3 shows in an arithmetic scale the 
distribution of survival values close to 50% as a function of 
pressure and the longest saturation half-life of 5 animal 
species. The saturation half-life values for individual 
species range from 5 minutes for mice to 45 minutes for 
rabbits.  

The effect of high-pressure during breathing with 
air results in nitrogen saturation of the animal’s body. The 
saturation in passive transport conditions takes place on 
an exponential basis and after six half-lives it reaches 
98.5%. This allows to calculate T0.5 max for each animal 
species on the basis of the exposure times obtained. These 
values are shown in Figure 3, and the distribution 
determined by the T0.5 max values is analogous to Figure 
2, discussed previously. The classification of the individual 
animal species in Figures 2 and 3 indicates the dependence 
of the values determining survival rates close to 50% on 
body weight.  

Fig. 4 Distribution of average body weight and critical saturation pressure values. 

Rys. 4 Rozkład średnich wartości ciężaru ciała i krytycznych wartości ciśnienia saturacji.  

Na rysunku 4 przedstawiono w skali 
półlogarytmicznej rozkład tolerowanych ciśnień w funkcji 
średniego ciężaru ciała poszczególnych gatunków 
zwierząt. Wynika z niego, że wielkość tolerowanego 
ciśnienia pozostaje w zależności od masy ciała. Królik  
o największym średnim ciężarze ciała /3450 g/ toleruje 
w opracowanym modelu badań najmniejsze ciśnienie/ 
4,0 atn/, mysz o najmniejszym średnim ciężarze ciała 
/24,5 g/ - największe/12,4 atn/. Przedstawiciele 
pozostałych gatunków badanych zwierząt mieszczą się  
w wartościach pośrednich rozkładu “liniowego”. 

Figure 4 shows the distribution of tolerable 
pressures as a function of average body weight of 
individual animal species on a semi-logarithmic scale. It 
shows that the amount of the tolerated pressure remains 
dependent on the body weight. The rabbit with the highest 
mean body weight /3,450 g/ tolerates the lowest blood 
pressure /4.0 atm/, the mouse with the lowest mean body 
weight /24.5 g/ - the highest /12.4 atm/. The 
representatives of other animal species are included in the 
intermediate values of "linear" distribution. 
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Fig. 5 Distribution of average body weight and longest saturation half-life. 

Rys. 5 Rozkład średnich wartości ciężaru ciała i najdłuższego półokresu saturacji.  

Na rysunku 5 przedstawiono w skali 
półlogarytmicznej rozkład empirycznie wyznaczonego 
najdłuższego półokresu saturacji w funkcji ciężaru ciała 
poszczególnych gatunków zwierząt.  

Z wykresu wynika, że wartość najdłuższego 
półokresu saturacji jest wprost proporcjonalna do masy 
ciała. Największą wartość półokresu saturacji /45 minut/ 
ustalono dla królika /3450 g/, natomiast najmniejszą  
/5 minut/dla myszy/24,5 g/. Pozostałe gatunki badanych 
zwierząt mieszczą się w wartościach rozkładu “liniowego”. 

Opierając się na powyższym przedstawiono 
zależności między średnim ciężarem ciała zwierząt,  
a “ krytycznym” ciśnieniem ekspozycji.  

Rysunki 4 i 5 wskazują na wyraźny związek 
pomiędzy masą ciała a wartościami ciśnienia i czasu 
wyznaczającymi przeżywalność zbliżoną do 50%.  

Figure 5 shows the distribution of the longest 
empirically determined half-life of saturation as a function 
of the body weight of individual animal species on a semi-
logarithmic scale.  

The graph shows that the value of the longest 
saturation half-life is directly proportional to the body 
weight. The highest value of saturation half-life /45 
minutes / was determined for rabbits /3,450 g / and the 
lowest value / 5 minutes / for mice /24.5 g/. The other 
animal species were found to be within the "linear" 
distribution values. 

Based on the above, the relationships between 
the average body weight of the animals and the "critical" 
exposure pressure are presented.  

Figures 4 and 5 show a clear correlation between 
body weight and the pressure and time values determining 
survival rates close to 50%. 

Tab. 6 

Critical values of the saturation time of a rabbit's system with nitrogen determining the survival threshold at a constant saturation pressure = 9 atm. 

Krytyczne wartości czasu saturacji ustroju królika azotem wyznaczające próg przeżywalności przy stałej wartości ciśnienia saturacji = 9 atn. 

Exposure Body weight of 
researched 
animals 

Average 
body 
weight 

Experimentally 
established 
critical values 
of exposure 
time 

Survival 
rate 

Observed 
symptoms 

Comments 

1 3,370 10 minutes - Fallen within 
5 minutes 
from 
exposure 

2 3,460 

3,388.33 

9 minutes - as above 
3 3,490 8 minutes - as above 
4 3,420 7 minutes - as above 
5 3,330 6 minutes +- as above Time zone 

indicating animal 
survival rate close 
to 50% 

6 3,260 5 minutes + Survives 
with „bends” 
symptoms 
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Tab. 7 

Critical values of the saturation time of a guinea pig system with nitrogen determining the survival threshold at a constant saturation pressure = 9 atm. 

Krytyczne wartości czasu saturacji ustroju świnki morskiej azotem wyznaczające próg przeżywalności przy stałej wartości ciśnienia saturacji = 9 atn. 

