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QUALIFICATION

OF THE CARBON DIOXIDE MEASUREMENT SYSTEM TO SUPERVISE AND IMPROVE

THE PROCESS OF OBTAINING BREATHING GAS FOR OXYGEN HYPERBARIC CONDITIONS

KWALIFIKACJA

SYSTEMU POMIAROWEGO DITLENKU WĘGLA DO NADZOROWANIA I DOSKONALENIA

PROCESU OTRZYMYWANIA POWIETRZA ODDECHOWEGO PRZEZNACZONEGO NA TLENOWE WARUNKI
HIPERBARYCZNE

Arkadiusz Woźniak
Department of Underwater Works Technology of the Polish Naval Academy, Gdynia, Poland
Katedra Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Maintaining a stable carbon dioxide content below the established CTQ1 requirements in the process of obtaining breathing gas for hyperbaric oxygen
conditions is essential for the safety of underwater work. This article discusses the subject of validation of a selected measuring system for on-line control of
the breathing gas production process and describes the application of multidimensional sensory systems to control critical parameters of the production
process in production systems intended for intensive use away from supply facilities. In this case, the on-line contamination measurement option should be
considered2. Monitoring of the analysed process from the point of view of its ability to minimise its variability should be oriented towards measuring the input
or process values in such a way as to prevent the occurrence of potential defects already at the production stage. The assessment of the CCS - Carbon
Dioxide Control System3 selected for testing, designed to control the carbon dioxide content, was performed in DUWT PNA4 for the DGKN - 120 complex
compressed air supply system5. The system evaluation was conducted using MSA6 procedures and methods of SPC7.
Keywords: breathing mixtures, measurement system, diving breathing air quality, measurement system analysis.
Utrzymanie stabilnej zawartości ditlenku węgla poniżej ustalonych wymagań krytycznych CTQ1 w procesie otrzymywania powietrza oddechowego na
hiperbaryczne warunki tlenowe ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych. W artykule podjęto tematykę walidacji
wytypowanego systemu pomiarowego do kontroli online procesu produkcji czynnika oddechowego oraz opisano zagadnienia zastosowania
wielowymiarowych systemów sensorycznych do kontroli parametrów krytycznych procesu produkcyjnego w systemach produkcyjnych. przewidzianych do
intensywnej eksploatacji w oddaleniu od baz zaopatrywania. W takim przypadku należy rozważyć możliwość wykonywania pomiaru zanieczyszczeń w trybie
online2. Monitoring analizowanego procesu z punktu widzenia możliwości minimalizacji jego zmienności powinien być zorientowany na pomiar wartości
wejściowych lub procesowych w taki sposób aby już na etapie produkcji zapobiegać wystąpieniu potencjalnych defektów. Ocenę wytypowanego do badań
systemu pomiarowego CCS3 przeznaczonego do kontroli zawartości ditlenku węgla przeprowadzono w KTPP AMW4 dla systemu zasilania sprężonym
powietrzem kompleksu DGKN – 1205. Ocenę systemu prowadzono z wykorzystaniem procedur MSA6 oraz metod statystycznego sterowania procesem SPC7.
Słowa kluczowe: nurkowe czynniki oddechowe, systemy pomiarowe, jakość powietrza oddechowego do celów nurkowych, analiza systemu pomiarowego.
Поддержание стабильного содержания двуокиси углерода ниже определенного критического значения CTQ 1в процессе получения воздушной
дыхательной смеси для гипербарических кислородных условий имеет большое значение для безопасности проведения подводных работ. В статье
предпринята оценка избранной измерительной системы для онлайн контроля процесса производства дыхательного фактора, а также описаны
вопросы применения многомерных сенсорных систем для контроля критических параметров производственного процесса, предусмотренных для
интенсивной эксплуатации вдали от баз снабжения. В этом случае следует подумать о возможности выполнения замер уровня загрязнения
в режиме онлайн2. Мониторинг анализируемого процесса с точки зрения возможности минимизации его переменчивости должен быть
ориентирован на замер входных или процессуальных значений таким образом, чтобы уже на этапе производства предотвратить возникновение
потенциальных дефектов. Оценка определенной для исследования измерительной системы CCS3, предназначенной для контроля содержания
двуокиси углерода, проведена в KTPP AMW4 для системы питания сжатым воздухом комплекса DGKN – 1205. Оценка системы была произведена
с использованием процедур MSA6 и методов статистического управления процессом SPC7.
Ключевые слова: дыхательные факторы ныряльщиков, измерительные системы, качество дыхательного воздуха для целей глубинного
погружения, анализ измерительной системы.
Die Beibehaltung eines stabilen Kohlendioxidgehalts unterhalb der festgelegten kritischen CTQ 1-Anforderungen bei der Gewinnung von Atemluft für
hyperbare Sauerstoffbedingungen ist für die Sicherheit der Unterwasserarbeit von wesentlicher Bedeutung. Der Artikel diskutiert das Thema der Validierung
eines ausgewählten Messsystems zur Online-Kontrolle des Produktionsablaufs von Atmungsfaktoren und beschreibt die Anwendung mehrdimensionaler
sensorischer Systeme zur Kontrolle kritischer Parameter des Ablaufs in Produktionssystemen, die für eine intensive Nutzung in Entfernung von
Versorgungsbasen ausgelegt sind. In diesem Fall sollte die Möglichkeit einer Verschmutzungsmessung online in Betracht gezogen werden². Die
Überwachung des analysierten Prozesses unter dem Gesichtspunkt der Möglichkeit, seine Variabilität zu minimieren, sollte sich an der Messung von
Eingangs- oder Prozesswerten orientieren, so dass das Auftreten möglicher Fehler bereits in der Produktionsphase verhindert wird. Die Bewertung des zur
Prüfung ausgewählten CCS3-Messsystems zur Kontrolle des Kohlendioxidgehalts wurde im KTPP AMW4 für das komplexe Druckluftversorgungssystem
DGKN - 1205 durchgeführt. Die Bewertung des Systems wurde mit MSA6-Verfahren und SPC-Methoden der statistischen Prozesskontrolle durchgeführt7.
Schlüsselwörter: Atemschutzmittel beim Tauchen, Messsysteme, Qualität der Atemluft für Tauchzwecke, Analyse des Messsystems.
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Mantener un contenido estable de dióxido de carbono por debajo de los requisitos críticos de CTQ 1 establecidos en el proceso de obtención de aire respirable
para las condiciones de oxígeno hiperbárico es esencial para la seguridad del trabajo submarino. El artículo aborda el tema de la validación de un sistema
de medición tipificado para el control online del proceso de producción del agente respiratorio y describe la aplicación de sistemas sensoriales
multidimensionales para controlar los parámetros críticos del proceso de producción en sistemas de producción destinados a un uso intensivo lejos de las
bases de suministro. En tal caso, debería considerarse la posibilidad de medir la contaminación en online2. El seguimiento del proceso analizado desde el
punto de vista de su capacidad para reducir al mínimo su variabilidad debe orientarse a la medición de los valores de entrada o de proceso de forma que se
evite la aparición de posibles defectos desde la misma etapa de producción. La evaluación del sistema de medición CCS3 elegido para las pruebas, diseñado
para controlar el contenido de dióxido de carbono, se llevó a cabo en el KTPP AMW4 para el complejo sistema de suministro de aire comprimido DGKN 1205. La evaluación del sistema se llevó a cabo utilizando los procedimientos MSA6 y métodos estadísticos de control de procesos SPC7.
Palabras clave: agentes respiratorios para submarinismo, sistemas de medición, calidad del aire respirable para el buceo, análisis del sistema de medición.
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WSTĘP
Celem podstawowym dotychczas realizowanego
w SZ RP projektu racjonalizacji procesu otrzymywania,
utrzymywania i dystrybucji powietrza oddechowego
przeznaczonego na tlenowe warunki hiperbaryczne była
minimalizacja zmienności obserwowanego procesu oraz
zachowanie jego stabilności w czasie. Racjonalizację
analizowanego procesu produkcyjnego przeprowadzono
przy wykorzystaniu podejścia
. W trakcie
racjonalizacji procesu dążono do trwałego przekroczenia
poziomu 6σ. Obserwując racjonalizowany proces
otrzymywania, utrzymywania i dystrybucji powietrza
oddechowego dopuszczonego na tlenowe warunki
hiperbaryczne w Siłach Zbrojnych RP, zauważono, że przy
ówczesnym stanie dostępnej techniki nie jest możliwe
osiągnięcie takiego poziomu zdolności procesu dla całego
analizowanego systemu [1].
Eliminacja zidentyfikowanych zagrożeń dla
wszystkich
podprocesów
wspomagających
proces
otrzymywania powietrza oddechowego do celów
hiperbarycznych przyczyniła się do obniżenia liczby
występujących niezgodności. Obniżeniu liczby niezgodności
w zakresie zawartości H O nie towarzyszyło
proporcjonalne zmniejszenie liczby defektów w zakresie
zawartości ditlenku węgla CO . Jak przedstawiono w fazie
doskonalenia procesu, zawartość CO w całej badanej
populacji wyników pomiarowych po początkowym spadku
powróciła do poprzedniego poziomu około 20% defektów
występujących w latach 2011–2012. Świadczy to
o ograniczeniach wprowadzonych zmian technologicznych.
Jak stwierdzono w wyniku prowadzonej analizy,
występowanie ewentualnych błędów operatora miała
istotny wpływ na spełnienie krytycznych wymagań
jakościowych CTQ. Wskazuje to na ograniczenia dotychczas
stosownej technologii.
Przyjęto, że dalszą poprawę można osiągnąć
jedynie poprzez jej zmianę. Na podstawie dokonanej oceny
stwierdzono, że dla wykorzystywanych systemów istnieją
możliwości stabilnego utrzymania zdolności procesu na
poziomie 2,8σ 8. Miary jakości stosowane w podejściu
6σ zostały wcześniej opisane i nie będą tutaj przytaczane [1].
Z drugiej strony śledząc rozwiązania techniczne i opisy
dostępnej na rynku techniki, wykazano, że osiągnięcie
zdolności procesu na poziomie 4,5σ [2] powinno być
możliwe. Wprowadzone systemy sprężania posiadają
potencjał do ich usprawnienia przede wszystkim
w zakresie zwiększenia ich odporności na występowanie
potencjalnych błędów obsługi oraz bieżącej kontroli
nadzorowanego procesu. Wyniki dotychczasowych badań
skłaniały do rozważenia potencjalnych kierunków zmianę
technologii produkcji szczególnie w zakresie eliminacji
i kontroli bieżącej zawartości ditlenku węgla CO np.
poprzez zastosowanie filtrów oczyszczania wstępnego
substratu9 których problematyka nie będzie tutaj
przedstawiana w połączeniu z wykorzystaniem
wielowymiarowych systemów sensorycznych do kontroli
parametrów krytycznych10 procesu produkcyjnego.
Wydaje się to szczególnie istotne w systemach
produkcyjnych przewidzianych do intensywnej eksploatacji
w oddaleniu od baz zaopatrywania. W takim przypadku
należy rozważyć możliwość wykonywania pomiarów
eksploatacyjnych zanieczyszczeń szkodliwych w trybie
11. Jak wspomniano monitoring procesu z punktu
widzenia możliwości minimalizacji jego zmienności należy

INTRODUCTION
The primary objective of the project
implemented in SZ RP, to date concerning rationalisation
of obtained breathing air, maintenance and distribution
intended for aerobic hyperbaric conditions, was to
minimise the variability of the observed process and to
maintain its stability over time. The rationalisation of the
analysed production process was performed using
. The process rationalisation has sought to
achieve a fixed overrun of the level 6σ. Observing the
rationalised process of obtaining, maintaining and
distributing breathing air admitted to aerobic hyperbaric
conditions in the Polish Armed Forces, it has been noticed that
with the currently available know-how, it is not possible to
achieve such a level of process capacity for the entire analysed
system [1].
The elimination of the identified risks for all subprocesses supporting the process of obtaining breathing air for
hyperbaric purposes has contributed to a reduction in the
number of non-compliances. The reduction in the number of
non-compliances in terms H O content was not
accompanied by a proportionate reduction in the number of
defects in terms of CO content. As presented in the process
enhancement stage, the CO content in the entire tested
population of measurement results after the initial decline
returned to the previous level of about 20% of defects
occurring in the years 2011-2012. As it was found as a result
of the analysis, the occurrence of possible operator errors had
a significant impact on meeting critical quality requirements
CTQ. This indicates the limitations of the technology used so far.
It has been accepted that further improvement can
only be achieved by changing the technology used. On the basis
of the assessment, it has been concluded that for the systems
used, there is a possibility of stable maintenance of the
process capability at the level of 2.8σ8. TheQuality Measures
used in Approach 6σ have been described earlier and will not
be quoted here [1]. On the other hand, by following the
technical solutions and descriptions of the know-how
available on the market, it has been shown that achieving
process capacity at appropriate level 4.5σ [2] should be
possible. The compression systems introduced have the
potential to improve their efficiency, especially in terms of
their resistance to potential operating errors and ongoing
control of the supervised process. The results of the
research conducted so far have led us to consider potential
directions in which to take the production technology,
especially in the area of elimination and control of the
current CO content, e.g. through the use of pre-treatment
filters of the substrate9 the issues of which will not be
presented here combined with the use of multidimensional
sensory systems to control critical process parameters10 of
the production process.
This seems particularly important in production
systems intended for intensive use away from supply
facilities. In this case, consideration should be given to
perform performance measurements for harmful
11. As it has been already mentioned,
contamination
monitoring of the process from the point of view of its
ability to minimise its variability is to be oriented towards
measuring the input or process values in such a way as to
prevent the occurrence of potential defects already at the
production stage. As a result of the research to date [1] the
potential for short-term process capacity has been
demonstrated. Research and risk analysis performed, such
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zorientować na pomiar wartości wejściowych lub
procesowych w taki sposób, aby już na etapie
produkcji zapobiegać
wystąpieniu
potencjalnych
defektów. W wyniku dotychczasowych badań [1]
wykazanopotencjalną
możliwość
osiągnięcia
krótkoterminowej zdolności procesu. Przeprowadzone
badania
i
analizaryzyka
m. in.
!12 dla
racjonalizowanego
procesuwykazała
konieczność
zwiększenia odporności systemówna
potencjalnie
występujące
zakłócenia
procesu spowodowane
zanieczyszczeniem atmosfery w okolicach czerpni
systemów sprężających oraz brakiem bieżącej kontroli
zdolności procesu.
W celu zmniejszenia objętości pracy wiele wzorów
umieszczono w tekście przenosząc partie wzorów
pomiędzy wierszami. Dzielenie wzorów odbywało się
w miejscach, gdzie znajdowały się operatory działań
matematycznych w taki sposób, że występowały one
redundantnie na końcu poprzedniego i na początku
następnego wiersza.

as
!12 for a rationalised process, showed the need to
increase the resistance of the systems to potentially
occurring process disturbances caused by atmospheric
pollution in the vicinity of compressor system inlet vents,
and the lack of current control of process capacity.
To reduce the volume of work, many formulas are
included in the text by moving batches of formulas between
lines. The division of formulas occurred in places where
operators of calculations were located in such a way that
they occurred redundantly at the end of the previous and
at the beginning of the next line.

PROBLEMATIC SITUATION

As a result of the work performed so far, directions
for further industrial research have been proposed, and
recommendations have been formulated concerning the
supervision of a rationalised production process. Issues
concerning the assessment of the influence of protective
systems on the process of collecting, maintaining and
distributing breathing gas intended for aerobic hyperbaric
SYTUACJA PROBLEMOWA
conditions are an important element of the production process.
It has been shown that for the world's best technology
W efekcie dotychczas przeprowadzonych prac
currently used to obtain, maintain and distribute
zaproponowano kierunki dalszych badań przemysłowych
breathing air for aerobic hyperbaric conditions, the
oraz sformułowano zalecenia dotyczące nadzoru nad
greatest potential is represented by protective systems,
zracjonalizowanym procesem produkcyjnym. Zagadnienia
both in simple form13, and in the form of systems equipped
dotyczące oceny wpływu systemów zabezpieczeń na proces
with multidimensional sensory and expert systems and
otrzymywania, utrzymywania i dystrybucji powietrza
actuators14 [1].
oddechowego przeznaczonego na tlenowe warunki
The development of dedicated measurement
hiperbaryczne są istotnym elementem procesu produkcyjnego.
systems to supervise and control the current production of
Wykazano, że dla obecnie stosowanej najlepszej dostępnej
breathing mixtures requires industrial research. The
na świecie technologii otrzymywania, utrzymywania
completed project [1] assumed that focusing on removing
i dystrybucji powietrza oddechowego przeznaczonego na
the " # content from the breathing mixture would also result
tlenowe warunki hiperbaryczne największy potencjał
in a proportional reduction of other contaminants. The
stanowią systemy zabezpieczające, zarówno w formie
implementation of new purification and compression
prostej13, jak i w postaci systemów wyposażonych
systems has confirmed this for all the contaminants
w wielowymiarowe systemy sensoryczne, ekspertowe
concerned except for the $# content, which was lower
i aktuatory14 [1].
than expected. Despite the actions taken to eliminate the
Opracowanie
dedykowanych
systemów
disturbances of the process in question, the number of
pomiarowych dla nadzorowania i kontroli bieżącej produkcji
defects in the production process generated made it
czynników oddechowych wymaga przeprowadzenia badań
impossible to maintain a stable and capable process. The
przemysłowych. W zakończonym projekcie [1] założono,
process risk assessment has shown that the use of
że skoncentrowanie się na usuwaniu zawartości " #
measuring equipment for ongoing process control of
z czynnika oddechowego spowoduje również proporcjonalne
critical parameters of carbon dioxide content is an
obniżenie
zawartości
innych
zanieczyszczeń.
important element in preventing defects. The use of
Implementacja nowych systemów puryfikacyjnych oraz
threshold analytical indicators as shown in the analysis
systemów sprężania potwierdziła to w stosunku do
! results via an increase in detection from incomplete
wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczeń z wyjątkiem
98% > (% ≥ 90% to ideal (% ≅ 100% resulting in
zawartości ditlenku węgla $# , którego obniżenie było
niższe od spodziewanego.
a decrease in the relative numerical probability of
detection from ( = 9 to ( = 1. This entails a decrease in the
Pomimo podjętych działań eliminujących
relative value of the number of risks to an acceptable level
zakłócenia rozpatrywanego procesu liczba generowanych
./0 = 72 [1].
defektów procesu produkcyjnego uniemożliwiała
Substrate contamination, depletion of the
utrzymanie stabilnego i zdolnego procesu. Ocena ryzyka
purification filter element, failure of the room ventilation
procesu
wykazała,
że
zastosowanie
urządzeń
pomiarowych służących do bieżącej kontroli procesu
system, operating errors, among others, are a significant
w zakresie kontroli parametrów krytycznych zawartości
source of causes of defects in the production process under
ditlenku węgla stanowi istotny element zapobiegający
consideration. Proposed measuring systems should be
powstawaniu wad. Zastosowanie progowych wskaźników
used to control the process in a way that ensures that the
analitycznych jak wykazano w analizie
! powoduję
measuring capacity is maintained in accordance with the
podniesienie detekcji z poziomu niepełnej 98% > (% ≥
requirements for measuring systems.
To conclude on the course of the process, it is
90% do idealnej (% ≅ 100% wywołuje spadek względnej
necessary to correctly analyse and interpret the
liczbowej oceny prawdopodobieństwa detekcji z ( = 9 do
measurements made with the help of a capable15
( = 1. Pociąga to za sobą spadek wartości względnej liczby
measuring systems. According to the PN-EN ISO 10012
ryzyka do akceptowalnego poziomu ./0 = 72 [1].
requirements, an effective measurement management
Zanieczyszczenia substratu, wyczerpanie złoża
system [3] should ensure their adaptation to the intended
puryfikacyjnego wkładu filtracyjnego, awaria systemu
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wentylacji pomieszczeń, błędy obsługi m. in. stanowią
istotne
źródło
przyczyn
powstawania
wad
w rozpatrywanym procesie produkcyjnym. Proponowane
systemy pomiarowe powinny być wykorzystane do
kontroli procesu w sposób gwarantujących utrzymanie
zdolności pomiarowej zgodnej z wymaganiami
przewidzianymi dla systemów pomiarowych.
Aby wnioskować o przebiegu procesu należy
prawidłowo analizować i interpretować wykonywane
pomiary dokonane za pomocą zdolnych15 systemów
pomiarowych. Zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 10012
skuteczny system zarządzania pomiarami [3] powinien
zapewnić ich przystosowanie do zamierzonego użycia oraz
mają istotny wpływ na osiąganie celów dotyczących
jakości produktu16 i procesu17. Analiza wskaźnikowa
w połączeniu ze wskaźnikowymi systemami ostrzegania
obecnymi w nowszych systemach filtracji18 pomimo
swoich wad pozwala w sposób ograniczony na
wykonywanie prostej kontroli procesu w celu eliminacji
występowania błędów i zapobiegania zanieczyszczeniom
systemów dystrybucji. Monitoring procesu zorientowano
na pomiar wartości wejściowych19 i procesowych20, które
już na etapie produkcji zapobiegają materializacji ryzyka
wynikającego z wystąpienia potencjalnych defektów.
Monitorując21 dotychczas22 parametr wyjściowy
2 34 5 647 ,
wielokrotnie
zidentyfikowano
zanieczyszczenia
systemów dystrybucji.
Barierą
w implementacji takich rozwiązań były ograniczenia
wynikające z technicznych możliwości prowadzenia takiego
monitoringu. Obecnie na rynku pojawiły się specjalizowane
systemy pomiarowe, które można w tym celu wykorzystać,
ale ze względu na ich koszt zdecydowano się na ich
zastosowanie w eksploatacji systemów produkcji powietrza
oddechowego o dużej wydajności, zaopatrujących kluczowe
z punktu widzenia bezpieczeństwa systemy dystrybucji.
Dotychczas w przypadku wyłączenia systemu sprężania
z eksploatacji np. z powodów przekroczenia wartości
progowych ditlenku węgla użytkownik po naprawie systemu
wykonywał samodzielne pomiary eksploatacyjne z użyciem
analizatorów przenośnych lub innych urządzeń
wskaźnikowych, które były podstawą do skierowania
próbki kontrolnej do dalszych badań laboratoryjnych.
Dopiero po weryfikacji laboratoryjnej zezwalano
na ponowne uruchomienie systemu. Wprowadzenie
adekwatnych systemów pomiarowych monitoringu
procesu pozwoli zapobiegać występowaniu wad
zapobiegając tym samym kosztownym wyłączeniem
systemu sprężania z eksploatacji. Ponadto ograniczy to
koszty
wykonywania
po
kontrolnych
analiz
laboratoryjnych,
zapewni
odpowiednią
klauzulę
jakościową w okresach pomiędzy wykonywaniem
wymaganych laboratoryjnych badań okresowych23 oraz
zapobiegnie zanieczyszczeniu24 systemów dystrybucji czy
też przedostaniu się materiałów eksploatacyjnych25 do
systemów magazynowych.
Co istotne, zapobiegnie zanieczyszczeniom
spowodowanym niespodziewanym, przedterminowym
skróceniu żywotności filtrów które powoduje zwiększenie
emisji zanieczyszczeń, nie tylko uniemożliwiając
eksploatację powietrza w hiperbarycznych warunkach
tlenowych, lecz także powodując zabrudzenie systemów
magazynowania i dystrybucji, które później trzeba czyścić
przed ich powtórnym dopuszczeniem na hiperbaryczne
warunki tlenowe. Powyższa sytuacja w dotychczasowych
warunkach eksploatacyjnych, ze względu na brak adekwatnych
systemów zabezpieczeń promowała nieświadomą eksploatację
niesprawnego systemu produkcyjnego, do czasu wykonania

use and have a significant impact on the achievement of
product and process16 and process quality17. Indicator
analysis in combination with the warning indicator systems
present in newer filtration systems18 allows for a limited
number of simple process controls to be performed to
eliminate errors and prevent contamination of the
distribution systems. Process monitoring is focused on
measuring input19 and process values20 that prevent the
materialisation of risks arising from potential defects.
By current21 monitoring22 of the output parameter
2 34 5 647 , contamination of the distribution systems has
been repeatedly identified. A barrier to the implementation
of such solutions was the limitations resulting from the
technical possibilities of such monitoring. Nowadays,
specialised measuring systems have emerged on the market
that can be used for this purpose, but due to their cost, it was
decided to use them in the operation of high-performance
breathing air production systems, supplying safety-critical
distribution systems. Until now, in the case of compression
system shut down, e.g. in the event of the exceeding of the
carbon dioxide thresholds, the user, after repairing the
system,
performed
independent
operational
measurements using portable analysers or other indicator
devices, which were the basis for directing the sample for
further laboratory tests.
Only after laboratory verification was it allowed
for the system to be restarted. The introduction of
adequate measurement systems for process monitoring
will prevent the occurrence of defects, thus preventing the
costly decommissioning of the compression system. In
addition, it will reduce the costs of performing post-control
laboratory analyses, provide an appropriate quality clause
in the periods between the performance of the required
laboratory periodic tests23 and prevent contamination of24
distribution systems or the penetration of foreign
material25 into storage systems. Importantly, it will prevent
contamination caused by unexpected, premature shortening
of filter life, which increases emissions, not only preventing
the operation of the gas under hyperbaric oxygen
conditions, but also causing contamination of the storage
and distribution systems, which must later be cleaned
before they can be allowed to enter the hyperbaric oxygen
conditions again. The above situation occurring in the previous
operating conditions, due to the lack of adequate protection
systems, would have promoted the operation of an
unknowingly faulty production system, until a periodical tests
or random check of the quality of the breathing mixture
performed by the system operator26 with the use of portable
analysers.
Even the use of wear indicators, e.g. the control
system $8.8 27 installed in a part of the new filtering
system sets, which by displaying an appropriate visual
signal informs the operator of the saturation level of the
filter elements, did not compensate for the existing danger.
The collected measurement results of control samples of the
hyperbaric systems in operation showed contamination of the
storage and distribution systems [4], which may have
occurred as a result of filter elements being perforated before
the theoretical life of the filter elements had elapsed, or as
a result of incorrectly prepared storage tanks, operating errors,
#/ non-observance etc. The use of an alarm indicator in
compression and filtration systems in this case would
prevent contamination of the marine installation.
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badań okresowych lub fakultatywnego sprawdzenia jakości
czynnika oddechowego wykonanego przez operatora
systemu26 za pomocą analizatorów przenośnych.
Nawet zastosowanie w części nowych zestawów
systemu filtrów wskaźników poziomu zużycia, np.
systemu kontroli $8.8 27, który poprzez wyświetlenie
odpowiedniego sygnału wizualnego informuje obsługę
o stopniu nasycenia wkładów filtrujących nie
kompensowało istniejącego zagrożenia. Zgromadzone
wyniki pomiarów próbek kontrolnych eksploatowanych
systemów hiperbarycznych pokazały zanieczyszczenie
systemów magazynowych i dystrybucji [4], które mogło
nastąpić w wyniku przebicia wkładów filtrujących przed
upływem teoretycznego czasu eksploatacji lub wadliwie
przygotowanych zbiorników magazynowych, błędów
obsługi, nieprzestrzegania #/ itp. Zastosowanie w takim
przypadku wskaźnika alarmowego w systemach sprężania
i filtracji zapobiegłoby zanieczyszczeniu instalacji
okrętowej.

CEL PRACY
Jak pokazała analiza kontekstu28 sytuacji
problemowej związanej z procesem dobór wiarygodnego
i adekwatnego systemu monitorowania i nadzoru
zniweluje występowanie części zidentyfikowanych
zagrożeń, tym samym zwiększając odporność systemów
sprężania i uzdatniania powietrza oddechowego na
występowanie awarii. Pomimo tego, że wykonywane
pomiary stanowiskowe29 są mniej dokładne niż
laboratoryjne przyjęto założenie, że po spełnieniu
odpowiednich warunków metrologicznych i walidacji30
systemu pomiarowego w warunkach eksploatacyjnych
zostaną one zaakceptowane jako dostatecznie wiarygodne
do nadzorowania i wnioskowania w zakresie
racjonalizowanego procesu.
Biorąc pod uwagę charakter nadzorowanego
procesu oraz minimalizacji popełnienia błędów pomiaru
wykonanych przez operatora przyjęto założenie realizacji
nadzoru eksploatacyjnego w formie monitoringu
realizowanego w sposób automatyczny bez udziału
operatora31. Założono stałą możliwość gromadzenia
danych pomiarowych z określoną częstotliwością
próbkowania. Ustalono, że dane pomiarowe zawartości
ditlenku węgla będą analizowane za pomocą kart
kontrolnych32 i archiwizowane33. Metody opracowania
i doboru kart do racjonalizowania danego procesu zostały
pominięte, gdyż zostały już opisane [5] [6]. System kontroli
sygnalizacji wskaźnikowej zaprojektowano w taki sposób
aby zapobiegać przekroczeniu ustalonych granic
kontrolnych procesu, tym samym zapobiegając
zanieczyszczeniu
systemu
dystrybucji
czynnika
oddechowego w K:// ! ; przeznaczonego
do
zasilania
(<=0 − 120.
Głównym
zadaniem
wytypowanego do badań przyrządu pomiarowego
jest weryfikacja jego poprawności
funkcjonalnej
oraz
ocena
jego metrologicznych cech jakościowych
[5]
dla
nadzorowania
racjonalizowanego34
procesu produkcyjnego.

AIM OF THE WORK
As shown by analysis of the context28 of the
problem situation related to the process, the selection of
a reliable and adequate monitoring and supervision
system will eliminate some of the identified hazards, thus
increasing the robustness of the compression and
breathing air treatment systems to the occurrence of
failures. Although the test-stand measurements
performed29 are less accurate than laboratory
measurements, it is assumed that once the relevant
metrological conditions are met and the measuring system
is validated under operational conditions30 they will be
accepted as sufficiently reliable to monitor and to make
proposals for a rationalised process.
Taking into account the nature of the supervised
process and minimising errors in measurements made by
the operator, the assumption has been made to implement
operational supervision in the form of monitoring
performed automatically without the participation of the
operator31. A fixed possibility of collecting measurement
data with a specific sampling rate was assumed. It has been
agreed that the measurement data of the carbon dioxide
content would be analysed by means of check sheets32 and
archived33. Methods of preparation and the selection of check
sheets to rationalise the process have been omitted as they
have already been described [5] [6]. The indicator control
system is designed to prevent the process control limits
being exceeded, thereby preventing contamination of the
breathing mixture distribution system in 9:// ! ;
intended for supplying (<=0 − 120. The main task of
a measuring instrument selected for testing is to verify its
functional correctness and to assess its metrological
quality features [5] to supervise the rationalised34
production process.

TESTS, MATERIAL AND METHODOLOGY
The assessment of the measuring system selected
$$ 35 for testing to control the carbon dioxide content has
been performed for the compressed air supply system of
the complex (<=0 − 12036 in =:// ! ;37. In
accordance with the quality control principles, the
measuring system selected for testing had to be
validated38. The assessment of metrological properties of
the system was performed to qualify it to supervise the
production of breathing air for divers. Table 1 presents
basic descriptive statistics.

BADANIA, MATERIAŁ I METODY
Ocenę wytypowanego do badań systemu
pomiarowego $$ 35 przeznaczonego do kontroli
zawartości ditlenku węgla wykonano dla systemu zasilania
sprężonym powietrzem kompleksu (<=0 – 12036
w =:// ! ;37. Zgodnie z zasadami sterowania jakością
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należało dokonać walidacji wytypowanego do badań
systemu
pomiarowego38.
Ocenę
własności
metrologicznych systemu przeprowadzono w celu jego
kwalifikacji do nadzorowania procesu produkcji powietrza
oddechowego dla nurków. W tab. 1 przedstawiono
podstawowe statystki opisowe.
Tab. 1
Descriptive statistics for the carbon dioxide sensor of the CCS measuring system.
Statystyka opisowa dla sensora ditlenku węgla systemu pomiarowego CCS.

Statistics

Measurement
value

Unit

Number of valid measurements
Mean
Standard error of mean
Standard deviation
Modal value
Minimum
Maximum
Median
Skewness
Kurtosis
First quartile Q1
Third quartile Q3
Coefficient of variation

360
201.02
0.16
3.00
200
194
208
200
0.17
-0.56
199
203
1.49

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%

Do identyfikacji występowania pomiarów
odstających(izolowanych)39
w
grupie
= 360
wykonanych pomiarów zastosowano : 34 <A7BB3 .
Dokonano weryfikacji hipotezy zerowej "C- wszystkie
wyniki pomiarów pochodzą z tej samej populacji
o
rozkładzie
normalnym
względem
hipotezy
alternatywnej "D – najmniejsza/największa wartość jest
wynikiem odstającym. Obliczona wartość funkcji testowej
< = 2,3440, (2 − E 7 = 1F. Zatem na poziomie istotności
G = 0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy "C41.
Poniżej
przedstawiono
maksymalny
bezwzględny błąd oceny stanowiący połowę szerokości
przedziału ufności dla poziomu H1 − G = 0,95F rys. 1.

To identify the occurrence of the outlier
= 360
(isolated) measurements39 in the group of
performed measurements, <A7BB3′3 : 34 has been
applied. The null hypothesis has been verified "C- all
measurement results come from the same population with
a standard distribution relative to the alternative
hypothesis "D – the lowest/greatest value is an outlier. The
calculated value of the test function < = 2,3440,
(2 − E 7 = 1F. Therefore, at the materiality level G =
0.05 there are no grounds to reject the hypothesis "C41.
The maximum absolute assessment error
representing half the width of the confidence interval for
the level is presented below H1 − G = 0.95F Fig. 1.

Fig. 1 Mean x ̅±∆x(1-α=0.95)=201.02±0.30ppm for fundamental standard 〖CO〗_2 measurements. Source: own research.
Rys. 1 Średnia x ̅±∆x(1-α=0.95)=201.02±0.30ppm dla pomiarów etalonu $# .Źródło: badania własne.
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Obliczona
wartość
średnia
pomiaru
̅ = 201,0222
jest bardzo zbliżona do wartości
nominalnej. Moda wynosi $KLM = 20022 , odpowiada to
wartości referencyjnej zastosowanego etalonu. Skośność
= = 0,17 > 0 i wartość kurtozy =8 = −0,55 nie
świadczą o istotnych odstępstwach od rozkładu
normalnego. Mediana odpowiada wartości mody
(dominanty). Rozkład empiryczny danych pomiarowych
etalonu wraz z przedziałami ufności dla ̅ i Me oraz
= 360 przedstawiono na rys. 2.

The calculated average measurement value ̅ =
201,0222 is very close to the nominal value. The modal
value is $KLM = 20022 , this corresponds to the reference
value of the fundamental standard used. The skewness
= = 0.17 > 0 and the kurtosis value =8 = −0.55 do not
indicate any significant deviation from standard
distribution. The median corresponds to the value of
modal value (modes). Empirical distribution of
fundamental standard measurement data including with
confidence intervals for ̅ and Me and = 360 are shown
in Fig. 2.

Fig. 2 Empirical and theoretical distribution of measurement data with confidence intervals for the mean and median H1 − G = 0.95F. Source: own
research.
Rys. 2 Rozkład empiryczny i teoretyczny danych pomiarowych wraz z przedziałami ufności dla średniej i mediany H1 − G = 0,95F. Źródło: badania
własne.

Graficzny test normalności dla wyników pomiaru
potwierdza zgodność z rozkładem normaln42 rys. 3.
Przedstawiony tzw. „3O 34 A P Q”43 układ punktów
jest charakterystyczny dla systemów pomiarowych
i wynika z rozdzielczości analizowanego urządzenia
pomiarowego. Jest
to bezpośrednią
przyczyną
rozbieżności interpretacyjnej w zakresie uzyskanej
wartości
2 − E 7 < 0,005
dla
testu
! − ( H! T A3
−( A
F.
Rozkład
danych
potwierdza spełnienia warunku rozdzielczości wskazując
na możliwość rozróżnienia co najmniej 10 stanów
zachowania parametru w zakresie jego zmienności.
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The graphical test of normality for the
measurement results confirms compliance with the
standard distribution42 Fig. 3. The presented so-called
"6 734 A T"43 point system is characteristic for measuring
systems and results from the resolving power of the
analysed measuring device. This is the direct cause of the
discrepancy in interpretation in terms of the value
obtained 2 − E 7 < 0.005 for the ! − ( H! T A3 −
( A
: 34F. The data distribution confirms that the
resolution condition is met, indicating the possibility of
distinguishing at least 10 parameter maintenance states in
terms of its variability.
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Fig. 3 Graphical test of normality for fundamental standard measurement results. Source: own research.
Rys. 3 Graficzny test normalności dla wyników pomiaru etalonu. Źródło: badania własne.

Na rys. 4 przedstawiono wykres przebiegu
procesu pomiarowego (ang. run chart) względem wartości
nominalnej etalonu VW = 20022 X 122 $# . Wstępną
analizę stabilności i zdolności systemu pomiarowego do
nadzorowania procesu produkcji powietrza oddechowego
na hiperbaryczne warunki tlenowe44 przeprowadzono
z zastosowaniem /A 6 T7AQ 1
!45 Y7Z. W ramach
procedury oszacowano niepewności pomiaru, obliczono
wskaźniki zdolności systemu pomiarowego $[ i $[\
i oszacowano występowanie błędu systematycznego.
Zgodnie z wymaganiami [8] wyznaczone granice tolerancji
procesu produkcyjnego dla $# wynoszą odpowiednio
8 ] = 50022 46 oraz ] ] = 0 22 47. Zdefiniowano je
jako krytyczne dla nadzorowania jakości kontrolowanego
procesu ($:^48). Dolną granicę wymagań dla procesu
wyznaczoną przez dolny limit specyfikacji ] ] = 0 należy
traktować jako naturalną, gdyż w każdym przypadku
zawartość ditlenku węgla w próbce kontrolnej przyjmie
wartość $KLM ≥ 0.
Proces produkcji powietrza oddechowego oraz
zachodzące w nim podprocesy uzdatniania i filtracji
czynnika oddechowego powinny zapewnić zawartość
normowanych zanieczyszczeń niższą niż wartość
krytyczna49. Zastosowanie powyższej procedury oceny
systemu pomiarowego jest podyktowane koniecznością
dokonania wstępnej oceny zautomatyzowanego systemu
pomiarowego
przed
jego
zastosowaniem
do
nadzorowania linii produkcyjnej. Przeprowadzona ocena
będzie stanowić podstawę do kwalifikacji urządzenia do
nadzorowania procesu i dalszego wnioskowania
w zakresie oceny stabilności50 urządzenia pomiarowego
w czasie.
W celu oceny zdolności procesu pomiarowego do
spełnienia krytycznych wymagań jakościowych $:^
zastosowano wskaźniki zdolności urządzenia pomiarowego
$[ 51 oraz $[\ 52. W przypadku oceny zdolności procesu do
wypełnienia krytycznych wymagań jakościowych $:^
rzeczywiste wskaźniki powinny być większe $[ , $[\ >
1,3353. Analizowanie wskaźników daje możliwość
identyfikacji występowania zakłóceń deterministycznych,
które powodują niestabilność procesu pomiarowego.
Wskaźnik rozrzutu systemu pomiarowego $[ wyrażający
potencjalną zdolność urządzenia pomiarowego do
wypełnienia krytycznych wymagań jakościowych $:^

Fig. 4 shows a run chart of the measurement
process against the nominal value of fundamental
$# . Preliminary
standard
VW = 20022 X 122
analysis of stability and ability of the measuring system to
supervise the breathing gas production process to
hyperbaric oxygen conditions44 was performed with the
application of 1
! /A 6 T7A 45Y7Z. As part of the
procedure, the uncertainties of measurement have been
estimated, the performance indicators of the measurement
system have been calculated $[ and $[\ and the occurrence
of bias has been estimated. According to the requirements
[8] the set tolerance limits of the production process for
$# are respectively 8 ] = 50022 46and ] ] = 0 22 47.
They are defined as critical for the quality control of the
controlled process ($:^48). The process lower limit set by
the lower specification limit ] ] = 0 should be regarded
as natural, since in any case the carbon dioxide content of
the control sample, will take the value $KLM ≥ 0.
The production process breathing air, and the
breathing mixture filtering and treatment sub-processes
occurring in it, should ensure a content of standardised
contaminants lower than the critical value49. The
application of the above evaluation procedure of the
measuring system is dictated by the necessity to make an
initial evaluation of the automated measuring system
before it is used to supervise the production line. The
assessment will provide the basis for the qualification of
the device to supervise the process and further
conclusions for assessing the stability50 of a measuring
device over time.
To assess the ability of the measurement process
to meet the critical quality requirements $:^ indicators of
the capacity of the measuring device have been applied $[ 51
and $[\ 52. When assessing the ability of a process to meet critical
quality requirements $:^ the actual indicators should be
higher $[ , $[\ > 1,3353. Analysing the indicators gives the
possibility to identify the occurrence of deterministic
disturbances that cause instability of the measurement
process. The scatter rate of the measuring system $[
expressing the potential ability of the measuring device to
meet critical quality requirements $:^ has been calculated
\/DCC∙a
from the relationship: $[ =
where: O ∈ Y10 f 20Z,
b∙cd
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obliczono z zależności: $[ =

\/DCC∙a
b∙cd

gdzie: O ∈ Y10 f 20Z,

3[ − odchylenie standardowe wyników pomiarów54,
: −tolerancja procesu. Wskaźnik wycentrowania
$[\ wskazujący zdolność rzeczywistą procesu, uwzględniający
jego aktualne wypośrodkowanie i rozrzut obliczono
z zależności: $[\ =

h
g ∙ajk|m̅ kmno
Mii

p∙cd

|

, gdzie

̅ − wartość

średnia procesu, VW −wartość referencyjna wzorca.
Wynika z tego, że wskaźniki odnoszone są do granic
O = 0,1 f 0,2: = 0,1 f 0,2H8 ] − ] ]F.
W rozpatrywanym przypadku dla O = 0,155
obliczone $[ =5,55 i $[\ =5,45. Przyjmują one zatem
wartości $[ , $[\ > 1,33. Wynika stąd, że rozpatrywane
urządzenie pomiarowe jest zdolne a zmienność procesu
pomiarowego jest mała względem przyjętych granic
tolerancji. Wartość współczynnika $[ wskazuje, że
zmienność całkowita urządzenia pomiarowego mieści się
5,55 razy w zakresie określonym przez granice 0,1 :
tolerancji procesu, rys. 5.

3[ − standard deviation of measurement results54,
: − process tolerance. The centring indicator $[\ indicating
the actual capacity of the process, taking into account its current
centring and scatter has been calculated from the relationship:
$[\ =

h
∙ajk|m̅ kmno
Mii

g

p∙cd

|

, where

̅ − the process mean

value, VW − the reference value of the standard. It follows
that the indicators are related to the limits O = 0.1 f
0.2: = 0.1 f 0.2H8 ] − ] ]F. In the case under
consideration for O = 0.155 calculated $[ =5.55
i $[\ =5.45. They therefore assume the values $[ , $[\ >
1.33. Hence, the measuring device in question is capable
and the variability of the measuring process is small in
relation to the accepted tolerance limits. The value of the
coefficient $[ indicates that the total variability of the
measuring device is 5.55 times within the range defined by
the process 0.1 : tolerances, Fig. 5.

Fig. 4 Carbon dioxide measurement system (MSA) capability assessment procedure using fundamental standard measurement $# = 20022
control lines ]$] = 150 and 8$] = 250 22 of the supervised process at H0,1 ∙ :F56. Source: own research.
Rys. 4 Procedura oceny zdolności systemu pomiarowego (MSA) ditlenku węgla z wykorzystaniem pomiarów etalonu $# = 20022
kontrolnych ]$] = 150 i 8$] = 250 22 nadzorowanego procesu na poziomie H0,1 ∙ :F56. Źródło: badania własne.

W celu identyfikacji występującego błędu
systematycznego57 dla oceny dokładności58 metody
pomiarowej dokonano porównania ̅ pomiarowych
danych empirycznych z wartością VW wzorca59. Poddano
weryfikacji
hipotezę
"C : B 3 = 0
wobec
alternatywnej "D : B 3 ≠ 0,
gdzie
B 3 = ̅ − VW .
Obliczona wartość statystyki testowej 4 jest większa od
wartości krytycznej 4\s odpowiadającej poziomowi
istotności
G = 0,05 (4 = 6,423 > 4\s = 1,968),
2 − E 7 = 0 należy zatem odrzucić hipotezę "C na rzecz
alternatywnej "D uznając, że pomiar jest obciążony
występowaniem stałego istotnego statystycznie błędu
systematycznego B 3 = 1,02 22 , rys. 4. Zazwyczaj
w przypadku występowania błędu systematycznego
należy dokonać jego korekcji poprzez wykonanie
wzorcowania (kalibracji) systemu pomiarowego.
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and

oraz linii

To identify the bias that occurred57 for
assessment of measurement method accuracy58
a comparison of ̅ empirical measurement data has been
made with the value VW of the standard59. The hypothesis
"C : B 3 = 0
has
been
verified
against
the
alternative "D : B 3 ≠ 0, where B 3 = ̅ − VW . The
calculated value of the test statistics 4 is greater than the
than the critical value 4\s corresponding to the materiality
level G = 0.05 (4 = 6.423 > 4\s = 1.968), 2 − E 7 = 0
the hypothesis "C na should therefore be rejected in
favour of an alternative "D considering that the
measurement is burdened by the existence of a permanent
statistically significant bias B 3 = 1.02 22 , Fig. 4.
Usually, if there is a bias, it should be corrected by
calibrating the measuring system.
The obtained measurement result error resulting
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Otrzymany błąd wyniku pomiaru wynikający
z jego składowej systematycznej jest znikomy (B 3 x
1 22 ) względem zdefiniowanych granic tolerancji
procesu oraz deklarowanej przez producenta zmienności
pomiarowej systemu60. Występujące oddziaływanie
systematyczne można pominąć, gdyż jest ono równe
rozdzielczości61 systemu pomiarowego. Potwierdza to
również porównanie ̅ z wartością odniesienia VW
uwzględnieniem
wartości
niepewności62
z
ich
wyznaczenia,
spełnienie
zależności
| ̅−

VW |

<2y7

m̅

z7

mno

= 1,02 < 1,16 wskazuje, że

uzyskana ̅ jest zgodna z wartością odniesienia VW 63 [8].
Obliczona wartość procentowej zmienności dla
powtarzalności64 wynosi %{ AH. 2F = 3,60% rys. 4. Jest
ona
zdeterminowana
wartością
obliczonego
współczynnika zdolności $[ natomiast wartość
procentowa
od
powtarzalności
i
błędu
systematycznego65 %{ AH. 2 T | 3F = 3,68%
wynika ze współczynnika położenia $[\ .
Obie z wymienionych wartości zarówno
pochodzące od powtarzalności i błędu systematycznego
nie powinny przekraczać > 15%66. Otrzymane wartości są
mniejsze niż wartość krytyczna należy zatem przyjąć, że
zmienność przyrządu pomiarowego jest niewielka.
Ewentualne przekroczenie wartości krytycznej sugeruje
nadmierną zmienność pomiarową przyrządu. Taka
sytuacja może prowadzić do eliminacji urządzenia ze
względu na brak wystarczającej powtarzalności i/lub zbyt
duży wpływ błędu systematycznego na wykonywany
pomiar. Z tego względu należy zidentyfikować możliwą
przyczynę/y deterministyczne nadmiernej zmienności
a system poddać urządzenie wzorcowaniu i ponownej
walidacji przed dopuszczeniem do wykonywania
pomiarów kontrolnych na linii produkcyjnej. Jeżeli B 3 ≠
0 należy poszukiwać prawdopodobnych przyczyn
zjawiska, które może być spowodowane występowaniem
np. błędu wartości referencyjnej, nadmiernego zużycia
przyrządu pomiarowego67 itp.
Inną przyczyną może być nieprawidłowe
wykonanie procedury kalibracji lub niewłaściwa obsługa
systemu przez operatora68. Należy również rozważyć
przypadek zastosowania nieprawidłowego algorytmu
korekcji przyrządu. Nadrzędnym celem prowadzonej
weryfikacji jest identyfikacja przyczyn i zakłóceń procesu
pomiarowego w celu ich eliminacji a następnie
odtworzenia zdolności pomiarowej. Jak wiadomo
rozróżnialność systemu pomiarowego powinna pozwalać
na identyfikację69 jego zmienności oraz przyczyn
specjalnych (szczególnych) ją wywołujących. Rozkład
danych pomiarowych względem wartości nominalnej na
tle przedziału tolerancji : przedstawiono na rys. 5.

from its systematic component is scant (B 3 x 1 22 ) in
relation to the defined process tolerances and the
manufacturer's declared measurement variability of the
system60. The occurring systematic impact can be omitted
as it is equal to the resolving power61 of the measuring
system. This is also confirmed by the comparison
̅ with a reference value VW taking into account the
uncertainty values62 of their determination, fulfilment of
relation

| ̅−

VW |

<2y7

m̅

z7

mno

= 1.02 < 1.16

indicates that the obtained ̅ is in accordance with the
reference value VW 63 [8].
The calculated percentage of variation for
repeatability64 is %{ AH. 2F = 3.60% Fig. 4. It is
determined by the value of the calculated capacity
coefficient $[ while the percentage of repeatability and
bias65 %{ AH. 2 T | 3F = 3.68% results from the
position coefficient $[\ .
Both of these values, from repeatability and bias,
should not exceed > 15%66. The values obtained are less
than the critical value and it must therefore be assumed
that the variability of the measuring instrument is small.
A possible exceeding of the critical value suggests
excessive measurement variability of the instrument. Such
a situation may lead to the elimination of the device due to
lack of sufficient repeatability and/or excessive impact of
bias on the measurement performed. Therefore, a possible
deterministic cause(s) of excessive variability must be
identified, and the system calibrated and re-validated
before allowing control measurements to be taken on the
production line. If B 3 ≠ 0 the probable causes of
a phenomenon that may result from, for example, an error
in the reference value, excessive wear and tear of the
measuring instrument67 etc have to be sought.
Another cause may be incorrect execution of the
calibration procedure or incorrect operation of the system
by the operator68. The possibility of an incorrect
instrument correction algorithm having been used should
also be considered. The overriding aim of the conducted
verification is to identify causes and disturbances of the
measurement process to eliminate them and then restore
the measurement capability. It is known that the
differentiality of a measurement system should make it
possible to identify69 its variability and the special
(specific) reasons that cause it. Distribution of
measurement data in relation to the nominal value against
the tolerance interval : is shown in Fig. 5.

17

2019 Vol. 69 Issue 4

Fig. 5 Variability of the carbon dioxide measuring system against H0.1 ∙ :F the process tolerance interval H]$] = 150, 8$] = 250 22 ,
200 22 , ̅ = 201 22 F. Source: own research.
Rys. 5 Zmienność systemu pomiarowego ditlenku węgla na tle H0,1 ∙ :F przedziału tolerancji procesu H]$] = 150, 8$] = 250 22 ,
̅ = 201 22 F. Źródło: badania własne.

Dla procesu pomiarowego analogicznie jak dla
procesu produkcyjnego można opracować kartę kontrolną
[6]. Karta w przypadku monitoringu
może być
narzędziem kontrolnym do oceny stabilności procesu
pomiarowego. Do analizy można wykorzystać opracowaną
w sposób projektowy70 dla wartości nominalnej
71
oraz odchylenia standardowego
VW = 20022
} = 322 kartę kontrolną pojedynczych obserwacji
i ruchomego rozstępu ~ − . rys. 6. Na karcie ~ wartości
indywidualnych jak i ruchomego rozstępu
.72 nie
pojawiają się punkty znajdujące się poza ustalonymi
liniami kontrolnymi ]$]73 i 8$]74. Pomimo występujących
trendów wskazujących na okresowe przesunięcie procesu
oraz jego zmianę w położeniu i rozrzucie względem linii
centralnej należy uznać, że jest on stabilny a wpływy
wynikają z naturalnej zmienności badanego systemu
pomiarowego.
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VW

VW

=

= 200 22 ,

A check sheet can be developed for the
measurement process as for the production process [6]. In
case of
monitoring the sheet can be a control tool to
assess the stability of the measurement process70 for the
nominal value VW = 20022 71 and standard deviation
} = 322 check sheet for single observations and moving
range can be used for the analysis ~ − . Fig. 6. The
individual value sheet ~ and moving range which can be
used for the analysis .72 do not show points outside the
fixed control lines ]$]73 and 8$]74. Despite trends
indicating a periodical shift of the process and its change in
position and the range relative to the centre line should be
considered as stable and the influences result from the
natural variability of the tested measuring system.
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Fig. 6 Check sheet ~ −

. for monitoring the stability of the measuring system. Source: own research.

Rys. 6 Karta kontrolna ~ −

. do nadzorowania stabilności systemu pomiarowego. Źródło: badania własne.

Mając na uwadze wstępne oszacowanie błędu
systematycznego dla etalonu $# = 20022
w celu
zbadania liniowości wskazań oraz oszacowania wartości
błędu systematycznego w zdefiniowanym zakresie
pomiarowym
H0 − 700 22 F75
przeprowadzono
badanie76 z użyciem trzech wzorców odpowiednio
o
zawartościach:
VWD = 022 $# , VW =
20022 $# , VWp = 600 22 $# .
Dokonano porównania uzyskanych wartości
średnich ̅ pomiarów z każdą wartością odniesienia VW .
W celu zidentyfikowania różnic pomiędzy
występującymi błędami systematycznymi w zależności od
miejsca wykonywanego pomiaru w zakresie pomiarowym
systemu pomiarowego dokonano weryfikacji jego
liniowości. Szczegółową analizę liniowości systemu
pomiarowego
wraz
z
oszacowaniem
błędu
systematycznego przedstawiono77 na rys. 7. Udział
procentowy liniowości dla systemu pomiarowego wynosi
4,4% całkowitej zmienności procesu a wartość średniego
błędu systematycznego wynosi 7,9% od średniej
zmienności procesu co odpowiada wartości pomiaru
€€€€€€
B• 3 = 1,43 22 78.
W wartościach granicznych odpowiednio
0 f 60022
występuje
względnie
duży
błąd
systematyczny od −12,38 22 79 do 14,87 22 80.
Najmniejszą
wartość
błędu
systematycznego
obserwujemy dla wzorca 200 ppm, B 3 = 1,822 . Za
miarę mocy zależności liniowej przyjęto współczynnik
determinacji odpowiadający w tym przypadku
kwadratowi
współczynnika
korelacji
/ A3
A = 82,3%. Współczynnik kierunkowy81 prostej wynosi
0,0435. Prosta regresji opisana jest równaniem
Q = −10,195 z 0,0435 ∙ VW . Wartość 2 − E 7 = 0
wskazuje na istotność statystyczną współczynnika
kierunkowego82 zatem obserwowana liniowość jest
istotna statystycznie.

With a view to a preliminary estimate of the bias
for fundamental standard $# = 20022 To examine the
linearity of indications and estimate the value of bias
within the defined measuring range H0 − 700 22 F75
a test was carried out76 using three standards with
contents
respectively:
VWD = 022 $# , VW =
20022 $# , VWp = 600 22 $# .
A comparison has been made between the
obtained mean values ̅ of measurements with each
reference value VW
To identify the differences between the occurring
biases depending on the place of measurement within the
measuring range of the measuring system, its linearity has
been verified. A detailed analysis of the linearity of the
measuring system with the estimation of the bias is
shown77 in Fig. 7. The linearity percentage for the
measurement system is 4.4% the total process variability
and the value of the mean bias is 7.9% from the mean
process variability which corresponds to the measurement
€€€€€€3 = 1,43 22 78.
value B•
In the limit values respectively 0 f 60022
a relatively large bias occurs from −12,38 22 79 to
14,87 22 80. The smallest bias value is observed for the
200 ppm standard, 200 ppm, B 3 = 1.822 . The
coefficient of determination corresponding in this case to
the square of the correlation coefficient / A3
A =
82,3%. has been assumed as the linear dependence
measure. Slope of a straight line81 is 0.0435. The regression
line
is
described
by
the
equation
Q = −10.195 z 0.0435 ∙ VW . The value 2 − E 7 = 0
indicates the statistical significance of the slope82 thus the
observed linearity is statistically significant.
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Fig. 7 The analysis of linearity and bias of the measuring system. Source: own research.
Rys. 7 Analiza liniowości oraz błędu systematycznego systemu pomiarowego. Źródło: badania własne.

Jeżeli system pomiarowy nie wykazywałby
istotnej liniowości, należałoby go ponownie skalibrować
osiągnąć wartość zerową B 3 poprzez odpowiednia
modyfikację systemu pomiarowego, oprogramowania lub
wykonanie obu wymienionych czynności. Jeśli
występujące odchylenie nie może być dostosowane do
zerowego obciążenia błędem systematycznym w całym
zakresie pomiarowym, to mimo tego system ten w sposób
świadomy nadal może być używany do kontroli
produktu/procesu.

OCENA POWTARZALNOŚCI
Po
oszacowaniu
poprawności
systemu
pomiarowego83 polegającej na ocenie występowania błędu
systematycznego i liniowości oszacowano zmienność
systemu pomiarowego %<.. oraz dokonano oceny
powtarzalności jako składowej precyzji bez udziału
odtwarzalności84 systemu pomiarowego za pomocą
jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA typu
6A 33 T85 [9]. Kwalifikację systemu pomiarowego
przeprowadzono względem wyznaczonych granic
specyfikacji analizowanego procesu. Należy przyjąć
założenie, że za nadzorowanym procesem musi podążać
zdatny system pomiarowy o potwierdzonych cechach
metrologicznych. O przydatności systemów pomiarowych
do nadzorowania i doskonalenia procesów decydują ich
własności statystyczne. Dlatego dla właściwego
sterowania procesem zmienność systemu pomiarowego
powinna być mała w porównaniu do jego zmienności
całkowitej86 a system pomiarowy powinien znajdować się
pod kontrolą statystyczną.
Analizę87 powtarzalności dla systemu wykonano
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If the measuring system does not show
significant linearity, it would have to be recalibrated to null
B 3 by modifying the measuring system, software or both.
If the occurring deviation cannot be adjusted to null biasburdened over the entire measuring range, the system can
still be used for product/process control in a conscious
manner.

REPEATABILITY ASSESSMENT
After estimating the correctness of the measuring
system83 by assessing the bias occurrence and linearity,
the variability of the measuring system has been estimated
%<.. and the repeatability has been evaluated as
a component of precision without the reproducibility84 of
the measuring system by means of one-factor variance
analysis ANOVA of the 6A 33 T type85 [9]. The
measurement system qualification has been performed
against the set limits of the specification of the analysed
process. It must be assumed that the supervised process
must be followed by a suitable measuring system with
proven metrological characteristics. The suitability of
measuring systems for monitoring and improving
processes is determined by their statistical properties.
Therefore, for proper process control, the variability of the
measuring system should be small compared to its overall
variability86 and the measurement system should be under
statistical control.
The repeatability analysis87 for the system has
been performed on the basis of multiple measurements of
reference values88 for the adopted width of the
specification range of the supervised process (: = 0 f
5002
F. The total variability is the sum TV89 /{ z
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na podstawie wielokrotnego pomiaru wartości
referencyjnych88 dla przyjętej szerokość zakresu
specyfikacji nadzorowanego procesu (: = 0 f 5002
F.
Zmienność całkowita jest sumą TV89 = PV+GRR, gdzie
/{ −zmienność procesu a <.. − to zmienność
pochodząca od system pomiarowego.
Ze względu na system zautomatyzowany
hipoteza "C − nie istnieje różnica pomiędzy operatorami
nie będzie testowana (gdyż wpływ operatora na wynik
pomiaru nie istnieje). Poddane weryfikacji zostanie
hipoteza "C − twierdząca, że nie istnieje różnica pomiędzy
częściami.
Na
rys.
8
przedstawiono
wyniki
jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA.

<.., where /{ − the process variability and <.. − is the
variability that comes from the measurement system.
Due to the automated system, the hypothesis
"C − does not exist and the difference between the
operators will not be tested (as there is no operator
influence on the measurement result). The hypothesis that
there is "C − no difference between the parts will be
verified. Fig. 8 shows the results of the ANOVA singlefactor variance analysis.

Fig. 8 Variability analysis !0#{! of the measurement process against the tolerance interval : = 0 f 50022
100 measurements and 3 parts without the operator. Source: own research.
Rys. 8 Analiza wariancji !0#{! zmienności procesu pomiarowego na tle przedziału tolerancji : = 0 f 50022
100 pomiarów i 3 części bez udziału operatora. Źródło: badania własne.

Analiza dla przyjętego G = 0,05 wskazuje, że ze
względu na otrzymaną wartość 2 − E 7 = 0 < 0,05
testowaną hipotezę "C należy odrzucić i przyjąć, że na tle
zmienności analizowanego systemu pomiarowego
widoczna jest zmienność w zdefiniowanym zakresie
specyfikacji (tzn. istnieje istotna różnica pomiędzy
częściami90). Oznacza to, że ze względu na powtarzalność91
jesteśmy w stanie za pomocą systemu pomiarowego
zidentyfikować zmienność nadzorowanego procesu.
Uwzględniając procentowy udział poszczególnych
zmienności do zmienności całkowitej z otrzymanej tabeli
!0#{! rys. 8 wynika92, że udział zmienności pochodzącej
od części93 jest znacznie większy niż zmienność całkowita
systemu pomiarowego94.
Wynika z tego, że prawie cała obserwowana
zmienność pochodzi od występujących różnic pomiędzy
częściami (wzorcami) a nie od systemu pomiarowego. Jak
wiadomo obliczona zmienność systemu pomiarowego

of the supervised process for

=

nadzorowanego procesu dla

=

The analysis for the adopted G = 0,05 one
indicates that, in view of the value obtained 2 − E 7 =
0 < 0.05 of the tested hypothesis "C should be rejected
and it should be assumed that, against the background of
the variability of the measurement system analysed,
variability is visible within a defined range of
specifications (i.e. there is a significant difference between
the parts90). This means that for reasons of repeatability91
we are able to identify the variability of the supervised
process using a measuring system. Taking into account the
percentage share of individual variability to total
variability from the obtained table !0#{! Fig. 8 it shows92
that the share of variability coming from the part93 is much
higher than the total variability of the measurement
system94.
It follows that almost all the observed variability
comes from the differences between the parts (standards)
and not from the measuring system.

21

2019 Vol. 69 Issue 4
<.. = 26,83 w rozpatrywanym przypadku pochodzi
całkowicie od składowej powtarzalności. Zmienność
systemu pomiarowego <.. należy odnieść do zmienności
całkowitej:{ = 1913,21
spełniając
warunek
…††
< 10% gdyż obliczony % {H%<..F =
adekwatności
a‡

…††

∙ 100% = 1,4% < 10%.
a‡
Wnioskujemy zatem, że system ze względu na
jego powtarzalność jest zdatny bez ograniczeń do
nadzorowania omawianego procesu. W odniesieniu do
nadzorowania produktu dla zadeklarowanych granic
specyfikacji : = 0 f 50022
urządzenie pomiarowe
…††
może być zastosowany bez ograniczeń gdyż: {/: =
∙
a
100% = 5,37% <10%. Rozróżnialność
systemu
należy
postrzegać
jako
liczbę
pomiarowego
rozróżnialnych
kategorii
ndc95
=
y2 ∙ ˆg

DCC

%…††

j − 1Z x10096

≫14.

System

pomiarowy

spełnia warunek adekwatności97 gdyż rozróżnia około 100
„34 óP” z zakresu specyfikacji98 jednocześnie informując
nas ile razy zmienność systemu pomiarowego jest
mniejsza od zmienności procesu.
Do ustalenia, czy system pomiarowy jest zdolny,
stosuje się również alternatywne kryterium [10] oparte na
współczynniku precyzji99 do tolerancji (PTR100).
Dla badanego systemu pomiarowego /:. =
\∙y ‹ MŒ 101

H•Ž•k•Ž•F

b∙c102

= H•Ž•k•Ž•F = 0,053, dla O = 6103. Zatem przy

/:. = 0,053 < 0,1 system należy uważać za zdatny gdyż
zaleca się następującą zasadę stosowania /:.:
/:. < 0,1: system pomiarowy jest zdatny,
0,1 < /:. < 0,3: system pomiarowy może być
zdatny w zależności od czynników takie jak
zdolność procesu i koszty błędnej klasyfikacji,
/:. > 0,3: system pomiarowy nie jest zdatny
[10].
Należy zauważyć, że /:. nie zawsze daje
prawidłowe oszacowanie jak dobrze działa system
pomiarowy dla analizowanego procesu. Dzieje się tak,
ponieważ proces o wysokiej zdolności może tolerować
system pomiarowy z wyższą wartością współczynnika
/:. [10]. Z tego powodu zdolność systemu pomiarowego
jest często określane przez funkcje współczynnika } s =
‹ M•

‹ MŒ

104

określającego

stosunek

wariancji

systemu

pomiarowego do wariancji procesu. Stosunek sygnału do
szumu ( 0.)105 jest funkcją spółczynnika } s ,
zdefiniowaną jako: 0. = ‘2 ∙ } s . 0. definiuje się jako
liczbę odrębnych kategorii106 które mogą być wiarygodnie
rozróżnione przez system pomiarowy. Zaleca się aby
wartości wskaźnika przyjmowały wartości ≥ 5. Wartość
0. ≤ 2 wskazuje na pomiar wykonywany przez system,
który nie posiada żadnej wartości analitycznej [10].

OCENA STABILNOŚCI W CZASIE

As is known, the calculated variability of the
measurement system <.. = 26.83 in the case under
consideration comes entirely from the repeatability
component. The measurement system variability <..
should be referred to the total variability :{ = 1913.21
…††
< 10% as calculated
meeting the adequacy condition
…††

a‡

% {H%<..F = a‡ ∙ 100% = 1.4% < 10%.
We therefore conclude that the system, due to its
repeatability, is suitable without any limitations to
supervise the process. With regard to product surveillance
for the declared specification limits : = 0 f 50022 the
measuring device can be used without restrictions as it is:
…††
{/: =
∙ 100% = 5.37% <10%. The differentiation
a
of the measuring system should be seen as a number of
distinguishable
categories
ndc95
=
y2 ∙ ˆg

DCC

%…††

j − 1Z x10096 ≫14. The measuring system

meets the adequacy condition97 as it differentiates about
100 "34 473 3" within the specification98 while informing
us how many times the variation of the measuring system
is less than the variation of the process.
To determine whether the measuring system is
capable, an alternative criterion [10] on a coefficient of
precision99 to tolerance (PTR100). For the tested measuring
\∙‘ ‹ M Œ DCD
b∙cDC
system /:. = H•Ž•k•Ž•F
=
= 0.053 , for O = 6103.
H•Ž•k•Ž•F

Thus as /:. = 0.053 < 0.1 the system should be
considered fit as the following application rule is
recommended /:.:
/:. < 0,1: the measuring system is fit for
purpose,
0.1 < /:. < 0.3: the measurement system may
be fit for the purpose, depending on factors such
as process capability and misclassification costs,
/:. > 0.3: the measuring system is not fit for
purpose [10].
It should be noted that /:. does not always give
a correct estimate of how well the measuring system
works for the process under analysis. This is because the
process of high capacity can tolerate a measurement
system with a higher value of the coefficient /:. [10]. For
this reason, the capacity of a measuring system is often
determined by the function of a coefficient }

s

‹M

= ‹ M • 104
Œ

that determines the ratio of variance of a measuring
system to process variance. The signal-to-noise ratio
( 0.)105 is a function of the coefficient } s , defined as:
0. = ‘2 ∙ } s . 0. is defined as the number of separate
categories106 that can be reliably distinguished by the
measuring system. It is recommended that the indicator
values take the values ≥ 5. The value 0. ≤ 2 indicates
a measurement made by a system that does not have any
analytical value [10].

STABILITY ASSESSMENT OVER TIME

Stabilność systemu do utrzymywania stałych
Stability of the system to keep the metrological
w czasie charakterystyk metrologicznych. oceniono na
characteristics constant over time has been assessed on
podstawie
okresowych
pomiarów
wartości
the basis of periodic reference value measurements107. The
referencyjnej107. Stabilność systemu pomiarowego jest
stability of the measuring system is a measure of the
miarą różnicy pomiędzy wartością średnią wyników
difference between the mean value of the results of
identycznych serii pomiarów ̅ do wartości nominalnej
identical series of measurements ̅ to the nominal value of
etalonu VW . Pomiary wykonywano w takich samych
fundamental standard VW . Measurements were made
warunkach, w określonych odstępach czasu [5]. Im
under the same conditions, at specified intervals [5]. The
mniejsze są zidentyfikowane w czasie różnice ∆ VW =
smaller the differences identified ∆ VW = VW − ̅ over
tym system będzie bardziej stabilny. Badania
VW − ̅
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systemu przeprowadzono wykonując okresowo pomiar
etalonu ditlenku węgla VW = 200 X 122 . Deklarowana
w okresie 5 lat przez dostawcę stabilność dla sensora
pomiarowego wynosi ∆ X 5% jego zakresu pomiarowego
9.
Należy
zatem
spodziewać
się
zmian
w zakresie ∆ VW X 10022 . Jak wspominano na potrzeby
nadzorowanego procesu produkcyjnego jako granice
specyfikacji
przyjęto
8 ] = 25022 , ] ] =
15022 H VW X 5022 = 0,1:F. Są to granice zbliżone dla
deklarowanej przez dostawcę dokładności108 ∆ VW ≤
4422 dla odczytu VW $# = 200 X 122
i zakresu
pomiarowego 9 = 0 f 200022 .

time, the more stable the system will be. The system has
been tested by periodically measuring carbon dioxide
fundamental standard VW = 200 X 122 . The stability
declared by the supplier for the measurement sensor over
a period of 5 years is ∆ X 5% its measurement range of the
sensor 9. Changes are therefore to be expected in the scope
∆ VW X 10022 . As mentioned for the purpose of the
supervised production process, the limits of the
specification have been taken as the limits 8 ] =
25022 , ] ] = 15022 H VW X 5022 = 0.1:F. These
limits are similar to the supplier's declared accuracy108
∆ VW ≤ 4422 for reading VW $# = 200 X 122 and
measuring range 9 = 0 f 200022 .

Fig. 9 Mean ̅ X ∆ H1 − G = 0.95F the measurement of carbon dioxide fundamental standard

VW

Rys. 9 Średnia ̅ X ∆ H1 − G = 0,95F dla pomiarów etalonu ditlenku węgla

w czasie. Źródło: badania własne.

W wyniku badań stwierdzono przekroczenie
dolnej granicy specyfikacji w dziewiątym miesiącu
eksploatacji rys. 9. Ze tego względu wykonano ponowne
wzorcowanie urządzenia pomiarowego eliminując
zidentyfikowany błąd systematyczny pomiaru rys. 10.
Wzorcowania dokonano na podstawie pomiarów napięcia
Y {Z względem 2 etalonów ditlenku węgla. Wykonano
krzywą kalibracyjną rys. 11. Zgodność wyniku pomiaru
z materiałem doniesienia po wykonanym wzorcowaniu
przedstawiono na rys. 9.

VW

= 200 X 122

= 200 X 122

over time. Source: own research.

The tests showed that the lower specification
limit was exceeded in the ninth month of operation Fig. 9.
For this reason, the measuring device was recalibrated to
eliminate the identified bias in the measurement Fig. 10.
Calibration was made on the basis of measurements of
voltage Y {Z against 2 carbon dioxide fundamental
standards. The calibration curve has been made Fig. 11.
The conformity of the measurement result with the
material of the report after calibration is shown in Fig. 9.
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Fig. 10 Procedure for assessing the capability of a carbon dioxide measurement systems before calibration for fundamental standard
20022 and tolerance limits ] ] = 150, 8 ] = 250 22 . Source: own research.
Rys. 10 Procedura oceny zdolności systemu pomiarowego ditlenku węgla przed wzorcowaniem dla etalonu
150, 8 ] = 250 22 . Źródło: badania własne.

VW

= 20022

Zidentyfikowane w czasie zmiany stabilności
systemu pomiarowego ze względu na charakter
nadzorowanego
procesu
oraz
prawidłowego
wnioskowania co do jego zmienności wskazują na
konieczność wykonywania kontroli metrologicznej
systemu pomiarowego nie rzadziej niż co 5 miesięcy
eksploatacji urządzenia.

= 20022

oraz

VW

VWD

= 20022

= 722 . Źródło:

The changes in the stability of the measuring
system, identified during the time of change in the stability
of the measuring system due to the nature of the
supervised process and correct conclusions about its
variability, indicate the necessity to perform metrological
control of the measuring system not less than every 5
months of the device’s operation.

CONCLUSIONS

WNIOSKI
Dokładność pomiarów rozważanego urządzenia
pomiarowego przy zachowaniu właściwego nadzoru
metrologicznego przewyższa znacznie deklarowaną przez
producenta109. Jest ona wystarczająca do wstępnej
kwalifikacji urządzenia pomiarowego. Wyznaczone
składowe poprawności i precyzji110 wskazują na zdatność
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VWD

=

i granic tolerancji ] ] =

Fig. 11 Calibration curve for the determination of carbon dioxide based on measurements of carbon dioxide fundamental standards
and VW = 722 . Source: own research.
Rys. 11 Krzywa kalibracyjna oznaczenia ditlenku węgla na podstawie pomiarów etalonów ditlenku węgla
badania własne.

VW

The measurement accuracy of the considered
measuring device under proper metrological supervision
is significantly higher than that declared by the
manufacturer109. It is sufficient for the initial qualification
of the measuring device. The determined components of
correctness and precision110 indicate the suitability of the
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systemu do nadzorowania procesu produkcji powietrza
oddechowego. Uzyskane wyniki wstępnej oceny
urządzenia pomiarowego ditlenku węgla oraz
realizowanych wcześniej badań [1] są podstawą do
sformułowania
dalszych
zaleceń
dotyczących
kontynuowania nadzoru nad procesem otrzymywania
powietrza oddechowego.
Ze względu na narastające zanieczyszczenie
ditlenkiem węgla powietrza atmosferycznego111 oraz
obserwowane ograniczenia technologiczne112 stosowanych
systemów filtracyjnych w odpowiedzialnych systemach
należy
rozważyć
uzupełnienie
3
miesięcznego
laboratoryjnego
nadzoru
okresowego
powietrza
oddechowego o wykonywanie badań eksploatacyjnych113
za pomocą systemów wskaźnikowych w trybie
.
W uwarunkowaniach 9 ./ szczególną uwagę należy zwrócić
na systemy wysokociśnieniowe wykorzystywane do
produkcji mieszanin oddechowych, zaopatrywania
systemów podtrzymania życia okrętów podwodnych,
ratowniczych i mobilnych kontenerowych systemów
zasilania /99/114 Y11Z. Ma to istotne znaczenie w trakcie
ich intensywnej eksploatacji szczególnie w oddaleniu od baz
zaopatrywania115. Zabezpieczenie ich funkcjonowania na
wypadek nagłej utraty zdolności nadzorowanego procesu
może zapobiec zanieczyszczeniu systemów dystrybucji
oraz nieświadomemu użyciu zanieczyszczonego czynnika
oddechowego do wykonywania prac podwodnych116 lub
wentylacji #/117. Stosując systemy wskaźnikowe należy
objąć je systematycznym nadzorem metrologicznym oraz
poddać w trakcie produkcji badaniom okresowym przy
wykorzystaniu metod
!. Przed zastosowaniem
w warunkach eksploatacyjnych zabezpieczające systemy
sensoryczne należy poddać ocenie metrologicznej i badaniom
weryfikacyjnym118 w zakresie spełnienia deklarowanych
parametrów technicznych.
W
przypadku
wdrożenia
systemów
wskaźnikowych w 9 ./ okresowo należy prowadzić
szkolenie uzupełniające dla zmodyfikowanych #/.
Systemy monitoringu
stanowią idealne narzędzie do
weryfikacji procesu produkcji, zapobiegając skutecznie
materializacji zagrożeń procesowych poprzez eliminacje
występowania wad na etapie wytwarzania produktu.
Zastosowanie wskaźnikowych systemów sensorycznych do
nadzorowania analizowanego procesu:
niweluje
prawdopodobieństwo
wyłączenia
z eksploatacji systemów sprężania−poprawiają
wskaźnik wykorzystania maszyn;
minimalizuje zagrożenie wstrzymania procesu
produkcji i dostawy dla klienta;
ogranicza koszty wynikające z ponownego
usprawnienia i przezbrojenia systemu sprężania
i filtracji;
eliminuje kosztowe oczyszczanie zabrudzonych
systemów dystrybucji;
zapobiega
zanieczyszczeniu
mieszanin
oddechowych;
ogranicza koszty wykonania ponownych badań
laboratoryjnych119;
prowadzi do zmniejszenia zapasu magazynowego
wkładów filtracyjnych120;
ogranicza koszty magazynowania121;
eliminuje błędy i pomyłki operatora;
zapewnia bieżącą informację diagnostyczną
i identyfikację zakłóceń procesu;
sygnalizuje awarię systemów filtracyjnych (np.
w przypadku nagłej utraty właściwości

system to supervise the breathing air production process.
The obtained results of the initial assessment of the carbon
dioxide measuring device and the tests performed earlier
[1] are the basis for further recommendations concerning
the continuation of supervision over the process of
obtaining breathing air.
Due to the increasing carbon dioxide contamination
of the ambient air111 and the observed technological
limitations112, the applied filtering arrangement in the
responsible systems should be considered complementary to
the 3 monthly laboratory breathing air periodic
monitoring, incorporating operation testing113, by means of
indicator systems in the
mode. In the specification
9 ./ special attention should be paid to high-pressure
systems used for the production of breathing mixtures, supply
of life support systems for submarines and rescue vessels and
mobile container power systems /99/114 Y11Z. This is
important during their intensive operation, especially at
a distance from supply facilities115. Securing their
operation in the event of a sudden loss of supervised
process capability can prevent contamination of
distribution systems and the unknowing use of
contaminated breathing agents for underwater work116 or
ventilation #/117. When using indicator systems, they
should be subject to systematic metrological surveillance
and periodically tested during production using the
methods !. Before being used under operating conditions,
the safety sensory systems shall be subjected to metrological
evaluation and verification tests118 for compliance with the
declared technical parameters.
In case of implementation of indicator systems in
9 ./, supplementary training should be provided
periodically for the modified #/. Monitoring systems
are an ideal tool for the verification of the production
process, effectively preventing the materialisation of process
hazards by eliminating the occurrence of defects at the
product production stage. The use of sensory indicator
systems to monitor the analysed process:
reduces the probability of shutting down
compression systems− improving the machine
duty factor;
minimises the risk of stopping the production and
delivery process for the customer;
reduces the costs arising from the upgrade and
rearming of the compression and filtration system;
eliminates costly cleaning of dirty distribution
systems;
prevents contamination of the breathing mixtures;
reduces the cost of laboratory retesting119;
leads to a reduction in the stock of filter
elements120;
reduces storage costs121;
eliminates operator errors and mistakes;
provides ongoing diagnostic information and
identification of process disturbances;
signals the failure of filtration systems (e.g. in case
of sudden loss of sorption properties), and
allows for constant verification of the declared
operating parameters of the breathing air treatment
systems (protective operation time, amount of
filtered atmospheric air, etc.).
It is thus an ideal complement to laboratory periodic
analyses and a reliable source of information for the user.
When introducing compression systems and filtration
systems to be used in the implementation of new projects,
investments and construction of new ships122 at the design
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sorpcyjnych);
pozwala na stałą weryfikację deklarowanych
parametrów
eksploatacyjnych
systemów
uzdatniania powietrza oddechowego (czas
ochronnego działania, ilość przefiltrowanego
powietrza atmosferycznego itp.).
Tym samym stanowi idealne uzupełnienie
laboratoryjnych analiz okresowych i wiarygodne źródło
informacji dla użytkownika. Przy wprowadzaniu systemów
sprężania i filtracji przewidzianych do zastosowania
w ramach realizacji nowych projektów, inwestycji oraz
budowy nowych okrętów122 na etapie projektowania należy
dążyć do unifikacji i zastosowania redundantnych systemów
pomiarowych wraz z rozbudowanymi układami
wskaźnikowymi o potwierdzonej skuteczności123.
Wstępna analiza oraz wykonane w =:// ! ;
badania
demonstratora
technologii
potwierdzają
możliwość spełnienia wymagań [13]
; ./124
i wskazują, że istnieją możliwości zastosowania własnych
konkurencyjnych rozwiązań wskaźnikowych systemów
pomiarowych o parametrach nie gorszych i rozwiązaniach
funkcjonalnych lepszych niż aktualnie oferowane na
rynku. Wykonana analiza benchmarkingowa potwierdza
mocne strony projektowanego systemu względem
produktów konkurencyjnych. Należy zatem rozważyć
implementację proponowanych systemów w
;./,
szczególnie tam gdzie wydaje się to konieczne ze
względów
bezpieczeństwa
wykonywania
prac
podwodnych.
Publikując niniejszy materiał chciałbym
serdecznie podziękować Panu profesorowi AMW – dr hab.
inż. Ryszardowi KŁOSOWI, za możliwość przeprowadzenia
badań jakości czynników oddechowych w ramach pracy
naukowo-badawczej pk:. Tulipan IV umowa Nr: DOBRBIO8/09/01/2016, pt.: „Projektowanie dekompresji dla
nurkowań $ / #( ~~” oraz wyrazić podziękowanie dla
Pana dr inż. Andrzeja CZARSKIEGO za okazane wsparcie
i pomoc na etapie realizacji badań.
-

stage should be aimed at unification and application of
redundant measurement systems together with extended
indicator systems of proven effectiveness123.
Preliminary analysis and performed in
=:// ! ; technology demonstrator tests confirm the
possibility of meeting the requirements [13] ; ./124
and indicate that there are opportunities to use their own
competitive indicator solutions of measuring systems with
parameters not inferior and functional solutions better
than those currently offered on the market. The
benchmarking analysis confirms the strengths of the
designed system in relation to competitive products.
Consideration should therefore be given to the
implementation of the proposed systems in ;./, in
particular where it appears necessary for the safety of
underwater works.
By publishing this material, I would like to
cordially thank Professor of the Polish Naval Academy – dr
hab. inż Ryszard KŁOS, for the possibility of conducting
research on the quality of breathing agents within the
framework of scientific work directed by: Tulipan IV
Contract
No:
DOBR-BIO8/09/01/2016,
titled.:
“Projektowanie dekompresji dla nurkowań $ / #( ~~”
(Designing decompressions for diving) and to thank dr inż.
Andrzej CZARSKI for his support and assistance at the test
implementation stage.
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1 ang.
1
2

Critical to Quality,
Critical to Quality,
np. zestaw pomiarowy !$< !
measuring set !$< !

2 e.g.

3 ang.
3 CCS

lub inne,
or other,

CCS - Carbon Dioxide Control System,
- Carbon Dioxide Control System,

4 Zakład
4

Technologii Prac Podwodnych AMW,
Department of Underwater Works Technology of the Polish Naval Academy,

5 doświadczalny
5

głębokowodny system hiperbaryczny,
experimental deep-water hyperbaric system,

6 ang.
6

Measurement System Analysis,
Measurement System Analysis,

7 ang.
7

Statistical Process Control,
Statistical Process Control,

miara jakości stosowana w podejściu 6σ tzw. ang. Sigma Quality Level odpowiadająca w tym przypadku wydajności procesu/cyklu produkcyjnego Y•– >
90,3% (ang. throughput yield)i liczbie występujących defektów na milion wykonanych analiz1 DPMO < 96800 (ang. defects per million opportunities),
8 the quality measure used in the Sigma Quality Level corresponding to, in this case, the process/cycle performance Y
•– > 90,3% (throughput yield) defects
per million opportunities 1 DPMO < 96800,
8

9 zasysanego
9

powietrza atmosferycznego,
ambient air intake,

10
10

wynikających z wymagań NO-07-A005:2010 oraz 4
1458,
resulting from the NO-07-A005:2010 requirements and 4
1458,
zestaw pomiarowy !$< !
e.g. a measuring set !$< !

11 np.
11

lub inne,
or other,

12 FMEA
12
13
13

ang. Failure Mode and Effects Analysis,
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis),

jak poka-yoke,
such as poka-yoke,

14 elementy
14

wykonawcze,
implementing elements,

zdolność oznacza spełnienie przez system pomiarowych następujących cech jakościowych: rozdzielczość, niepewność, dokładność, powtarzalność,
odtwarzalność, powtarzalność i stabilność w czasie,
15 capacity means that the measuring system meets the following quality characteristics: resolving power, uncertainty, accuracy, repeatability, reproducibility,
repeatability and stability over time,
15

16 procesy
16

pomiarowe muszą być metrologicznie potwierdzone,
measurement processes must be metrologically proven,

powinien być uregulowany, tj. stabilny, wycentrowany i pod kontrolą, jeśli spełnione zostaną krytyczne wymagania jakościowe $:^ wynikające z NO07-A005:2010,
this should be regulated, i.e. stable, centred and under control if the critical quality requirements of $:^ resulting from NO-07-A005:2010 are met,

17 ten
17

18 np.
18

e.g.

$8.8 ,
$8.8 ,

zawartość ditlenku węgla w atmosferze czerpni powietrza oddechowego do systemów sprężania. Dotychczas nie montowano stałego monitoringu
parametrów powietrza ani w czerpni powietrza atmosferycznego, ani na wylocie układu filtracji,
carbon dioxide content in the atmosphere of the breathing air intake for compression systems. So far, there has been no permanent monitoring of air
parameters either in the air intake or at the outlet of the filtration system,
19
19

20 zawartość
20

ditlenku węgla za systemem uzdatniania powietrza oddechowego na wejściu do systemu dystrybucji czynnika oddechowego,
carbon dioxide content behind the breathing air treatment system at the entry to the breathing mixture distribution system,
podstawie dotychczasowych doświadczeń zmian #/ zalecając użycie systemów wskaźnikowych do prowadzenia pomiarów eksploatacyjnych,
based on previous experience of the changes #/ recommending the use of indicator systems for performance measurements,

21 na
21

22 za pomocą badań okresowych wykonywanych zgodnie z <]/ w laboratorium fizykochemicznym gazów oddechowych w czasie nie krótszym niż trzy miesiące
przy planowanej pracy systemu w czasie ™ ≤ 50 roboczogodzin. Potwierdzono, że system kwartalny zbierania danych jest wystarczający do monitorowania
procesu produkcji powietrza oddechowego, jeśli eksploatacja urządzenia ma charakter okresowy, a sumaryczny czas pracy sprężarki wynosi 4 ≤ 50 Tš.,
22 by means of periodical tests performed in line with <]/ at the physiochemical laboratory of breathing gases in a period of not less than three months with
the planned operation of the system during ™ ≤ 50 working hours. It has been confirmed that a quarterly data collection system is sufficient to monitor the
breathing air production process if the operation of the equipment is periodic and the total compressor operating time is 4 ≤ 50 ℎ 7A3,
23 obserwowano
23

uszkodzenia systemów sprężania a w konsekwencji zanieczyszczenia systemów dystrybucji,
damage to compression systems and consequent contamination of distribution systems have been observed,

do powietrza oddechowego powoduje nie tylko brak możliwości jego użycia, lecz także konieczność powtórnego kosztownego przygotowania tych systemów na
warunki tlenowe,
the use of the system for breathing air not only makes it impossible to use it, but also makes it necessary to prepare these systems for oxygen conditions again at a high
cost,
24
24

25 przede
25

wszystkim smarów i par olejów,
primarily lubricants and oil vapours,

27
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z #/,
in line with #/,

26 zgodnie
26

27 element

wykonawczy ma trzy stany pracy informujące o jakości pracy filtra, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stopnia nasycenia wkładu filtrującego
następuje automatyczne unieruchomienie sprężarki zasilającej, tylko w zakresie przekroczenia wybranych zanieczyszczeń powietrza oddechowego.
W trakcie badań pomimo prawidłowej sygnalizacji systemu wykazano przekroczenia granic tolerancji nadzorowanego procesu w zakresie przekroczenia
zanieczyszczeń krytycznych w zakresie ditlenku węgla,
27 the executive element has three operation statuses providing information about the quality of filter work, and in event of the allowed level of saturation of
the filter element being exceeded, the supply compressor is automatically immobilised, in order to prevent certain contaminants in the breathing air being
exceeded. During the tests, despite the correct system signaling, it was shown that the tolerance limits of the supervised process were exceeded in the scope
of exceeding critical impurities in the scope of carbon dioxide,
28 kontekst
28

rozumiany jest tutaj jako otoczenie systemowe, czyli nadsystem do systemu otrzymywania powietrza oddechowego,
context is understood here as the system environment, i.e. the system superior to the breathing air system,

29 ze
29

względu na posiadane cechy metrologiczne,
due to their metrological features,

uzyskanie potwierdzenia, że niepewność wyniku pomiaru jest możliwa do zaakceptowania z punktu widzenia nadzorowanego procesu oraz określenie
wpływu pozostałych czynników zewnętrznych w tym warunków środowiskowych na niepewność tego wyniku,
30 to obtain confirmation that the uncertainty of the measurement result is acceptable from the point of view of the supervised process and to determine the
influence of other external factors including environmental conditions on the uncertainty of the result,
30

31 za
31

wyjątkiem uruchomienia systemu pomiarowego przed pracą systemu sprężania,
except for starting the measuring system before the compression system is operated,

32 zastosowanie

kart kontrolnych pozwoli na monitorowanie przebiegu procesu i szybsze reagowanie na potencjalne wystąpienie odchyleń, umożliwiając
tym samym predykcję występowania potencjalnych zagrożeń mających wpływ na rozregulowanie procesu,
32 the use of check sheets will allow to monitor the process course and to react faster to the potential occurrence of deviations, thus allowing to
predict the occurrence of potential threats affecting the process deregulation,
33 ocena
33

zdolności krótko i długoterminowej procesu produkcji,
assessment of the short- and long-term capacity of the production process,

34 modyfikowanemu
34

w celu otrzymania jak najlepszej odpowiedzi systemu dla produktu,
modified to obtain the best possible system response for the product,

35 ang.
35

Carbon Dioxide Control System,
Carbon Dioxide Control System,

36 doświadczalny
36 experimental

głębokowodny system hiperbaryczny,
deep-water hyperbaric system,

37 Katedra
37

Technologii Prac Podwodnych AMW w Gdyni,
department of Underwater Works Technology of the Polish Naval Academy in Gdynia,

CARBOCAP@Carbon Dioxide Module <
vaisala CARBOCAP@Carbon Dioxide Module <

38 Vaisala
38

39 błąd

112,
112,

gruby, omyłka,
error, mistake,

39 gross

że występująca wartość pomiaru œ•ž = 19422 jest o 2,34 odchylenia standardowego mniejsza niż ̅ ,
indicates that the resulting measurement value œ•ž = 19422 is 2.34 standard deviation less than ̅ ,

40 wskazuje,
40

poziomie istotności G = 0,05 nie zidentyfikowano pomiarów odstających, pomiary pochodzą z tej samej populacji,
at the materiality level G = 0,05 no outlier measurements have been identified, the measurements come from the same population,

41 na
41

pomiarowe skupiają się wokół linii prostej testowanie rozkładu oparto o 4 34 ! − ( H! T A3
−( A
F,
measurement points focus around a straight-line distribution testing is based on ! − ( H! T A3 − ( A
: 34F,

42 punkty
42

43 pogrupowany,
43

grouped together,

44 w
44

zakresie zawartości krytycznej ditlenku węgla w powietrzu oddechowym dla nurków wg. NO-07-A005, STANAG 1458 (ADivP-04), PN-EN 12021,
in terms of critical carbon dioxide content in the breathing air for divers according to NO-07-A005, STANAG 1458 (ADivP-04), PN-EN 12021,

45 MSA
45

- ang. Measurement System Analysis,
MSA - Measurement System Analysis,

46 USL
46

- ang. Upper Specification Limit,
USL - Upper Specification Limit,

47 LSL
47 LSL

- ang. Lower Specification Limit,
- Lower Specification Limit,

48 CTQ
48 CTQ

- ang. Critical to Quality,
- Critical to Quality,

49 zmienna
49

typu dychotomicznego: spełnia/nie spełnia,
dichotomous variable: meets/does not meet,

50 zdolności
50

do utrzymania cech metrologicznych,
the ability to maintain metrological characteristics,

51 wskazujący
51

możliwości systemu pomiarowego ze względu na precyzję,
indicating the capabilities of the measuring system for reasons of precision,
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52 wskazujący
52

możliwości systemu pomiarowego ze względu na precyzję i poprawność,
indicating the capabilities of the measuring system for precision and correctness,

w procesach zaleca się, o ile to możliwe, aby wartość wskaźnika wynosiła $Ÿ\ > 1,33. W firmach, dla których jakość produktu jest priorytetowa, jak np.
7B AT, przyjmuje się wartość wskaźników zdolności na poziomie co najmniej $Ÿ , $Ÿ\ > 1,67,
53 in processes it is recommended, if possible, that the value of the index is $
Ÿ\ > 1,33. In companies for which the quality of the product is a priority, such as
<
A AT, the value of capacity indexes is assumed to be at least $Ÿ , $Ÿ\ > 1,67,
53

<

się również niekiedy wartość 5,15 3[ zamiast przyjętej 6∙ 3[ wynika to z faktu, że w tym zakresie powinno mieścić się 99% z wszystkich wyników
pomiarów,
54 the value of 5.15 3 instead of 6 is also sometimes assumed as 99% of all measurement results should be within this range,
[
54 przyjmuje

racji ważności charakterystyki do obliczeń przyjęto O = 0,1,
due to the validity of the characteristics O = 0.1 was assumed for calculations,

55 z
55

koniecznym przydatności systemu do pomiaru cechy o tolerancji : jest spełnienie warunku 7 ≤ H0,1 ∙ :F [5],
the prerequisite for the suitability of a system for measuring a feature with a tolerance of : is the fulfilment of the condition 7 ≤ H0.1 ∙ :F [5],

56 warunkiem
56

57 weryfikacji
57

składowej systematycznej i przypadkowej na błąd pomiaru,
verification of the systematic and change component for measurement error,

58 stopień
58

zgodności wyniku pomiaru z wartością rzeczywistą wielkości mierzonej,
the degree of the measurement result conformity with the actual measured value,

59 certyfikowanego
59

materiału odniesienia,
of the certified reference material,

odczytu VW = 200 22 , dopuszczalny błąd pomiaru ∆ VW ≤ 4422 w zdefiniowanych warunkach środowiskowych (temperatura, wilgotność względna
i ciśnienie atmosferyczne),
for the Reading VW = 200 22 , the permissible measurement error ∆ VW ≤ 4422 under defined environmental conditions (temperature, relative humidity
and atmospheric pressure),

60 dla
60

systemu pomiarowego powinna znajdować się w granicach 2 − 5% tolerancji cechy [5],
the resolving power of the measuring system should be within 2 − 5% the tolerance of the feature [5],

61 rozdzielczość
61

do obliczeń niepewność wartości odniesienia VW =200X1ppm (dla O = 2) jest równa rozszerzonej niepewności podzielonej przez współczynnik
•
D
rozszerzenia: = = 0,522 . Niepewność ̅ = 201,02 X 0,322 .,

62

62

D

\

for the calculation the uncertainty of the reference value

= 0,522 . Uncertainty ̅ = 201,02 X 0,322 ,

VW

•

=200X1ppm (dla O = 2) is equal to the expanded uncertainty divided by the coverage factor: =
\

zauważyć, że wniosek jest odmienny niż w przypadku zastosowania testu 4 − 47T 4 z powodu nie uwzględnienia wartości niepewności,
it should be noted that the conclusion is different from the test application 4 − 47T 4 because the uncertainty value was not taken into account,

63 należy
63

% { A (Repeatability),
% { A (Repeatability),

64 ang.
64.