Exposu
re 

Body weight of 
researched 
animals 

Average 
body 
weight 

Experimentally 
established critical 
values of exposure 
time 

Survival 
rate 

Observed 
symptoms 

Comments 

1 340,0 

341,87 

40 minutes - Fallen within 5 
minutes from 
exposure 

2 335,0 30 minutes - as above 
3 345,0 25 minutes - as above 
4 350,0 20 minutes - as above 
5 370,0 20 minutes - as above 
6 310,0 16 minutes +- Animal 

survives with 
severe 
symptoms of 
decompression 
sickness 

Time zone 
indicating animal 
survival rate close 
to 50% 

7 325,0 14 minutes +- Animals 
present 
„choke” 
symptoms 

8 360,0 10 minutes ++ Animals 
survive with 
decompression
s sickness 
symptoms 

Tab. 8 

Critical values of the saturation time of rats with nitrogen determining the survival threshold at a constant saturation pressure = 9 atm. 

Krytyczne wartości czasu saturacji ustroju szczura azotem wyznaczające próg przeżywalności przy stałej wartości ciśnienia saturacji = 9 atn. 

Exposure Body 
weight of 
researched 
animals 

Average 
body 
weight 

Experimentally 
established 
critical values of 
exposure time 

Survival rate Observed 
symptoms 

Comments 

1 245 
260 

244,06 

40 minutes - Fallen within 5 
minutes from 
exposure 

2 255 
220 

35 minutes - as above 

3 267 
225 

30 minutes - as above 

4 240 
238 

28 minutes - as above 

5 248 
254 

27 minutes - as above 

6 232 
246 

26 minutes +- Animal survives 
presenting 
„choke” 
symptoms” 

Time zone 
indicating 
animal survival 
rate close to 
50% 7 235 

243 
25 minutes + „Choke” 

symptoms 
subside ca. 1 hour 
from exposure 
completion 

8 246 
250 

20 minutes + „Bend” symptoms 
lasting ca. 45 
minutes after 
exposure 
completion 
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Tab. 9 

Critical values of the saturation time of three small laboratory animal species with nitrogen determining the survival threshold at a constant saturation pressure 
= 9 atm. 

Krytyczne wartości czasu saturacji ustroju trzech gatunków małych zwierząt laboratoryjnych azotem wyznaczające próg przeżywalności przy stałej wartości 
ciśnienia saturacji = 9 atn. 

No. Species Number of 
animals used in 
experiment 

Average body 
weight 

Saturation time 
t1ẍ t2ẍ 

1 Rabbit 6 3,388.33 38 6 
2 Guinea pig 21 344,09 45 14 
3 Rat 16 244,06 53,2 20 

t1ẍ - Critical saturation time values resulting in 50% survival of animals obtained using single-exposure procedures; 
t1ẍ - krytyczne wartości czasu saturacji wynikające z 50% przeżywalności zwierząt uzyskanych przy założeniu przebiegów 
jednoekspozycjonalnych; 

t2ẍ - value of saturation time obtained experimentally in part two of the experiment; 
t2ẍ - wartość czasu saturacji uzyskana doświadczalnie w II części eksperymentu. 

W tabelach 6 - 9 przedstawiono rozkład wartości 
ciężaru ciała i krytycznego czasu saturacji, którego wartość 
wyznaczono empirycznie przy stałej wartości ciśnienia 
saturacji = 9 atn dla trzech gatunków spośród badanych 
zwierząt laboratoryjnych (szczur, świnka morska, królik). 
Z wykresu wynika, że wartość czasu saturacji jest 
odwrotnie proporcjonalna do wielkości ciężaru ciała 
badanych zwierząt i wynosi u szczura t=20 min, przy 
ciężarze ciała 250 g, a u królika t=6 min, przy ciężarze ciała 
3450 g. Wartość czasu saturacji dla świnki morskiej mieści 
się w wartościach pośrednich w rozkładzie “liniowym”.  

Na podstawie dyskutowanych wyników można 
stwierdzić, że saturację ustroju małych zwierząt 
doświadczalnych azotem wyznaczają następujące 
najdłuższe pół okresy T0,5 max: mysz - 21, 6 min., świnka 
morska - 26, 6 min., królik - 45 min., co obrazują 
następujące równania dynamiki dystrybucji azotu.  

 królik AtN2 = A/1 - e - 0,0154 t/ 
 świnka morska AtN2 = A/1 - e - 0,0260 t/ 
 szczur AtN2 = A/1 - e - 0,0340 t/ 
 chomik AtN2 = A/1 - e - 0,462 t/ 
 mysz AtN2 = A/1 - e - 0,1386 t/ 

Przedstawiona w powyższych równaniach 
wielkość pół okresów pozostaje w ścisłej zależności od 
średniego ciężaru ciała. Z tego względu przeprowadzono 
ekspozycję przy stałym ciśnieniu 9 atn. Wyniki badań 
wskazują, że przy krótkich okresach saturacji 
posługiwanie się wyłącznie jedną eksponentą nawet  
w odniesieniu do małych zwierząt laboratoryjnych jest 
obciążone błędem, ponieważ nie uwzględniono w procesie 
saturacji (nie dających się oznaczyć jednym rodzajem 
ekspozycji) okresów krótszych od T0,5 max. Z powyższego 
wynika, że proces saturacji czterech gatunków badanych 
zwierząt opisują poniższe równania: 

 królik AtN2 = A/1 - e -knt/+...A/1 - e -0,0154 t/
gdzie kn 0,0154 

 świnka morska AtN2 = A/1 - e -knt/+...A/1 - e -
0,260 t/ 
gdzie kn 0,0260 

 szczur AtN2 = A/1 - e -knt/+...A/1 - e -0,320 t/ 
gdzie kn 0,0320 

Tables 6 - 9 show the distribution of body weight 
and critical saturation time values, which were empirically 
determined at a constant saturation pressure = 9 atm for 
three species of laboratory animals (rat, guinea pig, 
rabbit). The graph shows that the saturation time is 
inversely proportional to the body weight of the examined 
animals and is t=20 min for a rat with a body weight of 250 
g, and t=6 min for a rabbit with a body weight of 3,450 g. 
The value of the saturation time for guinea pigs is within 
the intermediate values of the "linear" distribution. 