% { A (Repeatability and Bias),
{ A (Repeatability and Bias),

65 ang.
65 %

66 %{
66

AH. 2F, %{ AH. 2
%{ AH. 2F, %{ AH. 2

T | 3F = 15% odpowiada wartości współczynników zdolności dla systemu pomiarowego $[ , $[\ =1,33,
T | 3F = 15% corresponds to the value of the capacity coefficients for the measuring system $[ , $[\ =1,33,

67 w
67

takim przypadku należy zasugerować zmianę dotychczasowego harmonogramu konserwacji systemu,
in such a case, it should be suggested to change the existing system maintenance schedule,

68 w
68

takim przypadku należy ponownie zrewidować instrukcję wykonywania pomiaru,
in this case, the instructions for measurement should be revised,

69 z
69

punktu widzenia nadzorowanego procesu,
from the point of view of the supervised process,

można opracować metodą projektową lub stabilizacyjną, na podstawie serii co najmniej > 30 pomiarów przed obliczeniem i wykreśleniem granic
kontrolnych oraz linii centralnej. Po eliminacji przyczyn deterministycznych sygnałów rozregulowania i stabilizacji procesu należy dokonać ponownej
rekalkulacji granic kontrolnych,
70 the sheet may be developed by design or stabilisation method, based on a series of at least
> 30 measurements before calculating and plotting the
control limits and the central line. After eliminating the deterministic causes of the signals of deregulation and process stabilisation, the control limits should
be recalculated,
70 kartę

71 zadanej
71

wartości docelowej procesu pomiarowego odpowiadającej wartości wzorca,
the set target value of the measurement process corresponding to the value of the standard,

72 ruchomy
72

rozstęp - wartość bezwzględna z różnicy pomiędzy dwoma kolejnymi pomiarami,
movable range - absolute value from the difference between two consecutive measurements,

73 LCL73 LCL74 UCL74 UCL-

ang. Lower Control Limit,
Lower Control Limit,
ang. Upper Control Limit,
Upper Control Limit,

75 zakres pomiarowy 0 − 200022
dla analizowanego systemu pomiarowego granica 0 − 700 22 odpowiada obserwowanym wartościom wielkości
mierzonej adekwatnej do zawartości $# w powietrzu atmosferycznym,
75 the measuring range 0 − 200022
for the analysed measuring system the limit 0 − 700 22 corresponds to the observed values of the measurement
corresponding to $# the atmospheric air content,
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76 w
76

tych samych warunkach pomiaru,
under the same measurement conditions,
poddano randomizacji polegającej na dokonaniu wyboru serii = 100 wyników pomiarów dla każdego wzorca,
the data has been randomised by selecting a series = 100 of measurement results for each standard,

77 dane
77

78 wielokrotnie
78

mniej niż błąd deklarowany przez producenta,
many times less than the error declared by the manufacturer,
wzorca 022 $# ,
for the standard022 $# ,

79 dla
79

wzorca 60022 $# ,
for the standard 60022 $# ,

80 dla
80

81 ang.
81

Slope,
slope,

współczynnik kierunkowy = 0,0435 jest istotnie różny od zera H2 − E 7 = 0F, testowana hipoteza "C : = 0 zostaje odrzucona na rzecz hipotezy
alternatywnej "D : ≠ 0,
the slope = 0,0435 is significantly different from null H2 − E 7 = 0F, the hypothesis being tested "C : = 0 is rejected in favour of the alternative "D : ≠
0,

82

82

83 bez
83

oceny stabilności długoterminowej,
without assessing long-term stability,

84 ze

względu na fakt, że pomiary są wykonywane przez system zautomatyzowany, operator nie ma wpływu na wykonywany pomiar a zatem i rozrzut systemu
pomiarowego,
84 due to the fact that the measurements are performed by an automated system, the operator has no influence on the measurement performed and therefore
on the range of the measurement system,
85 skrzyżowana
85

tzn. możliwych jest wykonania kilku pomiarów na jednej części (etalon),
crossed, i.e. it is possible to take several measurements on one part (fundamental standard),

86 w
86

obu przypadkach <10%,
in both cases <10%,

87 spełniony
87

został warunek normalności rozkładu, równości wariancji i randomizacji danych,
the conditions of standard distribution, equal variance and randomisation of data have been met,

88 pokrywające
88

zakres zmienności nadzorowanego procesu,
covering the variability range of the supervised process

89 ang.
89 TV

TV – total variation,
– total variation,

90 wzorcami,
90

standards,

91 odtwarzalność
91

nie jest rozpatrywana,
reproducibility is not considered,
kolumnie %$ 4A B74 ,
in the column%$ 4A B74 ,

92 w
92

93 ang.
93

part to part,
part to part,

94 ang.
94 total
95 ang.

total gage R&R,
gage R&R,
number of distinct categories,
of distinct categories,

95 number
96 system
96

posiada zatem 100 kategorii statystycznie rozróżnialnych,
the system therefore has 100 categories statistically distinguishable,
T6 ≥ 14 system zdatny, T6 = 4 − 13 zdatny warunkowo, T6 ≤ 3 niezdatny,
T6 ≥ 14 system fit, T6 = 4 − 13 conditionally fit, T6 ≤ 3 unfit,

97
97

98 wymaga
98

się min.10,
minimum 10,

99 rozrzutu,
99

of range is required,

100 ang.
100

precision to tolerance,
precision to tolerance,
systemu pomiarowego H4 4
the measuring system variance H4 4

101 wariancja
101

<..F } œ ,
<..F } œ ,

6 ∙ 3 = <..,
where 6 ∙ 3 = <..,

102 gdzie
102

O = 5,15,
optionally O = 5,15,

103 opcjonalnie
103
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procesu H2A 6 3 E A 4
process variation } Ÿ ,

104 wariancja
104

F }

Ÿ,

SNR - signal-to-noise ratio,
SNR - signal-to-noise ratio,

105 ang.
105

106 informuje
106

ile razy zmienność systemu pomiarowego jest mniejsza od zmienności procesu,
indicates how many times the variability of the measurement system is less than the process variability,

107 z
107

środkowej strefy zakresu zmienności kontrolowanego procesu,
from the central zone of the variation range of the controlled process,

108 z
108

uwzględnieniem powtarzalności, nieliniowości i niepewności kalibracji,
taking into account repeatability, non-linearity and calibration uncertainty,

X2% zakresuz2% odczytu z uwzględnieniem powtarzalności, nieliniowości pomiarów i niepewności kalibracji,
amounting to j X2% of the reading range z2% including repeatability, non-linearity of measurements
and calibration uncertainties,

109 wynoszącej
109

110 za
110

wyjątkiem odtwarzalności ze względu na system automatyczny bez udziału operatora,
except for reproducibility due to an automated system without the participation of an operator,

111 zgodnie
111

z badaniami: Trends in atmospheric Carbon Dioxide – Global Monitoring Division of National Oceanic and Atmospheric Administration,
in line with the research: Trends in atmospheric Carbon Dioxide – Global Monitoring Division of National Oceanic and Atmospheric Administration,

112 będą
112

one przedmiotem odrębnej publikacji,
they will be the subject of a separate publication,

113 poprzez
113

zastosowanie wytypowanych systemów wskaźnikowych,
by using selected indicator systems,

114 Przenośne Zestawy Zasilania Powietrzem wdrożono do MW RP w latach 2003-2007 w ramach projektu A. WOŹNIAK „System zaopatrywania tlenem
medycznym i powietrzem oddechowym okrętu podwodnego typu KOBBEN” Nr rej. 2/2003/R/DMW. Wykonawca pierwszego egzemplarza produkcji seryjnej
dla ;./, PHU „AQUATICUS”,
114 portable Air Supply Sets has been implemented in the Polish Navy in the years 2003-2007 under Project A. WOŹNIAK "System zaopatrywania tlenem
medycznym i powietrzem oddechowym okrętu podwodnego typu KOBBEN” (Medical oxygen and breathing air supply system for submarine KOBBEN) Reg.
2/2003/R/DMW. The producer of the first piece of the serial production for ;./, PHU “AQUATICUS”,
115 ograniczony
115

dostęp do laboratorium fizykochemicznego, długotrwały pobyt okrętu w morzu,
restricted access to the physiochemical laboratory, long stay of the ship at sea,

116 w
116

tym saturowanych i na dużych głębokościach,
including saturated and in great depths,

117 #/
117 #/

- okręt podwodny,
– submarine,

118 np.
118
119
119

w ramach badań eksploatacyjnych pojedynczych egzemplarzy urządzeń w wyspecjalizowanym laboratorium SZ RP,
e.g. within the scope of operation tests of individual pieces of equipment in a specialised laboratory of the Polish Armed Forces,
ang. Reanalysis,
Reanalysis,

120 kompensacji
120

problemu produkcyjnego poprzez nadmierne magazynowanie zapasów wkładów filtracyjnych,
the production problem compensation by over-stocking the filter elements,

121 ze
121

względu na monitoring
due to the monitoring

i obserwację trendów istnieje potencjalna możliwość realizacji zaopatrywania wg. zasady ang. JIT – just in time,
observation of trends, there is a potential possibility of supplying according to the principle JIT – just in time,

np. okręty proj. ”=#. #.!0” oraz „.!:#;0~=”,
e.g. project ships”=#. #.!0” and „.!:#;0~=”,

122 jak
122

123 pomimo
123

deklaracji producenta zidentyfikowano systemy dostępne na rynku o wątpliwej jakości nie spełniających wymagań klienta,
despite the manufacturer's declaration, systems available on the market of dubious quality not meeting customer requirements have been identified,

ang. QFD − Quality Function Deployment (często także nazywana ang. House of Quality) dla CCS,
QFD − Quality Function Deployment (of ten called House of Quality) for CCS.

124 analiza
124
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
This paper characterises the concept of monolayer mobile gas adsorption on a homogeneous surface of a solid. The theoretical basis of the phenomenological
variant of the description of adsorption equilibrium in the system in question are discussed. The essential features of the solutions to date are discussed, and
the effect of the free surface of adsorbent on the form of the final adsorption equation is stressed.
An alternative concept of the free surface based on the modified two-dimensional analogue of Reiss, Frisch and Lebowitz equations is also presented. The
obtained adsorption equation was tested for critical parameters of two-dimensional condensation of the adsorption layer, and then used to describe the
experimental data available in literature. The verification carried out confirmed the correctness and usefulness of the proposed concept.
Keywords: adsorption, monolayer, mobility, two-dimensional condensation.
W pracy scharakteryzowano koncepcję monowarstwowej mobilnej adsorpcji gazu na homogenicznej powierzchni ciała stałego. Omówiono teoretyczne
podstawy fenomenologicznego wariantu opisu równowagi adsorpcyjnej w przedmiotowym układzie. Przedyskutowano istotne cechy dotychczasowych
rozwiązań omawianego zagadnienia podkreślając wpływ swobodnej powierzchni adsorbentu na postać finalnego równania adsorpcji.
Przedstawiono własną, alternatywną wobec wcześniejszych, koncepcję powierzchni swobodnej opartą na zmodyfikowanym dwuwymiarowym analogu
równania Reissa, Frischa i Lebowitza. Otrzymane równanie adsorpcji poddano testowi ze względu na parametry krytyczne dwuwymiarowej kondensacji
warstwy adsorpcyjnej, a następnie zastosowano do opisu literaturowych danych doświadczalnych. Przeprowadzona weryfikacja potwierdziła poprawność
i użyteczność proponowanej koncepcji.
Słowa kluczowe: adsorpcja, monowarstwa, mobilność, kondensacja dwuwymiarowa.
В работе охарактеризована концепция монослойной мобильной адсорбции газа на гомогенной поверхности твердого тела. Описаны теоретические
основы феноменологического варианта описания адсорбционного равновесия в предметной системе. Оценены существенные характеристики
прежних решения данного вопроса, с акцентом на влияние свободной поверхности адсорбента на вид финального уравнения адсорбции.
Представлена собственная, отличающаяся от прежних, концепция свободной поверхности, основанная на модифицированном двухмерном
аналоге уравнения Райса, Фрича и Лейбовица. Полученное уравнение адсорбции протестировано по критическим параметрам двухмерной
конденсации адсорбционного слоя, а затем сравнено с описанием литературных опытных данных. Проведенная проверка подтвердила
правильность и применимость предложенной концепции.
Ключевые слова: адсорбция, монослой, мобильность, двухмерная конденсация.
In dieser Arbeit wurde das Konzept der mobilen Momo-Schicht-Gasadsorption auf einer homogenen Oberfläche eines Festkörpers charakterisiert. Es werden
die theoretischen Grundlagen der phänomenologischen Variante der Beschreibung des Adsorptionsgleichgewichts im betreffenden System diskutiert. Die
wesentlichen Merkmale der bisherigen Lösungen werden diskutiert und der Einfluss der freien Oberfläche des Adsorptionsmittels auf die Form der endgültigen
Adsorptionsgleichung hervorgehoben.
Der Autor stellt sein eigenes Konzept der freien Oberfläche vor, als Alternative zu den früheren, basierend auf dem modifizierten zweidimensionalen analogen
Modell der Reiss, Frisch und Lebowitz-Gleichungen. Die erhaltene Adsorptionsgleichung wurde auf kritische Parameter der zweidimensionalen Kondensation
der Adsorptionsschicht getestet und dann zur Beschreibung der experimentellen Literaturdaten verwendet. Die Überprüfung bestätigte die Richtigkeit und
Nützlichkeit des vorgeschlagenen Konzepts.
Schlüsselwörter: Adsorption, Monoschicht, Mobilität, zweidimensionale Kondensation.
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En este trabajo se ha caracterizado el concepto de adsorción móvil monocapa de un gas en una superficie homogénea de un sólido. Discute las bases
teóricas de la variante fenomenológica de la descripción del equilibrio de adsorción en el sistema en cuestión. Se han discutido importantes características
de las soluciones dadas a esta cuestión hasta la fecha, haciendo hincapié en la influencia de la superficie libre del adsorbente en la forma de la ecuación
final de adsorción.
El autor presenta su propio concepto de superficie libre, alternativo a los anteriores, basado en el análogo bidimensional modificado de las ecuaciones de
Reiss, Frisch y Lebowitz. La ecuación de adsorción obtenida se comprobó mediante los parámetros críticos de condensación bidimensional de la capa de
adsorción y, posteriormente, se utilizó para describir los datos experimentales bibliográficos. La comprobación realizada confirmó la corrección y utilidad del
concepto propuesto.
Palabras clave: adsorción, monocapa, movilidad, condensación bidimensional.
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WSTĘP

INTRODUCTION

Koncepcja mobilnej monowarstwowej adsorpcji
gazu na homogenicznej powierzchni ciała stałego stanowi
modelową alternatywę dla grupy rozwiązań, których
wspólną cechą jest założenie o lokalizacji molekuł
adsorbatu na miejscach wiążących powierzchni
adsorbentu (są to, między innymi, modele Langmuira [1],
Fowlera-Guggenheima[2] i Berezina-Kisielewa [3]). Mocną
przesłanką wiarygodności tej koncepcji była praca Hilla
[4], który zwrócił uwagę na analogię pomiędzy przejściem
warstwy zlokalizowanej z mobilną a zahamowaniem
rotacji w cząsteczkach takich jak etan. Autor ten, adaptując
podejście Pitzera i Gwinna [5], stwierdził, że omawiane
przejście rozpoczyna się w temperaturze T≈Δε/10R,
i obejmuje szeroki zakres temperatur do T≈Δε/R gdzie Δε
oznacza barierę energii potencjalnej oddzielającą
sąsiednie miejsca wiążące, natomiast R jest stałą gazową.
Ze względu na to, że Δε nie przekracza, zazwyczaj,
wartości 2kJ/mol, adsorpcja w pełni zlokalizowana
powinna być zjawiskiem do tego stopnia rzadkim, że
nawet w temperaturze ciekłego powietrza należałoby
oczekiwać znacznej mobilności molekuł adsorbatu [6].
W opisie teoretycznym mobilnej monowarstwy
adsorpcyjnej przyjmuje się na ogół koncepcję tak zwanego
gazu dwuwymiarowego pozwalającą w łatwy sposób
formułować i adaptować dwuwymiarowe analogi znanych
równań stanu gazowego. Podstawą fenomenologicznego
wariantu tego opisu jest adsorpcyjne równanie Gibbsa
w następującej postaci:
ln p

ω dσ

C; T

const,

(1)

gdzie k i C są, odpowiednio, stałą Bolzmanna i stałą
całkowania, natomiast p oraz T oznaczają, w podanej
kolejności, ciśnienie adsorptywu oraz temperaturę.
Ponadto, σ wyraża napięcie powierzchniowe warstwy
adsorpcyjnej, które koncepcja gazu dwuwymiarowego
wiąże z ciśnieniem dwuwymiarowym, π, relacją:
π

σ

σ,

(2)

gdzie σ0 jest wartością σ dla czystego adsorbentu.
W popularnym, i często aplikowanym, modelu sztywnych
dysków molekułę adsorptywu traktuje się jak nieściśliwy
płaski obiekt blokujący, w stanie maksymalnego
upakowania, powierzchnię ω0. Oczywista podwójna
nierówność: ω0< ω <∞ pozwala, w tym przypadku, wyrazić
koncentrację warstwy adsorpcyjnej za pomocą
bezwymiarowego stopnia zapełnienia, Θ, zgodnie
z definicją: Θ = ω0/ω, dzięki czemu, dla adsorpcji
monowarstwowej, 0<Θ<1. Wobec powyższego, równanie
(1) można przedstawić w formie:
ln p

dΘ

C; T

const, (3)

gdzie C’ jest, podobnie jak C w równaniu (1), stałą
całkowania (konieczność uwzględnienia tych stałych
wynika, w obu przypadkach, z nieoznaczonego charakteru
całki).
Zgodnie ze wzorem (3), sformułowanie równania
adsorpcji wymaga znajomości funkcji π = π(T, Θ). Pośród
opublikowanych rozwiązań tego zagadnienia na
szczególną uwagę zasługują chronologicznie wczesne

The concept of mobile monolayer gas adsorption
on a homogeneous solid surface is a model alternative to a
group of solutions whose common feature is the
assumption of the location of adsorbate molecules on the
binding surfaces of adsorbent (i.e. Langmuir [1], FowlerGuggenheim [2] and Berezin-Kisielev [3] models). A strong
premise for the credibility of this concept was the work of
Hill [4], who drew attention to the analogy between the
transition of a layer located with the mobile layer and the
inhibition of rotation in particles such as ethane. This
author, adapting the approach of Pitzer and Gwinn [5],
found that the transition in question starts at T≈Δε/10R,
and covers a wide temperature range up to T≈Δε/R, where
Δε is the potential energy barrier separating adjacent
binding sites, while R is the gas constant.
Since Δε does not normally exceed 2kJ/mol,
adsorption should be so rare that even at liquid air
temperature a significant mobility of the adsorbate
molecules would be expected [6].
In the theoretical description of a mobile
adsorption monolayer, the concept of the so-called twodimensional gas is generally accepted, allowing for easy
formulation and adaptation of two-dimensional analogues
of known gas state equations. The phenomenological
variant of this description is based on Gibbs' adsorption
equation which takes the following form:
ln p

ω dσ

C; T

const,

(1)

where k and C are the Bolzmann and integration constants
respectively, while p and T are, in the order given, the
adsorptive pressure and temperature. Furthermore,
σ expresses the surface tension of the adsorption layer,
which the concept of a two-dimensional gas associates
with the two-dimensional pressure, π, in the relation:
π

σ

σ,

(2)

where σ0 is the value σ for pure adsorbent. In the popular,
and often applied, model of rigid disks, the adsorbent
molecule is treated as an incompressible flat blocking
object, in the state of maximum density, with a surface ω0.
The obvious double inequality: ω0< ω <∞ allows, in this
case, to express the concentration of the adsorption layer
by means of a dimensionless degree of filling, Θ, according
to the definition: Θ = ω0/ω, whereby, for monolayer
adsorption, 0<Θ<1. Therefore, equation (1) may be
presented as:
ln p

dΘ

C; T

const, (3)

where C' is, similarly to C in equation (1), an integration
constant (the need to include these constants is, in both
cases, due to the indefinite nature of the integral).
According to formula (3), formulation of the
adsorption equation requires knowledge of the function π
= π(T, Θ). Among published solutions to this issue, special
attention should be paid to the chronologically early
equations of Volmer [7] and Hill-de Boer [8,9]. The former
is based on a simple model of slightly imperfect gas and has
the form:
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równania Volmera [7] oraz Hilla-de Boera [8,9]. Pierwsze
z nich opiera się na prostym modelu gazu lekko
niedoskonałego i ma postać:
p

!(

# )

exp '

#

(,

(4)

p

!(

# )

exp '

#

)∝

Θ(

(5)

Powyżej izotermiczna stała KH (stała Henry’ego)
charakteryzuje
oddziaływania
adsorbat-adsorbent
natomiast parametr 2α/ω0 jest miarą przyciągania
adsorbat-adsorbat. Jak widać, równanie Volmera stanowi
przypadek równania (5) dla 2α/ω0=0, co oznacza brak
oddziaływań przyciągających w warstwie adsorpcyjnej.
Obydwa równania uwzględniają natomiast wzajemne
odpychanie pomiędzy zaadsorbowanymi molekułami
w następstwie ich skończonej objętości własnej, przy czym
miarą tego efektu jest iloraz Θ/(1- Θ) w wykładniku
każdego z tych równań.
Z punktu widzenia celu niniejszej pracy istotne
jest też i to, że w obu omawianych przypadkach ω0 równa
się drugiemu współczynnikowi wirialnemu płynu
sztywnych dysków, b) , czyli podwojonej powierzchni
własnej pojedynczego dysku [4]. Stąd, z kolei, płynie
wniosek, że monowarstwa adsorpcyjna powinna w stanie
maksymalnego upakowania blokować jedynie połowę
całkowitej powierzchni adsorbentu. Wniosek ten budzi
poważne zastrzeżenia natury geometrycznej. Wiadomo
bowiem, że okręgi o jednakowej średnicy zajmują
w szczelnym ułożeniu heksagonalnym 90,690 procent
płaszczyzny (ω0= b) /1,8138) i że nawet w mniej
korzystnej, regularnej, konfiguracji wartość ta wynosi
78,540 procent (ω0= b) /1,5708).
Przytoczone liczby ujawniają nader przybliżony
charakter opisu odpychania adsorbat-adsorbat przez
modele Volmera oraz Hilla-de Boera, a tym samym
uzasadniają próby jego udokładnienia. Efektowną
propozycję przedmiotowej korekty przedstawił van
Dongen [10]. Stosując rozwinięcie wirialne równania
stanu płynu sztywnych dysków (bez potencjału
przyciągania) uzyskał on dla ω0 wartość b) /1,8125, a więc
różniącą się od ścisłej wartości geometrycznej o mniej niż
0,1 procent. Ta, niewątpliwie imponująca, dokładność
rozwiązania została jednak okupiona złożonością
równania adsorpcji na tyle dużą, że praktycznie
wykluczającą jego atrakcyjność w zastosowaniu do opisu
danych doświadczalnych. Równanie to, w bardziej
przystępnej, logarytmicznej, formie ma następującą
postać:
,
ln ' ( lnΘ 4,1319 ln(1 Θ) k2 Θ
#3( )
3( )

!

1,6374 ln(1

1,3562Θ

0,4974Θ) )

# )

exp '

#

(,

(4)

whereas the second, using the two-dimensional analogue
of the Van der Waalas equation, is expressed by the
formula:

drugie, natomiast, wykorzystując dwuwymiarowy analog
równania van der Waalasa, wyraża się wzorem:
p

!(

p

!(

# )

exp '

#

)∝

Θ(

(5)

Above, the isothermal constant KH (Henry's
constant)
characterises
the
adsorbate-adsorbent
interactions while parameter 2α/ω0 is a measure of
adsorbate-adsorbate attraction. As can be seen, the Volmer
equation is a case of equation (5) for 2α/ω0=0, which
means that there are no attraction interactions in the
adsorption layer. On the other hand, both equations take
into account mutual repulsion between adsorbed
molecules as a result of their finite internal volume, the
measure of this effect being the quotient Θ/(1- Θ) in the
exponent of each of these equations.
From the point of view of the purpose of this
work, it is also important that in both discussed cases ω0
equals the second virial coefficient of rigid discs liquid, b) ,
i.e. the doubled own surface of a single disc [4]. Thus, in
turn the conclusion is drawn, that the adsorption
monolayer should in the state of maximum density block
only a half of the total surface of the adsorbent. This
conclusion raises serious objections of a geometrical
nature. It is known that circles of equal diameter occupy
90.690 percent of the plane in a hexagonal arrangement
(ω0= b) /1.8138) and that even in a less favourable, regular
configuration, this value amounts to 78.540 percent (ω0=
b) /1.5708).
These figures reveal the very approximate nature
of the description of adsorbate-adsorbate repulsion by the
Volmer and Hill-de Boer models, and thus justify attempts
at making it more accurate. An effective proposal for this
correction was presented by van Dongen (10). By applying
virial development of the rigid discs’ fluid state equation
(without attraction potential), he obtained for ω0 the value
of b) /1,8125, which is different from the strict geometric
value by less than 0.1 per cent. Though undoubtedly
impressive, the accuracy of this solution is nevertheless
connected with such complexity of the adsorption
equation that it virtually excludes its attractiveness for use
in describing experimental data. This equation, in a more
accessible, logarithmic form, takes the following form:
,

#3( )
3( )

ln ' (
!

lnΘ

1,6374 ln(1

4,1319 ln(1

1,3562Θ

Θ)

k2 Θ
))

0,4974Θ

0,1182 ln(1 0,5847Θ 0,1307Θ) ) 0,8103 ln(1
, =>=
0,0409Θ 0,0369Θ) ) 0,1987arctg
0,1395arctg

, =

# , ) B

# ,?@A

,

(6)

0,1182 ln(1 0,5847Θ 0,1307Θ) ) 0,8103 ln(1
, =>=
0,0409Θ 0,0369Θ) ) 0,1987arctg

where km=1,8125 (2α/kTb) ), while

0,1395arctg

f(Θ) 1 1,8125Θ 0,7162Θ) 0,1882Θ> 3,758 ⋅
10#) ΘE 5,274 ⋅ 10#) ΘB 8,682 ⋅ 10#E Θ? 2,401 ⋅
10#) Θ@
(7)

, =

# , ) B

# ,?@A

,

(6)

gdzie km=1,8125 (2α/kTb) ), natomiast
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f(Θ) 1 1,8125Θ 0,7162Θ) 0,1882Θ> 3,758 ⋅
10#) ΘE 5,274 ⋅ 10#) ΘB 8,682 ⋅ 10#E Θ? 2,401 ⋅
10#) Θ@
(7)
Zarówno wysoka dokładność ω0 jak i duża
złożoność równania (6) są konsekwencją uwzględnienia
w wyprowadzeniu aż ośmiu współczynników wirialnych
płynu sztywnych dysków (cztery pierwsze dają się
wyznaczyć analitycznie, natomiast ostatni ociera się
o
granicę
możliwości
współczesnej
techniki
obliczeniowej).
Próba ograniczenia rozwinięcia do mniejszej
liczby wyrazów daje jednak wyraźnie gorszy rezultat.
Przykładowo, dla trzech pierwszych współczynników
otrzymano wartości ω0 równą b) /1,4730 [11]. Byłoby to
satysfakcjonujące dla konfiguracji regularnej lecz nie dla
szczelnego heksagonalnego ułożenia sztywnych dysków.
W tej sytuacji uzasadnionym wydaje się poszukiwanie
takiego opisu, który stanowiłby rozsądny kompromis
pomiędzy dokładnością ω0 a aplikacyjnym walorem
finalnego równania adsorpcji. Przedstawiona w dalszej
części tekstu propozycja jest zasadniczym celem niniejszej
pracy.

ALTERNATYWNE

UJĘCIE
POWIERZCHNI ADSORBENTU

SWOBODNEJ

Równanie
stanu
warstwy
adsorpcyjnej
traktowanej jako gaz dwuwymiarowy można zapisać
następująco:
πF3 A3

NkT,

(8)

gdzie πef oznacza efektywne ciśnienie dwuwymiarowe,
czyli ciśnienie jakie wywierałaby ta sama liczba,
N, molekuł dwuwymiarowego gazu doskonałego na tej
samej powierzchni swobodnej, Af.
Punktem wyjścia modelu van Dongena [10] było
założenie, zgodnie z którym
A3

A(1

ρb),

(9)

gdzie A jest całkowitą powierzchnią adsorbentu, ρ(=N/A)
oznacza gęstość warstwy adsorpcyjnej, natomiast
b

b

b) ρ

b> ρ)

⋯

(10)

(zauważmy, że powyższe rozwinięcie stanowi uogólnienie
modelu van der Waalsa, w którym b nie zależy od gęstości
gazu).
Podstawienie dwóch ostatnich zależności do
równania (8) daje:
M

KL

#M(NOPNQMPNRMQ P⋯ )

(11)

W przypadku nieprzyciągających się sztywnych
dysków, πef = π, wobec czego rozwinięcie prawej strony
równania (11) w szereg potęgowy względem gęstości,
ρ, pozwala na wyznaczenie poszczególnych bi (i=1, 2, 3, …)
poprzez porównanie ze współczynnikami wirialnego
rozwinięcia równania stanu. Odpowiednie przekształcenia
prowadzą w rezultacie do równania adsorpcji (8).
W opinii autorów niniejszej pracy konieczność
uwzględnienia aż ośmiu współczynników wirialnych dla
uzyskania prawie idealnej wartości ω0 ma swoje źródło
w niefortunnym wyborze formuły (10) jako podstawy

Both the high accuracy of ω0 and the high
complexity of equation (6) are a consequence of the
inclusion of as many as eight virial coefficients of the rigid
disc fluid in the derivation (the first four can be determined
analytically, while the last one is at the limit of modern
computing technique).
However, an attempt to limit the extension to
a smaller number of expressions gives a significantly
worse result. For example, for the first three coefficients,
ω0 values equal to b) /1,4730 were obtained [11]. This
would be satisfactory for a regular configuration, but not
for a tight hexagonal arrangement of rigid discs. In this
situation, it seems reasonable to look for a description that
would represent a reasonable compromise between the
accuracy of ω0 and the application value of the final
adsorption equation. The proposal presented later in this
text is the main objective of this paper.

ALTERNATIVE APPROACH TO THE FREE
SURFACE OF ADSORBENT
The equation of the state of the adsorption layer
treated as a two-dimensional gas can be expressed as
follows:
πF3 A3

NkT,

(8)

where πef is the effective two-dimensional pressure, i.e. the
pressure that would be exerted by the same number, N, of
molecules of a two-dimensional perfect gas on the same
free surface, Af.
The starting point of the van Dongen model [10]
was the assumption according to which
A3

A(1

ρb),

(9)

where A is the total surface area of the adsorbent, ρ(=N/A)
is the density of the adsorption layer, whereas
b

b

b) ρ

b> ρ)

⋯

(10)

(note that the above extension is a generalisation of the
van der Waals model in which b does not depend on gas
density).
The substitution of the last two relationships to
the equation (8) gives:
M

KL

#M(NOPNQMPNRMQ P⋯ )

(11)

In the case of none attracting rigid discs, πef = π,
the development of the right-hand side of equation (11) in
a power series with respect to density, ρ, allows the
determination of particular bi (i=1, 2, 3, ...) through
comparison with the coefficients of the virial development
of the state equation. Corresponding transformations
result in the adsorption equation (8).
In the opinion of the authors of this work, the
need to take into account as many as eight virial
coefficients in order to obtain an almost ideal value of ω0
has its source in the unfortunate choice of formula (10) as
the basis of the concept. We will show that by choosing
a more suitable expression for the free surface of the
adsorbent, it is possible to obtain, at much lower cost, only
a slightly worse result. For this purpose, let us adopt the
two-dimensional analogue of the Reiss, Frich and
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koncepcji. Wykażemy, że wybierając trafniej wyrażenie na
powierzchnię swobodną adsorbentu można uzyskać,
znacznie mniejszym kosztem, niewiele gorszy rezultat.
Zaadaptujmy w tym celu dwuwymiarowy analog równania
Reissa, Fricha i Lebowitza [12], zgodnie z którym
A3
NQ

gdzie b

ρb)) ,

A(1
)

(12)

.

Modyfikując to równanie w duchu koncepcji van
Dongera otrzymujemy:
M

(13)

[ #M(NOPNQMPNRMQ P⋯ ]Q

Z kolei, ograniczenie rozwinięcia prawej strony
równania (13) w szereg potęgowy względem ρ do
zaledwie trzech pierwszych wyrazów daje:
M

1

2b ρ

(2b)

)

)

3b )ρ

(14)

Lebowitz’s equation [12], according to which
A3

NQ

M

oraz
b)

Q
NR # ,@B(NU
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(16)

)

M

[ #

VU
QM #
Q

,

?

(17)

Q Q Q
(NU
Q) M ]

Stąd po przekształceniach
A3

0,003240A[(1

WNU
Q

,AA?)X

)(17,567

WNU
Q

,AA?)X

(18)

W szczelnym upakowaniu sztywnych dysków,
Θ = 1 oraz Af = 0. Równanie (18) spełnia te warunki dla
ω0=b) /1,8862 oraz Θ=Nb) /(1,8862A). Pamiętając o tym,
że b20 oznacza dwukrotną powierzchnię własną sztywnego
dysku widzimy, że proponowany opis przewiduje
blokowanie przez warstwę adsorpcyjną, w jej
maksymalnej koncentracji 94,31 procent powierzchni
adsorbentu. Rezultat ten odbiega od ścisłej wartości
geometrycznej o mniej niż 4 procent i choć pod względem
dokładności ustępuje nieznacznie wynikowi metody van
Dongena, to jednak został osiągnięty z nieporównanie
większą od niego łatwością.
Zaowocuje to również, jak wykażemy w dalszej
części tekstu, o wiele mniejszą złożonością finalnego
równania adsorpcji. Tymczasem zauważmy, że powyższe
ustalenia pozwalają zapisać równanie (17) następująco:
π
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BA),
Q
NU
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(19)

(13)

[ #M(NOPNQMPNRMQ P⋯ ]Q

1

2b ρ

(2b)

3b) )ρ)

(14)

Defining the second and third virial coefficient of
the fluid of rigid discs as, b) and b> respectively, we obtain:
b

NQ

(15)

)

and
b)

Q
NR # ,@B(NU
Q)

(16)

)

Taking into account the value of the third virial
factor (b> =0,7820 (b) )2 (11)) allows to present
a simplified form of equation (13) as follows:
M

Uwzględnienie wartości trzeciego współczynnika
wirialnego (b> =0,7820 (b) )2 (11)) pozwala przedstawić
uproszczoną postać równania (13) następująco:
M

.

In turn, the limitation of the development of the
right-hand side of equation (13) in a power series with
respect to ρ to no more than the first three expresses gives:

(15)

)

)

(12)

By modifying this equation in the spirit of the van
Donger concept we obtain:

Oznaczając drugi i trzeci współczynnik wirialny
płynu sztywnych dysków jako, odpowiednio, b) oraz b>
otrzymujemy:
b

NQ

where b

ρb)) ,

A(1

[ #

VU
QM #
Q

,

(17)

Q Q Q
? (NU
Q) M ]

Hence, after the transformations
A3

0,003240A[(1

WNU
Q

)(17,567

,AA?)X

WNU
Q

,AA?)X

(18)

In a tight arrangement of rigid discs, Θ = 1 and Af
= 0. Equation (18) meets these conditions for
ω0=b) /1,8862 oraz Θ=Nb) /(1,8862A). Bearing in mind
that b20 means twice the own surface area of the rigid disc,
we see that the proposed description provides for blocking
by the adsorption layer, in its maximum concentration of
94.31 per cent of the adsorbent surface area. This result
deviates from the strict geometric value by less than
4 percent, and although it is slightly less than the result of
the van Dongen method in terms of accuracy, it was
achieved with incomparable ease.
This will also produce, as we will demonstrate
later in the text, a much less complex final adsorption
equation. Meanwhile, let us note that the above findings
allow us to write down equation (17) as follows:
π

BA),
Q
NU
Q [( # )( @,B?@ P )]

(19)

The full form of the adsorption layer state
equation still needs to determine the relation between the
quantities π and πef. For this purpose, let us assume that
the attracting adsorbate-adsorbate interactions are
characterised by potential of the van der Waals type,
therefore:
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πF3

π

∝

Q
U

Θ) ,

(20)

Pełna postać równania stanu warstwy
adsorpcyjnej wymaga jeszcze określenia relacji pomiędzy
wielkościami π i πef. W tym celu przyjmijmy, że
oddziaływania
przyciągające
adsorbat-adsorbat
charakteryzuje potencjał typu van der Waalsa, wobec
czego
πF3

π

∝

Q
U

)

Θ ,

(20)

!(

#
#B

gdzie α jest tym samym parametrem, który występuje
w równaniu (5), natomiast ω0, jak już ustalono, równa się
b) /1,8862.
Powrót
do
równania
Gibbsa,
(3),
z wykorzystaniem zależności (20) i (21) oraz dobór stałej
całkowania, przy którym niskogęstościową granicę
rozwiązania stanowi równanie Henry’ego [4] daje
następujące równanie adsorpcji:
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where α is the same parameter as in equation (5) and ω0,
as already established, equals b) /1,8862.
Returning to Gibbs' equation, (3), using
dependencies (20) and (21), and selecting an integration
constant, where the low density limit of the solution is
Henry's equation [4], gives the following adsorption
equation:

3,658 ⋅

(21)

Istotnym testem adekwatności modelu adsorpcji
ze względu na oddziaływania adsorbat-adsorbat jest
weryfikacja jego skuteczności w przewidywaniu
dwuwymiarowej kondensacji warstwy adsorpcyjnej.
Rezultatem tej weryfikacji są (o ile w ogóle istnieją)
współrzędne punktu siodłowego na tak zwanej izotermie
krytycznej, to jest krzywej p(Θ) stanowiącej granicę
pomiędzy niedającym się skroplić gazem (obszar
nadkrytyczny) a dwufazowym układem gaz-ciecz (obszar
podkrytyczny), gdzie wszystkie fazy są, oczywiście,
dwuwymiarowe.
W tym szczególnym punkcie przegięcia zerują się
zarówno pierwsza jak i druga pochodna ciśnienia
adsorptywu względem stopnia zapełnienia powierzchni
adsorbentu. Rozwiązanie odpowiedniego układu równań
daje krytyczne wartości stopnia zapełnienia, Θc oraz
parametru przyciągania adsorbat-adsorbat, (2α/kTb) )c.
Należy w tym miejscu podkreślić, że nie każde równanie
adsorpcji przechodzi pomyślnie omawiany test; fizycznie
sensownych wartości parametrów krytycznych nie dają, co
oczywiste, równania Langmuira i Volmera, ale także,
wartościowe skądinąd, równanie Berezina i Kisielewa [3].
Akceptowalne rozwiązania dotyczą natomiast cytowanych
w niniejszej pracy równań (5) i (6). Obliczone wartości
wynoszą dal nich, odpowiednio:
 dla równania (5): Θc=1/3, (2α/kTb) )c=27/4 (są
to wartości dokładne, dlatego podajemy je
w postaci liczb wymiernych),
 dla równania (6): Θc=0,2333, (2α/kTb) )c=5,917.
Równanie Hilla-de Boera (5) jest, jak już
wcześniej wspomniano, formułą opartą na grubym
przybliżeniu wartości ω0 (ω0=b) ). Z tego powodu
słusznym wydaje się wybór parametrów krytycznych
równania (6) jako kryterium oceny rozwiązania (21)
w aspekcie opisu dwuwymiarowego przejścia fazowego
w warstwie adsorpcyjnej. Według ostrożnej opinii
autorów, ocena ta wypada nadspodziewanie dobrze,
bowiem standardowa procedura daje tu wartości:
Θ=0,2212 oraz (2α/kTb) )c=5,947, czyli różniące się
(w zaokrągleniu) od referencyjnych o, odpowiednio, 5 oraz
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3,658 ⋅

(21)

An important test of adequacy of the adsorption
model due to adsorbate-adsorbate interactions is to verify
its effectiveness in predicting two-dimensional
condensation of the adsorption layer. The results of this
verification are (if they exist at all) the coordinates of the
saddle point on the so-called critical isotherm, i.e. the curve
p(Θ) constituting the boundary between the noncondensable gas (supercritical area) and the two-phase
gas-liquid system (subcritical area), with all phases being,
obviously, two-dimensional.
At this particular inflection point, both the first
and the second derivative of the adsorbent pressure will
be zeroed in relation to the degree of filling of the
adsorbent surface. The solution of an appropriate system
of equations gives the critical values of the degree of filling,
Θc and the adsorbate-adsorbate attraction parameter,
(2α/kTb) )c. It should be stressed at this point that not
every adsorption equation passes the discussed test;
physically reasonable values of critical parameters are
obviously not given by the Langmuir and Volmer
equations, but also by the otherwise valuable Berezin and
Kisielev equations (3). Acceptable solutions, on the other
hand, apply to the equations (5) and (6) quoted in this
work. The calculated values for them are, respectively:
 for equation (5): Θc=1/3, (2α/kTb) )c=27/4
(these are exact values, thus we provide them in
the form of rational numbers),
 for equation (6): Θc=0.2333, (2α/kTb) )c=5.917.
The Hill-de Boer equation (5) is, as already
mentioned, a formula based on a rough approximation of
the value of ω0 (ω0=b) ). For this reason it seems right to
choose critical parameters of equation (6) as a criterion for
evaluating the solution (21) in the aspect of describing
a two-dimensional phase transition in the adsorption
layer. According to the cautious opinion of the authors, this
evaluation is unexpectedly good, as the standard
procedure here yields values: Θ=0.2212 and
(2α/kTb) )c=5,947, i.e. different (as rounded) from the
reference ones by 5 and 0.5 per cent respectively. Taking
into account the inevitably approximate nature of each
model, these differences can be treated without risk as
insignificant.

DESCRIPTION OF EXPERIMENTAL DATA
The evaluation of the presented model also
includes the result of confronting equation (21) with
experimental adsorption equations.
Below are the results of the application of this
solution to describe the literature data for the following
three adsorbate/adsorbent systems:
A. sulphur hexafluoride/graphitised carbon black
[13],; T=193,5 K, [p]=Torr, [a]=μmol/m2 (here
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0,5 procent. Biorąc pod uwagę nieuchronnie przybliżony
charakter każdego modelu można bez ryzyka potraktować
te różnice jako nieistotne.

OPIS DANYCH DOŚWIADCZALNYCH
Ocena prezentowanego modelu obejmuje także
rezultat konfrontacji równania (21) z doświadczalnymi
równaniami adsorpcji.
Poniżej zamieszczono wyniki aplikacji tego
rozwiązania do opisu danych literaturowych dla trzech
następujących układów adsorbat/adsorbent:
A. heksafluorek siarki/sadza grafityzowana [13],
T=193,5 K, [p]=Torr, [a]=μmol/m2 (tu
i w pozostałych przypadkach a oznacza
bezwzględną wartość adsorpcji),
B. trichlorofluoroetan/azotek boru [14] T=240,9
K ,[p]=mmHg [a]= μmol/g.,
C. benzen/sadza grafityzowana [14] T=308,2
K, [p]=mmHg, [a]=cm3/g.
W przypadku układu A wykorzystano
stabelaryzowane wartości ciśnienia oraz adsorpcji. W dwu
pozostałych przypadkach dane w postaci wykresów
wstępnie
zdygitalizowano.
Metodą
najlepszego
dopasowania
wyznaczono,
zachowując
jednostki
stosowane przez autorów danych doświadczalnych,
optymalne wartości parametrów: KH, (2α/kTb) ) oraz
pojemności monowarstwy adsorpcyjnej, am. Ten ostatni,
z założenia niezależny od temperatury, parametr
występuje w alternatywnej definicji stopnia zapełnienia
powierzchni Θ=a/am, wyznaczając granicę adsorpcji dla
p∞. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Ostatnia kolumna tej tabeli zawiera wartości
współczynnika korelacji krzywoliniowej, r, przyjętego jako
miara dobroci dopasowania.

and in other cases a is the absolute value of
adsorption),
A. trichlorofluoroethane/boron
nitride
[14];
T=240,9 K ,[p]=mmHg [a]= μmol/g,
B. benzene/graphitised carbon black [14]; T=308,2
K, [p]=mmHg, [a]=cm3/g.
In the case of arrangement A, tabulated pressure
and adsorption values were used. In the other two cases,
data in the form of graphs were initially digitalised. The
best fit method was used, while preserving the units used
by the authors of the experimental data, to determine the
optimal parameter values: KH, (2α/kTb) ) and monolayer
adsorption capacity, am. The latter, assumedly independent
of temperature, occurs in an alternative definition of the
degree of surface filling Θ=a/am, determining the
adsorption limit for p∞.. The results obtained are
presented in Table 1. The last column of this table contains
values of the curvilinear correlation coefficient, r, adopted
as a measure of the goodness of fit.

Tab. 1

Results of optimisation of the parameters of equation (21) for the experimental models subjected to description.
Wyniki optymalizacji parametrów równania (21) dla układów doświadczalnych poddanych opisowi.

Adsorption model
A

Literature
source
[13]

data

KH (unit)

2α/kTb_2^0

am (unit)

r

B

[14]

\ 1.198* (Torr-1)
2
\ 3.950 (mmHg-1)
2

5.391

11.10 (μmol/m2)

0.9972

6.190

4.046 (μmol/g)

0.9988

C

[14]

\ 1.603 (mmHg-1)
1

1.764

2.518 (cm3/g)

0.9986

\ 1.198 means the value 1.198⋅10-2; as in all other cases.
entry 2
The quality of description of experimental data using equation (21) is illustrated in Figures 1-3.
*
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Fig. 1 Adsorption isotherm in model A (SF6/graphitised carbon black); experimental data circles (see Table 1), continuous line - equation (21).
Rys. 1 Izoterma adsorpcji w układzie A (SF6/sadza grafitowana); okręgi dane doświadczalne (parz tabela 1), linia ciągła – równanie (21).

Fig. 2 The same for model B (CFCl3/BN).
Rys. 2 To samo dla układu B (CFCl3/BN).

Fig. 3 The same for model C (C6H6/graphitised carbon black).
Rys. 3 To samo dla układu C (C6H6/sadza grafitowana).
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Jak widać, przeprowadzona optymalizacja
parametrów dała wysoką i praktycznie jednakową,
dokładność odtworzenia danych doświadczalnych za
pomocą równania (21) we wszystkich trzech układach
poddanych opisowi. Świadczą o tym bliskie jedności
wartości współczynnika r, a potwierdzają to poszczególne
ilustracje. Na podkreślenie zasługuje przy tym fakt, że
testowane równanie adsorpcji, zależnie od wartości
parametru (2α/kTb) ), z równym powodzeniem opisuje
izotermy sigmoidalne (tu, zarówno, podkrytyczą A jak
i nadkrytyczną B) oraz hiperboliczne (jak C) co stanowi
dodatkową przesłankę jego pozytywnej oceny.

As can be seen, the optimisation of parameters
carried out gave a high, and practically identical, accuracy
in reproducing experimental data using equation (21) in
all three described models. This is evidenced by the close
to unity values of the coefficient r, which is confirmed by
respective illustrations. It should be emphasised that the
tested adsorption equation, depending on the value of
parameter (2α/kTb) ), equally successfully describes
sigmoidal isotherms (here, both subcritical in model A and
supercritical in B) and hyperbolic isotherms (as in C),
which is an additional reason for its positive assessment.

CONCLUSIONS
WNIOSKI

An expression describing the free surface of
adsorbent is one of the essential factors
determining the form of the mobile gas
adsorption equation for solids.

The popular Volmer and Hill-de Boer models,
which identify the second virial coefficient of the
fluid of the rigid discs with the surface effectively
blocked by the adsorbate molecule, give,
compared with the geometric value, an
approximately forty percent underestimation of
the surface blocked by a fully formed adsorption
monolayer.

The van Dongen method leads to an almost ideal
compliance of ω0 with the geometric criterion,
thus determining the reference values of the
critical parameters of the two-dimensional
adsorption layer condensation. However, the
complexity of the adsorption equation
corresponding to this method is so high that it
effectively limits its attractiveness for use in
describing experimental data.

The model presented in this paper, using the
development limited to only the first three
coefficients of fluid of rigid discs, yields a much
simpler adsorption equation, and its prediction
of critical parameter values is insignificantly
different from reference values. The usefulness of
the proposed solution is also confirmed by its
high efficiency in the description of experimental
adsorption isotherms.
The positive result of the plausibility tests of the
proposed concept presented in this article allows, in the
opinion of the authors, to recognise its theoretical
correctness and usefulness for the description of
isothermal adsorption data, as well as to successfully
predict the next stages of its verification; this time in terms
of temperature characteristics of the discussed
phenomenon.


Wyrażenie opisujące swobodną powierzchnię
adsorbentu jest jednym z istotnych czynników
decydujących o postaci równania mobilnej
adsorpcji gazu ciała stałego.

Popularne modele Volmera oraz Hilla-deBoera
utożsamiające drugi współczynnik wirialny
płynu sztywnych dysków z powierzchnią
blokowaną
efektywnie
przez
molekułę
adsorbatu dają, w porównaniu z wartością
geometryczną, około czterdziesto procentowe
niedoszacowanie powierzchni blokowanej przez
całkowicie
skompletowaną
monowarstwę
adsorpcyjną.

Metoda van Dongena prowadzi do prawie
idealnej
zgodności
ω0
z
kryterium
geometrycznym wyznaczając tym samym
referencyjne wartości parametrów krytycznych
dwuwymiarowej
kondensacji
warstwy
adsorpcyjnej. Złożoność równania adsorpcji
odpowiadającego tej metodzie jest jednak na tyle
duża, że skutecznie ogranicza jego atrakcyjność
w
zastosowaniu
do
opisu
danych
doświadczalnych.

Model przedstawiony w niniejszej pracy
wykorzystujący rozwinięcie ograniczone do
zaledwie trzech pierwszych współczynników
płynu sztywnych dysków daje dużo prostsze
równanie adsorpcji, a przewidywanie przezeń
krytyczne wartości parametrów różnią się
nieistotnie
od
wartości
referencyjnych.
Przydatność
proponowanego
rozwiązania
potwierdza także jego wysoka efektywność
w opisie doświadczalnych izoterm adsorpcji.
Pozytywny
rezultat
przedstawionych
w
niniejszym
artykule
testów
wiarygodności
proponowanej koncepcji pozwala, zdaniem autorów,
zarówno uznać jej poprawność teoretyczną oraz
przydatność
do
opisu
izotermicznych
danych
adsorpcyjnych, jak i pomyślnie prognozować kolejnym
etapom jej weryfikacji; tym razem w zakresie
temperaturowych charakterystyk omawianego zjawiska.
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POLAND'S PATH TOWARDS DECOMPRESSION REALISATION IN UNDERWATER
DECOMPRESSION TABLES FOR COMMERCIAL DEEP-SEA DIVING IN POLAND

WORKS

PART II.

POLSKA DROGA REALIZACJI DEKOMPRESJI W PODWODNYCH PRACACH GŁĘBINOWYCH CZĘŚĆ II.
TABELE DEKOMPRESYJNE DO KOMERCYJNYCH NURKOWAŃ GŁĘBINOWYCH W NASZYM KRAJU
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 decompression of deep-sea dives in relation to methods used in underwater works, with particular emphasis
on commercial diving in our country. In the 50 - 90 m depth zone in the Polish offshore area, decompression was used in underwater works (works below the
depth of 50 m) based on tables designed for bell diving. The technical, organisational and formal conditions of these underwater works corresponded to the
national diving potential. The implementation of decompression, particularly in deep-sea dives, provides the possibility of performing it in many different ways.
They, in turn, are the result of experience, diving technique, organisation and specificity of underwater works.
The article presents the implementation of decompression from the executive side of underwater deep-sea works developed and carried out by the
Department of Underwater Works Technology of the Naval Academy in cooperation with the Navy until 2001 and civil companies to date.
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 głębinowych w odniesieniu do metod stosowanych w pracach podwodnych, ze szczególnym
uwzględnieniem nurkowań komercyjnych w naszym kraju. W strefie głębokości 50 - 90 m na polskim offshore w podwodnych pracach głębinowych (prace
poniżej głębokości 50 m) stosowano dekompresję w oparciu o tabele przeznaczone do nurkowań z użyciem dzwonu. Uwarunkowania technicznoorganizacyjne i formalne tych prac podwodnych odpowiadały posiadanemu krajowemu potencjałowi do nurkowania. Realizacja dekompresji, szczególnie
w nurkowaniach głębinowych, daje możliwości jej wykonania na wiele sposobów. Te z kolei wynikają z doświadczenia, posiadanej techniki nurkowej,
organizacji i specyfiki prac podwodnych.
W artykule przedstawiono realizację dekompresji od strony wykonawczej podwodnych pracach głębinowych opracowywanych i realizowanych przez Zakładu
Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej przy współpracy z Marynarką Wojennej do 2001 roku i firmami cywilnymi do chwili obecnej.
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 погружений относительно методов, применяемых для подводных работ,
с особым учетом коммерческого ныряния в нашей стране. На глубине 50-90 м на польском офшоре в подводных глубинных работах (работы на
глубине свыше 50 м) применяется декомпрессия на основании таблиц, предназначенных для погружений с использованием водолазного колокола.
Технико-организационные и формальные условия этих подводных работы соответствовали имеющемуся отечественному потенциалу для
ныряния. Реализация декомпрессии, особенно в глубинных погружениях, дает возможность выполнять ее различными способами. А они, в свою
очередь, следуют из имеющегося опыта, водолазной техники, организации и специфики подводных работ.
В статье представлены реализованные декомпрессии с исполнительной стороны подводных глубинных работ, разработанных и реализованных
Предприятием технологии подводных работ Военно-морской академии в сотрудничестве с Военно-морским флотом до 2001 года и гражданским
фирмами до настоящего времени.
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 Dekompression von Tiefseetauchgängen in Bezug auf die bei Unterwasserarbeiten angewandten
Methoden vor, mit besonderem Schwerpunkt auf dem kommerziellen Tauchen in Polen. In der Tiefenzone von 50-90 m im polnischen Offshore-Bereich
wurden Unterwasserarbeiten (Arbeiten unterhalb von 50 m Tiefe) auf der Grundlage von Tabellen durchgeführt, die für das Glockentauchen vorgesehen sind.
Die technischen, organisatorischen und formalen Bedingungen dieser Unterwasserarbeiten entsprachen dem nationalen Tauchpotenzial in Polen. Die
Durchführung der Dekompression, insbesondere bei Tiefseetauchgängen, bietet die Möglichkeit, diese auf vielfältige Weise durchzuführen. Diese wiederum
sind das Ergebnis von Erfahrung, Tauchtechnik, Organisation und Besonderheit der Unterwasserarbeiten.
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 en inmersiones en aguas profundas en relación con los métodos utilizados en las obras
subacuáticas, con especial énfasis en el buceo comercial de nuestro país. En la zona de 50 a 90 m de profundidad en la zona offshore polaca, con motivo
de la realización de trabajos submarinos, (trabajos por debajo de los 50 m de profundidad) se utilizó la descompresión basada en tablas diseñadas para el
submarinismo con uso de campana. Las condiciones técnicas, organizativas y formales de dichas obras subacuáticas correspondieron al potencial de
submarinismo nacional. La aplicación de la descompresión, especialmente en inmersiones en aguas profundas, puede realizarse de numerosas formas.
Éstas, a su vez, derivan de la experiencia, la técnica de buceo, la organización y la especificidad del trabajo submarino.
El artículo presenta el desarrollo de la descompresión desde el lado de la realización de los trabajos submarinos en aguas profundas desarrollados
y realizados por el Departamento de Tecnología de Trabajos Submarinos de la Academia Naval en cooperación con la Armada hasta 2001 y con empresas
civiles hasta la actualidad.
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

INTRODUCTION

W pierwszej części artykułu autor przedstawił
obecny stan nurkowań głębinowych na świecie. Wynika
z niego, że nurkowania głębokie dla celów komercyjnych
ulegają od dwóch dekad stagnacji. Wynikiem tego trendu
są niedostrzegane w dokumentach normatywnych zmiany
w podejściu do nurkowania głębinowego, w nurkowaniach
o innych zastosowaniach, w tym szczególnie dla celów
militarnych.
W naszym kraju baza nurkowań głębinowych nie
rozwija się. Nawet wdrożenie w Marynarce Wojennej
zakupionego
w
2018
systemu
nurkowego,
wykorzystującego dzwon typu mokrego sytuacji nie
poprawiło. System ten zwiększył tylko możliwości
nurkowania głębinowego. Dzwon mokry nie zwiększa
efektywności nurkowań głębinowych; gdy nie stosujemy
dekompresji powierzchniowej, całość nurkowania, nawet
średnie i płytkie przystanki dekompresyjne z użyciem
tlenu, odbywa się w toni wodnej. Nurkowe standardy
światowe zalecają stosowanie dzwonu nurkowego typu
mokrego do głębokości 75-80 m, ale z bardzo krótkimi
czasami pobytu na głębokości do 30 min. włączając w ten
czas proces zanurzenia [1,2,3]. Efektywność dzwonu typu
mokrego można zwiększyć poprzez zastosowanie
skafandrów ogrzewanych wodą (nie zalecam) lub
elektrycznie.

NURKOWANIE
KRAJU DO 2008 R

GŁĘBINOWE W NASZYM

Głębinowe prace podwodne dla celów przemysłu
offshore w Polsce (wykonywane przez firmę będącą
współwłasnością ZSSR, NRD i PRL) rozpoczęto w 1982
i z przerwami realizowano do 1987 roku. Prace te
wykonywał okręt ratowniczy Marynarki Wojennej ORP
„Lech”, w oparciu o sprzęt niemieckiej firmy Dräger.
Technologię nurkowania opracowaną w Szefostwie
Ratownictwa Morskiego MW oparto o tabele helioksowe
US Navy, adoptowane dla przewodowych aparatów
o obiegu półzamkniętym FGG-III ze stałym dozowaniem
mieszaniny. Czas pobytu nurków w strefie głębokości 7080 m wynosił do 30 min, a cały cykl nurkowania od 4 do
4,5 godz. Para nurków rozpoczynała zanurzenie
w aparatach przebywając w dzwonie, proces dekompresji
z użyciem helioksu odbywał się w dzwonie, zaś
dekompresja tlenowa od 12 m w komorze.
Podczas dekompresji mieszaniną o zawartości
60% tlenu nurkowie wdech realizowali adoptowanymi
inhalatorami lotniczymi KP-18, a wydech do instalacji
dostarczonej przez Niemców, w której urządzenie
inżektorowe usuwało wydychaną mieszaninę na zewnątrz
komory. Podczas tych nurkowań wystąpiło kilka
przypadków lekkiej formy choroby ciśnieniowej,
w ocenie autora spowodowanej niewielką różnicą
występującą dla pracy średniej ciężkości, w doborze
dekompresji dla aparatów o obiegu półzamkniętym,
w relacji do sprzętu inżektorowego, dla którego były
przeznaczone zastosowane tabele amerykańskie.
Ze względu na sytuację gospodarczą i przemiany
polityczne Polski, do podwodnych prac głębinowych na
rzecz już polskiego przemysłu offshore powrócono w 1993
roku. Prace te wykonywano tymi samymi aparatami FGGIII adaptowanymi do nowej technologii, inhalatorami
tlenowymi produkcji polskiej oraz wyprodukowaną przez

In the first part of the article, the author
presented the current state of deep-sea diving in a world
in which it can be seen that deep-sea diving for commercial
purposes has, for the last two decades, been subject to
stagnation. This trend resulted in a lack of change in
attitude towards deep-sea diving, a fact that is reflected in
the normative documents in relation to diving for other
purposes, in particular military.
In our country the base for deep-sea diving is not
developing. Even the implementation in the Navy of the
diving system purchased in 2018 using a wet bell has not
improved this situation. This system has only increased
deep-sea diving capabilities. The wet bell does not increase
the efficiency of deep dives; when no surface
decompression is used, the whole dive, even the
intermediate and shallow oxygen decompression stops,
takes place in water. World diving standards recommend
the use of a wet-type diving bell to a depth of 75-80 m, but
with very short diving times of up to 30 min including the
process of descent [1,2,3]. The effectiveness of the wet bell
can be increased by using water-heated suits (which I do
not recommended) or electrically heated suits.

DEEP-SEA DIVING IN OUR COUNTRY UNTIL
2008
Deep-sea submarine works for the offshore
industry in Poland (performed by a company co-owned by
the USSR, the GDR and the People's Republic of Poland)
started in 1982 and were carried out intermittently until
1987. The works were carried out by the Naval Rescue Ship
ORP "Lech", based on equipment from the German
company Dräger. The diving technology developed in the
Naval Rescue Headquarters of the Polish Navy was based
on US Navy heliox tables, adopted for the umbilical semiclosed circuit devices FGG-III with constant mixture
dosage. The duration of the divers' stay in depths of 70-80
m was up to 30 min and the complete dive cycle from 4 to
4.5 hours. A pair of divers started the dive in the
apparatuses while staying in the bell, the helix
decompression process took place in the bell, and oxygen
decompression from 12m in the chamber.
During decompression with a mixture containing
60% oxygen, the divers inhaled using the adopted KP-18
airborne inhalers and exhaled into an installation supplied
by the Germans in which an injector device removed the
exhaled mixture outside the chamber. During these dives
there were several cases of a light form of decompression
sickness, in the author's opinion caused by a slight
difference in the selection of decompression for the semiclosed circuit devices in relation to the injector equipment
for which American tables were used.
Due to the economic situation and political
changes in Poland, underwater works for the benefit of the
Polish offshore industry were reinstated in 1993. They
were carried out with the same FGG-III devices adapted to
the new technology, oxygen inhalers produced in Poland,
and other techniques produced by domestic
manufacturers. This technique corresponded to the
applied diving technology, developed and tested in the
Department of Diving Equipment and Underwater Works
Technology of the Naval Academy in cooperation with the
Department of Maritime Medicine of the Military Medical
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krajowych wytwórców pozostałą techniką. Technika ta
odpowiadała zastosowanej technologii nurkowania,
opracowanej i sprawdzonej w Zakładzie Sprzętu
Nurkowego i Technologii Prac Podwodnych Akademii
Marynarki Wojennej we współpracy z Katedrą Medycyny
Morskiej Wojskowej Akademii Medycznej (WAM).
Technologia ta, w oparciu o tabele dekompresyjne
trimiksowe, wzorowane na francuskich tabelach Dorris,
wykorzystywała do dekompresji oprócz mieszaniny
roboczej stosownej dla danego zakresu głębokości,
powietrze i tlen na przystankach od 12 do 3 metrów.
Dla pokrycia strefy głębokości 50-120 m,
konieczne było zastosowanie czterech mieszanin
trimiksowych o zawartości tlenu 20%, 16%, 13% i 10%.
Organizacja nurkowania przewidywała zanurzenie
w dzwonie nurkowym i powrót z dekompresją
realizowaną w dzwonie, a następnie w komorze. Podczas
dekompresji tlenowej stosowano 5 minutowe przerwy na
oddychanie powietrzem, po każdych 30 min. oddychania
tlenem, celem obniżenie ryzyka zatrucia tlenowego.
Aparaty FGG-III stosowano do 1996 roku.
Od 1997 w oparciu o w/w technologię
nurkowania z użyciem trimiksu, adoptowano dla obiegu
otwartego używając hełmów i masek pełnych francuskiej
firmy COMEX oraz hełmów amerykańskiej firmy Superlite.
Do 2007 roku technologie nurkowań głębinowych opartą
o polskie tabele trimiksowe wykonywano z baz
nurkowych okrętów ratowniczych ORP „Lech” i ORP
„Piast”, mobilnych systemów nurkowych Af-2 oraz
wykonanego i opracowanego przez Zakład Technologii
Prac Podwodnych AMW systemu nurkowego do nurkowań
głębinowych MOBNUR. Systemy te montowane były na
platformach wiertniczych.
Technologię tę stosowano dla podwodnych prac
komercyjnych w naszym kraju, do czasu wprowadzenia
oficjalnych tabel zawartych w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków
zdrowotnych wykonywania prac podwodnych na
podstawie art. 11 ust. 6 ustawy o wykonywaniu prac
podwodnych
[4].
Rozporządzenie
utrudniło
wykonawstwo podwodnych prac głębinowych, narzucając
odgórnie tabele dekompresji, a także powiązało je
z konkretną techniką nurkową i zabezpieczeniem
medycznym. W ten sposób zamknięto niestety rozdział
stosowania polskich rozwiązań, doświadczeń i metod
nurkowań głębinowych, opartych o polski potencjał
intelektualny i techniczny.

WDROŻENIE
(USTAWOWYCH),
DEKOMPRESYJNYCH
GŁĘBINOWYCH

PAŃSTWOWYCH
OFICJALNYCH
TABEL
DO
NURKOWAŃ

Od 2008 stosuje się obligatoryjnie tabele
helioksowe, podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 17 września 2007 r. [5]. W strefie nurkowań
głębinowych
50-120
m.,
wyżej
wymienione
rozporządzenie
zawiera
trzy
rodzaje
tabel,
wykorzystywane w zależności od stosowanej techniki
nurkowej, a także składu mieszaniny roboczej
i dekompresyjnej oraz tlenu w ostatniej fazie dekompresji.
Poniżej przestawiam krótką charakterystykę tych tabel.
I - tabele helioks/tlen/6m – [zał. 5 poz. 2]
w wykładni stosowania tych tabel „Procedury dekompresji
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Academy (WAM). The technology, based on trimix
decompression tables modelled on the French Dorris
tables, used for decompression, in addition to a working
mixture appropriate for a given depth range, air and
oxygen at stops from 12 to 3 metres. In order to cover the
50-120 m depth zone it was necessary to use four trimix
mixtures with an oxygen content of 20%, 16%, 13% and
10%. The organisation of the dive envisaged a diving bell
and return with decompression performed in the bell and
then in the chamber. During oxygen decompression,
5-minute air breathing breaks were used after every 30
minutes of breathing oxygen to reduce the risk of oxygen
poisoning. FGG-III devices were used until 1996.
Since 1997, based on the above mentioned trimix
diving technology, open-circuit helmets and full masks
were adopted using French company COMEX and helmets
of the American company Superlite. Until 2007, deep-sea
diving technology based on Polish trimix tables was
carried out from the dive bases of the rescue vessels ORP
"Lech" and ORP "Piast", mobile diving systems Af-2, and
the MOBNUR deep-sea diving system developed by the
Department of Underwater Works Technology of the
AMW. These systems were installed on oil platforms.
This technology was used for underwater
commercial works in our country until the introduction of
the official tables contained in the Regulation of the
Minister of Health dated 17 September 2007 on health
conditions for the performance of underwater works on
the basis of art. 11 (6) of the Act on the performance of
underwater works [4]. The regulation made the
performance of underwater works more difficult by
imposing predesigned decompression tables and linked
them to specific diving techniques and medical security.
Unfortunately, thereby, the chapter concerning the
application of Polish experimental solutions and deep-sea
diving methods, based on Polish intellectual and technical
potential, was closed.

IMPLEMENTATION
OF
STATE
(STATUTORY), OFFICIAL DECOMPRESSION TABLES
FOR DEEP-SEA DIVING
Since 2008, the helix tables provided in the
Ordinance of the Minister of Health on 17 September 2007
have been obligatorily used [5] within the deep diving zone
of 50-120 m. The above-mentioned regulation contains
three types of tables, used depending on the diving
technique and the composition of the working and
decompression mixture and oxygen used in the last
decompression phase. Below I present a brief description
of these tables.
I -heliox/oxygen/6 m tables – [app. 5 it. 2] in
the interpretation of the application of these tables,
"Decompression and compression procedures for a heliox
with oxygen decompression at a depth of 6 meters"
recommend the following:

The tables are designed for diving at depths
between 30 m and 60 m. They contain the socalled abort tables, i.e. dive interruption tables
allowing to interrupt the dive above the depth of
30 m.

The break following the dive is at least 12 hours.
During this break no subsequent dive is
permitted, irrespective of the gas used for
breathing.
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i kompresji dla helioksu z dekompresją tlenową na
głębokości 6 metrów” zalecają:

Tabele przeznaczone są do nurkowania na
głębokości pomiędzy 30 m a 60 m. Tabele te
zawierają tzw. abort table, tj. tabele przerwania
nurkowania pozwalające przerwać zanurzenie
powyżej głębokości 30 m.

Przerwa po nurkowaniu wynosi co najmniej 12
godzin. W czasie tej przerwy nie dopuszcza się
żadnego następczego nurkowania, niezależnie od
rodzaju gazu używanego do oddychania.

Nurkowanie
może
być
realizowane
w niezależnym sprzęcie nurkowym, (jest to
niezgodne
z
Rozporządzeniem
Ministra
Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa
i
higieny
pracy
przy
wykonywaniu prac podwodnych, nie tylko
w kwestii wykonywania podwodnych prac
głębinowych [6]), z aparatem przewodowym lub
w dzwonie nurkowym z ograniczeniami
wynikającymi z wybranego sposobu. W domyśle;
nurkowania z użyciem platformy opustowej,
przy pomocy liny opustowej oraz oczywiście
dzwonu nurkowego.
PROCEDURY DEKOMPRESYJNE
1.

2.
3.

4.

szybkość wynurzenia do pierwszego przystanku
powinna wynosić 9 m/min., a nie może
przekroczyć 15 m/min.,
dekompresja w wodzie z przystankami co 3 m do
głębokości 6 m,
ostatnia
minuta
czasu
przystanku
dekompresyjnego służy do wynurzenia się do
głębokości następnego przystanku,
w końcowej fazie dekompresji podczas ostatniej
minuty nurek wynurza się z przystanku na
głębokości 6 m bezpośrednio do osiągnięcia
powierzchni [5].

Wyżej wymienione tabele pokrywają strefę
głębinową od 51 do 60 m przy zastosowaniu mieszanin
helioksowych 18-20% O2, 20-22% O2 i 22-24% O2.
Do wyboru dekompresji czasy pobytu na
głębokości 30-68 m podawane są co 10 min.,
a maksymalne czasy pobytu dla strefy głębinowej wynoszą
od 90 do 50 min. dla granicznych głębokości strefy. Tabele
te od głębokości 6 m w dekompresji stosują tlen. Intencją
tak rozwiązanej dekompresji tlenowej jest jej realizacja
w toni wodnej, która jest dopuszczalna w kilku krajach
świata. Nasze krajowe akty normatywne zabraniają
dekompresji tlenowej w wodzie, lecz wymagają
zastosowania dzwonu nurkowego, przy czym nie wskazują
preferowanego typu dzwonu nurkowego. Tabele te są
możliwe do realizacji dla każdego typu dzwonu
nurkowego.
II - tabele helioks/tlen/12m - [zał. 6 poz. 2]
w wykładni stosowania tabel „Procedury dekompresji
i kompresji dla helioksu z dekompresją tlenową na
głębokości 12 metrów” zalecają:

Użycie tabel dekompresyjnych obejmuje zakres
głębokości od 30 do 78 m. Tabele te zawierają
tabele przerwania nurkowania pozwalające
przerwać zanurzenie powyżej głębokości 30 m.

Minimalna przerwa w nurkowaniu po użyciu
tabel helioks/tlen/12 m wynosi 12 godzin. W tym



Diving can be performed wearing independent
diving equipment (this is not in accordance with
the Regulation of the Minister of Infrastructure of
19 May 2004 on safety and hygiene at work in the
performance of underwater works, not limited to
underwater deep-sea works [13]), with
umbilicalled apparatus or in a diving bell with
restrictions resulting from the selected method.
Implicitly, diving with the use of a platform,
a tether rope, and, of course, a diving bell.
DECOMPRESSION PROCEDURES

1.
2.
3.

the speed of ascent to the first stop should be 9
m/min and must not exceed 15 m/min,
decompression in water with stops every 3 m to
a depth of 6 m,
the last minute of the decompression stop time is
used to ascend to the depth of the next stop,in the
final decompression phase, during the last
minute, the diver emerges from the6 m stop
directly to the surface [5].

The above-mentioned tables cover the depth zone
from 51 to 60 m using heliox mixtures 18-20% O2, 20-22%
O2, and 22-24% O2.
The decompression options are given every 10
minutes at depths of 30-68 m, and the maximum stay times
for the deep zone are from 90 to 50 minutes for the zone's
boundary depths. These tables use oxygen for
decompression from a depth of 6 m onwards. The intention
of such oxygen decompression is its implementation in the
water, which is allowed in several countries of the world.
Our national normative acts prohibit oxygen
decompression and require the use of a diving bell,
however, they do not indicate the preferred type of a diving
bell. The tables are applicable for each type of a diving bell.
II – heliox/oxygen/12 m tables - [app. 6 it. 2] in
the interpretation of the application of these tables,
"Decompression and compression procedures for a heliox
with oxygen decompression at a depth of 12 meters"
recommend the following:

The use of decompression tables covers a depth
range from 30 to 78 m. The tables include dive
abort tables to interrupt the dive above the depth
of 30 m.

The minimum dive interval after using the
heliox/oxygen/12 m tables is 12 hours. During
this time, repeated dives are not allowed
regardless of the breathing mixture used.

Wet bell diving method only. During
decompression two divers are required to be
present in the bell and secured against bell
flooding. At the time of introduction of these
tables no operational wet bells were in use in our
country. When implementing these tables for
underwater works, the Af-2 and MOBNUR dry
type open bells were used. Flooding of these bells
was foreseen as the last resort, only in an
emergency situation, in order to facilitate the
manoeuvring of an injured diver in to the bell.
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czasie
nie
dopuszcza
się
nurkowań
powtórzeniowych niezależnie od stosowanej
mieszaniny oddechowej.
Metoda nurkowania wyłącznie w dzwonie typu
mokrego. Podczas dekompresji w dzwonie musi
przebywać dwóch nurków i muszą być oni
zabezpieczeni dla uniknięcia podtopienia.
W chwili wprowadzenia tych tabel nie było
w użyciu operacyjnych dzwonów mokrych
w naszym kraju. Wdrażając te tabele do prac
podwodnych zastosowano dzwony otwarte typu
suchego systemów nurkowych Af-2 i MOBNUR.
Podtopienie tych dzwonów przewidziano jako
czynność ostateczną, tylko w sytuacji awaryjnej,
by łatwiej umieścić w dzwonie poszkodowanego
nurka.
PROCEDURA

DEKOMPRESJI

-

IDENTYCZNE

JAK

W PRZYPADKU TABELE HELIOKS/TLEN/6M

MIESZANINY ODDECHOWE
Mieszaniną używaną na dnie jest mieszanina
helioksowa z procentową zawartością tlenu, przy której
P02 wynosi od 850 hPa (0,850 bar) do 1550 hPa (1,550
bar).
MIESZANINY DEKOMPRESYJNE
wynurzenie
do
pierwszego
przystanku
dekompresyjnego jest wykonywane przy użyciu
mieszaniny używanej na dnie, niezależnie od
głębokości pierwszego przystanku,

dla przystanków głębszych niż 30 m, nurek
oddycha mieszaniną roboczą używaną na dnie,

dla przystanków pomiędzy 30 m a 12 m nurek
oddycha powietrzem lub mieszaniną używaną na
dnie, z procentową zawartością tlenu powyżej
21%,

dla przystanków pomiędzy 12 m a powierzchnią,
nurek oddycha przez maskę 25 minut tlenem,
a następnie 5 minut powietrzem z dzwonu. Jeśli
dzwon był wypełniony mieszaniną używaną na
dnie, należy ją zastąpić powietrzem dla
przystanków zaczynających się od głębokości
12 m.
Taka
wykładnia
jest
zawarta
w rozporządzeniu. Pomija ono jednak fakt, że tabele mogą
być zastosowane dla każdego typu dzwonu nurkowego, jak
wszystkie tabele zawarte w rozporządzaniu. Zaletą jest to,
że wybór sposobu dekompresji opiera się o czasy pobytu
na głębokości podawane co 10 min. Tabele te do
dekompresji stosują powietrze, zaś helioks 20-22%% O2
stosowany jest w ograniczonym zakresie. Dla mieszaniny
helioksowej 17-18%, pokrywającej strefę głębokości
50-78 m powietrze jest podstawową mieszaniną
dekompresyjną, a tlen stosuje się od głębokości 12 m do
6 m. Podobnie jest dla strefy 50-69 m dla mieszaniny
roboczej helioks 18-20%. Natomiast w strefie 51-60 m
stosowany jest helioks 20-22%, spełaniający opcjonalnie
również rolę mieszaniny dekompresyjnej zamiennie dla
powietrza.
Operacyjne czasy pobytu w tabelach dla
skrajanych głębokości 50 m wynoszą 90-100 min., a dla
głębokości 75 m maksymalny czas pobytu wynosi 50 min.
Tabela 78 m jest stosowana jako sposób dekompresji
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DECOMPRESSION

PROCEDURĘ:

(IDENTICAL

AS IN THE

CASE HELIOX/OXGEN/6 M TABLES)

BREATHING MIXES
The mixture used at the bottom is a heliox
mixture with an oxygen content for which P02 is between
850 hPa (0.850 bar) and 1550 hPa (1.550 bar).
DECOMPRESSION MIXES
the ascent to the first decompression stop is
performed using the mixture used at the bottom,
regardless of the depth of the first stop,

for stops deeper than 30 m, the diver breathes
the working mixture used at the bottom,

for stops between 30 m and 12 m, the diver
breathes air, or a mixture used at the bottom with
a percentage of oxygen above 21%,

for stops between 12 m and the surface the diver
breathes through the mask for 25 minutes with
oxygen and then 5 minutes with air from the bell.
If the bell was filled with the mixture used at the
bottom, it should be replaced with air for stops
starting from a depth of 12 m.
The above interpretation is contained in the
Regulation. However, it omits the fact that the tables can
be used for any type of diving bell, like all the tables in the
regulation. The advantage is that the choice of
decompression method is based on the depth times given
every 10 minutes. These tables use air for decompression,
while 20-22% O2 heliox is used to a limited extent. For
a 17-18% heliox mixture, covering a depth zone of 50 m78 m, air is the primary decompression mixture and
oxygen is used from the depths of 12 m to 6 m. The same is
true for the 50-69 m zone using the 18-20% heliox working
mixture. In the 51-60 m zone, on the other hand, 20-22%
heliox is used, which optionally also serves as
a decompression mixture as an alternative for air.
The operational stay times in the tables for
extreme depths of 50 m are 90-100 min and for depths of
75 m the maximum stay time is 50 min. The 78 m table is
used as a back-up and emergency decompression method.


III -heliox/bell tables – [app. 7 it. 2] used in
closed and open bell dives and equipment enabling TUP
operations to transfer pressurised divers from the bell to
the hyperbaric chamber. For decompression options, the
depth time is given every 15 minutes. Minimum and
maximum stays are fixed for the entire 50-120 m depth
zone from 15 min to 2 hours. The tables include dive abort
tables, allowing to interrupt the dive above 30 m using the
decompression mixture.
The above-mentioned depth zones are covered
by overlapping ranges of the same oxygen partial pressure
levels, corresponding to six mixtures, including the
decompression mixture, as shown in Table 1.

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

Polish Hyperbaric Research
zapasowy i awaryjny.
III - tabele helioks/dzwon – [zał. 7 p. 2]
stosowane przy nurkowaniach z użyciem dzwonu
zamkniętego
i
otwartego
oraz
wyposażeniem
umożliwiającym wykonanie operacji TUP transferu
nurków pod ciśnieniem z dzwonu nurkowego do komory
hiperbarycznej. Do wyboru dekompresji, czasy pobytu na
głębokości podawane są co 15 min. Minimalne
i maksymalne czasy pobytu są stałe dla całej strefy
głębokości 50-120 m od 15 min. do 2 godz. Tabele te
zawierają w sobie tabele przerwania nurkowania,
pozwalające przerwać zanurzenie powyżej głębokości
30 m stosując mieszaninę dekompresyjna.
W/w strefy głębokości pokrywają wzajemnie
pokrywające się zakresy tych samych poziomów ciśnienia
parcjalnego tlenu, odpowiadające sześciu mieszaninom,
w tym mieszaninę dekompresyjną, co pokazane jest
w tabeli nr. 1.
Tab. 1

Depth zones for heliox mixtures [5].
Strefy głębokości dla mieszanin helioksowych [5].

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HELIOX
WORKING
MIXTURE
20-22% Heliox
18-20% Heliox
16-18% Heliox
14-16% Heliox
12-14% Heliox
10-12% Heliox

Daje to wiele wariantów nurkowania dla tych
samych głębokości, co implikuje różne czasy dekompresji.
W tabeli nr. 2 pokazano przykładowe czasy dekompresji,
w zależności od zastosowanych mieszanin dla głębokości
polskiego szelfu i najczęściej dobieranych czasów pobytu
dla wyboru dekompresji.

DEPTH
ZONE
OF
UNDERWATER WORKS
50-60 m
50-69 m
50-78 m
50-87 m
60-99 m
72-120 m
This offers many diving options for the same
depths, which implies different decompression times.
Table 2 shows examples of decompression times,
depending on the mixture used for the depth of the Polish
shelf and the most frequently selected times for
decompression choice.

Tab. 2
Decompression times for typical depths of works on the Polish shelf, depending on the mixtures used.
Czasy dekompresji dla typowych głębokości prac na polskim szelfie, w zależności od zastosowanych mieszanin.

Depth [m]
70
80
87
70
80
87

Stay time
[min]
45
45
45
60
60
60

16-18% Heliox
[h/min]
3:59
5:41
-

14-16% Heliox
[h/min]
4:54
6:09
7:09
6:55
8:34
9:41

12-14% Heliox
[h/min]
5:16
6:39
7:32
7:20
9:01
10:09

10-12% Heliox
[h/min]
5:33
6:24
7:49
7:42
9;35
10:36
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For decompression, 20-22% O2 heliox is used for
Do dekompresji stosuje się dla wszystkich
all heliox mixtures regardless of the dive depth, and oxygen
mieszanin helioks 20-22% O2 niezależnie od głębokości
from a depth of 12 m.
nurkowania, tlen zaś od głębokości 12 m.
The introduction of domestic decompression
Wprowadzenie
dekompresyjnych
tabel
tables did not take into account all aspects of the
państwowych nie uwzględniało wszystkich aspektów
commercial diving environment in our country. For years,
środowiska nurkowań komercyjnych w naszym kraju.
the national technical base for deep-sea diving was being
Krajowa baza techniczna dla nurkowań głębinowych od lat
prepared for the use of trimix mixes, while the state tables
była przygotowywana do stosowania mieszanin
introduced heliox mixes. In the author's opinion, this was
trimiksowych, a tabele państwowe wprowadzały
a result of interference from the medical civil environment,
mieszaniny helioksowe. W ocenie autora, było to
without experience in the field of deep-sea diving, since for
wynikiem ingerencji medycznego środowiska cywilnego,
over a quarter of a century, it was the responsibility of
nie posiadającego doświadczenia w dziedzinie nurkowań
military doctors to secure these dives. Moreover, the
głębinowych, gdyż od przeszło ćwierćwiecza za
tables, despite their many advantages in application, do
zabezpieczenie owych nurkowań odpowiadali lekarze
not cover the whole deep-sea diving system as was the case
wojskowi. Ponadto, tabele te mimo swoich wielu walorów
with the trimix diving system developed in the Department
stosowania, nie obejmują całości systemu nurkowań
of Diving Appliances and Underwater Work Technology of
głębinowych, które posiadał system nurkowań
the Naval Academy (current name: Department of
trimiksowych opracowywany w Zakładzie Sprzętu
Underwater Works Technology) with significant
Nurkowego i Technologii Prac Podwodnych Akademii
participation in the form of the development of tables and
Marynarki Wojennej (aktualna nazwa Katedra Technologii
medical protection of the Department of Marine Medicine
Prac Podwodnych), przy wydatnym współudziale
of the Military Medical Academy. What is most important,
w postaci tabel i zabezpieczenia medycznego Katedry
when using open-circuit breathing equipment, these were
Medycyny Morskiej Wojskowej Akademii Medycznej. Co
tables that reduced the helium consumption, thus
najważniejsze, przy stosowaniu sprzętu oddechowego
generating lower costs and improving the diver's thermal
o obiegu otwartym, były to tabele oszczędzające hel, a więc
comfort.
generujące mniejsze koszty i poprawiające komfort
cieplny nurka.
From the point of view of decompression from
deep-sea dives, the decompression table system should
Z punktu widzenia realizacji dekompresji
include emergency tables in the form of abort tables,
nurkowań głębinowych, system tabel dekompresyjnych
mixture and decompression gas exchanges, and violation
powinien posiadać tabele awaryjne w postaci tabel
of acceptable diving parameters, including the system of
przerwania zanurzenia (abort table), zamiany mieszanin
medical recompression tables and emergency saturated
i
gazów
dekompresyjnych
oraz
naruszenia
dives. The introduced tables absolutely require official
dopuszczalnych parametrów nurkowania, w tym system
supplementation with the above-mentioned factors and
tabel rekompresji leczniczych i awaryjnych nurkowań
procedures. When implementing the official tables, we
saturowanych. Wprowadzone tabele bezwzględnie
based our work and experience on the work and
wymagają oficjalnego uzupełnienia o w/w czynniki
experience of the Department of Underwater Works
i procedury. Wdrażając oficjalne tabele, opieraliśmy się
Technology of the Medical University of Warsaw and
o prace i doświadczenie Zakładu Technologii Prac
diving doctors of the Department of Maritime Medicine of
Podwodnych AMW i lekarzy nurkowych Zakładu
the Military Medical Academy. The consultations with the
Medycyny Morskiej WAM. Konsultacje z autorami
authors of the regulation, for obvious reasons, i.e. lack of
rozporządzenia, ze względów oczywistych tj. braku
experience in conducting this type of dives, did not help to
doświadczenia w prowadzeniu tego typu nurkowań, nie
solve many specific aspects of technologies based on these
pomogły w rozwiązaniu wielu szczegółów technologii
tables. The best advice the author received from them was
opartych o te tabele. Najlepszą radą jaką otrzymał od nich
to "follow the interpretation of the tables", something that
autor było „przestrzegać zgodnie z wykładnią tabel”, co
was done throughout the implementation anyway. The
w całości problemów wdrażania i tak czyniono. Problemy
problems in particular resulted from the specificity and
w szczególności wynikały ze specyfiki i możliwości
possibilities of the diving technique.
posiadanej techniki nurkowej.
The decompression tables (French COMEX 1992
Wprowadzone obligatoryjne dla komercyjnych
and French Navy - Marine Nationale 90 (MN90)
nurkowań głębinowych tabele dekompresji (francuskie
decompression tables), which were obligatory for
COMEX 1992 i French Navy – Marine Nationale 90 (MN90)
commercial deep-sea diving, corresponded to the French
decompression tables) odpowiadały technice i bazie
diving technique and diving facilities. This excluded the
nurkowej Francji. Wykluczyło to możliwość korzystania
possibility of using other decompression tables for the
z innych tabel dekompresji, stosownych dla już posiadanej
already existing technique and technology. The regulation
techniki i technologii. Rozporządzenie w swoich
in its requirements also limited the group of doctors
wymaganiach ograniczyło również grupę lekarzy
authorised to secure medical works at depth. Physicians
uprawnionych do zabezpieczenia medycznego prac na
with specialisations that do not include elements
głębokości. Wskazano lekarzy o specjalizacjach, które
concerning hyperbaric and diving (anaesthesiology) in
w swoim programie nie zawierają elementów dotyczących
their programme were indicated, whereas specialisations
hiperbarii i nurkowania (anestezjologia), a pominięto
dedicated to pressure changes (marine medicine,
specjalizacje wręcz dedykowane kwestiom zmian
transport medicine or aviation medicine) were omitted
ciśnienia (medycyna morska, medycyna transportu czy
[4,5].
medycyna lotnicza) [4,5].
Any underwater work carried out deeper than 50
Każde prace podwodne, prowadzone głębiej niż
m is a compromise between the task being carried out and
50 m, są kompromisem pomiędzy realizowanym
zadaniem, a obowiązującymi tabelami, które narzucają
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metodę jego wykonania. Wymagania bezpieczeństwa
głębinowych prac podwodnych, mimo niskiej ich
efektywności, wymagają precyzyjnego przygotowania
wariantów wykonania i organizacji pracy, ze względu na
ograniczenia czasu pobytu nurka na głębokości do mniej
niż 120 min., wliczając zanurzenie i operację wynurzenia
dzwonu. Wprowadzone w/w Rozporządzeniem tabele, dają
duże możliwości wykorzystania wielu wariantów
nurkowania dla szerokiej gamy technik zabezpieczających
oraz dla prac podwodnych, ale jak wszystkie tabele do
nurkowań głębinowych wymagają w określonych strefach
głębokości mieszanin roboczych. Niestety stan techniczny
krajowej bazy nurkowej nie daje pełnej możliwości ich
wykorzystania [7] ze względów technicznych oraz bardzo
słabego popytu na głębinowe prace podwodne.
Adaptacja
do
mieszanin
helioksowych
i wykorzystanie zalet nowych tabel dekompresji
zawartych w/w rozporządzeniu, wymagałaby wymiany
posiadanej w naszym kraju techniki nurkowej. Dlatego też,
przystosowano technologie nurkowania do ich
wykorzystania bez większych zmian posiadanej jedynej
operacyjnej techniki nurkowej tj. mobilnego systemu Af-2,
przeznaczonego
dla
nurkowań
saturowanych
i dwukrotnie modernizowanego w naszym kraju dla
zapewnienia
miedzynarodowych
standardów
bezpieczeństwa. Użycie tego systemu pozwoliło
w nurkowaniach głębinowych wykorzystać wszystkie
zalety, wynikające ze stosowania nurkowań saturowanych
tj. komfort przebywania w ogrzewanym dzwonie
nurkowym, pełny podgląd nurków w podwodnej TV
(poprzez system kamer w dzwonie), monitorowanie
składu atmosfery dzwonu nurkowego i komory
hiperbarycznej, a także możliwość przebywania
w komorze hiperbarycznej, co zapewniło wysoki poziom
komfortu dekompresji. Zrezygnowano z ogrzewanych
sfandrów, przyjmując za średni czas pobytu nurka na
głębokości 40-55 min., a w razie konieczności do 60-75
min. Dla tych czasów pobytu i pracy średniej ciężkości,
wystarczającą ochroną cieplną nurka jest ocieplacz i suchy
skafander.
Przystępując do zastosowania oficjalnych tabel,
autor szukał odpowiedzi na pytanie, jak te tabele sprawdzą
się w warunkach ciężkiej pracy nurków i czy tzw. „dobra
praktyka nurkowa” w tym przypadku da pozytywny
wynik. Tabele francuskie były weryfikowane na grupie
standardowych danych antropometrycznych nurków
Marynarki Wojennej Francji w 1988 r. o poniższych
danych: waga 74 kg ± 8 kg, wzrost 175.9cm ± 5.7 cm, wiek
32.3 lat ±6.1 [3].
Nurków
głębinowych
o
tych
danych
antropometrycznych, szkolonych w naszym kraju od lat
ponad 30-tu jest i było w ekipie zaledwie kilku. Jeśli do tej
sytuacji dołożymy wykonywane przez nurków bardzo
ciężkie lub ciężkie prace podwodne, takie jak: prace
montażowe wykonywane ciężkimi kluczami ręcznymi,
narzędziami
hydraulicznymi,
prace
eżektorem,
czyszczenie powierzchni struktur podwodnych itp., to
istniało, zdaniem autora, duże prawdopodobieństwo
wystąpienia incydentów dekompresyjnych. Do tych
warunków dołożyć należy ewentualne wypadki przy
pracy, wynikające z charakterystyki prac podwodnych,
zaliczających się do prac wysokiego ryzyka, których skutki
mogły zakłócić przebieg dekompresji.
Wszystkie powyższe czynniki wymagały
dekompresji wydłużonej, którą parametry tabel nie
zawsze mogły zapewnić przy stosowaniu konkretnych

the tables in force, which impose the method of its
execution. The safety requirements of underwater works,
despite their low efficiency, require precise preparation of
the execution variants and organisation of work, due to the
limitations of the diver's stay at a depth of less than 120
min, including the descent and the bell lifting operation.
The tables introduced by the above-mentioned Regulation
provide great opportunities to use many diving options for
a wide range of safety techniques and for underwater
works, but like all the tables for deep diving, they require
specific working mixtures in particular depth zones.
Unfortunately, the technical condition of the national
diving base does not give the full possibility to use them [7]
due to technical reasons and very poor demand for deepsea underwater works.
Adaptation to heliox mixtures and making use of
the advantages of the new decompression tables contained
in the above mentioned regulation would require
replacement of the diving technique developed in our
country. Therefore, the diving technologies have been
adapted to their use without major changes to the only
operational diving technique available in our country, i.e.
the mobile Af-2 system, designed for saturated dives and
modernised twice in our country to ensure international
safety standards. The use of this system allowed deep-sea
dives to exploit all the assets resulting from the use of
saturated dives, i.e. the comfort of remaining in a heated
diving bell, a full monitoring of the divers via the
underwater TV (through the bell's camera system),
monitoring of the atmosphere composition of the diving
bell and hyperbaric chamber, as well as the possibility of
staying in the hyperbaric chamber, which provides
a significant level of decompression comfort. It was
decided not to use heated suits, assuming the average
duration of the diver's stay at a depth of 40-55 min and, if
necessary, up to 60-75 min. For these average staytimes
and medium heavy workloads, an undersuit and a dry suit
constitute sufficient heat protection for the diver.
While starting to apply the official tables, the
author sought an answer to the question how these tables
would hold up under the conditions where the divers were
working hard and whether the so-called "good diving
practice" in this case would yield a positive result. French
tables were verified on a group of standard
anthropometric data of French Navy divers in 1988 with
the following data: weight 74 kg ± 8 kg, height 175.9 cm ±
5.7 cm, age 32.3 years ±6.1 [3].
There have not been many deep-sea divers with
these anthropometric data trained in our country for over
30 years. If we add to this situation very heavy or heavy
underwater work performed by divers, such as assembly
work performed with heavy wrenches, hydraulic tools,
working with ejector, cleaning the surface of underwater
structures, etc., the author believes there was a high
probability of an occurrence of decompression incidents.
These conditions include possible accidents at work,
resulting from the profile of underwater work, which is
classified as high-risk work, the effects of which could
disrupt the decompression process.
All of the above factors required extended
decompression, the parameters of which could not always
be provided by the tables when using particular heliox
mixtures. In such cases, "undecompressed" diving factors,
i.e. the adopted organisation of underwater work and
diving technique, came to the aid of the diving technology.
The implementation of domestic heliox tables [5]
was carried out after prior analysis and preparation of the
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mieszanin helioksowych. W takich przepadkach z pomocą
przyszły „niedekompresyjne” czynniki nurkowania tj.
przyjęta organizacja prac podwodnych i technika
nurkowa, które to faktory uwzględnione są w technologii
nurkowania.
Wdrożenie krajowych tabel helioksowych [5]
realizowano po uprzedniej analizie i przygotowaniu
technologii uwzgledniającej krajową bazę techniczną
w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych. W tym
przypadku, niejako z przymusu postępowano odwrotnie
niż nakazuje „dobra praktyka nurkowa”; bazę
organizacyjną i technikę nurkową dostosowano do tabel
dekompresyjnych.
Prace
podwodne
poprzedziło
przygotowanie i szkolenie ekip nurkowych oraz
sprawdzenie kilku wariantów przebiegu nurkowania
w porcie i na morzu, gdzie zastosowano system nurkowy
Af-2.
Parametry
techniczno-operacyjne
dzwonu
nurkowego, instalacja zasilania oraz urządzenia
opustowo-podnośnego systemu nurkowego Af-2 sprzyjały
„polepszeniu” dekompresji tj. zmniejszeniu nasycenia
tkanek organizmu nurka gazem obojętnym. W okresie od
września 2008 r. do lutego 2018 r. w podwodnych pracach
na polskim szelfie wykonano bez żadnego incydentu
dekompresyjnego 446 nurkowań w strefie głębokości
50-87 m, dla czasów pobytu głównie od 45 do 60 min. Były
też nurkowania z czasami pobytu do 90 min. i dekompresją
trwającą ponad 13 godzin. Na taki stan rzeczy, w ocenie
autora, oprócz zapewnienia wysokiego komfortu realizacji
dekompresji wpłynęły czynniki, które są analizowane
w następnym rozdziale.

REALIZACJA DEKOMPRESJI W PODWODNYCH PRACACH GŁĘBINOWYCH Z UŻYCIEM
POSIADANEJ TECHNIKI KRAJOWEJ
Podczas zanurzenia, w dzwonie otwartym
prowadzi się operacje utrzymania wnętrza dzwonu
w stanie „suchym”, a to wymaga określonego
kontrolowanego zasilania dzwonu (powietrzem lub
mieszaninami). Takie rozwiązanie spowolniło proces
zanurzenia do prędkości 8-10 m/min. Prędkość ta stanowi
około 1/3 przewidzianej tabelami prędkości dopuszczalnej,
wynoszącej 30 m/min. Do czasu zanurzenia dolicza się
również czas zanurzenia kontrolnego nurków.
Ponieważ w czas pobytu nurka na głębokości,
będący podstawą doboru dekompresji, wliczony jest czas
zanurzenia, powodowało to skrócenie realnego czasu
pobytu nurka na głębokości, czemu odpowiadać powinna
krótsza dekompresja. Mieszaniną roboczą, którą nurek
oddycha na głębokości, jest mieszanina hipooksyczna,
zawierająca poniżej 16 % tlenu, tylko do głębokości 20-25
m oddycha mieszaniną zawierająca 20-22 % tlenu lub
o składzie zbliżonym, stosowaną podczas dekompresji.
Drugim czynnikiem polepszającym dekompresję
lub też zwiększającym konserwatyzm tabel (zmniejszenie
stopnia nasycenia tkanek nurka) są uwarunkowania
techniczno-organizacyjne.
Dzwon nurkowy nigdy nie jest ustawiony na
głębokości pracy nurka tj. w jego wnętrzu panuje ciśnienie
niższe. Różnice tych głębokości dla prac na polskim szelfie
wynoszą od minimalnej różnicy 3 m, wynikającej z pozycji
balastu lin prowadzących dzwonu (1,5-2 m od włazu
dzwonu i przynajmniej 1 m nad dnem lub obiektem), do 12
m przy pracach nad podwodnymi strukturami
wydobywczymi (dzwon i balast umieszczone są nad
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technology, taking into account the national technical base
at the Department of Underwater Works Technology. In
this case, the dive base and diving technique were adjusted
to the decompression tables. Underwater works were
preceded by the preparation and training of diving crews,
and the examination of several variants of the diving
course in port and at sea, where the Af-2 diving system was
used.
The technical and operational parameters of the
diving bell, supply installation, and the lifting equipment of
the Af-2 diving system were conducive to "improving" the
decompression, i.e. reducing the inert gas saturation of
tissues in the diver's body. In the period from September
2008 to February 2018, 446 dives in the depth zone of 5087 m were performed for underwater works purposes on
the Polish shelf without any decompression incident, for
stays of 45 to 60 minutes. In addition, dives with stays of
up to 90 min. and decompression lasting more than 13
hours were performed. This state of affairs, in the opinion
of the author, apart from ensuring high comfort of
decompression, was influenced by factors that are
analysed in the next chapter.