On the basis of the discussed results it can be 
concluded that the saturation of small experimental 
animals with nitrogen is determined by the following 
longest half-lives of T0.5 max: mice- 21, 6 minutes, guinea-
pigs- 26, 6 minutes, rabbits- 45 minutes, which is 
illustrated by the following equations of nitrogen 
distribution dynamics.  

 rabbit AtN2 = A/1 - e - 0,0154 t/ 
 guinea pig AtN2 = A/1 - e - 0,0260 t/ 
 rat AtN2 = A/1 - e - 0,0340 t/ 
 hamster AtN2 = A/1 - e - 0,462 t/ 
 mouse AtN2 = A/1 - e - 0,1386 t/ 

The value of half-lives presented in the above 
equations is closely related to the average body weight. 
Therefore, exposure was carried out at a constant pressure 
of 9 atm. The results of the study indicate that for short 
periods of saturation, the use of only one exponent, even 
for small laboratory animals, is erroneous because the 
saturation process does not include periods shorter than 
T0.5 max (not determinable with a single exposure type). 
It follows from the above that the saturation process of 
four species of tested animals is described by the following 
equations: 

 rabbit AtN2 = A/1 - e -knt/+...A/1 - e -0,0154 t/
where kn 0,0154 

 guinea pig AtN2 = A/1 - e -knt/+...A/1 - e -0,260 t/ 
where kn 0,0260 

 rat AtN2 = A/1 - e -knt/+...A/1 - e -0,320 t/ 
where kn 0,0320 
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OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Przyjęto założenie, że opracowany model 
przebiegu wysycenia ustroju azotem małych zwierząt 
laboratoryjnych powinien uwzględniać saturację (stopień 
wysycenia) najdłuższego obszaru absorbcyjnego  
u różnych gatunków badanych zwierząt laboratoryjnych 
[6,11-13,20,31]. Zgodnie z terminologią stosowaną  
w piśmiennictwie bądź obszary, nazwano tkankami lub 
kompartmentami. 

Objętość rozpuszczonego gazu jest funkcją 
ciśnienia i czasu. Przyjmując przebieg tego zjawiska można 
wykazać, że im ciśnienie saturacji będzie niższe, bez 
przekroczenia granicy wyznaczonej progiem krytycznym 
dla danego gatunku, tym wymagany czas saturacji do 
osiągnięcia stanu wysycenie powinien być dłuższy. 

Rozpatrując ustrój badanych zwierząt jako 
jednostkę, w której gaz rozmieszcza się jednakowo (teoria 
homogennego wysycenia) w całej objętości, jesteśmy  
w stanie przewidzieć w jakim czasie udanych zwierząt 
przy stałym dla wszystkich badanych gatunków ciśnieniu 
występują objawy choroby ciśnieniowej [1,5,9,15,21,25-
27,32-37,41,42]. 

Objawy przebiegu i nasilenia choroby 
ciśnieniowej stanowiłyby więc kryterium oceny. 
Podstawowe założenia modelu badań eksperymentalnych 
musiały opierać się na najmniejszym, dającym się ustalić 
ciśnieniu ekspozycji i najdłuższym czasie, po którym  
u badanych zwierząt wystąpią objawy choroby 
ciśnieniowej. 

Chcąc uzyskać powtarzalność wyników 
obarczoną możliwie najmniejszym błędem dla 
poszczególnych gatunków zwierząt ustalono jeden czas 
dekompresji bez względu na wartości progowe ciśnienia  
i czasu w poszczególnych gatunkach. Zakładano, że przy 
jedno minutowej dekompresji będzie możliwe wywołanie 
objawów choroby ciśnieniowej u najmniejszych 
zbadanych przedstawicieli zwierząt, czyli chomika  
i myszy.  

Stosując kryterium oceny oparte na objawach 
choroby ciśnieniowej dokonano wyboru pomiędzy 
wywołaniem u zwierząt pierwszego lub drugiego typu 
postaci tej choroby. Pierwszy typ choroby ciśnieniowej był 
łatwy do wywołania u większych zwierząt, między innymi 
podczas tak zwanych „miareczkowań dekompresyjnych” 
[6,17,18,20]. Wywołać ten typ choroby u małych zwierząt 
jest jednak bardzo trudno. Z tego względu w ocenie stopnia 
wysycenia zwierząt azotem przyjęto jako wskaźnik oceny 
porównywalnej pełnej saturacji ustroju ostrą postać 
choroby ciśnieniowej ze śmiertelnością obserwowanych 
zwierząt zbliżoną do 50%. 

Teoretycznie istniały dwie możliwości 
postępowania. Pierwsza polegająca na rozpoczęciu 
eksperymentu od wysokich wartości ciśnienia, 
powodujących 100-procentową śmiertelność i stopniowe 
przechodzenie do wartości niższych w poszukiwaniu 
wartości ciśnienia i czasu określonych przez 
przeżywalność zbliżoną do 50%. 

Druga to rozpoczęcie eksperymentu niskich 
ciśnień, ze stopniowym podwyższaniem ciśnienia  
i przedłużaniem czasu ekspozycji. Wybrano sposób drugi 
ze względu na mniejsze straty zwierząt doświadczalnych.  

Uzyskane wyniki wykazały zgodność wartości 
przeżywalności zbliżonej do 50% w ramach 
poszczególnych gatunków i znaczne zróżnicowanie 
międzygatunkowe. Parametry krytyczne (ciśnienie i czas  

DISCUSSION OF RESULTS 

It was assumed that the developed model of the 
course of nitrogen saturation of small laboratory animals 
should take into account the saturation (degree of 
saturation) of the longest absorption area in various 
species of laboratory animals [6,11-13,20,31]. According 
to the terminology used in the literature, the areas are 
referred to as tissues or compartments. 

The volume of dissolved gas is a function of 
pressure and time. On the basis of this phenomenon, it can 
be shown that the lower the saturation pressure, without 
exceeding the critical threshold for a given species, the 
longer should be the required saturation time to reach the 
saturation level. 

Considering the organism of the animals tested as 
a unit in which the gas is uniformly distributed (theory of 
homogeneous saturation) in the total volume, we are able 
to predict how long it will take for the animals concerned 
to show signs of decompression sickness at a fixed 
pressure for all tested species [1,5,9,15,21,25-27,32-
37,41,42]. 

Symptoms of the course and severity of the 
pressure disease would therefore be a criterion for 
evaluation. The basic assumptions of the experimental 
model had to be based on the lowest possible exposure 
pressure and the longest time after which the tested 
animals develop symptoms of decompression sickness. 

In order to achieve reproducibility of results with 
the lowest possible error for particular animal species,  
a single decompression time was established regardless of 
the threshold values of pressure and time. It was assumed 
that at one minute decompression it would be possible to 
induce symptoms of decompression sickness in the 
smallest examined animal species representatives, i.e. 
hamster and mouse.  

Using the assessment criterion based on the 
symptoms of decompression sickness, a choice was made 
between inducing the first or second type of the disease in 
animals. The first type of decompression sickness was easy 
to induce in larger animals, inter alia, during the so-called 
"decompression titrations". [6,17,18,20]. However, it is 
very difficult to induce this type of disease in small animals. 
Therefore, in the assessment of the degree of saturation of 
animals with nitrogen, acute form of decompression 
sickness disease with mortality of observed animals close 
to 50% was assumed as an indicator of comparable full 
system saturation. 

Theoretically, there were two possibilities of 
proceeding. The first was to start an experiment with high 
pressure values, causing 100% mortality, and a gradual 
transition to lower values in search of pressure and time 
values determined by a survival rate close to 50%. 

The second is to start experimenting with low 
pressures, with gradual increase of pressure and 
prolongation of exposure time. The second method was 
chosen on account of lower losses of experimental animals.  

The obtained results showed a correspondence 
of survival values close to 50% within individual species 
and a significant inter-species variation. Critical 
parameters (saturation pressure and time) indicate linear 
distribution. The reliability of the obtained results was 
confirmed by statistical analysis carried out with the use of 
the least squares method. Critical saturation times 
obtained by this method for particular species of animals 
could determine saturation in a single compartment  
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saturacji) wskazują na rozkład liniowy. Wiarygodność 
uzyskanych wyników potwierdziła analiza statystyczna 
przeprowadzona metodą najmniejszych kwadratów. 
Otrzymane na tej drodze krytyczne czasy saturacji dla 
poszczególnych gatunków badanych zwierząt mogły 
określać saturację w modelu jednokompartmentowym, 
przy założeniu, że model ten ma duże cechy 
prawdopodobieństwa bądź też najdłuższy wysycający się 
obszar tkankowy w układzie nie jednokompart-
mentowym. Matematyczny opis powyższego zjawiska 
uzależniony od funkcji układu krążenia można 
przedstawić pierwotnym wzorem Haldane’a [14,17]. 

Ze wzoru wynika, że ustrój osiągnie równowagę 
w granicach 98,5% po sześciu okresach połowicznego 
nasycenia. Tok rozumowania przedstawiono na 
przykładzie królika. Równocześnie prezentowany 
przykład stanowi wyjaśnienie matematycznego dowodu 
wartości półokresu saturacji. 

Pierwszy sposób: 

S=(1-0,5)n ; 1-0,015 = 0,985; S6 = 270min. n=6 
0,56 = 0,015; S6 = 0,0985; 270: 6 = 45 min 

Drugi sposób: 

At = a/1 – e – kt/ 

T0,5 = 
���

�
 

k = 
�,��	


�,�
 

0,693 : 45 = 0,0154; k = 0,0154 
A45 = A/1 – e -0,0154 x 45/ = A/1 – e -0,693 / = A/1 -0,5/ = 0,5 
A270 = A/1 – e -1x270/; k=? 
A270 = A/1 – 0,985/ 
A270 = 0,015; jeżeli wartość e –x = 0,015 to x = 4,2 
stąd 4,2 : 270 = 0,0154 = k 
po przekształceniu 
T0,5 = 45 min. 

Pozwala to przeliczyć ustalone doświadczalnie 
kryteria wartości czasu saturacji dla poszczególnych 
gatunków zwierząt na porównywalną wielkość jaką jest 
półokres saturacji. 

Tak obliczone wartości zostały przedstawione na 
rys. 3. Rozkład tych wartości ma charakter liniowy  
i saturację największego z badanych zwierząt 
laboratoryjnych – królika charakteryzuje wielkość 45 min., 
a najmniejszego zwierzęcia – myszy – 5 min.  