IMPLEMENTATION OF DECOMPRESSION IN
UNDERWATER DEEP-SEA WORKS WITH THE USE
OF DOMESTIC TECHNIQUE
During immersion in an open bell, operations are
carried out to keep the inside of the bell 'dry' and this
requires a specific controlled supply of the bell (air or
mixtures). Such a solution slowed down the process of
immersion to 8-10 m/min. This speed is about 1/3 of the
table-admissible speed of 30 m/min. The time of the dive
is also added to the time of the control dive for the divers.
Since the time of the diver's stay at depth, which
is the basis for the selection of decompression, is included
in the dive time, it results in a shorter real time of the
diver's stay at the depth, which should be matched by
shorter decompression. The working mixture that the
diver breathes at depth is a hypoxic mixture containing
less than 16% oxygen, only to a depth of 20-25 m does he
breathe a mixture containing 20-22% oxygen, or a similar
composition used during decompression.
The second factor improving decompression or
increasing the conservatism of the tables (reducing the
degree of saturation of the diver's tissues) are technical
and organisational conditions.
The diving bell is never set at the depth of the
diver's work, i.e. the pressure inside is lower. The
differences in these depths for works on the Polish shelf
range from a minimum difference of 3 m, resulting from
the ballast position of the bell's guide ropes (1.5-2 m from
the bell's hatch and at least 1 m above the bottom or
object), to 12 m when working on underwater mining
structures (the bell and the ballast are placed above the
extraction structure, whose height can reach from 7 to 9 m
and sometimes more). A diver working at depth returns to
the bell as a rule about 2 to 5 minutes before the time of
lifting of the bell.
This time is also included in the stay time base for
decompression selection. Being at the level of the bell, the
diver prepares to ascend and enter the bell by laying his
umbilical-hose bundle (reaching a minimum of 30 m and
more), cleaning the suit and unloading or attaching tools.
From the point of view of the decompression theory, the
time of preparation for lifting the bell, depending on the
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strukturą wydobywczą, której wysokość może sięgać od
7 do 9 m, a czasami więcej). Nurek pracujący na głębokości
pracy, wraca do dzwonu z zasady około 2 do 5 min. przed
czasem wynurzenia dzwonu.
Ten czas jest również wliczony do podstawy
czasu pobytu przy doborze dekompresji. Będąc na
poziomie dzwonu, nurek przygotowuje się do wynurzenia
i wejścia do dzwonu układając swoją (sięgającą minimum
30 m i więcej) wiązkę kablowo-wężową, czyszcząc
skafander oraz ładując lub mocując narzędzia. Z punktu
widzenia teorii dekompresji, czas przygotowania do
wynurzenia dzwonu, w zależności do głębokości i czasu
pracy nurka, do momentu wejścia do dzwonu, może być
traktowany jako dodatkowy przystanek dekompresyjny
(deep stop) lub jako nurkowane dwupoziomowe,
obniżające wypadkową głębokość pracy nurka.
Trzeci
czynnik
dotyczy
tylko
„tabel
helioks/dzwon”, najczęściej stosowanych w podwodnych
pracach głębinowych. W tym przypadku, czynnikiem
polepszającym
efektywność
dekompresji
w nurkowaniach, jest zwiększanie zawartości tlenu
w mieszaninie, w przestrzeni dzwonu, w czasie
wynurzania, do czasu przejścia nurków na oddychanie
mieszaniną dekompresyjną. Przyjęto zasadę, by w składzie
atmosfery dzwonu nurkowego zwiększać zawartość tlenu
tak, by na przystanku głębokości włączenia mieszaniny
dekompresyjnej, zawartość tlenu osiągnęła taką samą
wartość, jak w mieszaninie dekompresyjnej tych tabel, tj.
minimum 20%. Np. typowa mieszanina robocza na
głębokości 78 m zawiera 14-16% tlenu.
Atmosfera dzwonu na początku jego zanurzenia
zawiera około 21% tlenu pochodzącego z powietrza.
W początkowej fazie zanurzenia, dzwon zasilany jest do
głębokości 5-8 m mieszaniną dekompresyjną zawierającą
20-22% tlenu, a następnie mieszaniną roboczą, tak, by
operator dzwonu i nurek roboczy na zewnątrz dzwonu
oddychali tą samą mieszaniną. Podczas zanurzeniu
„przepłukuje” się wąż nurka mieszaniną roboczą, co
skutkuje tym, że zawartość tlenu w atmosferze dzwonu
i podczas zanurzenia jest większa od zawartości
w mieszanie roboczej do głębokości, w przybliżeniu
połowy głębokości roboczej.
Opracowujący tabele twierdzili, że dla
utrzymania wskazanych w tabelach wartości, trzeba
wentylować przestrzeń dzwonu tak, by operator oddychał
tą samą mieszaniną co nurek. Po wentylacji dzwonu
mieszaniną roboczą zawierającą 15% tlenu dla 3-4-rech
wymian jego atmosfery, mamy w atmosferze dzwonu
mieszaninę zawierającą 15,5% tlenu i 19% azotu, licząc
wentylowanie dzwonu na poziomie morza. To wymaga
w przypadku Af-2 około 12-14 m3 drogiej mieszaniny
helioksowej. Jeśli wentylację wykonujemy na głębokości,
to ilość gazu do wentylacji głębokości 0 m należy
pomnożyć przez ciśnienie absolutne, panujące na tej
głębokości. Jest to operacja niezwykle kosztowna
i czasochłonna, na co w ostrym reżimie czasowym
realizacji nurkowania głębinowego nie można sobie
pozwolić ze względów bezpieczeństwa i zabezpieczenia
logistycznego.
CZYNNIKI

DECYDUJĄCE O REALIZACJI DEKOMPRESJI

GŁĘBINOWYCH W AKTUALNEJ KRAJOWEJ BAZIE TECHNICZNEJ

Podstawowymi czynnikami, które musimy
analizować i uwzględniać podczas realizacji dekompresji
to:

moment wymiany mieszaniny roboczej

depth and working time of the diver, until the moment of
entering the bell can be treated as an additional
decompression stop (deep stop) or as a two-level dive,
lowering the resultant working depth of the diver.
The third factor concerns only the "heliox/bell
tables", most commonly used in underwater deep-sea
operations. In this case, the factor improving the efficiency
of decompression in dives is increasing the oxygen content
of the mixture in the bell space during ascent, until the
divers switch to breathing with the decompression
mixture. The principle has been adopted to increase the
oxygen content in the diving bell atmosphere so that the
oxygen content at the stop when the decompression
mixture is introduced reaches the same value as in the
decompression mixture included in these tables, i.e. at
least 20%. For example, a typical 78 m deep working
mixture contains 14-16% oxygen.
The atmosphere of the bell at the beginning of its
immersion contains about 21% oxygen from the air. In the
initial phase of immersion, the bell is supplied to a depth of
5-8 m with a decompression mixture containing 20-22%
oxygen, and then with the working mixture, so that the bell
operator and the working diver outside the bell breathe
the same mixture. During the immersion, the diver's hose
is 'flushed' with the working mixture, which results in the
oxygen content of the bell's atmosphere during the
immersion, and to a depth of approximately half the
working depth, being greater than the content in the
working mixture.
The authors of the tables claimed that in order to
maintain the values indicated in the tables, the bell space
must be ventilated so that the operator breathes the same
mixture as the diver. After ventilating the bell with
a working mixture containing 15% oxygen for the 3-4
changes in its atmosphere, we arrive with a mixture
containing 15.5% oxygen and 19% nitrogen, including the
ventilation of the bell at sea level. The Af-2 system in this
case requires about 12-14 m3 of expensive heliox mixture.
If the ventilation is carried out at depth, the amount of gas
for ventilation at a depth of 0 m should be multiplied by the
absolute pressure at that depth. This is an extremely
expensive and time-consuming operation, which in a strict
time regime for the implementation of deep diving cannot
be afforded for safety and logistical reasons.
FACTORS DETERMINING THE IMPLEMENTATION OF DEEPSEA DECOMPRESSION WITHIN THE CURRENT NATIONAL TECHNICAL
BASE

The basic factors that we have to analyse and take
into account when performing decompression are:

the moment when the working mixture of the bell
atmosphere is replaced with the decompression
mixture or when the working mixture is left,

filling the chamber with a decompression
mixture or optionally with air, and choosing the
pressure of the decompression stop to collect the
divers from the bell,

what kind of dive organisation to adopt out of
two options: the first variant being a working
diver and a bell operator, the second being two
divers in the water.
The transition from breathing with the working
(bottom) mixture to the decompression mixture in
accordance with the tables in force in Poland in the 50-100
m zone takes place at stops of 24 m or 30 m (shallower for
the 18-20% oxygen heliox, greater for 20-22% oxygen, for
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atmosfery
dzwonu
na
mieszaninę
dekompresyjną lub pozostawienia mieszaniny
roboczej,

wypełnienie komory mieszaniną dekompresyjną
lub opcjonalnie powietrzem oraz wybór ciśnienia
przystanku dekompresyjnego dla przyjęcia
nurków z dzwonu,

jaką organizację nurkowania przyjąć z dwóch
możliwości: pierwszy wariant nurek roboczy
i operator dzwonu, drugi to dwóch nurków
w wodzie.
Przejście na oddychanie z mieszaniny roboczej
(dennej) na mieszaninę dekompresyjną, zgodnie
z obowiązującymi w Polsce tabelami w strefie 50-100 m,
odbywa się na przystankach 24 m lub 30 m (mniejsza dla
helioksu 18-20% tlenu, większa 20-22% tlenu, dla
tabelarycznej głębokości 51 m) do 45 m dla tabelarycznej
głębokości 102 m. Na przystankach od 12 m i niżej stosuje
się tlen w atmosferze helioksu dekompresyjnego.
Operacja TUP-transferu pod ciśnieniem nurków
do komory celem kontynuacji dekompresji może odbywać
się w każdym momencie dekompresji. Ostatnim
przystankiem, w którym należy wykonać operacje
transferu TUP, jest przystanek 15 m, chociaż w praktyce
realizuje się ją z przystanków głębszych, by dać nurkom
czas na rozebranie się, skorzystanie z toalety, umożliwić
lekki posiłek, ”nawodnić organizm” oraz przygotować się
do dekompresji tlenowej. O wyborze głębokości
przystanku, z którego podnosimy dzwon po uszczelnieniu
włazu, decydują poniższe czynniki:

oszczędność mieszanin helioksowych, w strefie
głębokości 50-75 m (do dekompresji oprócz
mieszaniny roboczej stosuje się powietrze, tylko
w przystosowaniu tabel helioks/12 m),

czas przystanku dekompresyjnego, w którym
możemy zrealizować operacje transferu do
komory,

pogorszenie warunków na powierzchni morza,
utrudniające przeprowadzenie operacji TUP,

sytuacja awaryjna wymuszająca ewakuację
nurków na powierzchnię,

utrata łączności lub zasilania w gazy (dzwon
posiada kanały łączności i zasilania awaryjnego),
Z powyższych czynników tylko dwa, które można
zaplanować, wynikają z poprawy efektywności oraz
ekonomicznych i logistycznych racji realizacji prac
podwodnych.

the table depth of 51 m) up to 45 m for the table depth of
102 m. At stops from 12 m and more, oxygen in the
decompression heliox atmosphere is used.
The TUP-transfer operation under pressure to
move divers to the chamber to continue decompression
can take place at any time during decompression. The last
stop where the TUP-transfer operation should be
performed is 15 m, although in practice it is performed
from deeper stops to give the divers time to undress, use
the toilet, enable a light meal, "hydrate the body" and
prepare for oxygen decompression. The following factors
determine the choice of depth of the stop, from which the
bell is lifted after sealing the hatch:

heliox mixture savings, in the 50-75 m depth
zone (air is used for decompression in addition to
the working mixture, only with the adaptation of
heliox/12 m tables),

the time of the decompression stop where it is
possible to perform the transfer to the chamber,

the deterioration of the sea surface conditions
that impede the TUP operation,

an emergency situation forcing the evacuation of
divers to the surface,

loss of communication or gas supply (the bell has
communication and emergency power channels),
Only two of the above factors, which can be
planned, result from improvements in efficiency and the
economic and logistical rationale for underwater works.
VARIANT I OF DECOPRESSION REALISATION

Preparation for the decompression phase is
already underway at the point immersion. The oxygen
content in the bell atmosphere during the submerge cycle
is increased by a few percent (2-3%), which does not
significantly change the oxygen partial pressure due to the
fact that the bell stands at a shallower depth than the
working depth of the diver. In no case should a one-time
dose of oxygen toxicity provided for in the tables be
exceeded. The tables are prepared for mixtures whose
composition may vary by 2% in extreme cases.
For example, from a depth of 85 m for a 14-16%
heliox, the same decompression is foreseen for a 14%
mixture and for a 16% mixture and their intermediate
values. The maximum oxygen partial pressure deviation
for the case under consideration can be 0.19 ata (19 kPa),
which, for example, for a working mixture of 14-16%
oxygen corresponds to a depth difference of about 12 m.
The oxygen partial pressure for 16% content at 85 m depth
I WARIANT REALIZACJI DEKOMPRESJI
corresponds to a depth of 87.5 m for a content of 14%.
In this case there is no possibility to exceed the
Przygotowanie
do
fazy
dekompresji
dose of oxygen toxicity, which is ensured by the
rozpoczynamy już podczas zanurzenia. Zawartość tlenu
construction of tables, calculated for 2% changes in typical
w atmosferze dzwonu podczas cyklu zanurzenia jest
mixtures used in them. This is the range within which we
zwiększana o kilka procent (2-3%), co nie zmienia
move when increasing the oxygen content in the bell
znacząco ciśnienia parcjalnego tlenu ze względu na to, że
atmosphere until the oxygen content reaches 20%. The
dzwon stoi na głębokości mniejszej niż głębokość robocza
same is true of the decompression mixture for the
nurka. W żadnym przypadku nie przekraczamy
heliox/bell tables, where the oxygen content can be used
jednorazowej dawki toksyczności tlenowej przewidzianej
in the range of 20-22%.
tabelami. Tabele przygotowane są dla mieszanin, których
During decompression, when oxygen is added to
skład może się różnić w skrajnych przypadkach o 2%.
the working mixture to be used for breathing, increasing
Dla przykładu, z 85 m głębokości dla helioksu 14its content to 20%, when the diver has to switch to
16% taka sama dekompresja jest przewidziana dla
breathing with the decompression mixture, it can be stated
mieszaniny o zawartości 14% i dla mieszaniny 16% oraz
with certainty that even a large deviation (of the order of
ich wartości pośrednich. Odchyłek ciśnienia parcjalnego
3%) from this content does not reduce the safety of
tlenu dla rozpatrywanego przypadku maksymalnie
decompression, as larger oxygen windows at the beginning
dopuszczony tabelami może wynosić 0,19 ata (19 kPa), co
of decompression than those provided for in the tables
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np. przy mieszaninie roboczej 14-16% tlenu odpowiada
różnicy głębokości około 12 m. Ciśnienie parcjalne tlenu
dla zawartości 16% na głębokości 85 m odpowiada
głębokości 87,5 m dla zawartości 14%.
Nie ma w tym przypadku możliwości
przekroczenia dawki toksyczności tlenowej, co zapewnia
nam budowa tabel, obliczona dla 2% zmian typowych
mieszanin w nich stosowanych. W takim właśnie zakresie
poruszamy się podczas zwiększania zawartości tlenu
w atmosferze dzwonu aż do chwili, gdy tlen osiągnie
zawartość 20%. Podobnie jest z mieszaniną
dekompresyjną dla tabel helioks/dzwon, w której
zawartość tlenu może być wykorzystana z przedziału 2022%.
Podczas dekompresji, w czasie w którym do
przewidzianej do oddychania mieszaniny roboczej dodaje
się tlen, zwiększając jego zawartość do 20%, w chwili, gdy
nurka musimy przełączyć na oddychanie mieszaniną
dekompresyjną można z całą pewnością stwierdzić, że
nawet duże odchylenie (rzędu 3%) od tej zawartości nie
obniża bezpieczeństwa dekompresji, jako że większe niż
przewidziane w tabelach okna tlenowe na początku
dekompresji kompensuje niższa zawartość tlenu na
głębokościach. Z zasady tak steruje się dekompresją, by
osiągnąć wymaganą zawartość tlenu.
Taki sposób dekompresji jest możliwy tylko
w dzwonie przygotowanym do nurkowań saturowanych,
jakim jest dzwon systemu nurkowego Af-2. W tym dzwonie
możemy na bieżąco sprawdzać i korygować zawartość
tlenu. Ta metoda dekompresji jest możliwa tylko:

przy stosowaniu tabel „helioks/dzwon”,

organizacji nurkowania nurek roboczy-operator
dzwonu, tj. praca jednego nurka w toni
i asekurujący go operator w dzwonie nurkowym,

możliwości
ciągłego
pomiaru
ciśnienia
parcjalnego lub zawartości tlenu,

wyposażeniu dzwonu w układ dozowania lub
kontrolowanego dodawania tlenu.
W naszej praktyce stosujemy układ dozowania,
co wymaga czasu. Lepszym rozwiązaniem jest układ
dodawania tlenu, pozwalający w krótkim czasie podnieść
zawartość tlenu w dzwonie o 3-5% dla danej głębokości.
Powstawanie kieszeni tlenowych w dzwonie jest mało
prawdopodobne z powodu ciągłej cyrkulacji, na skutek
pracy wentylatorów pochłaniacza i podgrzewacza. Mimo
protestów autora, kierownicy nurkowania wentylowali
dzwon, marnując tym samym helioksową mieszaninę
dekompresyjną, chcąc szybko podnieść zawartość tlenu
(co wymagałoby na głębokości 36 m około 45 m3
mieszaniny dekompresyjnej by podnieść zawartość tlenu
o około 2%). Wentylacja powoduje hałas i zakłóca pracę
sensorów tlenu (szczególnie w warunkach zimowych, gdy
chłodny gaz omywa czujnik wprowadzając błędy „szoku”
termicznego) bez znaczącego efektu dla stężenia tlenu.
W naszym przypadku stosuje się dozowanie
tlenu ze względu na to, że dzwon posiada instalację
tlenową i możliwość kontroli jego zawartości. Dozowanie
tlenu w dzwonie, w przypadku nurkowań saturowanych,
przewidziane
jest
dla
sytuacji
awaryjnych,
a w nurkowaniach głębinowych jest procedurą roboczą.
Ten sposób dekompresji zwiększa komfort
realizacji dekompresji, gdyż uwalnia nurków od
zakładania masek inhalatorów (inhalator pozwalający
usuwać tlen wydychany na zewnątrz komory) dla
oddychania helioksową mieszaniną dekompresyjną.
Z dzwonu nurkowie przechodzą do komory, w której
atmosfera wypełniana jest mieszaniną dekompresyjną na

compensate for lower oxygen content at depths. As a rule,
the decompression is controlled so as to achieve the
required oxygen content.
Such decompression method is possible only in
the bell prepared for saturated dives, i.e. the Af-2 diving
system bell. The bell allows ongoing monitoring and
correction of oxygen content. This decompression method
is only possible:

when using "heliox/bell" tables,

organisation of diving in the combination
working divers-bell operator, i.e. one diver
working in the depths and the bell operator
securing him,

the possibility of continuous measurement of
partial pressure or oxygen content,

fitting the bell with a dosing or controlled oxygen
addition system.
In our practice we use a dosing system, which
needs time. A better solution is a system of oxygen
addition, which allows to increase the oxygen content of
the bell in a short time by 3-5 % for a given depth. The
formation of oxygen pockets in the bell is unlikely due to
the continuous circulation caused by the operation of fans
of the absorber and heater. Despite the author's protests,
the diving managers vented the bell, thus wasting the
heliox decompression mixture to rapidly increase the
oxygen content (which at a depth of 36 m would require
about 45 m3 of the decompression mixture to increase the
oxygen content by about 2%). Ventilation causes noise and
interferes with the oxygen sensors (especially in winter
conditions, when a cold gas has contact with the sensor and
generates thermal "shock" errors) without any significant
effect on oxygen concentration.
In our case, oxygen dosing is used due to the fact
that the bell is equipped with an oxygen system and the
possibility to control its content. The oxygen dosage in the
bell in the case of saturated dives is foreseen for
emergency situations, and in deep water dives it is
a working procedure. This method of decompression
increases the comfort of decompression as it relieves
divers from wearing inhaler masks (allowing exhaled
oxygen to be ejected outside the chamber) for breathing
with the heliox decompression mixture. From the bell, the
divers move to a chamber where the atmosphere is filled
with a decompression mixture at a selected
decompression stop, deeper than 12 m. Once the divers
undress to their underwear, at a depth from 12 m to 3 m,
they breathe oxygen in cycles of 25 minutes followed by
a 5-minute break from the atmosphere of the chamber.
When working at great depths and with relatively long
stays, the time spent breathing oxygen from the mask
system lasts 4.5 hours, during which the diver's lungs
overcome with their muscles the resistance of inhalation
and with their elasticity the exhalation resistance.
Therefore, low respiratory resistance, especially during
exhalation, is very important, as increased resistance turns
passive exhalation into effortless active exhalation and can
lead to a form of central nervous system oxygen toxicity.
extended use of the inhaler mask may cause burns or facial
skin infection. To avoid these effects, it is important to
maintain the same hygiene and thermal comfort in the
chamber.
VARIANT II OF DECOMPRESSION REALISATION
This method of decompression consists in noninterference with the diving bell atmosphere. The bell is
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głębokości wybranego przystanku dekompresyjnego,
głębszego niż 12 m.
W komorze, po pełnym rozebraniu się do bielizny
nurkowie od głębokości 12 m do głębokości 3 m oddychają
tlenem w cyklach 25 min. i 5 min. przerwy z atmosfery
komory. Podczas pracy na dużych głębokościach i przy
relatywnie długich czasach pobytu, czas oddychania
tlenem w systemie masek trwa 4,5 godz., podczas których
płuca nurka pokonują mięśniami opory wdechu, a ich
elastycznością opory wydechu. Dlatego bardzo ważne są
małe opory oddechowe, szczególnie wydechu, gdyż
zwiększone
opory
zamieniają
wydech
bierny,
w wymagający wysiłku wydech czynny, a także mogą
doprowadzić do formy mózgowej zatrucia tlenem.
Długotrwałe nałożenie maski inhalatora może wywołać
odparzenia lub infekcję skóry twarzy. Dla uniknięcia tych
skutków ważne jest tak samo zachowanie stosownej
higieny, jak i komfortu cieplnego w komorze.
II WARIANT REALIZACJI DEKOMPRESJI
Ten
sposób
dekompresji
polega
na
nieingerowaniu w atmosferę dzwonu nurkowego. Dzwon
wypełniony jest mieszaniną helioksową o składzie nieco
innym od mieszaniny roboczej, ze względu na początkowe
wypełnienie dzwonu powietrzem i mieszaniną
dekompresyjną. Nurkowie oddychają z atmosfery dzwonu
do czasu przełączenia ich na oddychanie mieszaniną
dekompresyjną. Procedury dekompresji i kompresji
helioksowej dla dzwonu nurkowego zawarte w zał. 7
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 września
2007 r. przewidują przełączenie się nurków na oddychanie
z inhalatorów BIBS w dzwonie nurkowym. Jest to
odzwierciedlenie specyfiki bazy francuskiej dla nurkowań
głębinowych.
W stosownym momencie, nurkowie zakładają
inhalatory dzwonu (BIBS) zasilane mieszaniną
dekompresyjną. Podczas dekompresji zawartość tlenu
w atmosferze dzwonu wzrasta ze względu na to, że wydech
skierowany jest do atmosfery dzwonu. Oczywiste jest, że
dodawanie tlenu w ten sposób maleje wraz
z głębokością. Przykładowo, dla głębokości tabelarycznej
81 m i czasu pobytu 60 min. w strefie przystanków
39-30 m, para nurków oddychając z inhalatorów, wydycha
do atmosfery dzwonu ponad 1 m3 tlenu, oddychając
mieszaniną dekompresyjną przez 30 min, co zwiększa
zawartość tlenu w dzwonie do wartości pożądanej,
odpowiadającej mieszaninie dekompresyjnej.
Dla prac z początku strefy nurkowań
głębinowych do 75 m i relatywnie krótkich czasów
dekompresji z użyciem mieszaniny roboczej, dzwon może
być wypełniony mieszaniną dekompresyjną, ale tylko
w przypadku, gdy nurkuje para nurków bez operatora
dzwonu, a krótką dekompresję z użyciem mieszaniny
dekompresyjnej realizują oni w wodzie. Nurkując
z operatorem dzwonu dla strefy głębokości 60-75 m, gdy
nie ma czasu na wymianę lub wzbogacenie atmosfery
dzwonu tlenem do wartości mieszaniny dekompresyjnej,
jest to metoda optymalna.
Po osiągnięciu zawartości tlenu w dzwonie 20%,
nurkowie mogą przejść na oddychanie z jego atmosfery.
Oczywiście wydychany dwutlenek węgla jest pochłaniany
przez pochłaniacz, którego wentylator dodatkowo
ujednorodnia mieszaninę w dzwonie.
Sposób ten wykorzystujemy obligatoryjnie
w przypadku zabrudzenie atmosfery dzwonu, np. gazami
ziemnymi z nieszczelnej instalacji podwodnej. W swojej
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filled with a heliox mixture of a slightly different
composition than the working mixture due to the initial
filling of the bell with air and the decompression mixture.
Divers breathe from the bell atmosphere until they switch
to breathing the decompression mixture. The
decompression and heliox compression procedures for the
diving bell contained in Annex 7 of the Regulation of the
Minister of Health of 17 September 2007 provides for
conversion of divers to breathing from BIBS inhalers in the
diving bell. This reflects the specificity of the French base
for deep-sea diving.
At the appropriate time, divers put on bell
inhalers (BIBS) supplied with the decompression mixture.
During decompression, the oxygen content in the bell's
atmosphere increases because the exhalation is directed
into the bell's atmosphere. It is obvious that adding oxygen
thereby decreases with the depth. For example, for a table
depth of 81 m and a stay of 60 minutes in the stopping zone
of 39-30 m, a pair of divers breathing a decompression
mixture from inhalers exhale more than 1 m3 of oxygen
into the bell atmosphere breathing per 30 minutes, which
increases the oxygen content in the bell to the desired
value, corresponding to the decompression mixture.
For work from the beginning of a deep-sea dive
zone up to 75 m and relatively short decompression times
using the working mixture, the bell may be filled with the
decompression mixture, but only when a pair of divers are
diving without the bell operator, and the short
decompression using the decompression mixture is
performed in the water. This is the optimal method when
diving with the bell operator in a 60-75 m depth zone,
when there is no time to replace or enrich the bell
atmosphere with oxygen to a value corresponding to the
decompression mixture.
Once the oxygen content of the bell reaches 20%,
divers can switch to breathing from its atmosphere. Of
course, the exhaled carbon dioxide is absorbed by the
scrubber, with the ventilator additionally homogenising
the mixture in the bell.
We use this method obligatorily when the bell
atmosphere is contaminated e.g. with natural gases from
a non-tight underwater installation. In his practice, the
author encountered one such case when the gas escaped
through a leaking valve.
By this method we save helium and oxygen, but
we dramatically worsen the comfort during
decompression, extending the time of breathing from
inhalers.
VARIANT III OF DECOMPRESSION REALISATION
This is the way in which the divers perform the
first phase of decompression in a bell filled with a working
mixture. The bell is lifted to the surface and TUP operations
are carried out when the working mixture breathing time
has elapsed and the divers transition to breathing the
decompression mixture, which fills the chamber. This is
the easiest way of performing decompression, and the
most comfortable for divers, because until the 12 m stop,
when they start to breathe oxygen from the inhalers, they
can take off their clothes, use the toilet and rest while lying
on the berths and having a relatively long time to breathe
the decompression mixture. Previously discussed methods
do not offer divers such a long period of rest.
What is stopping us from implementing this
method more often? The answer is simple: the cost. For
decompression from a 42 m stop in a hyperbaric chamber,
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praktyce autor napotkał jeden taki przypadek, gdy gaz
przedostał się przez nieszczelny zawór.
W tej metodzie oszczędzamy hel i tlen,
pogarszamy jednak radykalnie komfort podczas realizacji
dekompresji, wydłużając czas oddychania nurków
z inhalatorów.
III WARIANT REALIZACJI DEKOMPRESJI
Jest to sposób, w którym nurkowie realizują
pierwszą fazę dekompresji w dzwonie wypełnionym
mieszaniną roboczą. Dzwon podnosimy na powierzchnię
i realizujemy operacje TUP, w momencie upłynięcia czasu
oddychania mieszaniną roboczą i przejścia nurków na
oddychanie mieszaniną dekompresyjną, którą to
wypełniona jest komora. Jest to najprostszy sposób
realizacji dekompresji i najbardziej komfortowy dla
nurków, gdyż do czasu przystanku 12 m, w którym
zaczynają oddychać tlenem z inhalatorów, mogą spokojnie
rozebrać się, skorzystać z toalety i wypoczywać także leżąc
na kojach i mając relatywnie długi czas oddychania
mieszaniną dekompresyjną. Poprzednio omówione
metody nie oferują im tak długiego okresu wypoczynku.
Co nas powstrzymuje przed częstszą realizacją tej
metody? Odpowiedź jest prosta; cena. Dla realizacji
dekompresji z przystanku 42 m w komorze hiperbarycznej
w naszym przypadku zużywamy około 55 m3 mieszaniny
helioksowej o zawartości tlenu 20-22%. Jeśli do tego
dodamy zużycie helioksu roboczego 12-14% tlenu przez
nurka z 50 min. czasu pobytu na głębokości 82 m, (około
16 m3) i wypełnienie dzwonu na głębokości 78 m (27 m3),
to na jedno nurkowanie zużywamy około 98 m3
mieszaniny helioksowej. Ten sposób stanowi nie lada
wyzwanie dla zaopatrzenia i finansów, szczególnie, gdy
uzupełnianie mieszanin odbywa się drogą morską. Dlatego
dla
oszczędności
dekompresyjnej
mieszaniny
helioksowych ważne są:
zanurzenie dzwonu, które jest zawsze płytsze od

pracy nurka,
głębokość (ciśnienie) przystanku, na którym

nurkowie przechodzą do komory,
zastosowana mieszanina robocza.

W przytoczonym powyżej przykładzie, jeśli
nurkowie przechodzą do komory na przystanku 21 m,
zużywamy prawie połowę mieszaniny dekompresyjnej
(około 23 m3), a zanurzając dzwon na 70 m zużyjemy
23 m3 mieszaniny roboczej. Ogólnie zużyjemy około 62 m3
mieszanin helioksowych. Jeśli do nurkowania zastosujemy
helioks roboczy 18-20% tlenu, to oszczędzamy na
mieszaninie dekompresyjnej ponad 13 m3, gdy operację
TUP wykonamy na głębokości zmiany mieszanin 39 m.
IV WARIANT REALIZACJI DEKOMPRESJI
Ten sposób realizacji dekompresji jest bardzo
efektywny z punktów widzenia oszczędności helu, gdyż
jako mieszaninę dekompresyjną zastosujemy powietrze.
Powietrze do stosowania podczas tzw. środkowej
i końcowej fazy dekompresji oraz jako atmosfera komory
przewidują tabele helioks/12m. Tabele te, w strefie
głębokości 50-75 m stosują trzy mieszaniny robocze:
helioks o zawartości tlenu 17-18% do głębokości
tabelarycznej 78 m, helioks 18-20% do głębokości
tabelarycznej 69 m, zaś helioks 20-22% do głębokości
tabelarycznej 60 m.
Realizacyjna dekompresji przy wykorzystaniu
tych tabel i zastosowaniu dzwonu typu otwartego podobna

we use about 55 m3 of heliox mixture with 20-22% oxygen
content. If we add to this the consumption of the working
heliox with 12-14% oxygen content by the diver with a 50
minutes stay at 82 m (about 16 m3) and filling the bell at
78 m depth (27 m3), a single dive will consume about 98
m3 of heliox mixture. Such a method creates quite
a challenge for the supply and financial departments,
particularly when the restocking of the mixture is
conducted at sea. That is why for the economic use of the
heliox decompression mixtures what is important:
is that the bell immersion is always shallower

than the diver's work,
is the depth (pressure) of the stop at which the

divers pass into the chamber,
is the working mixture used.

In the example above, if the divers go into the
chamber at the 21 m stop, we use almost half of the
decompression mixture (about 23 m3), and by immersing
the bell at 70 m we also use 23 m3 of the working mixture.
In total, we will use about 62 m3 of the heliox mixture. If
we use a working heliox mixture with the oxygen content
of 18-20% for diving, we save more than 13 m3 on the
decompression mixture when we perform the TUP
operation at a mixture exchange depth of 39 m.
VARIANT IV OF DECOMPRESSION REALISATION
This method of decompression is very effective
from the point of view of helium savings due to the fact that
we use air as a decompression mixture. The air to be used
during the so-called middle and final phase of
decompression and with the heliox/12 m tables specifying
the chamber atmosphere. These tables are for a depth of
50-75 m. They are based on three working mixtures: heliox
with 17-18% oxygen content to a table depth of 78 m,
heliox 18-20% to a table depth of 69 m, and heliox 20-22%
to a table depth of 60 m.
The implementation of decompression with the
use of these tables and the use of an open-type bell is
similar to the third variant of the decompression
realisation except that the heliox decompression mix is
replaced by air. The heliox12 m/oxygen tables have
shorter stay times (in extreme cases by more than 59%)
for the depth zone as compared to the heliox/bell tables.
This means that when extending or planning a longer stay
of the diver it is necessary to use the heliox tables.
In the case of a 20-22% heliox, where the working
and decompression mixture is the same, the air can be
included at any decompression stop specified for the air or
decompression mixture.

FINAL
REMARKS
ON
THE
IMPLEMENTATION OF DECOMPRESSION IN DEEPSEA UNDERWATER WORKS IN OUR COUNTRY
It has been 11 years since the introduction of
official tables for deep-sea diving in our country. There is
no qualitative analysis of the tables currently used with
respect to the domestic diving technique and the quality of
its application. These tables have been "adapted" to the
technique in our country. During these eleven years, 446
deep dives have been performed in the depth zone of 5087 m with stay times of 45-60 min (these are tabular times,
in practice they are shorter by 3 to 5 minutes). No case of
a decompression incident has been reported. In addition to
the positive impact on the decompression of the
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jest do III wariantu realizacji dekompresji z tym, że
w miejsce helioksowej mieszany dekompresyjnej
wprowadza się powietrze. Tabele helioks12m/tlen
posiadają w porównaniu do tabel helioks/dzwon krótsze
czasy pobytu (w skrajnych przypadkach więcej niż 59%)
dla głębokości strefy. To powoduje, że przy wydłużeniu lub
planowaniu dłuższego czasu pobytu nurka musimy
zastosować tabele helioks/dzwon.
W przypadku helioksu 20-22%, w którym
mieszanina robocza i dekompresyjna są jednakowe,
powietrze możemy włączyć na każdym przystanku
dekompresyjnym, przewidzianym dla powietrza lub
mieszaniny dekompresyjnej.

KOŃCOWE

UWAGI
O
REALIZACJI
DEKOMPRESJI W GŁĘBINOWYCH PRACACH
PODWODNYCH W NASZYM KRAJU
Mija 11 lat od wprowadzenia oficjalnych tabel do
nurkowań głębinowych w naszym kraju. Brak jest
jakościowej analizy aktualnie stosowanych tabel
w aspekcie posiadanej krajowej techniki nurkowej
i jakości jej stosowania. Tabele te „dopasowano" do
posiadanej techniki. W ciągu tych jedenastu lat, wykonano
446 nurkowań głębinowych w strefie głębokości 50-87 m
z czasami pobytu na głębokości 45-60 min (to są czasy
tabelaryczne, w praktyce są one krótsze od 3 do 5 min.).
Nie zanotowano żadnego przypadku incydentu
dekompresyjnego. Oprócz pozytywnego oddziaływania na
dekompresję parametrów posiadanej techniki krajowej,
wpływ na taki stan rzeczy ma również organizacja
i wyszkolenie nurków oraz ekipy obsługi.
W pierwszym etapie wdrażania tych tabel,
stosowano organizację opartą o działanie pary nurków,
gdzie obaj wymagali tej samej dekompresji, którą na
pierwszym etapie odbywali w wodzie. Podczas
dekompresji na wybranym przystanku dekompresyjnym,
stosując mieszaninę roboczą wchodzili do dzwonu.
Korzystając z organizacji nurkowań saturowanych,
wprowadzono tę organizację także w nurkowaniach
głębinowych na skutek „nacisków zewnętrznych”. Przy tej
organizacji, nurek roboczy zanurzał się wodzie na
zewnątrz dzwonu, a operator dzwonu zanurzał się na
„sucho” w dzwonie (nie przebywał w toni wodnej), pełniąc
głównie rolą nurka asekuracyjnego. Takie rozwiązanie
miało tą zaletę, jaką jest pomoc operatora nurkowego
w operacjach dzwonowych, podczas których stosowana
jest mieszanina robocza oraz przy wykonywaniu operacji
stabilizacji atmosfery dzwonu, podczas przejścia na
oddychanie mieszaniną dekompresyjną.
W tym typie nurkowania mamy dwóch nurków,
którzy mają różne warunki dekompresyjne. Nurkowi
roboczemu wybiera się sposób dekompresji z jego realnej
głębokości pracy, a operatorowi dzwonu (ubranemu
w skafander ze zdjętym hełmem i wyposażeniem), który
przebywa w atmosferze dzwonu na głębokości 5-6 m,
(a niekiedy 12 m płytszej przy pracach nad głowicami)
wybiera się sposób dekompresji taki sam jak dla nurka
roboczego, gdyż nie jest możliwe techniczne
i organizacyjne prowadzenie dwóch różnych dekompresji,
w tym samym czasie. Dekompresja dla operatora dzwonu
jest dekompresją „bardzo wydłużoną”. Tego problemu nie
rozwiązuje także posiadanie najnowszej techniki
nurkowej, w tym dzwonu trójosobowego, przeznaczonego
dla dwóch nurków i operatora. Ta okoliczność decydująco
wpływa na organizacje nurkowania w doborze par nurków
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parameters of the national technique, the organisation and
training of divers and crews has an impact on this state of
affairs.
In the first stage of implementation of these
tables an organisation based on the operation of a pair of
divers was used, where both required the same
decompression performed in the water in the first stage.
During the decompression at the chosen decompression
stop they entered the bell while using the working mixture.
Using the organisation of saturated dives, this organisation
was also introduced in deep water dives as a result of
"external influences". With this organisation, the working
diver descended into the water outside the bell and the bell
operator descended "dry" in the bell (he was not in the
water) acting mainly as a backup diver. Such a solution had
the advantage of supporting the dive operator in bell
operations, during which the working mixture is used, and
in performing bell atmosphere stabilisation operations
during the transition to breathing with the decompression
mixture.
In this type of diving we have two divers with
different decompression conditions. For the working
diver, the method of decompression is chosen considering
the real working depth, and for the bell operator (dressed
in a suit with the helmet and equipment removed), who
remains in the bell atmosphere at a depth of 5-6 m (and
sometimes 12 m shallower when working on the heads),
the method of decompression is chosen in the same way as
for the working diver, because it is technically and
organisationally impossible to conduct two different
decompressions at the same time. For the bell operator,
decompression is "very extended". This problem is also not
solved by having the latest diving technology, including
three-person bell, designed for two divers and an operator.
This circumstance has a decisive influence on the diving
organisation in the selection of pairs of divers working in
a continuous diving cycle every 24 hours from the
completion of decompression. The replacement of divers'
functions resulting from a fair division of labour also has
good effects on decompression, as in every other dive the
diver is subject to reduced decompression stress.
The diving technique and open-circuit breathing
equipment, as well as the requirements of the heliox/bell
decompression tables used, result in a very high helium
consumption of the system. Thus, the costs of helium, with
all its infrastructure used in the diving system, are very
high (especially now that its price has increased by 80 to
100%). Any possible attempts to reduce helium
consumption are not very effective compared to using
helium recovery systems and closed-circuit diving
equipment. Currently available diving techniques do not
allow such helium recovery systems to be installed.
The author sees a chance for improvement in this
state of affairs in the following undertakings:
modernisation of heliox/bell tables aiming at

using air from the depth of 12-15 m in the 50-90
m zone. Contrary to appearances, this task is
feasible for domestic teams,
parallel formal approval for the use of trimix

tables in a 50-90 m depth zone where air or
nitrox is a natural decompression mix,
where justifiable by the divers' tasks, replace

deep-sea diving with saturated diving with 2-3
days' stay even on a relatively shallow saturated
plateau, or a multi-level plateau.
The article does not discuss the factors
determining the choice of decompression, where its course
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pracujących w systemie ciągłym w cyklu nurkowym, co 24
godziny od zakończenia dekompresji. Zamiana nurków
funkcjami, wynikająca ze sprawiedliwego podziału pracy,
ma również dobre skutki dla dekompresji, gdyż w co
drugim nurkowaniu głębinowym nurek podlega
obniżonemu stresowi dekompresyjnemu.
Posiadana technika nurkowa i sprzęt oddechowy
pracujący na zasadzie obiegu otwartego oraz wymagania
stosowanych tabel dekompresyjnych helioks/dzwon
powodują, że system zużywa bardzo dużo helu. Tym
samym koszty helu, z całą jego infrastrukturą stosowaną
w systemie nurkowym, są bardzo wysokie (szczególnie
teraz, gdy jego cena wzrosła od 80 do 100%). Wszelkie
możliwe próby ograniczenia zużycia helu są mało
efektywne, w porównaniu do zastosowania układów
odzysku helu i sprzętu nurkowego o obiegu zamkniętym.
W aktualnie posiadanej technice nurkowej brak jest
możliwości, by takie układy odzysku helu zainstalować.
Szansę na poprawę tego stanu rzeczy autor widzi
w poniższych przedsięwzięciach:
modernizacji tabel helioks/dzwon w kierunku

zastosowania powietrza od głębokości 12-15 m
w strefie głębokości 50-90 m. Jest to zadanie,
wbrew pozorom, wykonalne dla krajowych
zespołów,
równoległe,
formalne
dopuszczenie
do

zastosowania tabel trimiksowych w strefie
głębokości 50-90 m, w których powietrze lub
nitroks
jest
naturalnym
czynnikiem
dekompresyjnym,
tam, gdzie jest to uzasadnione zadaniami

nurków, zamiast nurkowań głębinowych
zastosować nurkowania saturowane z 2-3
dniowym pobytem, nawet na relatywnie płytkim
plateau saturacji lub wielopoziomowym plateau.
W artykule nie poruszono czynników
decydujących o doborze dekompresji, w których na jej
przebieg wpływ mają takie czynniki, które z dekompresją
nie mają, na pozór, bezpośrednio nic wspólnego. Są to
systemy
gratyfikacji
nurków,
planowanie
i oprzyrządowanie
konkretnych prac nurka,
nierytmiczność prac podwodnych oraz uproszczenie
procesów logistycznych. Są to jednak problemy, które
wymagające oddzielnego opracowania.

is influenced by such factors that seemingly have nothing
to do directly with decompression. These are the diving
gratification systems, planning and instrumentation of
specific diving works, the non-rhythmicity of underwater
works and simplification of logistic processes. However,
these are problems that need to be addressed separately.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The prerequisite of development of pulmonary barotrauma [PB] is retention of the breathing mix in the lungs during a sudden decrease in external pressure
or its administration into the airways under increased pressure or in a volume exceeding the maximum lung capacity. In such cases, the pulmonary
parenchyma ruptures and air enters both the pleural cavity and/or the lumen of ruptured blood vessels located in the alveolar septa. The result is permanent
disruption of the pulmonary parenchyma.
The aim of the study was to assess the influence of post-PB lesions on the heart muscle and the importance of hyperbaric treatment on the exacerbation of
such lesions in the heart. The hearts of 35 rabbits were used in the study. In animals of the experimental group, PB was induced in the pressure chamber
using the proprietary method described in previous publications. Part of the animals in this group were treated with air hyperbaria. The comparison group
consisted of animals, which did not undergo PB during a simulated dive. All animals were weighed, observed for four weeks and then put to death following
the experiment. In autopsy, among others, whole hearts were collected and weighed after fixation. Subsequently, the C/S ratio, i.e. the body to heart weight
ratio, was calculated. The measurement results were subject to statistical analysis. A statistically significant increase in the C/S ratio was found, indicating an
increase in the share of heart weight in the total body weight in the group of animals with PB not treated with air hyperbaria as compared to the control group.
Keywords: pulmonary barotrauma, C/S ratio, heart mass, hyperbaric treatment.
Warunkiem powstania urazu ciśnieniowego płuc [PB] jest zatrzymanie czynnika oddechowego w płucach podczas gwałtownego obniżania ciśnienia
zewnętrznego lub wtłaczanie tego czynnika do dróg oddechowych pod zwiększonym ciśnieniem, czy też w objętości przekraczającej maksymalną pojemność
płuc. Wówczas dochodzi do rozrywania miąższu płucnego i przedostania się powietrza zarówno do jamy opłucnowej, jak i/lub do światła rozrywanych naczyń
krwionośnych znajdujących się w przegrodach międzypęcherzykowych. Pozostawia to trwałe następstwa w miąższu płucnym.
Celem badań była ocena wpływu zmian po przebytym PB na mięsień sercowy oraz znaczenia leczenia hiperbarią na nasilenie tych zmian w sercu. Do badań
użyto serc 35. królików. U zwierząt grupy doświadczalnej w komorze ciśnieniowej wykonywano PB, stosując autorska metodę opisaną we wcześniejszych
publikacjach. Część zwierząt z tej grupy leczono hiperbarią powietrzną. Grupę porównawczą stanowiły zwierzęta, którym podczas symulowanego nurkowania
nie wykonywano PB. Wszystkie zwierzęta po doświadczeniu ważono, obserwowano przez cztery tygodnie a następnie uśmiercono. Podczas autopsji
pobierano między innymi całe serca, które po utrwaleniu ważono. Następnie wyliczano współczynnik C/S czyli stosunek masy ciała do masy serca.
Wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej. Stwierdzono statystycznie znamienny wzrost współczynnika C/S oznaczający wzrost udziału masy serca
w całkowitej masie ciała w grupie zwierząt po PB nie leczonych hiperbarią powietrzną, w porównaniu z grupą kontrolną.
Słowa kluczowe: uraz ciśnieniowy płuc, współczynnik C/S, masa serca, leczenie hiperbaryczne.
Условием образования баротравмы легких [PB] является задержка дыхательного фактора в легких во время резкого снижения внешнего давления
или поступлением дыхательного фактора в легкие под повышенным давлением, или объемов, превышающих максимальную емкость легких.
В таком случае происходит разрыв тканей легкого и попадание воздуха в плевральную полость /или в просвет разрываемых кровеносных сосудов,
расположенных в межальвеолярных перегородках. Это оставляет необратимые последствия в ткани легкого.
Целью исследования является оценка влияния изменений после барометрического давления на сердечную мышцу, а также значения лечения
гипербарией на усиление этих изменений в сердце. Для исследования были использованы 35 сердец кроликов. У животных испытуемой группы
в барокамере наносилась баротравма, применяя авторскую методику, описанную в более ранних публикациях. Часть животных этой группы лечили
воздушной гипербарией. Сравнительной группой были животные, которым во время симулированного ныряния не наносилась баротравма (PB).
Всех животных после проведения опыта взвесили и наблюдали в течение четырех недель, а потом усыпили. При вскрытии забирались сердца,
которые тоже взвешивались. Затем рассчитывался коэффициент C/S, то есть отношение массы тела к массе сердца.
Результаты замеров были проанализированы статистически. Был выявлен статистически значимый рост коэффициента C/S, означающий рост
массы сердца в общей массе тела в группе животных после PB, которые не прошли лечение воздушной гипербарией, по сравнению с контрольной
группой.
Ключевые слова: баротравма легких, коэффициент C/S, масса сердца, гипербарическое лечение.
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Die Voraussetzung für ein Lungendrucktrauma [PB] ist die Beibehaltung des Respirationsfaktors in der Lunge bei plötzlichem Abfall des äußeren Drucks
oder seine Injektion in den Atemweg unter erhöhtem Druck oder in einem Volumen, das die maximale Lungenkapazität übersteigt. Dann platzt das
Lungenparenchym und Luft tritt sowohl in die Pleurahöhle als auch in das Lumen gerissener Blutgefäße in der Alveolarscheidewand ein. Dies hinterlässt
bleibende Folgen im Lungenparenchym.
Ziel der Untersuchung war es, den Einfluss von Post-BP-Läsionen auf den Herzmuskel und die Bedeutung der hyperbaren Behandlung auf die Intensität
dieser Läsionen im Herzen zu beurteilen. In der Studie wurden die Herzen von 35 Kaninchen verwendet. Bei Tieren der Versuchsgruppe wurde die PB in der
Druckkammer mit der in früheren Veröffentlichungen beschriebenen proprietären Methode durchgeführt. Einige Tiere in dieser Gruppe wurden mit
Lufthyperbarien behandelt. Die Vergleichsgruppe bestand aus Tieren, die nicht während eines simulierten Tauchgangs PB durchgeführt wurden. Alle Tiere
wurden gewogen, vier Wochen lang beobachtet und dann nach dem Experiment getötet. Bei der Autopsie wurden u.a. ganze Herzen gesammelt und nach
der Fixierung gewogen. Dann wurde das C/S-Verhältnis, d.h. das Verhältnis von Körper- zu Herzgewicht, berechnet.
Die Messergebnisse wurden einer statistischen Analyse unterzogen. Es wurde ein statistisch signifikanter Anstieg des C/S-Verhältnisses festgestellt, was
auf einen Anstieg des Anteils des Herzgewichts am Gesamtkörpergewicht in der Gruppe der Tiere hinweist, die nach PB mit Lufthyperbarizid unbehandelt
blieben - im Vergleich zur Kontrollgruppe
Schlüsselwörter: Lungendrucktrauma, C/S-Verhältnis, Herzmasse, hyperbare Behandlung.
El requisito previo para la aparición de un traumatismo por presión pulmonar [PB] es la retención del agente respiratorio en los pulmones durante una
disminución repentina de la presión externa o su inyección en las vías respiratorias bajo una mayor presión o en un volumen que exceda la capacidad
pulmonar máxima. Esto provoca que el parénquima pulmonar se desgarre y que el aire entre tanto en la cavidad pleural y/o el lumen de los vasos sanguíneos
desgarrados en el tabique alveolar. Este hecho deja consecuencias permanentes en el parénquima pulmonar.
El objetivo del estudio fue evaluar la influencia de las lesiones posteriores a la PB en el músculo cardíaco y la importancia del tratamiento hiperbárico en la
intensidad de dichas lesiones sobre el corazón. En el estudio se utilizaron los corazones de 35 conejos. En los animales del grupo sometido al experimento,
se llevó a cabo el PB en una cámara de presión utilizando el método patentado descrito en publicaciones anteriores. Parte de los animales de este grupo
fueron tratados con hiperbaria de aire. El grupo de control estaba constituido por animales, a los que no se le aplicó el PB durante la inmersión simulada.
Todos los animales, tras el experimento, se pesaron, se observaron durante cuatro semanas y, a continuación, se sacrificaron. Durante la autopsia, entre
otras cosas, se extrajeron los corazones enteros y se pesaron tras la fijación. Posteriormente se calculó la relación C/Co, es decir, la relación entre el peso
corporal y el peso del corazón.
Los resultados de las mediciones se sometieron a un análisis estadístico. Se confirmó un aumento estadísticamente significativo en la relación C/S, lo que
indica un aumento de la proporción del peso del corazón en el peso corporal total del grupo de animales tras el PB no tratado con hiperbaria de aire, en
comparación con el grupo de control.
Palabras clave: traumatismo por presión pulmonar, relación C/Co, masa cardíaca, tratamiento hiperbárico.
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WSTĘP
Uraz ciśnieniowy płuc jest to każde uszkodzenie
miąższu płucnego powstałe wskutek nagłych zmian
objętości czynnika oddechowego w nich zawartego.
Morfologicznie jego wykładnikiem jest obraz ostrego
rozdęcia płuc z rozrywaniem ścian pęcherzyków
i przebiegających w nich naczyń [1,2,3,4].
Bezpośrednimi (ostrymi) następstwami PB są
tętnicze zatory powietrzne (arterial gas embolism - AGE)
oraz odma opłucnowa, śródpiersiowa i podskórna.
Natomiast odległymi następstwami PB są zmiany
w miąższu płucnym pod postacią włóknienia,
bliznowacenia i rozedmy (rozdęcia) [4].
Jedynym skutecznym sposobem leczenia
tętniczych zatorów powietrznych, jest rekompresja
i dekompresja lecznicza. Postępowanie takie zapewnia
z jednej strony zmniejszenie średnicy śródnaczyniowych
pęcherzyków gazowych tworzących zator, co umożliwia
ich przejście przez łoże naczyń włosowatych, a z drugiej
strony, dzięki oddychaniu w atmosferze o zwiększonym
ciśnieniu parcjalnym tlenu, poprawia utlenowanie
niedokrwionych na skutek zatorów tkanek [5].
W dostępnym piśmiennictwie prace dotyczące
odległych zmian narządowych po przebytym, często
bezobjawowo, PB u ludzi są niezwykle rzadkie. Natomiast
natrafiono jedynie na pojedyncze prace opisujące zmiany
w konfiguracji serca. Były to prace bądź to
katamnestyczne, bądź dotyczące zamkniętych populacji
zawodowych [6,7].
Znacznie liczniejszą grupą prac mówiącą
o kardiologicznych problemach nurków są opisy zmian
w czynności serca podczas nurkowania a także wpływu
chorób serca i układu krążenia na bezpieczeństwo
nurkowania [8,9,10].
W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono
prac doświadczalnych, dotyczących badania zmian
w sercu, dla którego morfologii i czynności przebudowa
miąższu płucnego zapewne nie jest bez znaczenia.
Zachęciło to nas do podjęcia badań z wykorzystaniem
własnego modelu doświadczalnego [11]. Obecna
publikacja jest kolejną z serii przedstawiającej wyniki
prowadzonych badań [12,13,14].

CEL PRACY
Celem pracy było zbadanie wpływu zmian
w płucach po przebytym PB na współczynnik C /S oraz
znaczenia leczenia hiperbarycznego dla rozwoju tych
zmian.

MATERIAŁ I METODA
Do badań użyto serc 35 królików płci obojga,
w wieku od 28 do 34 tygodni. Szczegółowy opis modelu
doświadczalnego opracowanego przez jednego z autorów
tego doniesienia został opublikowany we wcześniejszych
doniesieniach [11]. Zwierzęta podzielono na grupy:

kontrolną (K) liczącą 14 zwierząt,

doświadczalną (O) liczącą 12 zwierząt,

doświadczalną leczoną (OL) liczącą 9 zwierząt.
Zwierzęta grup doświadczalnych (O i OL),
w komorze hiperbarycznej dla małych zwierząt, sprężano
do ciśnienia 200 kP. Na szczycie wdechu uniedrożniano im

INTRODUCTION
Pulmonary barotrauma is any damage to the
pulmonary parenchyma caused by sudden changes in the
volume of the breathing mix contained in it.
Morphologically, its exponent is the image of acute
pulmonary artery distension with perforation of alveolar
walls and vessels running through them [1,2,3,4].
The direct (acute) consequences of PB are
arterial gas embolism (AGE) and pneumothorax,
mediastinum and subcutaneous pneumothorax. Late
effects of PB, on the other hand, are changes in the
pulmonary parenchyma in the form of fibrosis, scarring
and emphysema (distentions) [4].
The only effective way of treating arterial air
congestion
is
recompression
and
therapeutic
decompression. Such a procedure ensures, on the one
hand, reduction of the diameter of the intravascular gas
bubbles forming an embolism, which allows them to pass
through the bed of capillaries, and on the other hand,
thanks to breathing in an atmosphere with increased
oxygen partial pressure, it improves oxygenation of tissues
ischemic due to embolism [5].
In the available literature, studies on distant
organ lesions occurring after the past, often asymptomatic,
PB in humans are extremely rare. Moreover, the authors
found only a few papers describing changes in heart
configuration. These were either catamnestic studies or
studies on closed professional populations [6,7].
A considerably more numerous group of works
on cardiological problems of divers are descriptions of
changes in heart function during a dive and the influence
of heart and cardiovascular diseases on diving safety
[8,9,10].
The available literature does not contain any
experimental papers on the study of changes in the heart,
for which the morphology and function of the pulmonary
parenchyma reconstruction is certainly not without
significance. This encouraged us to undertake research
using our own experimental model [11]. The present
publication is yet another in the cycle of papers presenting
the results of our research [12,13,14].

OBJECTIVE
The aim of the study was to examine the influence
of lesions in the lungs after PB on the C/S ratio and the
impact of hyperbaric treatment for the development of
such lesions.

MATERIAL AND METHOD
The hearts of 35 rabbits of both genders, aged 28
to 34 weeks, were used in the study. A detailed description
of the experimental model developed by one of the authors
of this study was published in earlier reports [11]. The
animals were divided into groups:

control group (K) consisting of 14 animals,

experimental group (O) consisting of 12 animals,

treated experimental group (OL) consisting of 9
animals.
The animals from experimental groups (O and
OL) were compressed to 200 kP in a hyperbaric chamber
for small animals. At the peak of inhalation, their airways

65

2019 Vol. 69 Issue 4
drogi
oddechowe i
rozprężano do ciśnienia
atmosferycznego, odtwarzając mechanizm powstawania
PB. Zwierzęta grupy OL leczono następnie hiperbarią
powietrzną. Zastosowano zmodyfikowaną dla potrzeb tej
pracy powietrzną tabelę leczniczą „III” [15], przeznaczoną
do leczenia przypadków tętniczych zatorów gazowych po
PB.
U zwierząt zaliczonych do kontroli zabiegu
(grupa K), dokonano sprężania do ciśnienia 200 kP
i następnie rozprężano bez uniedrożniania dróg
oddechowych.
Wszystkie zwierzęta po doświadczeniu były
ważone i przez okres czterech tygodni obserwowane
a następnie uśmiercone. Po uśmierceniu pobierano do
badań pakiety narządów zawierające między innymi całe
serca. Pakiety te utrwalano w 10% roztworze
zbuforowanej formaliny. Serca zwierząt po utrwaleniu
ważono z wykorzystaniem wagi analitycznej.
Uzyskane wyniki pomiarów masy ciała i masy
serc poszczególnych zwierząt umieszczono w tabelach.
Wyliczono średnie i mediany mas ciała zwierząt i mas serc
w poszczególnych grupach. Wyliczono również
współczynniki C/S w poszczególnych grupach. Dokonano
porównania wartości tego współczynnika pomiędzy
doświadczalnymi grupami a wyniki pomiarów poddano
analizie statystycznej z zastosowaniem analizy ANOVA test
post-hoc NIR.

WYNIKI
Porównując zmiany w zakresie wskaźnika C/S
(tzn. stosunek pomiędzy średnią masę ciała a średnią masą
serca) w poszczególnych grupach stwierdzono znamienny
wzrost masy serc w grupie O w porównaniu do grupy OL
i K. Badania dotyczące zmian wyłącznie bezwzględnych
wartości masy serca w poszczególnych grupach
przebiegały
podobnie
a
szczegółowe
wyniki
przedstawiono we wcześniejszej publikacji [13].
Średnie masy serc porównywane pomiędzy
grupami doświadczalnymi różniły się w podobny sposób;
grupa O wykazywała wyższe wartości od grup K i OL
(tab. 1).

were obstructed and decompressed to atmospheric
pressure, reproducing the mechanism of formation of PB.
The OL group animals were then treated with air
hyperbaric therapy. The air table "III" modified for this
study was used, [15], which is intended to treat cases of
arterial gas embolism following PB.
In the animals included in the control of the
procedure (group K), the compression was performed to
a pressure of 200 kP and was followed by decompression
without obstructing the airways.
Following the experiment, all animals were
weighed and observed for four weeks and then put to
death. After killing, organ packets containing, inter alia,
whole hearts were collected for examination. The packets
were fixed in 10% buffered formalin solution. After fixing,
the hearts of the animals were weighed using an analytical
balance.
The results obtained from the measurements of
body and heart weight of individual animals are presented
in the tables below. Averages and median body and heart
weights of animals in particular groups were calculated.
C/S ratios in particular groups have also been calculated.
The values of the C/S ratio were compared between the
experimental groups and the results of the measurements
were statistically analysed using ANOVA post-hoc NIR test.

RESULTS
When comparing the changes in the C/S index
(i.e. the ratio between average body weight and average
heart weight) in individual groups, a significant increase in
heart weight was found in group O as compared to OL and
K groups. The studies concerning exclusively absolute
heart mass changes in individual groups were similar, and
detailed results can be found in an earlier publication [13].
The average heart weights compared between
the experimental groups differed in a similar way; group
O showed higher values than groups K and OL (Table 1).

Tab. 1

The comparison of average values.
Porównanie średnich.

Variable
Specimen Weight
Heart Weight
Specimen Weight/Heart Weight
Specimen Weight
Heart Weight
Specimen Weight/Heart Weight
Specimen Weight
Heart Weight
Specimen Weight/Heart Weight
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Group

Number of animals

O

12

OL

9

K

14

Median
3755.833
8.542
450.234
3884.444
7.244
539.320
3621.429
6.507
559.228

Stand. deviation
790.552
1.912
100.829
695.667
0.994
93.2216
689.6810
1.098
72.541
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Podobne zależności zachodziły przy porównaniu
median masy serc badanych zwierząt (Tab. 2).

Similar correlations occurred when comparing
the heart mass median of the animals tested (Tab. 2).

Tab. 2

Median comparison.
Porównanie median.

Variable
Specimen Weight
Heart Weight
Specimen Weight/Heart Weight
Specimen Weight
Heart Weight
Specimen Weight/Heart Weight
Specimen Weight
Heart Weight
Specimen Weight/Heart Weight

Group

Number of animals

O

12

OL

9

K

14

Median
4200.000
8.700
450.597
3900.000
7.200
525.000
3625.000
6.600
570.378

Stand. deviation
790.55217
1.912
100.829
695.667
0.994
93.221
689.681
1.098
72.541
Tab. 3

The results of statistical analysis of comparisons of C/S ratio values for particular groups.
Wyniki analizy statystycznej porównań wartości wskaźników C/S dla poszczególnych grup.

Group
O
OL
K

NIR Test; Provided differences are statistically significant with p < .05000
O M=450.23
OL M=539.32
0.028969
0.028969
0.003659
0.601534

Analiza statystyczna wykazała, iż na poziomie
istotności p=0,029 zachodzi istotna statystycznie różnica
dla średniej wartości współczynnika C/S pomiędzy
grupami
O i OL. Współczynnik ten dla grupy
doświadczalnej (O) wynosi 450,597±100,829 i jest istotnie
statystycznie niższy w porównaniu do grupy
doświadczalnej leczonej (OL) (525,000±93,220).
Na poziomie istotności p=0,037 istnieje istotna
statystycznie różnica dla średniej wartości współczynnika
C/S pomiędzy grupami O i K. Współczynnik ten dla grupy
doświadczalnej (O) wynosi 450,597±100,829 i jest istotnie
statystycznie niższy w porównaniu do grupy kontrolnej
(K) (570,378±72,540).
Nie
zaobserwowano
natomiast
istotnej
statystycznie (p=0,6) różnicy dla średnich wartości
współczynnika C/S pomiędzy grupami doświadczalną
leczoną (OL) i kontrolną (K).

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Na podstawie zarówno aktualnie uzyskanych, jak
i
opublikowanych
wcześniej
wyników
badań
doświadczalnych, dotyczących zmian konfiguracji serca
pod wpływem przebytego PB stwierdzono, że wszystkie
badane parametry dotyczące badań masy serca w grupach
doświadczalnych uległy zmianie w stosunku do grup
kontrolnych. Warto w tym miejscu podkreślić, że
obserwowane w tych razach wykładniki poszerzenia
i przerostu serca całego pokrywają się z danymi
z piśmiennictwa, dotyczącymi zmian patologicznych

K M=559.23
0.003659
0.601534

Statistical analysis showed that at the level of
significance p=0.029 there is a statistically significant
difference for the mean value of C/S ratio between O and
OL groups. This coefficient for the experimental group (O)
is 450.597±100.829 and is statistically significantly lower
compared to the experimental group subjected to
treatment (OL) (525.000±93.220).
At the level of significance p=0.037 there is
a statistically significant difference for the mean value of
C/S ratio between O and K groups. For the experimental
group (O) this ratio amounts to 450.597±100.829 and is
statistically significantly lower compared to the control
group (K) (570.378±72.540).
However, no statistically significant (p=0.6)
difference was observed for mean C/S values between
treated (OL) and control (K) experimental groups.

DISCUSSION OF RESULTS
On the basis of both the currently obtained and
previously published experimental results concerning
changes in heart configuration under the influence of
a history of PB, it was found that all the parameters studied
in the experimental groups concerning the heart mass
were changed in relation to the control groups. It is worth
emphasising here that the exponents of heart enlargement
and hypertrophy observed in these cases coincide with
literature data concerning pathological changes observed
after PB in humans [6,16,17,18].
Microscopic examination [19] also revealed
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obserwowanych po PB u ludzi [6,16,17,18].
W badaniach mikroskopowych [19] stwierdzono
także zmiany ilościowe; stosunku zrębu do komórek
mięśniowych na rzecz wzrostu udziału procentowego
tkanki łącznej w ścianie obu komór serca po przebytym
urazie ciśnieniowym płuc. Zmianom tym towarzyszył
przerost mięśnia sercowego.
Wyjaśnia to stwierdzony w omawianych
badaniach wzrost udziału masy serca w całkowitej masie
zwierzęcia w porównaniu z takim samym stosunkiem
u zwierząt grupy kontrolnej.
We wcześniejszych badaniach stwierdzono
także, że zastosowanie leczenia hiperbarycznego po
przebytym PB zmniejsza nasilenie zmian w sercu. Do
podobnych
wniosków
prowadzą
aktualnie
przeprowadzone
badania
dotyczące
porównania
wskaźnika C/S. Również w tych badaniach dowiedziono,
że leczenie hiperbaryczne zahamowało wzrost masy serca
(tj. obniżenie wartości C/S). Jest to zgodne z wynikami
poprzednich prac [13,14,20] w których udowodniono, że
zastosowanie leczenia hiperbarycznego w znacznym
stopniu zapobiega powstawaniu zmian wstecznych
w miąższu płucnym po przebytym PB.
W
badaniach
zarówno
aktualnie
prezentowanych, jak i poprzednich udowodniono, że
zastosowanie obecnie rzadko używanych powietrznych
tabel dekompresji leczniczej jest całkowicie wystarczające
dla zahamowania rozwoju zmian w sercu. Można
przypuszczać, że wykorzystanie leczniczych tabel
tlenowych jak na przykład tabela 6A US Navy [21a]
i mieszaninowych czy subsaturowanych [21b] dałoby
jeszcze lepszy efekt terapeutyczny. Niestety zastosowany
model doświadczalny nie pozwolił na zastosowanie
leczenia w atmosferze tlenu. Brak możliwości inhalacji
zwierząt doświadczalnych przez maskę wymuszałby
wypełnienie całej komory tlenem co nie było możliwe ze
względów bezpieczeństwa. Drugą możliwością było
inhalowanie zwierzęcia przez rurkę intubacyjną co
wymuszałoby długotrwałe znieczulenie. Działanie takie
mogłoby równocześnie mieć istotny wpływ na obraz
morfologiczny płuc oraz inne badane parametry. Z tego
powodu zastosowano wyłącznie lecznicze tabele
powietrzne.

WNIOSKI



Przebycie urazu ciśnieniowego płuc wpływa na
masę serca i doprowadza do jej wzrostu.
Zastosowanie leczenia hiperbarycznego istotnie
zmniejsza nasilenie zmian.

Analizy
Statistica 13.

statystyczne

wykonano

quantitative changes with regard to the stromal-to-muscle
cell ratio in favour of an increase in the percentage of
connective tissue in the wall of both heart chambers
following pulmonary barotrauma. These changes were
accompanied by myocardial hypertrophy.
This explains the increase in the proportion of
heart weight in the total weight of the animal compared to
the same ratio in the control group animals found in these
studies.
Earlier studies also showed that the use of
hyperbaric treatment after PB reduces the severity of
lesions in the heart. Similar conclusions are drawn from
the current study on C/S ratio comparison. These studies
have also shown that hyperbaric treatment has inhibited
the increase of heart mass (i.e. reduction of C/S value). This
is in line with the results of previous studies [13,14,20],
which demonstrated that the use of hyperbaric treatment
significantly prevents retrograde changes in the
pulmonary parenchyma following PB.
Both current and previous studies have shown
that the use of presently rarely utilised therapeutic air
decompression tables is completely sufficient to inhibit the
development of lesions in the heart. It can be assumed that
the use of therapeutic oxygen tables such as US Navy Table
[21a] 6A and mix-based or sub-saturated tables [21b]
would give an even better therapeutic effect.
Unfortunately, the experimental model used did not allow
the application of treatment in an oxygen atmosphere.
Lack of the possibility for the experimental animals to
inhale through a mask would necessitate filling the whole
chamber with oxygen, which was not possible for safety
reasons. The second possibility was to ventilate the animal
through an intubation tube, which would have required
long-term anaesthesia. At the same time, such an action
could significantly affect the lung morphology and other
parameters studied. For this reason, only therapeutic air
tables were used.

CONCLUSIONS



Pulmonary barotrauma affects the weight of the
heart and leads to its growth.
Application of hyperbaric treatment significantly
reduces the severity of lesions.

Statistical analyses carried out using the
Statistica 13 package.

pakietem
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OCCURRENCE OF ARRHYTHMIAS AND HEART RATE VARIABILITY DURING DIVING IN

RECREATIONAL DIVERS USING CONTINUOUS ELECTROCARDIOGRAPHIC

OCENA

HOLTER MONITORING

WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA ORAZ ZMIENNOŚCI CZĘSTOŚCI RYTMU SERCA

W CZASIE NURKOWANIA U NURKÓW REKREACYJNYCH NA PODSTAWIE CIĄGŁEJ REJESTRACJI

HOLTEREM EKG
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The aim of the research was to evaluate the occurrence of arrhythmias and heart rate variability during diving in recreational divers. Continuous
electrocardiographic (ECG) Holter monitoring was conducted in a group of 50 divers (age 36,8 ± 8,7). The recorded data included the duration of the dive,
including a period of 60 minutes before the dive and 60 minutes after the dive. Moreover, divers filled in a questionnaire that had been prepared for the
purpose of the study and the psychological tests State-Trait Anxiety Inventory (STAI). The ECG recordings were synchronised with dive computers to correlate
the ECG changes with diving events and analysed for the heart rate, arrhythmias and conduction disorders. The average heart rate was the highest (M=107.34
beats/minute) before diving, and the lowest after diving (M = 102.00 beats/minute). Supraventricular arrhythmias were recorded in nineteen (38%) of the
participants of the study. The number of arrhythmias during diving (M = 14,45) is significantly higher than before (M = 9,93, p < 0,01) and after dive (M = 6,02,
p < 0,05). All results were obtained from the continuous ECG Holter monitoring. It seems that using continuous ECG monitoring in conditions similar to diving
(physical and psychological stress), brings more benefits than traditional, resting electrocardiogram.
Keywords: scuba diving, Holter ECG, electrocardiogram, heart rate, arrhythmias, blood pressure, medical examination.
Celem pracy była ocena występowania zaburzeń rytmu serca oraz ocena zmienności częstości rytmu serca w czasie nurkowania u nurków rekreacyjnych na
podstawie ciągłej rejestracji elektrokardiograficznej (EKG) za pomocą Holtera EKG. Grupę badaną stanowiło 50 mężczyzn (wiek 36,8 ± 8,7 lat). Ochotnikom
wykonano badanie Holter EKG, rejestracja trwała godzinę przed nurkowaniem, w czasie nurkowanie oraz godzinę po nurkowaniu. Ponadto wypełniano
kwestionariusze stworzone na potrzeby badania i testy psychologiczne State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Przeanalizowano zapisy EKG i zestawiono je
z profilami nurkowań podczas, których zostały zarejestrowane. Częstość rytmu serca była najwyższa (M = 107,34 uderzeń/min) przed nurkowaniem,
a najniższa po nurkowaniu (M = 102,00 uderzenia/min). Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca zarejestrowano u dziewiętnastu (38 %) uczestników badań.
Stwierdzono, że liczba zaburzeń rytmu serca w trakcie nurkowania (M=14,45) różni się istotnie od liczby zaburzeń przed nurkowaniem (M=9,93, p < 0,01)
oraz po nurkowaniu (M=6,02, p < 0,05). Powyższe wyniki uzyskano metodą ciągłej rejestracji EKG podczas nurkowania, dlatego wydaje się że ciągła
rejestracja EKG w warunkach zbliżonych do nurkowania (stres fizyczny i psychiczny) przynosi więcej korzyści diagnostycznych niż badanie w spoczynku.
Słowa kluczowe: nurkowanie, holter, EKG, częstość rytmu serca, zaburzenia rytmu serca, ciśnienie tętnicze, badania nurkowe.
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Целью работы является оценка нарушений ритма сердца и оценка перебоев частоты сердечного ритма во время погружения у ныряльщиковлюбителей на основании постоянной электрокардиографической регистрации (ЭКГ) при помощи ЭКГ холтера. В группе испытуемых 50 мужчин
(возраст 36,8 ± 8,7 лет). Добровольцам было выполнено исследование ЭКГ холтер, регистрация длилась один час до погружения, по время ныряния
и один час после всплывания. Также были заполнены анкеты, разработанные для данного исследования и психологические тесты State-Trait Anxiety
Inventory (STAI). Записи ЭКГ проанализированы и сравнены с профилями ныряния, во время которых они были записаны. Частота сердечного
ритма была максимальной (M = 107,34 ударов/мин) перед погружением, а минимальной после погружения (M = 102,00 ударов/мин). Надкамерные
нарушения сердечного ритма зарегистрированы у девятнадцати (38 %) участников исследования. Выявлено, что количество нарушений сердечного
ритма в процессе ныряния (M=14,45) существенно отличается от количества нарушений до ныряния (M=9,93, p <0,01) и после ныряния (M=6,02,
p <0,05). Вышеуказанные результаты получены методом непрерывной регистрации ЭКГ во время ныряния, поэтому кажется, что непрерывная
регистрация ЭКГ в условиях, приближенных к погружению (психический и физический стресс) приносит больше диагностической пользы, чем
исследование в состоянии покоя.
Ключевые слова: ныряние, холтер, ЭКГ, частота сердечного ритма, нарушения сердечного ритма, артериальное давление, обследования
ныряльщиков.
Ziel der Studie war es, das Auftreten von Herzrhythmusstörungen zu beurteilen und die Variabilität der Herzfrequenz bei Tauchgängen von Sporttauchern
auf der Grundlage der kontinuierlichen elektrokardiographischen Aufzeichnung (EKG) mit Holter-EKG zu bewerten. Die Studiengruppe bestand aus 50
Männern (Alter 36,8 ± 8,7 Jahre). Die Freiwilligen wurden mit einem Holter-EKG getestet, die Aufzeichnung dauerte eine Stunde vor, während und eine
Stunde nach dem Tauchgang. Darüber hinaus wurden Fragebögen für die Untersuchung des State-Trait Anxiety Inventory (STAI) und psychologische Tests
erstellt. Die Aufzeichnungen der EKG wurden analysiert und mit den Tauchgangsprofilen, während der sie aufgezeichnet wurden, verglichen. Die
Herzfrequenz war vor dem Tauchgang am höchsten (M = 107,34 Schläge/Min.) und nach dem Tauchgang am niedrigsten (M = 102,00 Schläge/Min.). SAC
wurde bei neunzehn (38%) Probanden erfasst. Die Anzahl der Arrhythmien während des Tauchens (M=14,45) unterschied sich signifikant von der Anzahl
der Arrhythmien vor dem Tauchen (M=9,93, p < 0,01) und nach dem Tauchen (M=6,02, p < 0,05). Die obigen Ergebnisse wurden durch kontinuierliche EKGAufzeichnung während des Tauchgangs erzielt. Daher scheint es, dass eine kontinuierliche EKG-Aufzeichnung unter tauchähnlichen Bedingungen
(körperliche und geistige Belastung) mehr diagnostische Vorteile bringt als ein Test im Ruhezustand.
Schlüsselwörter: Tauchen, Holter, EKG, Herzfrequenz, Arrhythmie, Blutdruck, Tauchtests.
El objetivo del estudio ha sido evaluar la aparición de arritmias cardíacas y valorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante la inmersión en buceadores
recreativos, basándose en el registro electrocardiográfico (ECG) continuo con un Holter ECG. El grupo de estudio estuvo formado por 50 hombres (edad
36,8 ± 8,7 años). A los voluntarios se les conectó un Holter ECG, la grabación se realizó una hora antes, durante y una hora después de la inmersión.
Además, se rellenaron cuestionarios para el estudio y las pruebas psicológicas del State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Se analizaron los registros del ECG
y comparados con los perfiles de inmersión durante los que fueron registrados. El ritmo cardíaco fue el más alto (M = 107,34 ppm) antes de la inmersión
y el más bajo tras la inmersión (M = 102,00 ppm). Se registraron arritmias hiperventriculares en diecinueve (38%) sujetos del estudio. Se confirmó que el
número de trastornos del ritmo cardíaco durante el buceo (M=14,45) difiere significativamente del número de trastornos antes del buceo (M=9,93, p < 0,01)
y después del buceo (M=6,02, p < 0,05). Los anteriores resultados se obtuvieron mediante el registro continuo de ECG durante la inmersión, por lo tanto,
parece que el registro continuo de ECG en condiciones similares a las de la inmersión (estrés físico y mental) aporta más beneficios diagnósticos que las
pruebas en reposo.
Palabras clave: submarinismo, holter, ECG, ritmo cardíaco, arritmia, presión sanguínea, estudios de submarinismo.
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WSTĘP
Liczba osób uprawiających różne formy
nurkowania systematycznie rośnie. Ze względu na
łatwiejszą dostępność, nurkowanie nie jest już
aktywnością
przypisaną
do
grupy
świetnie
wytrenowanych i dokładnie przebadanych osób. Coraz
więcej nurków to osoby starsze, nie rzadko z chorobami
przewlekłymi [1]. Przykładem obrazującym kierunek
zmian sylwetki nurka rekreacyjnego jest fakt, że w grupie
osób, które uległy śmiertelnemu wypadkowi nurkowemu,
otyłość występuje z taką samą częstością jak w populacji
mieszkańców Stanów Zjednoczonych i stanowi ok. 36,5%
[2].
Wiele osób przed rozpoczęciem nurkowania nie
ma świadomości jakich predyspozycji fizycznych
i psychicznych wymaga ten rodzaj aktywności nawet
w formach rekreacyjnych. Polskie prawodawstwo wymaga
od kandydatów na płetwonurków zaświadczenia
zawierającego
orzeczenie
lekarskie
o
braku
przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania lub
oświadczenia, że stan zdrowia pozwala na uprawianie tego
sportu [3]. W tym drugim przypadku kwalifikacja
medyczna polega na wypełnieniu i podpisaniu
kwestionariusza przez kursanta.
Należy przypuszczać, że w grupie nurków, tak jak
w ogólnej populacji, są osoby nieświadome swojego stanu
zdrowia lub takie, które zatajają te informacje
w kwestionariuszach. Co więcej, wiele chorób będących
przeciwwskazaniem do nurkowania może przebiegać
bezobjawowo, dlatego tak ważne są badania kontrolne
i profilaktyczne w kierunku ich wykrycia. Jednym z takich
schorzeń są zaburzenia rytmu serca. Oznacza to
nieprawidłową czynność elektryczną serca, której mogą
towarzyszyć objawy takie jak uczucie kołatania lub
nierównego bicia serca, zawroty głowy, uczucie
duszności, a nawet utrata przytomności. Badaniem
służącym do diagnostyki tego rodzaju zaburzeń
jest elektrokardiografia (EKG). EKG jest wykonywane
w spoczynku lub w formie ciągłej rejestracji
trwającej nieprzerwanie nawet kilka dni, za pomocą
Holtera EKG. Celem badania była ocena występowania
zaburzeń rytmu serca i zmienności częstości rytmu serca
u nurków rekreacyjnych w czasie nurkowanie, a także
godzinę przed i po nurkowaniu.

MATERIAŁ I METODY
Po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o numerze
KB/231/2013, przeprowadzono prospektywne badanie
w grupie 61 nurków wieku 19-63 lata, nurkujących
w suchych skafandrach. Wszyscy wykonywali nurkowania
rekreacyjne,
bez
dekompresji.
W
czasie
nurkowania oddychali powietrzem lub mieszaniną
„nitrox” do 32%. Do analizy włączono 50 zapisów EKG. 8
rejestracji odrzucono ze względu na słabą jakość zapisu, 2
z powodu braku danych dotyczących profilu nurkowego,
1 ze względu na obciążony wywiad medyczny.
Średni wiek nurka wynosił 36,8 lat (SD 8,7),
średni staż nurkowy w latach 8,6 roku (SD 7,4), średnia
liczba godzin spędzonych pod wodą rocznie 136,3 (SD
153,4). Nurkowania odbyły się na głębokości średniej 13,6
m (SD 5,5), średnia widoczność wynosiła 6 m (SD
3 m). Średnia temperatura wody wynosiła 8,3°C (SD 3,9).

INTRODUCTION
The number of divers has been increasing in the
recent years. As a result of growing availability, the group
of those who dive is no longer limited to highly trained
people who have undergone a thorough medical
examination. More and more divers are elderly people,
often affected by chronic diseases [1]. Changes in the
recreational diver’s profile are most clearly depicted by the
fact that among divers who died underwater, the obesity
rate is the same as in the total population of the United
States and amounts to about 36.5% [2].
A lot of people do not realize, before taking up
recreational diving, how demanding this sport is, both
when it comes to required physical as well as psychological
endurance. In Poland, in accordance with the law, the
candidates for divers must undergo either a medical
examination before diving or complete a medical
declaration form and declare no contraindications to
diving [3]. It might be assumed that among divers, like in
the total population, there are people who are unaware of
their real health condition and ones who provide
inaccurate information in medical questionnaires.
Moreover, a number of diseases considered as
contraindication to diving, may have no manifestations.
That is why it is so important to undergo medical
examinations. Among such diseases there are arrhythmias,
which means inaccurate electrical activity of the heart.
Noticeable arrhythmia symptoms may include: irregular
heartbeat, dizziness, shortness of breath and even loss of
consciousness. The basic heart monitoring test to diagnose
arrhythmias is electroardiography (ECG). An ECG can be
performed at rest or as a continuous Holter monitoring,
performed non-stop over a few days. The aim of the
research was to evaluate the occurrence of arrhythmias
and heart rate variability in recreational divers during
diving, an hour before and an hour after the dive.

MATERIAL AND METHODS
Having been granted the permission of the
Bioethics Committee of Warsaw Medical University No.
KB/231/2013, a prospective study in a group of 61 divers
was conducted. The study included males aged 19-63
diving in dry suits. All of them did recreational diving
without decompression. During diving they breathed with
a nitrox mix with up to 32% oxygen. The analysis included
50 ECG records. 8 records were rejected because of poor
quality, 2 because of lack of data concerning the dive
profile, and 1 because of the medical history of the diver.
The mean age of the divers was 36.8 (SD 8.7),
average diving experience in years 8.6 (SD 7.4), average
number of hours underwater a year 136.3 (SD 153.4).
Diving took place at an average depth of 13.6m (SD 5.5),
the mean visibility was 6m (SD 3m), and the mean water
temperature was 8.3°C (SD 3.9).
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Tab. 1

Characteristic of the group.
Charakterystyka badanej grupy.

Age
Diving experience
(age)
number of hours
spent diving (per
year)
Max. depth
Ave. depth
Dive time
Ave.
water
temperature
Min.
water
temperature

N
50

Min.
19,00

Max.
62,00

Avg.
36,7955

SD
8,67656

50

,50

35,00

8,5568

7,39674

50

10,00

800,00

136,3409

153,43978

50
50
50

8
4
25,00

77
27
125,00

29,15
13,57
51,3864

14,665
5,547
19,61397

50

2,6

19,1

8,316

3,9232

50

1,6

25,9

7,255

4,9326

Czas zanurzenia, głębokość i ogólne warunki
nurkowania nie były wystandaryzowane. Uczestnikom
badania wykonano ciągłą rejestrację EKG, za pomocą
trójkanałowego Holtera EKG Oxford DMS 300 - 3A.
Rejestracja obejmowała okres nurkowania (średni czas
nurkowania = 51,4 min, SD=19,6), 60 minutowy okres
poprzedzający nurkowanie i 60 minutowy okres po
nurkowaniu. W celu uzyskania dobrej jakości zapisu, skórę
badanych odpowiednio przygotowano – odtłuszczono,
zdezynfekowano, a w razie konieczności także ogolono.
7 elektrod przyklejano w określonych miejscach, zgodnie
ze schematem zalecanym przez producenta [4].
Rejestrator był umieszczany w prototypowej
wodoodpornej obudowie (Gralmarine, Polska), która była
przewieszona w specjalnym pokrowcu przez ramię
nurków, nie przeszkadzała w przemieszczaniu się pod
wodą.
Komputery
nurkowe,
w
które
byli
wyposażeni badani, oraz wspomniany rejestrator były ze
sobą zsynchronizowane, w celu jednoczesnej analizy
zapisu EKG oraz profilu nurkowania i ewentualnych
wydarzeń pod wodą. Analizy zapisów EKG dokonano przy
pomocy programu Oxford dedykowanego do urządzenia.
Oceniano zmienność częstości rytmu serca w czasie
pomiarów oraz
występowanie
nadkomorowych
i komorowych zaburzeń rytmu serca oraz zaburzeń
przewodzenia. Czas nurkowania został podzielony na dwa
równe okresy.
Przed nurkowaniem każdy badany miał
wykonany pomiar ciśnienia tętniczego oraz uzupełniał
stworzoną na potrzeby badania ankietę. Pytano o choroby
przewlekłe, leki stosowane na stałe, palenie papierosów,
masę ciała oraz regularną aktywność fizyczną, oceniając na
jej podstawie poziom wytrenowania. Ponadto o staż
nurkowy w latach oraz średnią ilość godzin spędzonych
pod wodą rocznie. Uzupełniano kwestionariusz
psychologiczny State-Trait Anxiety Inventory (STAI) X1
celem oceny poziomu lęku, jako stanu, w okresie
poprzedzającym nurkowanie. Nurkowie szacowali też
poziom trudności nurkowania, przed jego wykonaniem. Po
nurkowaniu badani ponownie wypełniali kwestionariusz
STAI X1, oceniający poziom lęku jako stanu po nurkowaniu
oraz kwestionariusz STAI X2, który służy do oceny lęku
jako cechy. Oceniano subiektywnie komfort termiczny
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Dive time, depth, and general conditions of diving
were not standardised. The divers’ ECGs were constantly
recorded with a tree-channel DMS 300-3A Holter. The
recorded data included the duration of dive (mean time of
dive = 51.4 min, SD = 19.6), and a period of 60 minutes
before the dive and 60 minutes after the dive. In order to
obtain good quality records, the skin of the divers was
prepared – cleaned, disinfected and shaved if necessary.
7 electrodes were attached in selected regions in line with
the pattern recommended by the producer [4].
For the purpose of this study the recorder was
placed in a waterproof casing made free-of-charge by
GRALmarine, a diving equipment producer. The divers
hung the casing across their shoulders when diving. There
were no difficulties in diving with the device. Dive
computers and the recorder were synchronised in order to
analyse both the dive profile and potential underwater
incidents as well as the ECG recordings. The latter were
analysed with the Oxford program dedicated to the device.
The heart rate variability and supraventricular and
ventricular arrhythmias as well as conduction disorders
were evaluated. Dive time was divided into two equal
halves.
Before diving, every diver had their blood
pressure checked; they also filled in the questionnaire that
had been prepared for the purpose of the study. The
subjects were asked about their chronic diseases, regularly
taken medications, if they smoked, body weight and
regular physical activity. Based on this information, the
degree of training was evaluated. There were also
questions about diving experience (in years) and number
of hours spent diving per year. Moreover, the State-Trait
Anxiety Inventory (STAI) X1 questionnaire which assessed
anxiety levels before diving was filled in. The divers also
assessed the level of difficulty of the dive they were to
perform. After diving, the STAI X1 questionnaire,
evaluating anxiety levels after diving, was again filled in.
Thermal comfort during the dive (using 10 points scale)
and the level of trait anxiety in the STAI 2 questionnaire
were also assessed. The recorded data included the mean
depth and maximum depth, duration of dive, visibility,
water temperature and stressful underwater situations,
defined as every unexpected event causing stress and/or
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podczas nurkowania (przy pomocy 10 punktowej skali).
Odnotowywano głębokość średnią i maksymalną, czas
nurkowania, widoczność, temperaturę wody oraz sytuacje
stresowe pod wodą. Zdefiniowano je jako każde
niespodziewane zdarzenie pod wodą wymagające
dodatkowego wysiłku i/lub budzące niepokój nurka.
Do analizy statystycznej użyto programu SAS 9.
Do analizy prób niezależnych, tj. do oceny różnic między
grupami w zależności od doświadczenia nurka
(określonego na podstawie posiadanych uprawnień) użyto
testu U Manna –Whitneya dla prób niezależnych. Za
pomocą analizy korelacji Pearsona zweryfikowano
związek pomiędzy wartościami wysokości tętna
a następującymi zmiennymi: średnia głębokość
nurkowania, średnia temperatura wody, staż nurkowy (w
latach), liczba godzin spędzanych pod wodą w ciągu roku
oraz poziom wytrenowania nurka. Analogiczne związki
wyznaczono względem występowania zaburzeń rytmu
serca w czasie nurkowania. Test t Studenta dla prób
zależnych wykorzystano do porównania średniej wartości
tętna w dwóch połowach nurkowania. Do oceny częstości
występowania zaburzeń rytmu serca oraz do oceny
częstości rytmu serca przed nurkowaniem, w trakcie i po
nim użyto testu nieparametrycznego Friedmana dla prób
zależnych.

required effort.
Statistical analysis was based on SAS 9. In order
to analyse independent samples, i.e. to assess differences
between groups depending on the diver’s experience
(related to their qualifications) the Mann-Whitney U test
was applied. The Pearson correlation coefficient was used
to verify the correlation of the heart rate and occurrence of
arrhythmias during diving with the following variables:
mean depth, mean water temperature, diving experience
(in years), number of hours spent diving per year, and the
level of qualifications. Similar correlations with regard to
arrhythmias during diving were calculated. The Student’s
t-test for dependent samples was used to compare the
mean heart rate in two halves of the dive. The nonparametric Friedman’s test for dependent samples was
used to assess the occurrence of arrhythmias and the heart
rate before, during and after diving.

RESULTS

WYNIKI
Tab. 2

Mean heart rate before, during and after dive.
Wartości tętna przed, w trakcie i po nurkowaniu.

Before
diving
During
diving
After
diving

N

Min.

Max.

Ave.

SD

Skewness

Statistics

Statistics

Statistics

Statistics

Statistics

Statistics

Standard
error

Statistics

Standard
error

50

84,32

139,06

107,34

12,76

,510

,357

,344

,702

50

80,15

140,06

105,15

13,30

,023

,357

,064

,702

50

82,13

157,85

102,00

14,90

1,574

,357

3,577

,702

CZĘSTOŚĆ RYTMU SERCA (TĘTNO)
Analizowano średnią częstość rytmu serca
i porównywano pomiędzy okresami
- przed
nurkowaniem, w trakcie i po nurkowaniu. Tętno przed
nurkowaniem w badanej próbie było najwyższe
(M = 107,34), a po nurkowaniu najniższe (M = 102,00).
Wystąpiła statystycznie istotna różnica w średniej
wartości tętna między tymi okresami (p < 0,05). Wartość
tętna w trakcie nurkowania okazała się mieć istotny,
ujemny związek z długością stażu nurkowego (r = -0,31
(p ≤ 0,05) – im dłuższy staż nurkowy osób badanych, tym
niższe średnie wartości tętna w trakcie nurkowania. Nie
wykazano związku wartości tętna w trakcie nurkowania
z następującymi zmiennymi: średnia głębokość
nurkowania, średnia temperatura wody oraz liczba godzin
spędzanych pod wodą rocznie. Na poziomie istotności

Kurtosis

HEART RATE (HR)
The analysis included the mean heart rate, which
was compared for three periods – before, during and after
diving. The heart rate in the analysed sample was the
highest (M = 107.34) before diving, and the lowest
(M = 102.00) after diving. There appeared a statistically
significant difference of the mean heart rate between these
periods (p < 0.05). There was a significant negative
correlation between the heart rate during diving and the
experience of the diver at the level of r = -0.31 (p = 0.05) –
the more years of diving, the lower mean heart rate during
diving. No correlation was shown between the heart rate
during diving and the following variables: mean depth,
mean water temperature, number of diving hours per year.
Statistically significant differences were found between
the mean heart rate in two halves of diving. In the second
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statystycznej (p ≤ 0,05) wykazano, że średnia wartość
tętna w drugiej połowie nurkowania była wyższa
(M = 109,16, SD = 12,81) od średniego tętna w pierwszej
połowie nurkowania (M = 101,33, SD = 14,88) .

half it was higher (M = 109.16, SD = 12.81) than the mean
heart rate in the first half (M = 101.33, SD = 14.88).

Tab. 3

Mean HR in two halves of the dive.
Wartości tętna w I i II połowie nurkowania.

Mean HR in first half
Mean HR in second half

ZABURZENIA RYTMU SERCA
Nadkomorowe
zaburzenia
rytmu
serca
zarejestrowano u dziewiętnastu (38%) uczestników
badań. We wszystkich przypadkach były to pojedyncze
pobudzenia nadkomorowe. Nie zarejestrowano innych
arytmii nadkomorowych. Komorowe zaburzenia rytmu
stwierdzono u dwunastu badanych (24%). U dziesięciu
z nich występowały pojedyncze dodatkowe pobudzenia
komorowe. U dwóch osób zarejestrowano znaczną
liczbę ekstrasystolii komorowych (VE) - 203 u jednego
i 1103 u drugiego.
U jednego badanego zarejestrowano ponadto
trzy epizody bigeminii komorowej i jeden epizod
nieutrwalonego częstoskurczu komorowego składającego
się trzech pobudzeń. Na podstawie przeprowadzonych
analiz stwierdzono, że liczba zaburzeń rytmu serca
w trakcie nurkowania (M =14,45) różni się istotnie od
liczby zaburzeń przed nurkowaniem (M = 9,93, p < 0,01)
oraz po nurkowaniu (M = 6,02, p < 0,05).
W większości przypadków były to pojedyncze
ekstrasystolie nadkomorowe. Nie stwierdzono istotnych
różnic w występowaniu zaburzeń rytmu serca w okresach
przed i po nurkowaniu. U żadnego z nurków nie
zarejestrowano zaburzeń przewodzenia. Nie stwierdzono
istotnych statystycznie związków pomiędzy zaburzeniami
rytmu serca, a średnią głębokością w trakcie nurkowania,
średnią temperaturą wody, doświadczeniem nurka oraz
liczbą godzin spędzonych na nurkowaniu rocznie.
Nie uzyskano istotnych statystycznie zależności
między wynikami testu STAI przed i po nurkowaniu (X-1
i X-2), a częstością rytmu serca w żadnym z okresów
badań. Nie stwierdzono zależności pomiędzy wynikami
testu STAI, a wartościami ciśnienia tętniczego mierzonego
przed i po nurkowaniu. U jednego uczestnika badań
rozpoznano nadciśnienie tętnicze wg obowiązujących
kryteriów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
[5].

DYSKUSJA
Częstość rytmu serca jest kontrolowana poprzez
autonomiczny układ nerwowy składający się z część
współczulnej, która powoduje wzrost tętna i jest
aktywowana w czasie wysiłku lub silnych emocji oraz
przywspółczulnej, której pobudzenie skutkuje spadkiem
tętna [6].
Zmienność częstości rytmu serca jest
wypadkową działania obu części autonomicznego układu
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ARRHYTHMIAS
Supraventricular arrhythmias were recorded in
nineteen (38%) of the participants of the study. In all cases,
there were single supraventricular extrasystoles. No other
supraventricular arrhythmias were observed. Ventricular
arrhythmias were found in twelve divers (24%), out of
whom ten manifested single ventricular extrasystoles
(VE). In two divers a considerable number of VE were
recorded - 203 in one diver and 1103 in the other.
Additionally, in one of the divers 3 episodes of
ventricular bigeminy were observed, as well as one
episode of non-sustained ventricular tachycardia with
three contractions. On the basis of the conducted analyses,
it was established that the number of arrhythmias during
diving (M = 14.45) significantly differed from the number
of arrhythmias before diving (M = 9.93, p < 0.01) and after
diving (M = 6.02, p < 0.05).
In most cases these were single supraventricular
extrasystoles. No significant differences were found
between arrhythmias before and after diving. There were
no conduction disorders in the studied group. No
significance was determined in the analysis of the impact
of such factors as the mean depth during diving, mean
water temperature, diver’s experience and number of
diving hours per year on the occurrence of arrhythmias
during diving.
No statistically significant correlations were
found between STAI test results before and after diving
(X-1 and X-2) and the heart rate in any of the analysed
periods. No correlation was found between STAI test
results and blood pressure values measured before and
after diving. In one participant of the study hypertension
was diagnosed according to the European Society of
Cardiology (ESC) guidelines [5].

DISCUSSION
The heart rate (HR) is controlled by the
autonomic nervous system comprised of the sympathetic
division, which increases the HR and is activated during
physical activity or strong emotions, and the
parasympathetic division, whose activation results in
a decrease in the HR [6].
Variability of the heart rate is a result of the
activity of both divisions. However, underwater, the
situation is more complicated, there are additional
responses which do not occur on land, such as
centralisation of the circulation caused by an increased
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nerwowego. Pod wodą sytuacja jest nieco bardziej
skomplikowana,
występują
dodatkowo
odruchy
wywołane zanurzeniem ciała pod wodą takie jak
centralizacja krążenia i odruch na zanurzenie [7,8,9].
Istotnym czynnikiem wpływającym na pracę serca jest
stan gospodarki wodno-elektrolitowej [10].
Z tym czynnikiem mamy do czynienia podczas
nurkowania w suchych skafandrach, gdy nurek
jest narażony na przegrzanie, skutkujące poceniem się
jeszcze przed wejściem do wody, ale również w trakcie
samego nurkowania, gdy ciepło wydziela się na skutek
wysiłku fizycznego. Gospodarka wodno-elektrolitowa
nurków bywa także często zaburzona świadomie, poprzez
ograniczanie ilości płynów przyjmowanych przed
nurkowaniem w celu ograniczenia diurezy. Wyniki badań
wskazały, że średnia częstość rytmu serca pod wodą jest
niższa niż w okresie przed nurkowaniem, ale wyższa niż po
nurkowaniu. Przed wejściem do wody nurek musi
przygotować i przenieść ciężki sprzęt, a więc wykonać
wysiłek fizyczny, który niewątpliwie powoduje wzrost
tętna [11].
Ponadto,
szczególnie
u
nurków
z mniejszym doświadczeniem, przed nurkowaniem
występują większe emocje, które mogą powodować
przyspieszenie rytmu serca. Wysiłek fizyczny i pobudzenie
emocjonalne w czasie nurkowania mogą także być
czynnikami powodującymi wzrost częstości rytmu serca
[11]. Z drugiej strony, w wyniku oziębienia twarzy
dochodzi do pobudzenia układu przywspółczulnego [8], co
skutkuje bradykardią i skurczem obwodowych naczyń
tętniczych, a to prowadzi do centralizacji krążenia
i wzrostu ciśnienia tętniczego [7,12-14].
Niniejsze badania wskazały, że w drugiej połowie
nurkowania średnie wartości tętna były wyższe niż
w pierwszej połowie nurkowania. Bosco i wsp.
zaobserwowali natomiast zwolnienie częstości rytmu
serca pod koniec nurkowania [15]. Można przypuszczać, że
zaobserwowany wzrost tętna w drugiej części nurkowania
wynikał z faktu, iż osoby badane deklarowały komfort
termiczny podczas nurkowania, ocena tego czynnika
wynosiła średnio 8 pkt na 10. Wszyscy badani nurkowali
w suchych skafandrach i nie zgłaszali objawów
wychłodzenia, które mogłoby mieć wpływ na wystąpienie
bradykardii [9].
Prawdopodobnym czynnikiem uzasadniającym
taki wynik mógł być także profil nurkowań realizowany
podczas badań - pod koniec nurkowania, nurkowie musieli
wpław wrócić do miejsca rozpoczęcia nurkowania, co
wiązało się z dodatkowym wysiłkiem fizycznym.
Czynnikiem wpływającym na różnice w średnich
wartościach tętna mógł być także stan gospodarki wodnoelektrolitowej, jednakże nie była to badana przez nas
zmienna. Niższe wartości tętna u bardziej doświadczonych
nurków wynikały prawdopodobnie m.in. z lepszego
wytrenowania i koordynacji ruchowej oraz z mniejszego
nasilenia emocji podczas nurkowania.
Nurkowie z większym doświadczeniem, lepiej
radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz lepiej rozwiązują
problemy pod wodą [16]. Najniższe wartości
tętna zaobserwowano w okresie bezpośrednio po
nurkowaniu. Wysiłek w tym okresie związany był jedynie
z wyniesieniem sprzętu nurkowego na brzeg lub na łódź.
Następnie większość
badanych
odpoczywała
po
nurkowaniu. W tym okresie emocje nie miały już
prawdopodobnie wpływu na częstość rytmu serca.
W badanej grupie, u dwóch z nurków zarejestrowano
znaczną ilość komorowych zaburzeń rytmu serca, które

pressure and a response to being submerged in water
[7,8,9]. Definitely, an important factor which has an impact
on the heart is the water-electrolyte balance [10].
Divers who use dry suits can suffer from
overheating and can sweat before entering the water but
also during diving, as it is a physically exhausting activity.
Additionally, such divers consciously limit the liquids
intake before diving to decrease diuresis. Our study
showed that the mean underwater HR is lower than before
diving and higher than after diving. Before the dive, the
diver has to prepare and move his heavy equipment, that
is make physical effort which undoubtedly increases the
HR [11].
Moreover, especially less experienced divers get
more tense before diving, which may lead to an increased
HR. During diving, the HR is also affected by the physical
effort related to the very activity of diving and emotions
accompanying it [11]. On the other hand, the
parasympathetic division is activated because the face is
cooled [8], which results in bradycardia and contraction of
peripheral arteries, which in turn leads to centralisation of
the circulation and increased blood pressure [7,12-14].
In the current study, we observed that mean
values of the HR were higher in the second half of the dive.
In contrary, Bosco G. et al. noticed a lowered HR at the end
of a dive [15]. The result of this study may be related to the
sustained thermal comfort during diving, assessed in the
questionnaire at 8 out of 10. All divers had dry suits,
neither of them reported hypothermia which could induce
bradycardia [9].
It is possible there are other factors which have
effect on the result, yet the most probable one in the case
of our study is the dive profile – at the end of the dive the
subjects usually had to come back to the place where they
had started, so they had to make physical effort. Another
factor that influences differences in the mean HR level is
also the water-electrolyte balance, however, this was not
analysed in the study as a variable. Lower HR values in
more experienced divers result most probably from,
among others, a better level of skills and motor
coordination as well as less intense emotions during
diving.
More experienced divers are better at dealing
with difficult situations and solving problems underwater
[16]. The lowest HR values were observed in the period
directly after diving. Physical effort during this time was
related solely to transporting the equipment to the shore
or onto the boat. Then most divers rested after the dive and
emotions most probably no longer affected their HR. In our
group, two divers were found to have a significant number
of ventricular arrhythmias, which required further
diagnostics and possible treatment. What is important,
these divers had not reported any symptoms before. This
result is not statistically significant, yet it may have
considerable clinical importance, especially in conditions
such as staying underwater.
The latest 2017 Diving Alert Network (DAN)
report on non-fatal diving accidents states that 1% of
diving accidents were caused by arrhythmias, while 3% by
loss of consciousness [2]. It is worth emphasising that
detecting arrhythmias is not always possible and obvious,
especially in patients who do not manifest any symptoms,
because a disturbed HR does not have to occur
continuously. The normal result of resting ECG does not
exclude arrhythmia [17].
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wymagają dalszej diagnostyki i ewentualnie leczenia. Co
ważne, nurkowie ci nie odczuwali żadnych dolegliwości.
Wynik ten mimo, że nieistotny statystycznie, może mieć
duże znaczenie kliniczne, zwłaszcza w warunkach
działania pod wodą. Zaburzenia rytmu serca są jedną
z przyczyn nagłych utrat przytomności, co pod wodą
stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.
Z najnowszego raportu Divers Alert Network
(DAN) z 2017 r. na temat wypadków nurkowych nie
zakończonych zgonem wynika, że 1% wypadków
nurkowych był spowodowany arytmią, a 3% utratą
przytomności [2]. Warto podkreślić, że wykrycie zaburzeń
rytmu serca nie zawsze jest łatwe i oczywiste, zwłaszcza
u pacjentów bezobjawowych, ponieważ zaburzenia rytmu
nie występują permanentnie, a prawidłowy wynik
spoczynkowego EKG nie wyklucza okresowego
występowania zaburzeń rytmu serca [17].