Tego rodzaju zależność nakłoniła do 
poszukiwania związków pomiędzy ciężarem ciała  
a długością półokresu saturacji i tolerowanym ciśnieniem. 
Dane przedstawione w skali półlogarytmicznej wykazały 
istniejącą współzależność wynikającą z rozkładu 
liniowego (rys. 4 i 5). Skłoniło to do dalszych poszukiwań. 
24-godzinne ekspozycje królików przy p=3,8 atn oraz  
8 i 12-godzinne ekspozycje kota przy p=4,6 atn 
potwierdziły prawidłowość wyznaczonego czasu 
maksymalnego nasycenia – pomimo wielokrotnego 
przedłużenia czasu ekspozycji, zwierzęta przeżywały. 
Uzyskane na królikach wyniki po przeprowadzeniu 12-sto 
godzinnej ekspozycji przy ciśnieniu 3,8 atn wykazały, że po 
upływie 270 min. tj. maksymalnym czasie zastosowanym  
w wyznaczaniu progu przeżywalności, ustrój zwierzęcia 
nie uległ dodatkowemu wysyceniu. Omawiany wynik 
przeprowadzonego badania weryfikował poprawność 
wyznaczonego wcześniej maksymalnego półokresu, który 
u królika wynosił 45 min. 

model, assuming that this model has high probability 
properties or the longest saturation area in a non-single 
compartment system. Mathematical description of the 
above phenomenon depending on the function of the 
cardiovascular system can be presented in the original 
Haldane's formula [14,17]. 

The formula shows that the system will reach 
balance in the range of 98.5 per cent after six saturation 
half-lives. The logic is presented using the example of  
a rabbit. At the same time, this example is an explanation 
of the mathematical proof of the value of the saturation 
half-life. 

The first method: 

S = (1-0,5)n; 1-0,015 = 0,985; S6 = 270min. n=6 
0,56 = 0,015; S6 = 0,0985; 270: 6 = 45 min 

The second method: 

At = a/1 – e – kt/ 

T0,5 = 
���

�
 

k = 
�,��	

��,�
 

0,693: 45 = 0,0154; k = 0,0154 
A45 = A/1 – e -0,0154 x 45/ = A/1 – e -0,693 / = A/1 -0,5/ = 0,5 
A270 = A/1 – e -1x270/; k=? 
A270 = A/1 – 0,985/ 
A270 = 0,015; if the value of e –x = 0,015 to x = 4,2 
hence 4,2: 270 = 0,0154 = k 
after conversion 
T0,5 = 45 min. 

This allows to convert the experimentally 
established criteria to a comparable saturation time value 
for each animal species, i.e. saturation half-life. 

The thus calculated values are shown in Fig. 3. 
The distribution of these values is linear and the saturation 
of the largest laboratory animal - rabbit is 45 minutes, and 
of the smallest animal - mouse - 5 minutes.  

This kind of relationship induced the search for 
relationships between body weight and the length of 
saturation half-life and tolerated pressure. The data 
presented on a semi-logarithmic scale showed the existing 
correlation resulting from the linear distribution. This led 
to further research. 24-hour exposure of rabbits at p=3.8 
atm and 8-hour and 12-hour exposure of a cat at p=4.6 atm 
confirmed the correctness of the determined maximum 
saturation time - despite repeated prolongation of the 
exposure time, the animals survived. Results obtained on 
rabbits after 12-hour exposure at 3.8 atm showed that 
after 270 minutes, i.e. the maximum time used to 
determine the survival threshold, the animal body 
remained saturated to no additional extent. This test result 
verified the correctness of the previously determined 
maximum half-life, which in a rabbit amounted to 45 
minutes. 

How in a given model can this dependence 
between the semi-saturation intervals and tissue 
perfusion rates be demonstrated? The low solubility of 
nitrogen in the aqueous phase (water; solution - 0.0145 at 
37°C, blood - 0.0141 at 37°C) allows to assume a constant 
relationship between the concentration of the gas in the 
respiratory mixture and "alveolar air" regardless of the 
breathing phase. 

VI=VE=Vtid 
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Jak w danym modelu można wykazać to 
uzależnienie między okresami półnasycenia  
a wielkościami perfuzji tkankowej? Otóż mała 
rozpuszczalność azotu w fazie wodnej (woda; wsp., rozp - 
0,0145 przy 37oC, krew 0,0141 przy 37oC) pozwala przyjąć 
istnienie stałej zależności pomiędzy stężeniem 
rozpatrywanego gazu w mieszaninie oddechowej  
i “powietrzem pęcherzykowym” bez względu na fazę 
oddechu. 

VI=VE=V tid 

Sugeruje to przedstawienie cyklicznej wentylacji 
pęcherzykowej jako  

ṼA=N/Vtid - VD/ 

przepływu ciągłego, w którym gaz uzyskuje stan 
równowagi pomiędzy równoległymi strumieniami 
mieszaniny oddechowej i krwi krążenia płucnego. 
Równowaga dyfuzyjna i procent klirensu (% C1) wynika  
z następujących zależności: 

%C1 = 
Ṽ���

Ṽ��
=

Ṽ� ∗��

Ṽ�∗��∗Ǭ∗��
= 

�

� � Ǭ/Ṽ� ∗ �
Ǭ

��
- 

� �/���

� �/���
  R= 0,0145 

%C1 = 
�

���/��

Pozwala to (dla N2 - 0,98) to założyć, że prężność 
azotu w pęcherzykach płucnych i krwi tętniczej krążenia 
płucnego mogą być uznane za równe. 
W oparciu o powyższe w opisie matematycznym procesów 
kinetycznych 1 rzędu wyrażonych wzorem:  

T0,5 = 
���

�
 

Stałą zaniku k należałoby uzależnić od wielkości 
perfuzji tkankowej [14,17]. 

k = 
Ǭ��� ��

��� ���
 

gdzie: 
Ǭbti - przepływ krwi przez tkankę (cm3/min/cm3) 
Sb - rozpuszczalność gazu we krwi (cm3/cm3) 
Sti - rozpuszczalność gazu w tkance (cm3/cm3) 
Vti - objętość tkanki (cm3) 

Podstawiając do wzoru 2.1 otrzymujemy: 

T0,5 = 
�,��	 ��� ���

Ǭ��� ��
 

Ǭbti = 
�,��	 ��� ���


�,� ��
 

Wartość 
���

��
 jest współczynnikiem podziału gazu 

tkanka/krew. 
Od ustalenia wartości perfuzji tkankowej jako 

obciążonej zbyt dużym błędem odstąpiono, ponieważ  
w przedziale jednokompartmentowym należałoby użyć 
wielkości średniej dla współczynnika podziału, natomiast 
w przypadku modelu chociażby dwukompartmentowego 
tkankę „dłuższą” charakteryzowałby współczynnik 
podziału o wyższej wartości. 

Dla określenia jaki model saturacyjny prezentują 
badane zwierzęta przeprowadzono ekspozycje 
hiperbaryczne królika, świnki morskiej i szczura przy  

This suggests that cyclic alveolar ventilation 
should be presented as  

ṼA=N/Vtid - VD/ 

of a continuous flow in which the gas is balanced between 
the parallel streams of the breathing mixture and the 
pulmonary circulation blood. The diffusion balance and the 
percentage of clearance (% C1) are the result of the 
following relationships: 

%C1 = 
Ṽ !"

Ṽ#$
=

Ṽ% ∗&'

Ṽ%∗&%∗Ǭ∗&%
= 

�

� � Ǭ/Ṽ% ∗ (
Ǭ

)%
- 

� �/*#$

� �/*#$
  R= 0,0145 

%C1 = 
�

���/�(

This allows (for N2 - 0.98) to assume that the 
nitrogen pressure in the alveoli and the arterial blood of 
the pulmonary circulation can be considered equal. 

Based on the above, in the mathematical 
description of the 1st order kinetic processes expressed in 
the formula:  

T0,5 = 
�$�

+
 

The constant of k loss should be dependent on the 
size of tissue perfusion [14,17]. 

k = 
Ǭ,#" -,

)"# -"#

where: 
Ǭbti – blood flow through the tissue (cm3/min/cm3) 
Sb – gas solubility in blood (cm3/cm3) 
Sti – gas solubility in tissue (cm3/cm3) 
Vti – tissue volume (cm3) 
By substitution to formula 2.1 we receive: 

T0,5 = 
�,��	 )"# -"#

Ǭ,"# -,
 

Ǭbti = 
�,��	 )"# -"#

��,� -,

Value 
-"#

-,
is the tissue/blood gas partition 

coefficient. 
The determination of the value of tissue 

perfusion as burdened with too much error was 
abandoned because in the single-compartment range the 
mean value for the partition coefficient should be used, 
while in the case of a two-compartment model, the 
"longer" tissue would be characterised by the partition 
coefficient with a higher value. 

In order to determine the saturation model 
presented by the examined animals, hyperbaric exposures 
of rabbits, guinea pigs and rats at a constant pressure of  
9 atm, i.e. the size exceeding the critical pressure value of 
the mentioned animal species, were carried out. However, 
it was not possible to perform such tests on hamsters and 
mice. 

For these animals, it was impossible to 
significantly exceed the critical pressure value due to the 
non-negative effects of high partial pressure of oxygen, 
nitrogen and high density of the breathing mixture. The 
animals would be exposed to central oxygen poisoning, 
nitrogen anaesthesia and hypercapnia, which would not be 
without impact on the results of the studies  
[2-4,7,8,10,18,19,21,22-24,27,30,35,38,39,41]. 

The critical values obtained for the saturation 
times of rabbits, guinea pigs and rats were several times  
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stałym ciśnieniu 9 atn, tj. wielkości wykraczającej poza 
wartość ciśnienia krytycznego wymienionych gatunków 
zwierząt. Nie można było natomiast przeprowadzić tego 
typu badań na chomiku i myszy. 

W przypadku tych zwierząt niemożliwym było 
znaczne przekroczenie krytycznej wartości ciśnienia, ze 
względu na nieobojętne w tych warunkach działanie 
wysokiego ciśnienia cząstkowego tlenu, azotu oraz dużej 
gęstości mieszaniny oddechowej. Zwierzęta byłyby 
narażone na ośrodkową postać zatrucia tlenowego, 
narkozę azotową oraz hiperkapnię, co nie pozostawałoby 
bez wpływu na wyniki badań [2-4,7,8,10,18,19,21,22-
24,27,30,35,38,39,41]. 

Uzyskane wartości krytycznych czasów saturacji 
królika, świnki morskiej, i szczura były kilkukrotnie 
krótsze od czasów wyliczonych przy założeniu, że ustrój 
małego zwierzęcia odpowiada modelowi 
jednokompartmentowemu. 

Ze względu na proste zależności w relacji 
ciśnienie-czas ekspozycji w modelu 
jednokompartmentowym pominięto uzasadnienie 
rozbieżności pomiędzy czasem wyliczonym  
a rzeczywistym [15]. 

Ekspozycje przy ciśnieniu 9 atn wskazują 
jednoznacznie, że szybsza saturacja ustroju była 
warunkowana udziałem conajmniej jednego, innego 
obszaru absorbcyjnego (kompartmentu) osiągającego 
znacznie wcześniej stan równowagi aniżeli wskazywałyby 
na to ustalone i omawiane w pierwszej części 
doświadczenia wartości półokresów. 