WNIOSKI
Doświadczeniu
nurkowemu
towarzyszą
pożądane zmiany adaptacyjne w postaci zmniejszenia
częstości rytmu serca w czasie nurkowania.
U 6% badanych w czasie nurkowania wykryto
zaburzenia rytmu serca potencjalnie niebezpieczne dla ich
zdrowia i życia. Na tej podstawie potrzeba wykonywania
dokładnych badań dopuszczających do nurkowania
wydaje się w pełni uzasadniona.
Powyższy wynik uzyskano metodą ciągłej
rejestracji EKG podczas nurkowania, dlatego wydaje się, że
ciągła rejestracja EKG w warunkach zbliżonych do
nurkowania (stres fizyczny i psychiczny) przynosi więcej
korzyści diagnostycznych niż kilkudziesięciosekundowe
spoczynkowe
badanie
EKG.
Należy
rozważyć
wprowadzenie badania Holterem EKG jako metodę oceny
stanu zdrowia przy kwalifikacji do nurkowania.
Niniejsze badania miały charakter pilotażowy,
ale uzyskane wyniki stworzyły istotne przesłanki do ich
kontynuowania w szerszym aspekcie i w oparciu o badania
większej populacji płetwonurków.

CONCLUSIONS
The more experienced the diver, the better
adaptive changes such as lower mean heart rate during
diving are observed.
In 6% of the tested divers a significant number of
ventricular arrhythmias, a potentially life-threatening
condition, were found. In the light of these results, it looks
as if more detailed medical examination before diving is
needed.
All data were obtained from continuous ECG
Holter monitoring. It seems that continuous ECG
monitoring in conditions similar to these during diving
(physical and psychological stress) brings more benefits
than the standard ECG conducted at rest, lasting just
several dozen seconds. Continuous ECG Holter monitoring
should be considered as a part of the examination required
before being allowed to dive.
This was a pilot study, but analysing the obtained
data, it seems that further research within a larger
population is needed.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Harmful biological factors accumulated in the ambient atmosphere are a very important and increasingly recognised problem of both occupational medicine
and public health. The quantitative and qualitative assessment of harmful biological agents in the working environment is a very important element of the
exposure assessment and therefore of an assessment of workers' health risks. In 2018, a pilot study on the microbiological quality of air was carried out at
two facilities of the Polish Navy.
Keywords: work environment, air contamination, risk assessment.
Biologiczne czynniki szkodliwe zgromadzone w otaczającej nas atmosferze stanowią bardzo ważny i coraz częściej zauważany problem zarówno medycyny
pracy, jak i zdrowia publicznego. Ocena ilościowa i jakościowa szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy jest bardzo ważnym elementem
oceny narażenia, zatem i oceny ryzyka zdrowotnego pracowników. W roku 2018 wykonaliśmy badanie pilotażowe jakości mikrobiologicznej powietrza na
terenie dwóch obiektów Marynarki Wojennej RP.
Słowa kluczowe: środowisko pracy, zanieczyszczenie powietrza, ocena ryzyka.
Биологически вредные факторы, накопленные в окружающей нас атмосфере, является очень важной и все более заметной проблемой как
медицины труда, так и системы здравоохранения. Качественная и количественная оценка вредных биологических факторов в рабочей среде
является очень важным элементом оценки подверженности и риска для здоровья работников. В 2018 году мы провели пилотное исследование.
микробиологического качества воздуха на территории двух объектов морской пехоты РП.
Ключевые слова: рабочая среда, загрязнение воздуха, оценка риска.
Biologische Schädigungsfaktoren, die sich in der Atmosphäre um uns herum ansammeln, sind ein sehr wichtiges und zunehmend anerkanntes Problem
sowohl der Arbeitsmedizin als auch der öffentlichen Gesundheit. Die quantitative und qualitative Bewertung schädlicher biologischer Arbeitsstoffe in der
Arbeitsumgebung ist ein sehr wichtiges Element der Expositionsbewertung und damit der Gesundheitsrisiken für die Arbeitnehmer. Im Jahr 2018 führten wir
eine Pilotstudie über die mikrobiologische Qualität der Luft in zwei Einrichtungen der polnischen Marine durch.
Schlüsselwörter: Arbeitswelt, Luftverschmutzung, Risikobewertung.
Los agentes biológicos negativos acumulados en la atmósfera que nos rodea son un problema muy importante y cada vez más reconocido tanto de medicina
laboral como de salud pública. La evaluación cuantitativa y cualitativa de los agentes biológicos negativos en el entorno laboral es un elemento muy
importante de la evaluación de la exposición y, por consiguiente, de los riesgos para la salud de los trabajadores. En 2018 realizamos un estudio piloto sobre
la calidad microbiológica del aire en dos instalaciones de la Marina de Guerra Polaca.
Palabras clave: ambiente de trabajo, contaminación del aire, evaluación de riesgos.
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INTRODUCTION

WSTĘP
Wraz z rozwojem cywilizacji stan czystości
powietrza atmosferycznego, a także powietrza
w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywają
ludzie, stale drastycznie się pogarsza. W powietrzu
atmosferycznym znajduje się wiele składników
tworzących zanieczyszczenia. Jednym z elementów
mających istotny wpływ na jakość powietrza są
zanieczyszczenia biologiczne, tworzące bioareozol,
w skład którego wchodzą: zarodniki grzybów, pyłki roślin,
bakterie i wirusy. Ocena zanieczyszczenia powietrza
szkodliwymi czynnikami biologicznymi jest problemem
istotnym z uwagi na zdrowie ludzi [1,2,3].
Wspólnota Europejska wydała Dyrektywę
2000/54/WE, która dotyczy ochrony pracowników przed
ryzykiem związanym z narażeniem na czynniki
biologiczne w miejscu pracy. Dyrektywa określa obowiązki
pracodawcy w zakresie ochrony pracowników przed
narażeniem na czynniki biologiczne, zawiera klasyfikację
czynników biologicznych, które stanowią zagrożenie
w miejscu pracy oraz opisuje środki bezpieczeństwa
i miejsca, gdzie narażenie na czynniki biologiczne jest
szczególnie niebezpieczne. W związku z możliwością
wystąpienia szkodliwych czynników biologicznych
w powietrzu wewnętrznym konieczna jest jakościowa
i ilościowa kontrola poziomu mikrobiologicznego
zanieczyszczenia powietrza [2]. W roku 2018
wykonaliśmy
badanie
pilotażowe
jakości
mikrobiologicznej powietrza na terenie dwóch obiektów
Marynarki Wojennej RP.

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z OBECNOŚCI
ZANIECZYSZCZEŃ BIOLOGICZNYCH W POWIETRZU
Biologiczne czynniki szkodliwe zgromadzone
w otaczającej nas atmosferze stanowią bardzo ważny
i coraz częściej zauważany problem zarówno medycyny
pracy, jak i zdrowia publicznego. Ocena ilościowa
i jakościowa szkodliwych czynników biologicznych
w środowisku pracy jest bardzo ważnym elementem oceny
narażenia, zatem i oceny ryzyka zdrowotnego
pracowników. Narażenie na czynniki biologiczne
w środowisku zawodowym i pozazawodowym jest
powszechne i często prowadzi do wystąpienia wielu
niekorzystnych skutków zdrowotnych, poczynając od
prostych podrażnień i dolegliwości, przez reakcje
alergiczne, aż do wystąpienia infekcji, chorób zakaźnych
i reakcji toksycznych. Najpowszechniejsze zagrożenie
w środowisku pracy biologiczne czynniki szkodliwe
stwarzają jako składniki bioaerozoli, które przenoszone
drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową
wnikają do organizmu przez układ oddechowy [4,5].
Większość problemów zdrowotnych, związanych
z jakością powietrza w miejscu pracy, wiąże się
z narażeniem na grzyby pleśniowe, które stanowią ok. 70%
całkowitej mikroflory powietrza w pomieszczeniach
zamkniętych. Grzyby pleśniowe są częstą przyczyną alergii
u ludzi, prowadzącą do alergicznego nieżytu nosa,
zapalenia spojówek i rozwoju astmy, a także nieżytów
przewodu pokarmowego. Wiele grzybów, które
znajdujemy w powietrzu z rodzajów Aspergillus,
Penicilinum, Fusarium czy Stachybotrys ma właściwości
toksynotwórcze. Istnieje wiele przesłanek, że mikotoksyny
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With the development of civilisation, the state of
cleanliness of atmospheric air, as well as the air in enclosed
spaces where people live, is constantly drastically
deteriorating. The atmospheric air contains numerous
components that create pollution. One of the elements
having a significant impact on the air quality are biological
pollutants, forming bioareosol, which includes: fungal
spores, pollen, bacteria and viruses. The assessment of air
pollution by harmful biological agents is an important
problem for human health [1,2,3].
The European Community issued Directive
2000/54/EC, which deals with the protection of workers
from risks related to exposure to biological agents at work.
The Directive, which sets out the employer's obligations
with regard to the protection of workers from exposure to
biological agents, includes a classification of biological
agents that pose a risk in the workplace and describes
safety measures and places where exposure to biological
agents is particularly dangerous. Due to the possibility of
an occurrence of harmful biological agents in indoor air,
a qualitative and quantitative control of the level of
microbiological air pollution is necessary [2]. In 2018, we
conducted a pilot study on the microbiological quality of
air in two facilities of the Polish Navy.

HAZARDS ARISING FROM THE PRESENCE
OF BIOLOGICAL POLLUTANTS IN THE AIR
Biological harmful factors accumulated in the
atmosphere around us are a very important and an
increasingly recognised problem of both occupational
medicine and public health. The quantitative and
qualitative assessment of harmful biological agents in the
working environment is a very important element of the
exposure assessment and therefore of workers' health
risks. Exposure to biological agents in the occupational and
non-occupational environment is common and often leads
to a wide range of adverse health effects, from simple
irritations and ailments to allergic reactions and the
occurrence of infections, infectious diseases and toxic
reactions. The most common hazard in the working
environment is posed by biological harmful agents as
components of bioaerosols, which are airborne or air-drop
transmitted and penetrate the body through the
respiratory system [4,5].
Most health problems related to air quality in the
workplace are associated with exposure to mould, which
accounts for about 70% of the total indoor air microflora.
Moulds are a common cause of allergies in humans, leading
to allergic rhinitis, conjunctivitis and asthma, as well as
gastrointestinal infections. Many of the fungi we find in the
air from the genera Aspergillus, Penicilinum, Fusarium or
Stachybotris have toxigenic properties. There are many
indications that mycotoxins and volatile metabolites of
fungi may be the cause of the disease referred to as
"chronic fatigue syndrome". [6,7,8] Bacteria generally
make up 19-26% of the microflora in buildings. Most
bacteria do not pose a health risk at low concentrations of
these microorganisms in the air, but some have
pathogenic, allergenic or toxic properties even in small
quantities. Ventilation and air-conditioning systems are
conducive to the growth of Legionella bacteria, which can
cause legionellosis or Pontiac fever.
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i lotne metabolity grzybów mogą być przyczyną jednostki
chorobowej określanej terminem ”zespołu chronicznego
zmęczenia” [6,7,8]. Bakterie stanowią na ogół 19-26%
mikroflory powietrza w budynkach. Większość bakterii nie
stanowi zagrożenia zdrowotnego przy niskich stężeniach
tych mikroorganizmów w powietrzu, ale niektóre
wykazują właściwości chorobotwórcze, alergizujące lub
toksyczne nawet w niewielkich ilościach. W instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych istnieją sprzyjające
warunki do rozwoju bakterii z rodzaju Legionella, które
mogą być przyczyną legionellozy lub gorączki Pontiac.
Cząstki biologiczne zawieszone w powietrzu
mogą być bezpośrednią przyczyną alergii, astmy, i wielu
innych chorób [9]. Wśród chorób, których czynniki
etiologiczne przenoszone są drogą powietrzną, można
wymienić:

wirusowe: odra, ospa wietrzna, grypa,
mononukleoza, różyczka, świnka (zapalenie
przyusznic),
półpasiec,
zapalenie
opon
mózgowych,

bakteryjne: zapalenie oskrzeli i płuc, nieżyty nosa
i oskrzeli; gruźlica płuc, błonica, krztusiec,
płonica, promienica płuc,

grzybicze: aspergiloza płuc (kropidlakowa
grzybica płuc), mukormikoza płuc, kryptokokoza
płuc, grzybica oskrzeli, geotrychoza płuc,
grzybicze zapalenie płuc, grzybica opłucnej i inne
[6,10].
Należy zwrócić uwagę na fakt, że zagrożenie
stwarza nie tylko obecność w powietrzu drobnoustrojów
chorobotwórczych
czy
toksyn
pochodzenia
mikrobiologicznego, ale również nadmierna ilość
drobnoustrojów saprofitycznych, szczególnie jeśli ich
skład jest mało zróżnicowany i dominują organizmy
jednego gatunku [11,12,13].

ŹRÓDŁA BIOAREOZOLU
Drobnoustroje
w
powietrzu
występują
najczęściej w postaci bioareozoli, czyli zawieszonych
w powietrzu drobnych cząsteczek cieczy, kurzu
pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego,
w których mogą znajdować się zarodniki i konidia grzybów
oraz bakterie i ich przetrwalniki [3]. Wśród szkodliwych
czynników biologicznych znajdujących się w powietrzu
można wyróżnić:

Drobnoustroje wywołujące choroby zakaźne
i inwazyjne – wirusy, bakterie, grzyby.
Opublikowane wyniki wskazują na obecność
w próbach powietrza grzybów z rodzajów:
Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, a także
drożdżaków z rodzaju Candida. Mikroflora
bakteryjna jest uboższa i dominują w niej
bakterie Gramdodatnie (Micrococcus spp.,
Staphylococcus spp., Bacillus spp.) [1,5,6].

Alergeny biologiczne – mikroskopijne cząstki
roślinne i zwierzęce. Wśród składników
bioaerozolu można wyróżnić pyłki kwiatowe,
szczątki roślin, łupież zwierzęcy, cząsteczki
pochodzące ze złuszczenia się naskórka u ludzi
oraz zwierząt.

Toksyny biologiczne – występowanie niektórych
gatunków bakterii i grzybów wiąże się także
z obecnością w powietrzu immunotoksycznych
substancji
wytwarzanych
przez
te
mikroorganizmy, do których należą:

Biological particles suspended in the air may be
a direct cause of allergies, asthma, and many other diseases
[9]. Diseases, whose aetiological factors are transmitted
through the air, include:

viral:
measles,
chickenpox,
influenza,
mononucleosis, rubella, mumps (parotitis),
herpes, meningitis,

bacterial: bronchitis and pneumonia, rhinitis;
lung tuberculosis, diphtheria, pertussis, scarlet
fever, actinomycosis,

fungal: aspergillosis of the lungs, lung
mucorrhiza, lung cryptococcosis, bronchial
mycosis, lung geotrichosis, fungal pneumonia,
pleural mycosis and other [6,10].
Attention should be paid to the fact that it’s not
only the presence of pathogenic micro-organisms or toxins
of microbiological origin in the air that are a threat, but also
an excessive amount of saprophytic micro-organisms,
especially if their composition is non-diverse and they are
dominated by organisms of a single species [11,12,13].

SOURCES OF BIOAEROSOL
Microorganisms in the air most often occur in the
form of bioareosols, i.e. suspended in the air on tiny
particles of liquids, or dusts of plant, animal or mineral
origin, which may contain spores and conidia of fungi, as
well as bacteria and their spores [3]. Among harmful
biological factors present in the air we can distinguish:

Microorganisms causing infectious and invasive
diseases - viruses, bacteria, fungi. Published
results indicate the presence of fungi in air
samples of the following genera: Aspergillus,
Penicillium, Cladosporium and yeasts of the genus
Candida. The bacterial microflora is poorer with
prevalence
of
Gram-positive
bacteria
(Micrococcus spp., Staphylococcus spp., Bacillus
spp.) [1,5,6].

Biological allergens - microscopic plant and
animal particles. Among the components of
bioaerosol it is possible to distinguish pollen,
plant remains, animal dandruff, particles
originating from peeling of the epidermis in
humans and animals.

Biological toxins - the presence of certain species
of bacteria and fungi is also associated with the
presence in the air of immunotoxic substances
produced by these microorganisms, which
include endotoxins, mycotoxins, glucans, volatile
organic
compounds
or
peptidoglycan.
Endotoxins and (1→3)-β-D-glucans are the
products of cell wall degradation of Gramnegative bacteria and fungi respectively [1,6].

Biological vectors, i.e. arthropods carrying
diseases such as mosquitoes, ticks, flies.
Internal air pollution can derive from both
external and internal sources. External sources of
microbiological air pollution can be divided into natural
(soil, water, decomposition of organic matter, plant
phyllosphere) and anthropogenic (landfills, sewage
treatment plants, composting plants, livestock farms,
agricultural holdings, car traffic and derivatives) [3].
Internal pollution can be caused by people, dusts
of organic origin, materials accumulated in buildings and
air penetrating through ventilation and air conditioning
systems. One of the main sources of bioaerosols in rooms
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endotoksyny, mikotoksyny, glukany, lotne
związki
organiczne
czy
peptydoglikan.
Endotoksyny
i
(1→3)-β-D-glukany
są
produktami rozpadu ściany komórkowej
odpowiednio: bakterii Gram-ujemnych oraz
grzybów [1,6].

Wektory
biologiczne,
czyli
stawonogi
przenoszące choroby np. komary, kleszcze,
muchy
Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego mogą
pochodzić zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak
i wewnętrznych. Źródła zewnętrzne zanieczyszczeń
mikrobiologicznych powietrza można podzielić na
naturalne (gleba, woda, rozkład materii organicznej,
fyllosfera roślin) i antropogeniczne (składowiska
odpadów, oczyszczalnie ścieków, kompostownie, fermy
hodowlane, gospodarstwa rolne, ruch samochodowy
i pochodne) [3].
Źródłem zanieczyszczeń wewnętrznych mogą
być ludzie, pyły pochodzenia organicznego, materiały
gromadzone w budynkach oraz powietrze przenikające
przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne. Jednym
z głównych źródeł bioaerozoli w pomieszczeniach jest
człowiek – kropelki potu, śliny. Człowiek stanowi główne
źródło bakterii, gdyż budują one naturalną florę jego skóry.
Wytwarzanie biologicznego aerozolu może odbywać się
przez kichanie, kaszel, a także wysiłek fizyczny. Źródłem
bioaerozoli są także toalety, ze względu na wysoką
wilgotność, co może sprzyjać wzrostowi grzybów
pleśniowych. Umywalki, prysznice i kanalizacja stanowią
źródło gram-negatywnych pałeczek.
Mikrobiologiczne zanieczyszczenia mogą być
obecne
w
materiałach
konstrukcyjnych
i wykończeniowych. Materiały włókniste, materiały
izolujące, płyty gipsowe mogą być ważnym źródłem
żywych powietrznych mikroorganizmów, które mogą
osadzać się na filtrach oraz urządzeniach filtrujących.
Grzyby mogą rosnąc niemal we wszystkich materiałach,
jeśli tylko są odpowiednio wilgotne. Wysoka zawartość
celulozy w niektórych materiałach (np. płyty sufitowe)
powoduje, że są one idealnym środowiskiem dla ich
wzrostu. Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość
powietrza wewnętrznego jest ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja, w którą są wyposażone przede wszystkim
nowo wybudowane budynki [4,5,9].

REGULACJE PRAWNE
Kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza
w prawodawstwie polskim i światowym jest na dzień
dzisiejszy
niewystarczająco
uregulowana.
W przeciwieństwie do większości czynników chemicznych
i fizycznych, nie ma powszechnie akceptowanych
kryteriów oceny narażenia na czynniki biologiczne, jak
również ogólnie uznanych wartości normatywnych
i zaleceń metodycznych. Wynika to przede wszystkim
z faktu, że:

wciąż nie ma zadowalających danych
epidemiologicznych
określających
relację
między narażeniem na dany czynnik a skutkiem
zdrowotnym wywołanym jego działaniem,

wrażliwość każdego organizmu eksponowanego
na działanie danego biologicznego czynnika
szkodliwego jest indywidualną jego cechą, co
przekłada się na trudność w jednoznacznym
określeniu skutków takiego działania,
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is people - sweat drops, saliva. Man is the main source of
bacteria, because of the natural flora of human skin. The
production of biological aerosol can occur by sneezing,
coughing, as well as physical effort. Toilets are also
a source of bioaerosols, owing to the high humidity, which
contributes to the growth of mould fungi. Washbasins,
showers and drains are a source of gram-negative bacilli.
Microbiological contamination may be present in
construction and finishing materials. Fibrous materials,
insulating materials, gypsum boards can be an important
source of living airborne microorganisms that can
accumulate on filters and filtering equipment. As long as
there is sufficient moisture, fungi can grow in almost all
materials. The high cellulose content in some materials
(e.g. ceiling panels) makes them an ideal environment for
their growth. An important factor influencing indoor air
quality is heating, ventilation and air conditioning, which
is mainly provided in newly built buildings [4,5,9].

LEGAL REGULATIONS
The control of microbiological purity of air in
Polish and world legislation is insufficiently regulated at
present. Unlike most chemical and physical agents, there
are no commonly accepted criteria for assessing exposure
to biological agents, as well as generally accepted
normative values and methodological recommendations.
This is primarily due to the fact that:

still no satisfactory epidemiological data are
available to establish the relationship between
exposure to the agent and the health effect of the
agent,

the susceptibility of each organism exposed to
a given biological harmful agent is an individual
characteristic of that organism, which makes it
difficult to clearly determine the effects of such
an effect,

source (measurement) data on the most common
bioaerosols in the environment are still
insufficient,

there is a lack of standardisation of measuring
methods (e.g. lack of standard samplers) and
experimental methods [2].
At present, there are no legal acts in force in
Poland which define the permissible content of
microorganisms in the air, both atmospheric and indoor.
The previously binding standards [PN-89/Z-04008/01;
PN-89/Z-04008/08;
PN-89/Z-04111/02;
PN-89/Z04111/03] concerning atmospheric air pollution were
repealed in 2015, but have not been replaced by new ones;
therefore, in many studies on the assessment of
microbiological purity of the air, the information on limit
values of microbiological contamination contained therein
is still used to interpret the obtained results.
The proposals of the team of experts on biological
agents of the interministerial committee on Threshold
Limit Values (TLV) and Permissible Exposure Limits (PEL)
also deserve special attention. They present proposals of
acceptable concentration values for groups of
microorganisms commonly occurring in the air of working,
residential and public spaces, developed on the basis of the
results of environmental measurements, taking into
account the potential harmfulness of particular biological
factors. These proposals may form the basis for the
development of generally accepted standards for harmful
biological agents in indoor air and, in the meantime, may

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

Polish Hyperbaric Research
wciąż niewystarczające są dane źródłowe
(pomiarowe)
dotyczące
najpowszechniej
występujących w środowisku bioaerozoli,

nie ma standaryzacji metod pomiarowych (np.
brak standardowych poborników) i metod
doświadczalnych [2].
Obecnie w Polsce nie ma obowiązujących aktów
prawnych określających dopuszczalne zawartości
drobnoustrojów w powietrzu zarówno atmosferycznym,
jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Obowiązujące
wcześniej
normy
[PN-89/Z-04008/01;
PN-89/Z04008/08; PN-89/Z-04111/02; PN-89/Z-04111/03]
dotyczące zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
zostały uchylone w 2015 roku, lecz nie zostały zastąpione
nowymi, dlatego też w wielu opracowaniach na temat
oceny czystości mikrobiologicznej powietrza zawarte
w nich informacje dotyczące wartości granicznych
zanieczyszczeń
mikrobiologicznych
są
nadal
wykorzystywane do interpretacji wyników.
Na szczególną uwagę zasługują też propozycje
Zespołu Ekspertów ds. Czynników Biologicznych
Międzyresortowej
Komisji
ds.
Największych
Dopuszczalnych Stężeń i Największych Dopuszczalnych
Natężeń.
Przedstawiają
propozycje
wartości
dopuszczalnego stężenia grup mikroorganizmów
powszechnie występujących w powietrzu pomieszczeń
roboczych oraz mieszkalnych i użyteczności publicznej,
opracowane na podstawie wyników pomiarów
środowiskowych
z
uwzględnieniem
potencjalnej
szkodliwości określonych czynników biologicznych.
Wymienione propozycje mogą stanowić podstawę do
opracowania ogólnie akceptowanych norm dotyczących
szkodliwych czynników biologicznych w powietrzu
wewnętrznym, a do tego czasu mogą być traktowane jako
norma fakultatywna lub wartości referencyjne
w interpretacji wyników badań mikrobiologicznych
powietrza [2,3,5].
Postanowienia
zawarte
w
dyrektywie
2000/54/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii
Europejskiej „w sprawie ochrony pracowników przed
ryzykiem związanym z narażeniem na działanie
czynników biologicznych w miejscu pracy” zostały
wdrożone do prawa polskiego odnośnym zapisem
w kodeksie pracy. To spowodowało przyjęcie przez Polski
Komitet Normalizacyjny aktów europejskich PN-EN 13098
„Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne dotyczące
pomiaru zawieszonych w powietrzu mikroorganizmów
i endotoksyn” (2002) oraz PN-EN 14031 „Powietrze na
stanowiskach
pracy.
Oznaczanie
zawieszonych
w powietrzu endotoksyn” (2004).
Mankamentem obu
aktów prawnych oraz
dyrektywy 2000/54/WE
jest brak wartości
dopuszczalnych stężeń mikroorganizmów i endotoksyn
w powietrzu, co stawia pod znakiem zapytania ich
skuteczność w dziedzinie ochrony pracowników przed
ryzykiem związanym z narażeniem na czynniki
biologiczne w miejscu pracy. Wdrożenie norm ilościowych
opartych
na
udowodnionej
epidemiologicznie
i eksperymentalnie relacji między stężeniem danego
biologicznego czynnika szkodliwego a skutkiem
zdrowotnym
wywołanym
jego
oddziaływaniem
umożliwiłoby
podjęcie
działań
profilaktycznych,
a w określonych sytuacjach także działań prewencyjnych
[2].


be considered as optional standards or reference values
for the interpretation of microbiological air test results
[2,3,5].
Provisions contained in Directive 2000/54/EC of
the European Parliament and of the Council of the
European Union "on the protection of workers from risks
related to exposure to biological agents at work" was
implemented in Polish law by a relevant provision in the
Labour Code. This resulted in the adoption by the Polish
Committee for Standardisation of European acts PN-EN
13098 "Air at workplaces. Guidelines for measurement of
microorganisms and endotoxins suspended in the air".
(2002) and EN 14031 "Air at workstations. Monitoring of
airborne endotoxins" (2004). A shortcoming of both legal
acts and Directive 2000/54/EC is the absence of limit
values for concentrations of micro-organisms and
endotoxins in the air, which calls into question their
effectiveness in protecting workers from risks related to
exposure to biological agents at work. The implementation
of quantitative standards based on an epidemiologically
and experimentally proven relationship between the
concentration of a given biological agent and the resulting
health effects would make it possible to take precautionary
measures and, in certain situations, preventive action [2].

PILOT STUDIES ON MICROBIOLOGICAL AIR
QUALITY
Pilot studies were conducted in two Naval
facilities: the Diver Training Centre and the vessel ORP
"Kościuszko". The aim of the research was to test the
developed method and preliminary estimation of the level
and type of microbiological contamination of air and
surrounding areas in selected places in these two facilities.
Air samples were taken using the impact method,
which involves sucking an air stream onto a solid substrate
intended for the isolation of the microorganisms to be
determined. Tests were carried out using the Microflow
α90 Microbiological Air Sampler. The apparatus
automatically drew 100 dm3 of air within 1 minute. Before
sampling, the inside of the aeroscope was disinfected with
sterile gauze soaked in 70% ethyl alcohol.
After suction, the air was directed through
narrow holes to the head with a petri dish containing
a suitable microbiological medium. Solid media suitable
for isolated groups of microorganisms were used in the
study. The total number of microorganisms was
determined on a TSA medium, incubation was performed
at 37°C for 24-48 hours. In order to isolate staphylococci
from the air, an MSA medium was used, which together
with the air sample was incubated at 37°C for 24 hours.
Moulds and yeasts were isolated on an SDA medium and
then incubated at 28°C for 72-96 hours. The number of
colonies of the microorganisms to be determined was
converted into the total number of colony-forming units
(cfu) in 1 m3 air using the formula:
L = (Pr · 1000) / V
where:
L – total number of microbial colony-forming units (cfu) in 1 m3 air,
Pr – umber of colonies grown on the substrate used, with statistical
correction according to the aeroscope manufacturer's table,
V – volume of air drawn (dm3),
1000 – converted to 1 m3 air.

Surface samples were taken using 25 cm2 imprint
plates with a TSA (for total microbial count), Sabouraud

85

2019 Vol. 69 Issue 4

PRZEBIEG

PILOTAŻOWYCH
BADAŃ
JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ POWIETRZA
Badania pilotażowe przeprowadzono w dwóch
obiektach Marynarki Wojennej: Ośrodku Szkolenia
Nurków i na ORP ”Kościuszko”. Celem badań było
przetestowanie opracowanej metody i wstępne
oszacowanie poziomu i rodzaju zanieczyszczeń
mikrobiologicznych powietrza i okolicznych powierzchni
w wybranych miejscach w tych dwóch obiektach.
Próbki
powietrza
pobierano
metodą
uderzeniową, która polega na zassaniu strumienia
powietrza na podłoże stałe przeznaczone do izolacji
oznaczanych
mikroorganizmów.
W
badaniach
wykorzystano Mikrobiologiczny Próbnik Powietrza
Microflow α90 Aparat samoczynnie pobierał 100 dm3
powietrza w przeciągu 1 minuty. Przed poborem prób
wnętrze aeroskopu dezynfekowano za pomocą jałowych
gazików nasączonych 70% alkoholem etylowym.
Po zassaniu powietrze kierowane było przez
wąskie otworki do głowicy z płytką Petriego, zawierającą
odpowiednie podłoże mikrobiologiczne. W badaniach
zastosowano podłoża stałe, odpowiednie dla izolowanych
grup mikroorganizmów Ogólną liczbę drobnoustrojów
oznaczano na podłoże TSA, inkubację prowadzono
w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin. W celu
wyizolowania z badanego powietrza gronkowców
zastosowano podłoże MSA, które wraz z pobraną próbką
powietrza inkubowano w temperaturze 37°C przez 24
godziny. Grzyby pleśniowe i drożdżaki izolowano na
podłożu SDA, a następnie inkubowano w temperaturze
28°C przez 72-96 godzin. Ilość wyrosłych kolonii
oznaczanych mikroorganizmów przeliczano na ogólną
liczbę jednostek tworzących kolonie (jtk) w 1 m3
powietrza, stosując wzór:

Dextrose Agar (for mould and yeast counting) and Baird
Parker Egg Yolk Tellurite (for Staplylococcus). Three to
five samples were taken from the vicinity of the air
sampling point to confirm the presence of the microbial
types detected during the air test. Surface samples were
incubated at 35°C for 24-48 hours - bacteria and at 28°C
for 72-96 hours - fungi.
The results obtained were calculated as cfu/m3
and cfu/100 cm2, respectively, the arithmetic mean of all
the repetitions performed at a given location was taken as
the final result.

RESEARCH RESULTS
The microbiological contamination varied, the
number of microorganisms did not exceed the quantitative
thresholds contained in PN-89/Z-04111/02 and PN-89/Z04111/03 standards and the developed proposal of the
Team of Experts on Biological Agents of the
Interministerial Commission on TLV and PEL. The
dominant microorganisms in the air were filamentous
fungi, which often constituted more than 60% - 70% of the
isolated organisms. The imprint samples taken from
surfaces adjacent to the air sampling point also showed
large amounts of mould fungi. In addition, the presence of
Staphylococcus bacteria was detected in almost all the
samples taken from the surfaces, and more than 50%
contained S. aureus.

L = (Pr · 1000) / V
w którym:
L – ogólna liczba jednostek tworzących kolonie (jtk) drobnoustrojów
w 1 m3 powietrza,
Pr – liczba kolonii wyrosłych na zastosowanym podłożu, z poprawką
statystyczną wg tabeli producenta aeroskopu,
V – objętość pobranego powietrza (dm3),
1000 – przelicznik na 1 m3 powietrza.

Próby z powierzchni zostały pobrane przy użyciu
płytek odciskowych o powierzchni 25 cm2 z podłożami
TSA (do oznaczania ogólnej ilości drobnoustrojów),
Sabourauda Dextrose Agar (do zliczania pleśni i drożdży)
i podłożem Baird Parker Egg Yolk Tellurite (w kierunku
obecności bakterii z rodzaju Staplylococcus). Pobierano po
3-5 próbek z okolic punktu poboru powietrza w celu
potwierdzenia obecności rodzajów drobnoustrojów
wykrytych w trakcie badania powietrza. Próby
z powierzchni inkubowano w temp. 35°C przez 24-48
godz. – bakterie i w temp. 28°C przez 72-96 godz. – grzyby.
Uzyskane wyniki przeliczono odpowiednio jako
jtk/m3 i jtk/100 cm2, jako wynik końcowy przyjęto średnią
arytmetyczną wszystkich wykonanych powtórzeń
w danym miejscu.

WYNIKI BADAŃ
Zanieczyszczenie
mikrobiologiczne
było
zróżnicowane,
liczebność
drobnoustrojów
nie
przekroczyła progów ilościowych zawartych w normach
PN-89/Z-04111/02 i PN-89/Z-04111/03 i opracowanej
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propozycji
Zespołu
Ekspertów
ds.
Czynników
Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN.
Mikroorganizmami dominującymi w powietrzu były
grzyby strzępkowe, które często stanowiły ponad 60% 70% wyizolowanych organizmów. Próby odciskowe
pobrane z powierzchni sąsiadujących z miejscem poboru
prób powietrza również wykazały duże ilości grzybów
pleśniowych. Ponadto prawie we wszystkich próbach
pobranych z powierzchni wykryto obecność bakterii
z rodzaju Staphylococcus, a ponad 50% zawierało S. aureus.
Tab. 1

Air test results - samples taken at the Diver Training Centre on 16.10.2018.
Wyniki badań powietrza – próbki pobrane w OSN w dniu 16.10.2018.

Total number of
micro-organisms
TSA substrate
260 cfu/m3

Total quantity of
yeasts and moulds
SDA substrate
680 cfu/m3

Main hall - point no. 2 at the
suits dryer

150 cfu/m3

400 cfu/m3

Main hall - the edge of the pool

140 cfu/m3

450 cfu/m3

Main hall - running tracks

640 cfu/m3

540 cfu/m3

Shower room 1

100 cfu/m3

330 cfu/m3

Shower room 2

230 cfu/m3

440 cfu/m3

Toilet

100 cfu/m3

190 cfu/m3

Office space at the Main hall

230 cfu/m3

330 cfu/m3

Place of sampling
Main hall - point no. 1 at the
suits dryer

Notes
presence of microorganisms of such genera
as: Aspergillus, Penicilinum, Cladosporium,
Rhizopus, Micorococcus
presence of microorganisms of such genera
as: Aspergillus, Penicilinum, Cladosporium,
Micorococcus
presence of microorganisms of such genera
as: Aspergillus, Mucor, Penicilinum,
Cladosporium
presence of microorganisms of such genera
as: Aspergillus, Penicilinum, Cladosporium,
presence of microorganisms of such genera
as: Aspergillus, Mucor, Penicilinum,
Cladosporium
presence of microorganisms of such genera
as: Staphylococcus, Aspergillus, Mucor,
Penicilinum, Cladosporium
presence of microorganisms of such genera
as: Mucor, Penicilinum, Cladosporium
presence of microorganisms of such genera
as: Staphylococcus, Aspergillus, Rhizopus,
Penicilinum, Cladosporium

Tab. 2

Air test results - samples taken on the ORP Kościuszko on 19.10.2018.
Wyniki badań powietrza – próbki pobrane na ORP Kościuszko w dniu 19.10.2018.

Engine room with engine running

Total number
micro-organisms
TSA substrate
140 cfu/m3

Mess - at lunch

445 cfu/m3

Place of sampling

of

Total quantity of
yeasts and moulds
SDA substrate
210 cfu/m3
600 cfu/m3

Notes
presence of microorganisms of such
genera as: Aspergillus, Penicilinum,
Cladosporium
presence of microorganisms of such
genera as: Aspergillus, Mucor,
Penicilinum, Cladosporium

87

2019 Vol. 69 Issue 4
Tab. 3

Results of surface cleanliness tests - samples taken at OSN on 16.10.2018.
Wyniki badań czystości powierzchni – próbki pobrane w OSN w dniu 16.10.2018.

Place of sampling

Total number of
micro-organisms
TSA
substrate
cfu/100 cm2
80 cfu

Total
quantity
yeasts and moulds
SDA substrate
cfu/100 cm2
240 cfu

120 cfu

280 cfu

96 cfu

300 cfu

Main hall - areas near the diving suit
warehouse
Main hall - the interior of the
"chopper"
Main hall - areas at the edge of the
pool
Main hall - areas around the running
tracks
Main hall - treadmill control panel

160 cfu

320 cfu

72 cfu

256 cfu

Shower room no. 1
Shower room no. 2

100 cfu
280 cfu

60 cfu
240 cfu

Toilet flat surfaces

360 cfu

92 cfu

Office space at the Main Hall

504 cfu

320 cfu

of
Notes
presence
of
microorganisms
presence
of
microorganisms
presence
of
microorganisms
presence
of
microorganisms
presence
of
microorganisms
presence
of
microorganisms
presence
of
microorganisms
presence
of
microorganisms

Staphylococcus
Staphylococcus
Staphylococcus
Staphylococcus
Staphylococcus
Staphylococcus
Staphylococcus
Staphylococcus

Tab. 4

Results of surface cleanliness tests - samples taken on the ORP Kościuszko on 19.10.2018.
Wyniki badań czystości powierzchni – próbki pobrane na ORP Kościuszko w dniu 19.10.2018.

Mess – table surfaces

Total number of
micro-organisms
TSA
substrate
cfu/100 cm2
352 cfu

Total quantity of
yeasts and moulds
SDA substrate
cfu/100 cm2
384 cfu

Mess – seat-back

˃ 1200 cfu

88 cfu

Mess – surface by coffee thermos

˃ 1200 cfu

68 cfu

Mess – refrigerator door surface

200 cfu

16 cfu

Place of sampling

Fig. 1 Diver Training Centre – air
sampling point – Main Hall, edge of
the pool.
Rys. 1 OSN miejsce poboru
powietrza – Hala Główna brzeg
basenu.
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Notes
presence
of
microorganisms
presence
of
microorganisms
presence
of
microorganisms

Staphylococcus
Staphylococcus
Staphylococcus

Fig. 2 Diver Training Centre – air
sampling point – toilets.

Fig. 3 ORP ”Kościuszko” – air
sampling point – Mess.

Rys 2 OSN miejsce poboru próbki
powietrza – toalety.

Rys. 3 ORP ”Kościuszko” miejsce
poboru próbki powietrza – mesa.
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PODSUMOWANIE

CONCLUSIONS

Zaprezentowane dane mają charakter badań
wstępnych. Wskazane jest dalsze monitorowanie stopnia
zanieczyszczenia powietrza w tych i innych obiektach
Marynarki Wojennej, w celu oceny wpływu stężenia
drobnoustrojów w powietrzu oraz ich rodzajów na stan
zdrowia
żołnierzy
i
pracowników
cywilnych.
W przedstawionych badaniach stwierdzono, że średnia
ogólna liczba drobnoustrojów w powietrzu nie
przekroczyła
wartości przedstawionych
w nie
obowiązujących już normach, ani wartości granicznych
przedstawionych w propozycji Zespołu Ekspertów.
Wykazano, że w obydwu obiektach stężenie grzybów
pleśniowych i drożdży w 1m3 powietrza jest wyższe od
stężenia bioareozolu bakteryjnego, co można wytłumaczyć
podwyższoną wilgotnością, szczególnie w Ośrodku
Szkolenia Nurków.

The data presented are preliminary studies. It is
advisable to further monitor the degree of air pollution in
these and other Naval facilities in order to assess the
impact of microbial concentrations in the air on the health
of soldiers and civilian workers. It was found in the
presented studies that the average total number of
microorganisms in the air did not exceed the values
presented in the standards no longer in force or the limit
values presented in the proposal of the Team of Experts. It
was shown that in both facilities the concentration of
moulds and yeasts in 1m³ of air is higher than the
concentration of bacterial bioareosol, which can be
explained by increased humidity, especially in the Diver
Training Centre.
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ENERGY EXPENDITURE OF SWIMMERS AND SCUBA DIVERS
WYDATKI ENERGETYCZNE PŁYWAKÓW I PŁETWONURKÓW
Przemysław Michniewski
Department of Maritime and Tropical Medicine, Military Medical Academy, Gdynia, Poland
Katedra Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowa Akademia Medyczna w Gdyni

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
This article discusses the energy input and effort of swimmers during long-distance swimming, classifying them according to the definitions of work intensity.
It also refers to the diver's effort while performing tasks underwater.
Keywords: effort, swimming, scuba diver, energy value.
W artykule omówiono wysiłek i nakład energetyczny pływaków podczas pływania długodystansowego klasyfikując je zgodnie z definicjami ciężkości pracy.
Odniesiono je także do wysiłku płetwonurków podczas wykonywania zadań pod wodą.
Słowa kluczowe: wysiłek, pływanie, płetwonurek, wartość energetyczna.
В статье описаны усилия и энергетический расход пловцов в время плавания на длинные дистанции с классификацией их согласно определениям
тяжести труда. Также они соотнесены с усилиями водолазов во время выполнения работ под водой.
Ключевые слова: усилие, плавание, водолаз, энергетическая ценность.
Der Artikel erörtert die Anstrengung und den Energieaufwand von Schwimmern beim Langstreckenschwimmen und klassifiziert sie nach den Definitionen der
Arbeitsintensität. Sie bezieht sich auch auf die Anstrengungen des Tauchers bei der Durchführung von Aufgaben unter Wasser.
Schlüsselwörter: Anstrengung, Schwimmen, Tauchen, Energiewert.
El artículo analiza el esfuerzo y el aporte de energía de los nadadores durante la natación de larga distancia, clasificándolos según las definiciones de
intensidad de trabajo. También se refieren al esfuerzo del buzo al realizar trabajos bajo el agua.
Palabras clave: esfuerzo, natación, buzo, valor energético.
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INTRODUCTION

WSTĘP
Większość autorów analizujących uciążliwość
pracy i wysiłku fizycznego w różnych zawodach i w sporcie
zalicza pływanie i nurkowanie do prac ciężkich lub bardzo
ciężkich [1,2,5,6,7,8,9]. Jednym z elementów oceny
obciążenia ustroju wysiłkiem fizycznym jest określenie
wielkości wydatku energetycznego, wyrażonego ilością
zużycia kalorii w związku z pracą [3,4].
W organizmie człowieka pracującego fizycznie
powstają znaczne ilości ciepła, podobnie jak w pracującym
silniku spalinowym. Źródłem energii silnika jest paliwo
w postaci benzyny lub oleju napędowego, zaś źródłem
energii dla pracujących mięśni jest „spalanie”
węglowodanów,
tłuszczów i
białek
zawartych
w pożywieniu. Energię wyzwoloną w wyniku przemian
chemicznych w organizmie wyraża się w jednostkach
energii cieplnej tj. w kaloriach lub kilokaloriach (cal, kcal).
Podczas spalania 1g węglowodanów na dwutlenek węgla
i wodę powstaje 4,1 kcal (podobnie jak 1g białka) zaś 1g
tłuszczów 9,3 kcal. Każda postać energii może ulegać
przemianom w inne jej formy np. chemiczna
w mechaniczną a ta ostatnia w cieplną, dlatego więc przy
rozpatrywaniu
wielkości
wydatkowanej
energii
posługiwać się można różnymi jednostkami pracy, energii
i mocy. Np.:
1 cal = 4,186 dżuli
1 kilokaloria (kcal)= 1000 cal kcal/h = 1,163W
1 wat (W) = dżul/s = 2,389 x 10-1 cal/s
1 kGm/min = 2,34 x 10-3 kcal/min = 2,19 x 10-4 KM/min
1 KM/min = 1,07 x 10 kcal/min
Żarówka o mocy 1 kilowata dla przykładu
wytwarza ciepło w ilości 14,4 kcal/min, co odpowiada
ilości ciepła wytworzonego przez 10 dorosłych ludzi
siedzących i zajętych rozmową [1]. W fizjologii wartość
energetyczną pożywienia wyraża się w kcal. Człowiek
w spoczynku zużytkowuje energię odpowiadającą
1 kcal/min. Jako źródło energii organizm ludzki jest
urządzeniem mało wydajnym. Jego moc na kilogram wagi
ciała
wynosi
0,005-0,007
KM/1
KM=735,5
W. Analogiczna wielkość dla silnika spalinowego wynosi
1,4 KM x kg-1. Sprawność organizmu rozumiana jako
stosunek energii użytecznej do całkowitej energii pobranej
wynosi 20%, co oznacza, że na każdą kilokalorię
wydatkowaną w postaci pracy przypadają 4 kcal
wydatkowane w postaci ciepła [4]. Sprawność maszyny
parowej wynosi 25%, a silnika spalinowego 30-40%.
W załączonej tabeli Nr I podano dane dotyczące
energii uzyskiwanej w wyniku utleniania składników
pokarmowych, jak również dotyczące wskaźnika RQ, to
jest stosunku wytworzonego przez organizm dwutlenku
węgla do pobranego tlenu.
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Most authors analysing the burden of work and
physical effort in various occupations and sports classify
swimming and diving as heavy or very heavy work
[1,2,5,6,7,8,9]. One of the elements of the assessment of the
workload is to determine the amount of energy
expenditure, expressed as the amount of calorie
consumption in connection with work performed [3,4].
In the body of a person doing physical work,
considerable amounts of heat are generated, just like in
a running combustion engine. The energy source of the
engine is fuel in the form of petrol or diesel oil, while the
energy source for working muscles is the "burning" of
carbohydrates, fats and proteins contained in food. The
energy released as a result of chemical changes in the body
is expressed in units of thermal energy, i.e. in calories or
kilocalories (cal, kcal). During the burning of 1g of
carbohydrates into carbon dioxide and water, 4.1 kcal are
produced (similarly to 1g of protein) and of 1g of fats - 9.3
kcal. Each form of energy can be transformed into other
forms, e.g. chemical into mechanical and the latter into
thermal, so when considering the amount of energy spent,
different units of work, energy and power can be used. For
example:
1 cal = 4.186 joules
1 kilocalory (kcal)= 1000 cal kcal/h = 1.163W
1 watt (W) = joule/s = 2.389 x 10-1 cal/s
1 kGm/min = 2.34 x 10-3 kcal/min = 2.19 x 10-4 KM/min
1 KM/min = 1.07 x 10 kcal/min
A 1 kilowatt bulb, for example, produces heat in
the amount of 14.4 kcal/min, which corresponds to the
amount of heat produced by 10 adult people who are
sitting and busy talking [1]. In physiology, the energy value
of food is expressed in kcal. A person at rest uses the
energy corresponding to 1 kcal/min. As a source of energy,
the human body is an inefficient instrument. Its power per
kilogram of body weight is 0.005-0.007 HP/1 HP = 735.5
W. The same size for a combustion engine is 1.4 hp x kg-1.
The body's efficiency, understood as the ratio of useful
energy to total energy consumed, is 20%, which means
that for each kilocalorie spent in the form of work there are
4 kcal spent as heat [4]. The efficiency of the steam engine
is 25% and that of the combustion engine 30-40%.
The attached Table I provides data on the energy
obtained from the oxidation of nutrients as well as on the
RQ ratio, i.e. the ratio of carbon dioxide produced by the
organism to oxygen absorbed.
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Tab. 1

Energy obtained by oxidation of nutrients [1].
Energia uzyskiwana dzięki utlenieniu składników pokarmowych [1].

1g
Starch
Animal fat
Protein

Required
quantity of O2
per ml
828,8
2019,2
966,1

Quantity of
produced CO2 per
ml
828,8
1427,3
782,7

Ogólny wydatek energetyczny ustroju składa się
z trzech składowych:

Podstawowej
przemiany materii
(PPM)
określonej dla człowieka w spoczynku fizycznym
i psychicznym. PPM wynosi około 1 kcal/h/kg
wagi ciała. Np. u mężczyzny ważącego 70 kg PPM
= 1680 kcal/24h.

Czynnościowej przemiany materii (mycie,
golenie, spożywanie posiłków itp.). Ta postać
przemiany materii wynosi średnio dla mężczyzn
400 kcal i kobiet 300 kcal/24h.

Roboczej przemiany materii (roboczy wydatek
energetyczny) związany ściśle z pracą zawodową
lub sportem (pływanie, nurkowanie) i wyrażany
zwykle w kcal/min.
W praktyce dla pomiaru roboczego wydatku
energetycznego stosuje się metodę tzw. Kalorymetrii
pośredniej,
polegającej
na
pomiarze
objętości
wydychanego powietrza i analizie chemicznej jego składu
(O2,CO2). Jeżeli iloraz oddechowy RQ wynosi przykładowo
0,85, to 1 litr zużytego tlenu odpowiada produkcja 4,85
kcal energii. Mnożąc ilość zużytego tlenu w litrach przez
4,85 można obliczyć ilość uwolnionej energii. Lekarze
przemysłowi używają do tego celu gotowych danych
zawartych w tabelach a wyrażonych w kcal/min dla
różnych czynności zawodowych i sportu. Używane są
powszechnie tablice wydatków energetycznych SpitzeraHettingera [8].
W załączonych poniżej tabelach Nr II, III, IV i V
przedstawiono dla ilustracji dane określające wydatek
energetyczny w przebiegu poszczególnych rodzajów
pracy, dane dotyczące pływaków pokonujących kanał La
Manche, dotyczące wydatków energetycznych i zużycia
tlenu przez płetwonurków i nurków, a wreszcie wydatków
energetycznych w zależności od stylu i szybkości pływania.