Na podstawie uzyskanych wyników saturację 
ustroju małych zwierząt doświadczalnych azotem, przy 
zastosowaniu metody opracowanych ekspozycji 
hiperbarycznych przedstawiono w tabeli 10. 

shorter than those calculated assuming that the small 
animal body corresponds to the one-compartment model. 

Due to simple pressure-time relationships, the 
one-compartment model omitted the justification for the 
discrepancy between the calculated and the actual time of 
exposure [15]. 

The exposure at 9 atm pressure clearly indicates 
that faster saturation of the system was conditioned by the 
participation of at least one other absorption area 
(compartment) reaching the equilibrium state much 
earlier than it would be indicated by the values of half-lives 
determined and discussed in the first part of the 
experiment. 

Based on the results obtained, the saturation of 
small experimental animals with nitrogen, using the 
method of elaborated hyperbaric exposures, is presented 
in table 10 below. 

Tab. 10 

The saturation of small experimental animals 

Saturacja ustroju małych zwierząt. 

Rabbit AtN2 = A/1 – e-knt / +... A/1-e-0,0154/, where kn >0,0154 
Guinea pig AtN2 = A/1 – e-knt / +... A/1-e-0,0260t/, where kn >0,0260 
Rat AtN2 = A/1 – e-knt / +... A/1-e-0,0320t/, where kn >0,0320 
Hamster AtN2 = A/1 – e-knt / +... A/1-e-0,0462t/, where kn >0,0462 
Mouse AtN2 = A/1 – e-knt / +... A/1-e-0,1386t/, where kn >0,1386 

Stosując metodę powietrznych ekspozycji 
hiperbarycznych dla określenia dynamiki procesu 
wysycenia ustroju azotem stwierdzono, że podczas 
dekompresji przeżywalność poszczególnych gatunków 
zwierząt użytych do badań w zależności od ustalonych 
półokresów saturacji. Wynika to z następujących 
uwarunkowań; wytworzenie pęcherzyków gazowych/ 
wydzielenie fazy gazowej/ i dalszy wzrost pęcherzyków 
przebiega w określonym czasie. Równocześnie nadmiar 
gazu w tkankach uwarunkowany różnicą ciśnień jest 
odprowadzany przez krew i usuwany z ustroju.  

Im więc półokres wysycenia jest krótszy, tym 
perfuzja tkankowa większa i skuteczniejsze 
wyrównywanie stężenia gazu rozpuszczonego w tkance. 
Stan taki stwarza możliwość tolerowania przez zwierzę 
większych ciśnień przy analogicznym czasie dekompresji 
(1 min.). 

Using the method of air hyperbaric exposure to 
determine the dynamics of the process of saturation with 
nitrogen, it was found that during decompression the 
survival of individual species of animals used in the study, 
depended on the determined saturation half-lives. It 
results from the following conditions: formation of gas 
bubbles / separation of gas phase / and further growth of 
gas bubbles takes place in a defined period of time. At the 
same time, excess gas in tissues caused by the difference in 
pressure is carried away by blood and removed from the 
system.  

Thus, the shorter the half-life of saturation, the 
greater the tissue perfusion and the more effective the 
equalisation of the concentration of gas dissolved in the 
tissue. Such a state makes it possible for the animal to 
tolerate higher pressures while decompression time is the 
same (1 min.). 
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WNIOSKI 

 Zinterpretowane wyniki badań wskazują na fakt, 
że wysycenie ustroju królików, szczurów 
i świnek morskich azotem nie przebiega zgodnie 
z modelem jednokompartmentowym. 

 Zależność półokresu saturacji (T0,5) ustroju 
królika, świnki morskiej, szczura, chomika 
i myszy od masy ciała przedstawione w skali pół 
logarytmicznej mają charakter liniowy. 

 Podczas szybkiej dekompresji (w ciągu jednej 
minuty) po powietrznej ekspozycji 
hiperbarycznej tolerowane przez zwierzę spadek 
ciśnienia jest tym większy, im mniejszy jest 
ciężar ciała charakterystyczny dla danego 
gatunku. 

 Oznaczone parametry krytyczne tak dalece się 
różnią od wielkości określonych dla człowieka, 
że podczas ustalania schematów 
dekompresyjnych dla nurków są nieprzydatne.

CONCLUSIONS 

 The interpreted results indicate that the nitrogen 
saturation of rabbits, rats and guinea pigs does 
not follow the single-compartment model. 

 The relationship between the saturation half-life 
(T0.5) of a rabbit, guinea pig, rat, hamster and 
mouse system and body weight on a half-
logarithmic scale is of linear character. 

 During rapid decompression (within one minute) 
following air hyperbaric exposure, the pressure 
drop tolerated by the animal is greater the lower 
the species-specific body weight. 

 The determined critical parameters deviate from 
the values determined for humans to such an 
extent that they are not useful when determining 
decompression patterns for divers.
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MEMORY OF CPT(N) PROF. KAZIMIERZ DĘGA MD PHD 

WSPOMNIENIE O KMDR. PROF. DR HAB. MED. KAZIMIERZU DĘDZE

W dniu 22 września 2019 roku w wieku 89 lat odszedł na wieczną wachtę kmdr prof. dr hab. med. Kazimierz Dęga.  
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego długoletniego przyjaciela i mentora, wychowawcy  
i nauczyciela kilku pokoleń lekarzy Polskiej Marynarki Wojennej, naukowca, społecznika, a przede wszystkim Człowieka 
renesansu o wielkich horyzontach.  

Jeszcze 6 tygodni temu w rozmowie z profesorem Kazimierzem, zastanawialiśmy się nad Jego jubileuszem 90-lecia. 
Prof. dr hab. med. Kazimierz Dęga urodził się 20 lutego 1930 roku w Pińsku na Polesiu (tam kiedyś była Polska). Jako 

młody harcerz, o czym często wspominał, podziwiał uroczystości Polskiej Marynarki Wojennej (Pińskiej Flotylli Rzecznej).  
Ojciec Jan był policjantem w Pińsku. Po agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września, w 1939 roku ojca 

Profesora aresztowano i zamordowano w Katyniu. 
Szkołę podstawową ukończył w Pińsku w 1945 roku. Po wysiedleniu na Ziemie Zachodnie rozpoczął naukę  

w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie. Maturę zdał w 1949 roku.  
Następnie został przyjęty do Fakultetu Wojskowo - Medycznego w Łodzi. Dyplom lekarza otrzymał w 1955 roku  

i został skierowany do służby w Polskiej Marynarce Wojennej. „Zakotwiczył” się na Wybrzeżu i tu awansował od 
podporucznika do komandora, od lekarza 3-go Batalionu Piechoty Morskiej w Dziwnowie w latach 1955-59, poprzez Służbę  
w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej Gdyni (1960 do 1964) do Katedry Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowej 
Akademii Medycznej (1964 -1999). 

Na podstawie pracy „Badania nad wpływem hiperbarii na narząd krążenia w oparciu o wybrane wskaźniki krążeniowe 
u nurków Marynarki Wojennej i zwierząt doświadczalnych” uzyskał stopień doktora nauk medycznych.” Było to w 1967 roku. 

W 1975 został adiunktem w Zakładzie Higieny i Ergonomii Katedry Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowej 
Akademii Medycznej. W roku 1978 na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej uzyskał stopień 
doktora habilitowanego.  

W roku 1981 zostaje wyznaczony na stanowisko Kierownika Katedry Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowej 
Akademii Medycznej w Łodzi z siedzibą w Gdyni, zaś w 1990 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora. 

Profesor Kazimierz Dęga brał udział w rejsach dalekomorskich na okrętach szkolnych Polskiej Marynarki Wojennej. 
Wykładał w Studium Wojskowym Gdańskiej Akademii Medycznej. Organizuje od podstaw pierwsze na terenie Marynarki 
Wojennej laboratorium izotopowe.  

Międzynarodowe uznanie zyskała Jego eksperymentalna praca pt. „Wykorzystanie Tanderilu w profilaktyce choroby 

popromiennej”.  
Swoje staże naukowe Profesor odbywał w Wojskowej Akademii Medycznej w Leningradzie, w Fakultecie Wojskowo-

Medycznym w Niemczech, a ponadto na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, w Norwegii i w Republice Kuby. Był promotorem 
dysertacji doktorskich 12 lekarzy.  
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Kmdr prof. dr hab. med. Kazimierz Dęga jest współautorem wielu podręczników m.in.: "Zarys fizjologii nurkowania”, 

„Podstawy terapii hiperbarycznej”, „Służba Zdrowia Wojska Polskiego w Misjach Pokojowych”, „Medycyna wypadków  

w transporcie”, „Epidemiologia działań wojennych i katastrof”.  
Opublikował ponad 200 prac naukowych w specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu 

higieny okrętowej, ochrony radiologicznej, medycyny pracy, medycyny tropikalnej, podwodnej i hiperbarycznej.  
Przez wiele lat redagował "Roczniki Służby Zdrowia Marynarki Wojennej" które dzięki pracy i uporowi Profesora 

ukazywały się przez ponad pół wieku. 
Za tak wszechstronną działalność otrzymał wiele nagród: m in. Nagrody naukowe MON II i III stopnia, Wpis do Księgi 

Roku Nauki Polskiej (1977). Nagrody Naukowe Rektora Wojskowej Akademii Medycznej i Komendanta Akademii Marynarki 
Wojennej. 

Pan Profesor Kazimierz Dęga będąc na emeryturze pozostał aktywnym społecznikiem, naukowcem, wychowawcą  
i wykładowcą. Był członkiem zarządu Rodziny Katyńskiej w Gdyni, członkiem Założycielem Stowarzyszenia Absolwentów 
Wojskowej Akademii Medycznej, członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Polskiej Marynarki Wojennej,  
a w kole Lekarzy i Farmaceutów dominował w pomysłach i organizowaniu licznych spotkań i wykładów. 

Był także Członkiem - Założycielem Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej oraz pierwszym 
Członkiem Honorowym PTMiTH. Przez ponad 10 lat dbał o poziom publikacji ukazujących się w Polish Hyperbaric Research 
aktywnie działając w Radzie Naukowej. 

Prof. Kazimierz Dęga z żoną Jadwigą podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. 

Żegnamy człowieka niezwyczajnego. Bo przecież mimo tak ogromnych osiągnięć, był skromnym, uśmiechniętym, 
opowiadającym dowcipy mężczyzną, niewywyższającym się, kochającym swoją rodzinę.  

Żegnając przyjaciela nie mów nic. Smutek wyrażasz w Ciszy. Słowa księdza i poety Jana Jakuba Twardowskiego:  
"Śpieszmy się kochać ludzi … tak szybko odchodzą".  

kmdr (r) prof. dr hab. med. Romuald Olszański, 
kmdr por. (r). dr hab. med. Piotr Siermontowski prof. AMW 
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