RQ

Energy kcal

1,000
0,707
0,809

4,183
9,461
4,442

Calorific
equivalent of
oxygen
5,047
4,686
5,600

The overall energy expenditure of the body
consists of three components:

Basal metabolic rate (BMR) defined for a person
during physical and mental rest. BMR is about
1 kcal/h/kg body weight. For example, in a man
weighing 70 kg BMR = 1680 kcal/24h.

Functional metabolism (washing, shaving, eating,
etc.). This form of metabolism amounts on
average to 400 kcal for men and 300 kcal/24h for
women.

Working
metabolism
(working
energy
expenditure) closely related to work or sport
(swimming, diving) and usually expressed in
kcal/min.
In practice, the so-called indirect calorimetry
method is used to measure the working output of energy,
consisting of measuring the volume of exhaled air and
chemical analysis of its composition (O2, CO2). If the
respiratory quotient RQ is, for example, 0.85, then 1 litre of
oxygen consumed corresponds to the production of 4.85
kcal of energy. By multiplying the amount of oxygen
consumed in litres by 4.85, the amount of energy released
can be calculated. Industrial physicians use the readymade data in the tables and expressed in kcal/min for
various professional activities and sports. The SpitzerHettinger energy expenditure tables are in common use
[8].
Tables II, III, IV and V below present, for
illustration purposes, data defining energy expenditure in
the course of particular types of work, data on swimmers
crossing the English Channel, energy expenditure and
oxygen consumption by divers and scuba divers, and
finally energy expenditure depending on style and speed of
swimming.

Tab. 2

Classification of work in industry [1].
Klasyfikacja pracy w przemyśle [1].

Work
Light
Medium heavy
Heavy
Very heavy
Extremely heavy

Energy expenditure
Men kcal/min/65 kg
2.0-4.9
5.0-7.4
7.5-9.9
10.0-12.4
12.5-…

Women kcal/min/55 kg
1.5-3.4
3.5-5.4
5.5-7.4
7.5-9.4
9.5-…
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Tab. 3

Contestants, participants in the English channel swimming competition (1955 r.).
Zawodnicy, uczestnicy zawodów pływackich przez Kanał La Mance (1955 r.).

Contest
ants

Age in
years

Height
in cm

Weight
in kg

Body
surface
in m2

Speed
km/h

Moves
per
minute

Lung
ventilation
1/min

Men
1.N.B.
2.G.G.
3.B.P.
4.M.S

58
25
34
25

164.0
172.0
®160.2
157.8

91.2
82.3
76.5
63.0

1.98
1.96
1.80
1.62

2.65
3.22
3.43
3.65

42.4
50.4
58.2
66.9

58.3
54.6
65.4
61.4

Szerokość kanału L.M. 34,5 km Wg. Pugha i wsp.
[6,7].

O2
consumption
1/min
2.39
3.10
3.09
2.37

Energy
expenditure
kcal/mi
n

Vital
capacity of
lungs 1

11.7
15.0
14.4
11.6

4.2
5.8
3.3
3.2

Width of English Channel 34.5 km Acc. to Pugh et
al. [6,7].

Czas pływania 12-17h.

Time of swimming 12-17h.

Przyjmując średni czas pływania na powyższym
dystansie na 14 h wydatki energetyczne zawodników
wyniosą od 10.000 do 13.000 kcal.
W dniu 6.08.1970 r. Kevin Murphy przepłynął
kanał L.M. w obie strony w czasie 35h 10 min.
Wydatek energetyczny związany z pokonaniem
prawie 70 km trasy szacować należy na 17-21.000 kcal.

Assuming an average swimming time over the
above distance of 14 h, the energy expenditure of the
competitors will be between 10,000 and 13,000 kcal.
On 6.08.1970 Kevin Murphy crossed the English
Channel back and forth in 35h 10 minutes.
The energy expenditure connected with covering
almost 70 km of the route is estimated at 17-21,000 kcal.

Tab. 4
Energy expenditure and oxygen consumption by divers and scuba divers [1].
Wydatki energetyczne i zużycie tlenu przez płetwonurków i nurków [1].

Experimental
conditions
Diving in a swimming
pool with equipment
and a suit
Sitting, standing
Minimum movement
Maximum movement
Diving in open waters
Minimum movement
Maximum movement
Underwater swimming
in a pool, flippers,
without a suit
Moderate movement
Considerable mobility

94

Average oxygen
consumption
1/min

Range

Average
energy
expenditure kcal/min

Scope

0.26
0.57
1.53

0.20-0.32
0.40-0.73
1.24-1.96

1.3
2.9
7.7

1.0-1.6
2.0-3.7
6.2-9.8

1.08
1.96

0.75-1.61
1.41-2.35

5.4
9.8

3.8-8.1
7.1-11.8

2.32
3.09

1.60-2.68
2.65-3.60

11.6
15.5

8.0-13.4
13.3-18.8
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Tab. 5

Energy expenditure in the function of swimming style and speed.
Wydatki energetyczne w funkcji stylu i szybkości pływania.

Style

Speed
Km/h
1.85
1.85
1.85
2.96
4.07
4.07
4.44
4.99

Classic
Freestyle (Crawl)
On the back
Freestyle (Crawl)
Freestyle (Crawl)
Classic
Classic
Classic

Energy expenditure
Kcal/h/70 kg
410
420
500
700
1600
1850
2530
3690

m/min
30.8
30.8
30.8
49.3
67.9
67.9
74.0
83.2

Porównanie danych zawartych w tabelach nr 1 5 pozwala prawidłowo ocenić wysiłek fizyczny pływaków
i płetwonurków, co
ma
istotne
znaczenie
w
procesie ich szkolenia.
Poznanie
minutowych
wartości
wydatku energetycznego pozwala
na
obiektywną ocenę obciążenia fizycznego pracującego
ustroju i operowanie ogólnieznanymi jednostkami
jak „cal”, „kcal”, „kcal/min”. W dzisiejszych czasach,
gdy większość prac zawodowych została zmechanizowana,
roboczy
wydatek
energetyczny
kształtuje się w zakresie 500-3000 kcal/dniówkę będzie
przypuszczalnie malał w związku z dalszym postępem
technologicznym. Odmienna sytuacja panuje w sporcie.
Obserwuje się z roku na rok i z olimpiady na olimpiadę
stałe przekraczanie istniejących rekordów związanych
z długotrwałym nieraz wysiłkiem fizycznym jak pływanie,
bieg maratoński, maratony kolarskie, biegi narciarskie itp.
Osiąganie przez pływaków w ciągu kilkunastu godzin
wydatków energetycznych rzędu 12-17000 kcal a nawet
więcej, świadczy o istnieniu nieznanych dotychczas
możliwościach wydatkowania energii przez ustrój ludzki.
Pracę o wydatku energetycznym powyżej 10 kcal/min,
określaną zgodnie z danymi tab. Nr 2 jako
bardzo ciężką, robotnik w trakcie pracy zawodowej
wykonuje w krótkich odcinkach czasu. Obciążenie zaś
pływaka długodystansowego wydatkiem energetycznym
15 kcal/min trwa kilkanaście godzin bez przerw. Człowiek
w odróżnieniu od silnika spalinowego może pracować bez
dowozu paliwa (pożywienia), spalając własne zasoby
energetyczne w postaci glikogenu i tkanki tłuszczowej,
oczywiście w ograniczonym czasie. Zdrowy i w pełni
sprawny organizm wymaga jednak stałego dostarczania
pożywienia, równoważnego kalorycznie wydatkowanej
energii.
Jakie
powinno
być
dobowe
zapotrzebowaniekaloryczne pływaka przy wydatku
energetycznym np.12000 kcal/dobę?

Comparison of the data contained in Tables I-V
allows for a correct assessment of the physical effort of
swimmers and scuba divers, which is of great importance
in the process of their training.
Knowing the energy expenditure per minute
allows for objective assessment of the physical burden of
the working system and operation using generally known
units such as "cal", "kcal", "kcal/min". Nowadays, when
most of the work has been mechanised, the working
energy expenditure is in the range of 500-3000 kcal/day
and will probably decrease due to further technological
progress. The situation is different in sports. It is observed
from year to year and from one Olympics to another that
the existing records associated with long-term physical
effort such as swimming, marathon running, cycling
marathons, cross-country skiing etc. are constantly being
broken. Achieving by swimmers within a dozen or so hours
of energy expenditure of 12-17000 kcal or even more,
shows the existence of hitherto unknown possibilities of
energy expenditure by the human organism.
Work with an energy output of more than 10
kcal/min, described as very heavy according to the data
from Table No. II, is performed by the manual worker in
the course of their normal working day over short periods
of time. The load on a long-distance swimmer with an
energy output of 15 kcal/min lasts several hours without
interruption. Unlike a combustion engine, a human being
can work without fuel (food), burning his or her own
energy resources in the form of glycogen and adipose
tissue, naturally over a limited time. However, a healthy
and fully functioning body requires a constant supply of
food, equivalent to the calorific value of the energy spent.
What should be the daily calorific demand of
a swimmer at an energy output of e.g. 12000 kcal/day?
Daily

quantity

of

calories

in

food

=

!

Dobowa ilość kalorii w pożywieniu =
.

ść
,

.

,

kcal

Wartość 0,88 w mianowniku określa, że tylko
88% spożytych pokarmów ulega przyswojeniu i może
dostarczyć energii.

kcal
A value of 0.88 in the denominator indicates that
only 88% of the consumed food is assimilated and can
provide energy.
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"#

$
,

Dobowe zapotrzebowanie kaloryczne pływaka =
"%
kcal = 16022 kcal.

W niezwykle ciężko pracującym organizmie
pływaka zostało zachwiane powszechnie obowiązujące
prawo zachowania energii. Wydatek energii znacznie
przekroczył podaż, gdyż mimo przyjmowania pokarmów
w czasie pływania, niemożliwe jest przyswojenie w tym
samym czasie 16.000 kcal (1,8 kg tłuszczu lub ponad 4 kg
białka w mięsie). Wyrównanie bilansu energetycznego tak
wysoko obciążonego organizmu odbywa się w ciągu kilku
lub kilkunastu dni. Stąd wniosek, że powtórzenie takiego
wysiłku może mieć miejsce po odpowiednio długiej
przerwie.

"#

$
,

In the extremely hard-working body of
a swimmer, the universally applicable law on energy
conservation has been violated. The energy expenditure
has far exceeded the supply, because despite taking food
while swimming, it is impossible to assimilate in the same
time 16,000 kcal (1.8 kg fat or more than 4 kg protein in
meat). The energy balance of such a highly stressed body
is balanced out in a few or more days. Hence the conclusion
that a repetition of such an effort can take place after
a sufficiently long break.

CONCLUSIONS

WNIOSKI








Daily calorific demand of a swimmer =
"%
kcal = 16022 kcal.

Określenie
wydatku
energetycznego
w powszechnie znanych jednostkach fizycznych
jak cal, kcal, kcal/min pozwala na obiektywną,
porównawczą ocenę wysiłku fizycznego w pracy
zawodowej, służbie wojskowej i w sporcie.
Wysiłki fizyczne pływaków i płetwonurków,
ocenianie na podstawie ich wydatków
energetycznych, zaliczane są do prac ciężkich
i niezwykle ciężkich.
Znajomość zakresów wartości wydatków
energetycznych dla różnych prac i czynności,
pozwala dowódcom w wojsku i trenerom
w sporcie na umiejętne dozowanie wysiłku
zawodników.
Znajomość
minutowych
wydatków
energetycznych pozwala na porównawczą ocenę
wysiłku fizycznego pływaka, biegacza czy
alpinisty oraz szacunkowe określenie ich
zapotrzebowania kalorycznego.









Determination of energy expenditure in
commonly known physical units such as cal, kcal,
kcal/min allows for objective, comparative
assessment of physical effort in professional
work, military service and sports.
The physical effort of swimmers and scuba
divers, assessed on the basis of their energy
expenditure, is considered to constitute heavy
and extremely heavy work.
The knowledge of the energy expenditure ranges
for different jobs and activities allows military
commanders and coaches in sport to efficiently
gauge the effort of competitors.
The knowledge of energy expenditure per minute
makes it possible to compare the physical effort
of a swimmer, runner or mountaineer and to
estimate their calorific demand.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
This paper presents an in-depth (in comparison to the pilot studies conducted in 2017) analysis of the offering of the Piechcin recreational dive area. The
intention was to check whether the current service offering translates into customer satisfaction, and the activities undertaken on site correlate with the
reasons why divers choose this place. In addition, it was established whether the proposal to introduce additional facilities for visitors to the site would translate
into their return to the location. The main obstacles to the lack of frequent implementation of dives in Piechcin and infrastructural problems of the reservoir
were identified. Particular attention has been paid to the competences and creativity of the organiser of this form of recreation, since personal potential is
often a determinant of the success of the business (including in particular ensuring the safety of visitors).
Keywords: diving, competitiveness, security.
W pracy przedstawiono pogłębioną (w stosunku do przeprowadzonych w 2017 roku pilotażowych badań) analizę oferty akwenu nurkowego Piechcin.
Zamierzeniem było sprawdzenie czy sposób przygotowania usługi przekłada się na zadowolenie klientów, a podejmowane na miejscu aktywności korelują
z powodami, dla których nurkowie wybierają to miejsce. Ponadto ustalono czy propozycja wprowadzenia dodatkowych udogodnień dla odwiedzających obiekt
przełoży się na ich ponowny powrót do Bazy. Określono główne przeszkody braku częstych realizacji nurkowań w Piechcinie oraz problemy infrastrukturalne
zbiornika. Szczególną uwagę zwrócono na kompetencje i kreatywność organizatora tej formy rekreacji, gdyż potencjał osobowy stanowi często wyznacznik
sukcesu prowadzonej działalności (w tym szczególnie zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym).
Słowa kluczowe: nurkowanie, konkurencyjność, bezpieczeństwo.
В работе представлен углубленный (по сравнению с проведенным в 2017 году пилотным исследованием) анализ предложения водоема для
ныряния Пехцин. Целью исследования была проверка того, влияет ли способ подготовки услуги на удовлетворенность клиентов, а также
коррелируют ли виды активности на месте с причинами, по которым ныряльщики выбирают это место. Более того установлено, будет ли
предложение ввести дополнительные удобства для посетителей объекта положительно влиять на их повторное посещение Базы. Определены
главные препятствия нечастых реализаций погружений в Пехцине, а также инфраструктурные проблемы водосборника. Особое внимание
обращено на компетенции и креативность организатора этой формы отдыха, потому что личный потенциал часто является определяющим
фактором успеха деятельности (в том числе обеспечение безопасности посетителей).
Ключевые слова: ныряние, конкурентоспособность, безопасность.
Der Beitrag stellt eine eingehende Analyse (in Bezug auf die 2017 durchgeführten Pilotstudien) des Angebots des Piechcin-Tauchbeckens vor. Es sollte
geprüft werden, ob die Art und Weise, wie die Dienstleistung vorbereitet wird, zu Zufriedenheit der Kunden führen kann und die vor Ort durchgeführten
Aktivitäten mit den Gründen korrelieren, warum die Taucher diesen Ort wählen. Darüber hinaus wurde geklärt, ob der Vorschlag, zusätzliche Einrichtungen
für Besucher der Einrichtung einzuführen, zu ihrer Rückkehr in die Basis führen wird. Die Haupthindernisse für den Mangel an häufigerem Tauchen in Piechcin
und die Infrastrukturprobleme des Wasserreservoires wurden identifiziert. Besonderes Augenmerk wurde auf die Kompetenz und Kreativität des Organisators
dieser Form der Freizeitgestaltung gelegt, da das persönliche Potenzial oft ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Maßnahmen ist (insbesondere auch
für die Sicherheit der Besucher).
Schlüsselwörter: Tauchen, Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit.
En el trabajo se presenta un análisis en profundidad (en cuanto a los estudios piloto llevado a cabo en 2017) de la oferta de la cuenca de buceo de Piechcin.
La intención era comprobar si la forma de preparar el servicio se traduce en una mayor satisfacción del cliente y las actividades realizadas en el lugar se
correlacionan con las razones por las que los buzos eligen dicho lugar. Además, se determinó si la propuesta de introducir instalaciones adicionales para
los visitantes del centro se traducirá en su regreso a la Base. Se identificaron los principales obstáculos a la falta de buceo frecuente en Piechcin y los
problemas de infraestructura del depósito. Se prestó una especial atención a la competencia y creatividad del organizador de esta forma de actividad de
recreo, ya que el potencial personal suele ser un factor determinante del éxito de la actividad (incluyendo, sobre todo, garantizar la seguridad de los
visitantes).
Palabras clave: submarinismo, competitividad, seguridad.
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INTRODUCTION

WSTĘP
Działalność
podwodna
człowieka
we
współczesnym świecie przejawia się w trzech formach
nurkowania. Są to: nurkowania dla celów komercyjnych,
nurkowania dla celów militarnych i zadań specjalnych,
a także nurkowania rekreacyjne. Różnią się one:
przeznaczeniem, stopniem ich sformalizowania, oraz
zabezpieczeniem medycznym i technicznym [1].
Nurkowanie turystyczne (rekreacyjne) jest coraz bardziej
popularną w kraju formą spędzania czasu wolnego przez
osoby różnych struktur wiekowych. Jak podają Jóźwiak
i in. [2] aktywność ta wymaga odbycia szkolenia,
najczęściej w postaci krótkiego (kilkudniowego) kursu.
Autorzy zauważają, że przez swoją istotę nurkowanie
rekreacyjne, postrzegane jako okazjonalne i sezonowe
może stanowić zagrożenie dla osób uprawiających tę
formę wypoczynku.
Wynika to z braku ciągłego treningu
podtrzymującego nawyki, odruchy czy też niedostatecznej
cykliczności powtarzania procedur awaryjnych (tak jak
muszą ich przestrzegać np. nurkowie wojskowi). Dlatego
też osoby podejmujące się tej aktywności powinny znać
szczegółowe wymogi i kwalifikacje dla osób chcących
uprawiać płetwonurkowanie, sposoby uzyskiwania tych
kwalifikacji oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Podobnie organizatorzy baz nurkowych muszą stworzyć
bezpieczne warunki dla nurków zgodne z zasadami
obowiązującego prawa. Regulują je wybrane artykuły
krajowych ustaw [3,4,5,6], normy PN-EN (Polska Norma
wprowadzająca Normę Europejską) [7] oraz przepisy
wewnętrzne Ogólnopolskiego Centrum Szkolenia
Podwodnego Komisji Działalności Podwodnej Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (KDP OCSP
PTTK) [8]. Zbiorniki wodne przygotowane z myślą
o szkoleniu nurków, prowadzenia dla nich kursów czy
udostępniane w celach użytkowania przez inne kluby
i centra nurkowe to najczęściej zalane kamieniołomy bądź
wyrobiska. Zdaniem Zawadzkiego [9] są formami terenu
posiadającymi niepowtarzalny charakter ze względu na
duże głębokości, pionowe ściany (jako punkty
referencyjne
podczas zaawansowanych
kursów),
przejrzystość wody, zatopione elementy urządzeń oraz
dobrze rozwiniętą infrastrukturę nawodną (np. platformy
do ćwiczeń, parkingi, punkty gastronomiczne).
Przy dobrej organizacji obiekty wodne doskonale
wpisują się w otaczający krajobraz i jak to jest
w przypadku Bazy Piechcin, mogą stanowić element
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Stają się
nowymi ekosystemami o zwiększonej różnorodności
krajobrazu (także flory i fauny), które zmieniły funkcję
użytkową danego miejsca z przemysłowej na rekreacyjną.
Miarą tej atrakcyjności są oczekiwania potencjalnych
użytkowników [10], a sam proces zagospodarowania
i kompleksowego wykorzystania zbiorników wraz
z otoczeniem jest uwarunkowany zapotrzebowaniem na
określoną funkcję społeczną oraz walory otoczenia, które
często same narzucają taką a nie inną formę wykorzystania
[11]. W przypadku akwenu piechcińskiego jego funkcja od
wielu lat jest nakierowana na określonego odbiorcę
(nurka) i jego potrzeby. Celem opracowania jest analiza
zbiornika pod kątem bezpiecznego zagospodarowania dla
konsumentów
oraz
zwrócenie
uwagi,
które
uwarunkowania
sprawiają
(infrastrukturalne,
interpersonalne), że klienci chcą tu ponownie przyjeżdżać.
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Human underwater activity in the modern world
manifests itself in three forms of diving. These are: diving
for commercial purposes, diving for military and special
tasks, and recreational diving. They differ in purpose,
degree of their formalisation, and medical and technical
security [1]. Tourist (recreational) diving is an increasingly
popular form of spending free time in the country by
people of different ages. According to Jóźwiak et al. [2] this
activity requires training, usually in the form of a short
(several-day) course. The authors note that by its essence,
recreational diving, perceived as occasional and seasonal,
may pose a threat to people practising this form of
recreation.
This is due to the lack of continuous training
sustaining habits or reflexes or insufficient cyclicality of
repeating emergency procedures (as e.g. military divers
are required to follow). Therefore, people undertaking this
activity should know the specific requirements and
qualifications for those who want to practice scuba diving,
how to obtain these qualifications and observe safety rules.
Similarly, the organisers of recreational diving sites must
create safe conditions for divers in accordance with the
applicable law. They are regulated by selected articles of
national laws [3,4,5,6], PN-EN norms (Polish Standard for
the Introduction of the European Standard) [7] and
internal regulations of the Polish Underwater Training
Centre of the Polish Tourist and Country-Lovers'
Association Underwater Training Committee (KDP OCSP
PTTK) [8]. Bodies of water prepared for the training of
divers, conducting courses for them or rendered available
for use by other clubs and diving centres are most often
flooded quarries or pits. According to Zawadzki [9], they
are forms of terrain with a unique character owing to
considerable depths, vertical walls (as reference points
during advanced courses), water transparency, sunken
elements of equipment and well-developed surface
infrastructure (e.g. exercise platforms, car parks, catering
facilities).
With good organisation, water facilities fit
perfectly into the surrounding landscape and, as is the case
with the Piechcin site, can be an element of sustainable
rural development. They become new ecosystems with an
increased diversity of landscape (including flora and
fauna), which have transformed the usable function of
a place from industrial to recreational. The measure of this
attractiveness is the expectations of the potential users
[10], and the very process of development and
comprehensive use of the basins together with their
surroundings is conditioned by the demand for a specific
social function and the value of the surroundings, which
often dictates this and no other form of use [11]. In the
case of the Piechcin reservoir, its function has for many
years been focused on a specific recipient (diver) and his
or her needs. The aim of the study is to analyse the
reservoir in terms of safe management for consumers and
to draw attention to which conditions (infrastructural,
interpersonal) make customers want to come here again.
At the same time, it was important to determine
what kind of activities divers undertake (e.g. training or
typical tourist dives) and what they expect from the
organiser of the site in terms of improving conditions
related to their stay. This paper attempts to assess the role
of the activities conducted on a regional scale and in terms
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Jednocześnie ważnym było ustalenie, jakie
aktywności nurkowie podejmują (m.in. nurkowania
szkoleniowe czy typowo turystyczne) oraz czego oczekują
od organizatora Bazy w zakresie poprawy warunków
związanych z ich pobytem. W pracy dokonano próby oceny
roli prowadzonej działalności w skali regionu i pod kątem
zainwestowanych środków finansowych z Programu
Regionalnego-Narodowa
Strategia
Spójności.
Podejmowana tematyka wydaje się mieć swoje
uzasadnienie, gdyż jak już podkreślała jedenaście lat
wcześniej Berbeka [12] nurkowanie jest nadal
współcześnie, niezwykle dynamicznie rozwijającą się
dyscypliną sportu, której zakres systematycznie się
poszerza, a nowe trendy w zachowaniach konsumentów
wynikają ze zmodyfikowanych systemów wartości,
preferencji odnośnie stylów życia czy odmiennego
postrzegania jego jakości.
W kontekście powyższych wskazań praca może
stanowić materiał poznawczy, co do kierunku organizacji
takich usług w przyszłości, poprzez ujawnione
bezpośrednie oczekiwania nurków w zakresie
wyeliminowania
prawdopodobieństwa
wystąpienia
sytuacji kryzysowych pod wodą oraz poprawy warunków
infrastrukturalnych na zewnątrz akwenu.

MATERIAŁ I METODY
Badania ankietowe przeprowadzono w 2018
roku na grupie 225 nurków. Założeniem przygotowanego
kwestionariusza wywiadu było ustalenie:
 powodów, jakimi kierują się konsumenci
przyjeżdżając do Piechcina oraz z jaką częstotliwością
i w których porach roku najczęściej użytkują zbiornik,
 głównych aktywności podejmowanych przez
odwiedzających (w tym dodatkowych poza
nurkowaniem),
 bezpieczeństwa
akwenu
pod
względem
infrastruktury podwodnej i nawodnej oraz
zawodności wypożyczonego sprzętu nurkowego,
 poziomu jakości elementów infrastrukturalnych
składających się na pobyt w bazie,
 rodzaju udogodnień, których wprowadzenie
wpłynęłyby na zwiększenie odwiedzin akwenu
piechcińskiego.
Ankieta składała się z 27 pytań, z których 2 miały
formułę otwartą. W odróżnieniu od przygotowanej rok
wcześniej (pilotażowej przeprowadzonej w Centrum
Nurkowym na grupie 56 osób), w tej wprowadzono
dodatkowe zapytania odnoszące się do bezpieczeństwa w
zakresie wypożyczanego sprzętu oraz poszerzenia oferty o
dodatkowe usługi związane z nurkowaniem. Zbadano
(przy pomocy współczynnika korelacji Pearsona r),
w jakim stopniu zmienne (w tym: udogodnienia oferowane
w Bazie Piechcin bądź przeszkody aktywnego tam
wypoczynku) wpływają na ogólną częstotliwość pobytów
konsumentów w różnych porach roku.
Dodatkowo czy aktywności podejmowane po
przyjeździe do Bazy przekładają się na powody, które
towarzyszą nurkom, że to a nie inne miejsce właśnie
wybrali. Informacje te mogą okazać się przydatne
w budowaniu oferty na przyszłość. Oprócz danych
personalnych (płci, wieku, miejsca zamieszkania,
wykształcenia) ankietowani podali dodatkowo informacje
o posiadanych stopniach nurkowych i uczestnictwie
w zorganizowanych przez Centrum Nurkowe szkoleń.
Treści ankiety były konsultowane z właścicielem

of the financial resources invested from the Regional
Programme - National Cohesion Strategy. The subject
matter seems to be justified because, as Berbeka
emphasised eleven years earlier [12], diving is still
a modern, extremely dynamically developing sport, the
scope of which is systematically expanding, with new
trends in consumer behaviour resulting from modified
value systems, preferences for lifestyles or a different
perception of the quality of life.
In the context of the above indications, the work
may provide cognitive material as to the direction of the
organisation of such services in the future, by revealing the
direct expectations of divers in terms of eliminating the
probability of underwater emergencies and improving
infrastructure conditions outside the body of water.

MATERIAL AND METHODS
The survey was conducted in 2018 on a group of
225 divers. The assumption of the prepared interview
questionnaire was to determine:
 the reasons why consumers come to Piechcin and
with what frequency and in which seasons of the year
they use the body of water most often,
 the main activities undertaken by the visitors
(including those additional to diving),
 the safety of the basin in terms of underwater and
surface infrastructure and the reliability of rented
diving equipment,
 the level of quality of the infrastructure elements
contributing to the stay in the base,
 the type of amenities that would increase the
number of visits to the Piechcin basin.
The survey consisted of 27 questions, 2 of which
had an open formula. Unlike the one prepared a year
earlier (for a pilot study carried out in the Diving Centre on
a group of 56 people), this one introduced additional
questions relating to the safety of rental equipment and the
offering of additional services related to diving. It was
examined (using Pearson's r correlation coefficient) to
what extent variables (including: amenities offered in the
Piechcin site or obstacles to active recreation there) affect
the overall frequency of consumers' stays at different
times of the year.
Additionally, whether the activities undertaken
after the arrival at the site translate into the reasons
behind the divers' choice of this place. This information
may prove useful in the marketing of the site in the future.
In addition to personal data (gender, age, place of
residence, education), the respondents also provided
information about their diving degrees and participation in
trainings organised by the Diving Centre. The contents of
the survey were consulted with the owner of the facility
under study, and the visitors filled them in personally from
August to October.

RESULTS AND DISCUSSION
The Piechcin basin is a lake, with an area of about
4.5 hectares, which is a remnant of a quarry liquidated in
the 1960s (Fig. 1). After its mining exploitation, the pipes,
steel plates, cars, a sailing boat or a yacht sunk there made
it attractive for underwater enthusiasts (Fig. 2). It is used
exclusively for scuba diving and is not intended for other
water sports, fishing or swimming [13].
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badanego obiektu, a goście wypełniali je osobiście
w miesiącach od sierpnia do października.

WYNIKI I ICH DYSKUSJA
Zbiornik Piechciński to jezioro o powierzchni ok.
4,5ha, będące pozostałością zlikwidowanego w latach 60tych kamieniołomu (ryc. 1). Po jego eksploatacji górniczej
zatopione tam rury, stalowe płyty, pojazdy samochodowe,
żaglówka czy jacht uczyniły go atrakcyjnym dla
pasjonatów podwodnych wrażeń (ryc. 2). Służy on
wyłącznie do uprawiania płetwonurkowania i nie jest
przeznaczony do innych sportów wodnych, wędkowania
ani kąpieli [13].

Fig. 1 Bird's eye view of the basin.
Source: photograph made available by the owner of the
Piechcin Diving Centre (CNP).

Fig. 2 An element of underwater infrastructure.
Source: photograph made available by the owner of the
facility (by Jolanta Dereszewska).

Ryc. 1 Zbiornik widziany z lotu ptaka.
Źródło: fotografia udostępniona przez właściciela Centrum
Nurkowego Piechcin (CNP).

Ryc. 2 Element infrastruktury podwodnej.
Źródło: fotografia udostępniona przez właściciela obiektu
(autor: Jolanta Dereszewska).

Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród
ogółu odwiedzających akwen 76,4% stanowią mężczyźni.
Konsumenci to przede wszystkim mieszkańcy miast
(83,5%) z wykształceniem wyższym (62,3%) i średnim
(27%), posiadający głównie podstawowy (28,1%), średni
(26,2%) oraz wyższy (20,7%) stopień nurkowy. Stopień
instruktorski miało 12,4% ankietowanych, a pozostali
(12,6%) podawali, że albo są dopiero kursantami szkoleń
lub wymieniali, jakie konkretnie mają przygotowania do
prowadzenia tej aktywności. Ankietowani podali, że
uprawnienia i stopnie nurkowe (potwierdzone
certyfikatami) uzyskali w ramach dwóch federacji:
Światowej
Konfederacji
Sportów
Podwodnych
(Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques CMAS) oraz międzynarodowej organizacji - Profesjonalne
Stowarzyszenie Instruktorów Nurkowania (Professional
Association of Diving Instructors - PADI).
W ramach pierwszej wymienionej organizacji
uzyskane poziomy kwalifikacji określane są za pomocą
gwiazdek. Jedna z badanych osób posiadała pierwszy
stopień płetwonurkowy KDP (KDP-Komisja Działalności
Podwodnej)/CMAS⃰ (P1) pozwalający samodzielnie
planować nurkowanie i wykonywać je do głębokości 20 m
z przynajmniej jednym pełnoletnim nurkiem o takich
samych lub wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS bądź
innej organizacji nurkowej. Inna osoba uzyskała stopień
już bardziej zaawansowanego nurka KDP/CMAS⃰ ⃰ (P2),
umożliwiający jej odbywanie nurkowań na dużych
głębokościach, bo aż do 40 m. Odnotowano też dwie osoby,
które posiadały ukończony (w pionie rekreacyjnym CAMS)
kurs PA1 - Płetwonurek Archeolog, dający możliwość
nurkowania w sposób bardziej świadomy znaczenia
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The research shows that 76.4% of the total
number of visitors to the area are men. Consumers are
mainly city dwellers (83.5%) with higher (62.3%) and
secondary (27%) education, having mainly primary
(28.1%), secondary (26.2%) and higher (20.7%) diving
qualifications. The instructor's qualification was held by
12.4% of the respondents, while the rest (12.6%) stated
that they were either just trainees or listed the specific
preparations they had for this activity. The respondents
reported that they obtained diving skills and qualifications
(confirmed by qualification cards) from two federations:
The World Confederation of Underwater Sports
(Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques CMAS) and the international organisation - Professional
Association of Diving Instructors (PADI).
This first organisation defines the levels of
qualification obtained by means of stars. One of the
persons surveyed had the first KDP (KDP - Commission for
Underwater Activities)/CMAS⃰ (P1) diving qualification,
allowing them to plan their own dives and perform them
to a depth of 20m with at least one adult diver with the
same or higher KDP/CMAS or other diving organisation
qualifications. Another person had already obtained the
degree of a more advanced diver KDP/CMAS⃰ ⃰ (P2),
allowing him/her to dive at depths of up to 40m. In
addition, it was noted that two persons who had completed
(in the CAMS Recreation Division) the PA1 course Archaeologist Diver, giving the opportunity to dive in
a more informed way with regards to the importance of
historic objects they may see under water [14], as well as
a person with the privileges of Tourist Diver - Supervised
KDP/CMAS (PTN), having the right to dive to a depth of
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zabytków znajdujących się w wodzie [14], a także osobę
z
uprawnieniami
Płetwonurek
Turystyczny
- Nadzorowany KDP/CMAS (PTN), mającą prawo
nurkować do głębokości 12 m w towarzystwie instruktora
lub z płetwonurkiem posiadającym stopień KDP/CMAS⃰ ⃰ ⃰
(P3) lub równorzędny innych organizacji [15]. W ramach
PADI dwoje respondentów miało stopień nurkowy
(rekreacyjny) zaawansowany AOWD (Advanced Open
Water Diver, Nurek Zaawansowany), pozwalający
wykonywać nurkowania do głębokości 30m z nurkiem
o tym samym stopniu.
Uzyskane kwalifikacje w ramach ukończonych
kursów AOWD zezwoliły czterem osobom podjąć kursy
pogłębiające wiedzę i rozwijające umiejętności w zakresie
nurkowania głębokiego oraz ratownictwa podwodnego,
a mianowicie PADI Deep Diver (Nurkowanie Głębokie)
oraz PADI Rescue Diver (Nurek Ratownik). Trzem osobom
odbycie tego ostatniego szkolenia pozwoliło przystąpić do
pierwszego profesjonalnego kursu nurkowania PADI
Divemasters (Przewodnik Nurkowy), dającego m.in.
możliwość pracy w Centrach Nurkowych na całym świecie
jako organizator bądź przewodnik nurkowań [16].
Tylko jedna osoba podała, że była przygotowana
do bycia instruktorem nurkowań technicznych (w ramach
kursu PADI Tec40 CCR Instructor). W ankiecie
respondenci odnotowali też, że posiadają przygotowanie
do nurkowania na wstrzymanym oddechu (2 osoby).
Zauważono, że poziom uzyskanych kwalifikacji
nurkowych (odbytych szkoleń i kursów) koreluje
z wykształceniem nurków, gdyż współczynnik Pearsona
r wykazał w tym względzie korelację wysoką na poziomie
0.821. Im wyższe było wykształcenie ogólne badanych
osób, tym częściej dysponowały wysokimi kwalifikacjami
nurkowymi. Ankietowani przyjeżdżają do Piechcina od
1998 roku, czyli zanim jeszcze została uruchomiona
działalność Centrum (tab. 1).
Najwięcej, bo aż 77 osób odwiedziło zbiornik po
raz pierwszy w roku badawczym 2018 w miesiącach od
lipca do września (tj. 39,4% ogółu osób, które udzieliły
w tej kwestii odpowiedzi) (tab. 1). Od 2011 roku
zauważalny jest stały wzrost liczby nowych klientów
i spędzanego przez nich czasu w Piechcinie. Analiza
wykazała, że badani reprezentowali przede wszystkim
cztery grupy wiekowe: 40-44 lata (19,8%), 45-49 lat
(16,5%) oraz 35-39 lat (15,9%) i 30-34 lata (14,3%)
(zauważono w porównaniu z rokiem 2017 zwiększenie
udziału osób w strukturze lat 45-49, która wówczas nie
była wiodącą). W grupie 50 lat i więcej znalazło się 25 osób
(13,7%), a osób młodych do lat 19, a także w przedziale 2029 lat odnotowano odpowiednio 7,7% i 12,1%.
Przyjeżdżający to głównie nurkowie z województw:
kujawsko-pomorskiego (40,8%), mazowieckiego (22,3%),
wielkopolskiego (16,4%), pomorskiego (15,4%). Spotkano
też osoby z regionów: dolnośląskiego (3), łódzkiego (5),
opolskiego (1) i śląskiego (1). Średnia odległość miejsca
zamieszkania badanych osób od ośrodka kształtowała się
na poziomie 142,5 km i zwiększyła się o 7,5 km
w porównaniu z rokiem poprzednim.

12m in the company of an instructor or with a diver with
the rank of KDP/CMAS⃰ ⃰ ⃰ (P3) or the equivalent of other
organisations [15]. Within PADI, two respondents had an
advanced (recreational) AOWD (Advanced Open Water
Diver) qualification, allowing them to dive to a depth of
30m with a diver of the same grade.
The qualifications obtained in the AOWD courses
allowed four people to take courses to deepen their
knowledge and develop their skills in deep diving and
underwater rescue, namely the PADI Deep Diver and the
PADI Rescue Diver. Having completed the latter training,
three people were able to take part in a professional PADI
Divemasters diving course (Diving Guide), which gives the
opportunity to work in Diving Centres around the world as
a dive organiser or guide [16].
Only one person indicated that they were
prepared to be a technical diving instructor (within the
PADI Tec40 CCR Instructor course). In the survey, two
respondents also noted that they were there to perform
breath-hold dives. It was noted that the level of diving
qualifications obtained (training and courses) correlated
with the divers' education, as the Pearson r coefficient
showed a high correlation of 0.821 in this respect. The
higher the general education of the surveyed persons, the
more often they possessed high diving qualifications. The
respondents have been coming to Piechcin since 1998, i.e.
even before the Centre was established (Table 1).
The largest number of people, as many as 77,
visited the basin for the first time in the 2018 research year
in the months from July to September (i.e. 39.4% of the
total number of respondents) (Table 1). Since 2011, there
has been a steady increase in the number of new customers
spending their time in Piechcin. The analysis showed that
the respondents represented mainly four age groups: 4044 years (19.8%), 45-49 years (16.5%), and 35-39 years
(15.9%) and 30-34 years (14.3%) (an increase in the
percentage of people in the 45-49 age structure, which at
that time was not the leading one, was noted compared to
2017). The group of 50 years of age and more included 25
people (13.7%), while persons under 19 years of age and
20-29 years of age accounted for 7.7% and 12.1% of the
population respectively. The visitors were mainly divers
from the following provinces: Kujawsko-Pomorskie
(40.8%), Mazowieckie (22.3%), Wielkopolskie (16.4%),
Pomorskie (15.4%). Additionally, people from the
following regions were observed: Dolnośląskie (3),
Łódzkie (5), Opolskie (1) and Śląskie (1). The average
distance from the place of residence of the surveyed
persons to the centre was 142.5 km and increased by 7.5
km compared to the previous year.
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Tab. 1

Years in which the surveyed divers visited the Piechcin reservoir for the first time (with an estimated number of visits until 2018 in total).
Lata, w których badani nurkowie poraz pierwszy odwiedzili zbiornik piechciński (z szacunkową liczbą odwiedzin do 2018 roku łącznie).

Visitors to the Piechcin Reservoir in the years 1998-2010 and the Piechcin Diving Centre (CNP) in the years 2011-2018
Year
Number of people *
Number of visits
Average number of
from given year until 2018
visits per person
1998
1
30
30
1999
1
no responses
2000
4
63
15,7
2003
3
40
13,3
2004
1
14
14
2005
2
12
6
2008
2
300
150
2009
5
430
86
2010
12
316
26,3
2011**
8
139
17,3
2012
3
113
37,6
2013
14
434
31
2014
12
110
9,1
2015
19
146
7,6
2016
11
186
16,9
2017
20
145
7,2
2018
77
128
1,6
Total
195
2606
13,3
Total
164
1401
8,5
2011-2018
Total
31
1205
38,8
1998-2010
*30 people did not provide answers as to from which year they have been visiting the Centre and did not specify the
approximate frequency of their visits,
** the year of commencement of the Centre’s operation.
Source: Own study based on surveys conducted.
Dostępność bazy w ciągu roku nurkowie ocenili
wysoko (62,8% bardzo dobrze i 27,5% dobrze), podobnie
jak ofertę wypożyczanego w niej sprzętu (40,3% bardzo
dobrze i 15% dobrze) (porównywalnie do roku 2017).
Duża grupa osób korzystała z własnego ekwipunku,
dlatego nie wyrażała zdania na jego temat (42,6%).
W pojedynczych przypadkach wydano oceny złe (1) lub
bardzo złe (1). Były to dwie spośród 6 osób, które spotkały
się z jego usterkami, a mianowicie: pękniętym paskiem od
maski nurkowej (1); pękniętym paskiem od płetw (3);
brakiem oringu na pierwszym stopniu automatu (1);
nieszczelnością węży (1); pustą lub niepełną butlą (1);
problemem z zaworami upustowymi (1) oraz
nieprzyjemnym zapachem powietrza w butli (2 osoby).
Odnotowane usterki mogą rzutować na
bezpieczeństwo nurka, niemniej zgodnie z regulaminem
Bazy każda osoba przed wejściem do wody zobowiązana
jest do sprawdzenia kompletności i sprawności sprzętu
używanego nie tylko przez siebie, ale i partnera. Takie
procedury pozwalają szybko wyeliminować pojawiające
się ryzyko zagrożenia zdrowia, a także życia uczestników
nurkowania.
Zauważone mankamenty nie przełożyły się na
oceną bezpieczeństwa CNP, gdyż 42,4% ankietowanych
uważa, że jest to jeden z ważniejszych aspektów, który ceni
sobie u organizatora, po dobrze zorganizowanej
infrastrukturze podwodnej, która otrzymała najwyższe
noty (56,4%), dostępności obiektu w ciągu całego roku
(52,8%), jego infrastrukturze brzegowej (49,3%)
i przyjemnej, panującej tam po przyjeździe atmosferze
(45,7%).
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The availability of the site during the year was
rated high (62.8% very good and 27.5% good), as was the
offer of equipment rented there (40.3% very good and
15% good) (comparable to 2017). A large group of people
used their own equipment and therefore did not express
an opinion about it (42.6%). In individual cases, the ratings
given were bad (1) or very bad (1). These were two out of
6 people who encountered malfunctions, namely: a broken
diving mask strap (1); a broken flipper strap (3); a lack of
an O-ring on the first stage of the regulator (1); a leaking
hoses (1); an empty or only partially filled cylinder (1);
a problem with the bleed valves (1) and an unpleasant
smell of the air in the cylinder (2 people).
The recorded defects may affect the diver's
safety, however, according to the regulations of the site,
each person is obliged to check the completeness and
efficiency of the equipment used not only by themselves
but also by their partner before entering the water. Such
procedures quickly eliminate any risk to the health and
safety of diving participants.
The shortcomings noted did not translate into
a safety assessment of the CNP, as 42.4% of the
respondents believe that this is one of the most important
aspects that they value in the organiser, after a well
organised underwater infrastructure, which received the
highest marks (56.4%), the availability of the facility
throughout the year (52.8%), its onshore infrastructure
(49.3%) and the pleasant atmosphere existing there upon
their arrival (45.7%).
Also appreciated were the social facilities

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

Polish Hyperbaric Research
Docenione zostało też zaplecze socjalne (39,1%)
i w mniejszym zakresie kreatywność oraz kwalifikacje
organizatora (12,4% vs 7,5%) czy możliwość odbywania
szkoleń na różne stopnie (kwalifikacje) (5,7%). W pytaniu
otwartym podkreślono ważność aspektu przyrodniczego
i ludzkiego (pozytywne nastawienie w stosunku do innych
- zarówno osób przebywających, jak i pracujących
w Bazie).
Ta ocena wizerunku całego obiektu przekłada się
na to, z kim nurkowie przyjeżdżają do Piechcina, gdyż
korelacja w tym zakresie wykazała zależność istotną
0,487. Najczęściej wskazywano towarzystwo przyjaciół
(57,7%; analogicznie jak w roku 2017, gdzie wskazań było
wówczas 60,7%), Centra Nurkowe (24%), swoje rodziny
(14,6%), Kluby Nurkowe (12,8%). Niższy odsetek
ankietowanych podał przyjazdy wraz z małżonkiem
(10,2%) albo indywidualne (7,5%), z dziećmi (5,3%)
(grupy wcześniej nie odnotowanej) bądź grupą
turystyczną (4,8%).
Powody, którymi kierują się respondenci
odwiedzając opisywane miejsce podyktowane są przede
wszystkim względami typowo turystycznymi (144 osoby,
tj. 64%) i chęcią spędzenia czasu ze znajomymi (110 osób,
tj. 48,8%) (ryc. 3). W 2017 roku decyzje te miały odmienny
charakter i wykazywały głównie podłoże kształceniowe,
a dopiero towarzyskie i typowo turystyczne. Wśród
„innych” podawane były, te związane z ogólnymi walorami
akwenu (jego położeniem i jakością wody) oraz
możliwością prowadzenia tam przez instruktorów kursów
i szkoleń.
Z kolei trzema głównymi aktywnościami, którym
oddają się ankietowani w Piechcinie są nurkowania
typowo turystyczne (75,5%), nurkowania treningowe
(44%) oraz szkoleniowe (24%) (tym aspektom
przypisywano w 2017 roku tak samo wysokie
noty - odpowiednio: 83,6% vs 60% vs 36,3%). Rzadziej
wykonywane są nurkowania nocne (11,1%), nurkowania
z wykonywaniem zdjęć i filmów podwodnych (11,1%),
nurkowania podlodowe czy zapoznawcze (10,6% vs
5,3%). W pojedynczych przypadkach wskazywano:
nurkowania w stylu retro (retro nurki), na wstrzymanym
oddechu, a także aktywności ograniczająca się do
obserwacji życia podwodnego poprzez unoszenie się na
powierzchni wody z zanurzoną twarzą (przy wyposażeniu
w maskę, fajkę oraz płetwy) (łącznie 3,5% osób).
W odniesieniu do nurkowań szkoleniowych należy
zauważyć, że większość badanych (92,4%) odbywa je ze
swoimi instruktorami. Niewielka część osób korzysta
w tym względzie z pomocy Centrum, a jeśli już to głównie
szkoleń podstawowych PADI-OWD (Open Water Diver,
Samodzielny Nurek) oraz szuka tu wsparcia
w przygotowaniach do nurkowań retro. Łącznie od 2011
roku wzięto udział w 71 takich szkoleniach (średnio 4
przypadających na 1 osobę). Centrum Nurkowe Piechcin
nie jest organizatorem nurkowania, a daje jedynie
możliwość korzystania ze zbiornika wodnego, jego
otoczenia i infrastruktury.
Każde nurkowanie odbywa się w Bazie na
wyłączną odpowiedzialność osoby nurkującej, która ma
bezwzględny obowiązek dokonania osobistego wpisu na
kartę nurkową zaraz po wjeździe na teren akwenu.
Ponadto płetwonurkowie muszą okazać obowiązkowo
ubezpieczenie
oraz
ważne
badania
lekarskie
(w przypadku ich braku wypełnić stosowne oświadczenie
o stanie swojego zdrowia). Podczas nurkowań
szkoleniowych i stażowych organizatorem nurkowania
jest instruktor prowadzący, natomiast w przypadku

(39.1%) and, to a lesser extent, the creativity and
qualifications of the organiser (12.4% vs. 7.5%) or the
possibility of training at various levels (qualifications)
(5.7%). In the open question the importance of the natural
and human aspect was emphasised (positive attitude
towards others - both people staying and working at the
site).
This assessment of the image of the whole facility
translates into who the divers come to Piechcin with, as the
correlation in this respect showed a significant
relationship of 0.487. The responders most frequently
indicated they came in the company of friends (57.7%; as
in 2017, where indications amounted to 60.7%), members
of Diving Centres (24%), families (14.6%), Diving Clubs
(12.8%). A lower percentage of respondents reported
visits with their spouse (10.2%) or individually (7.5%),
with children (5.3%) (a group not previously reported) or
with a tourist group (4.8%).
Reasons for visiting the described place are
mainly dictated by typical touristic considerations (144
persons, i.e. 64%) and wishing to spend time with friends
(110 persons, i.e. 48.8%) (Fig. 3). In 2017 these decisions
were of a different nature and were mainly based on
educational reasons, and they were only followed by social
and typically touristic. Among the "others", the ones
related to the general values of the basin (its location and
water quality) and the possibility for instructors to
conduct courses and trainings there were given.
In turn, the three main activities that the
respondents in Piechcin are engaged in are typically
tourist diving (75.5%), practice diving (44%) and training
diving (24%) (these aspects were given the same high
marks in 2017 - respectively: 83.6% vs 60% vs 36.3%).
Less frequent are night dives (11.1%), dives accompanied
by underwater photography and filming (11.1%), ice dives
or introduction dives (10.6% vs 5.3%). In isolated cases,
the following were indicated: retro-style dives (retro
divers), breath hold dives, as well as activities limited to
observing underwater life by floating on the water surface
with a submerged face (when equipped with a mask,
snorkel and flippers) (3.5% in total). With regard to
training dives, it should be noted that most of the
respondents (92.4%) perform them with their instructors.
A small number of people use the Centre's assistance in
this regard, and if it is mainly PADI-OWD (Open Water
Diver, Autonomous Diver) basic training and seeking
support in preparing for retro dives. A total of 71 such
training courses have been attended since 2011 (on
average 4 per 1 person). The Piechcin Diving Centre is not
an organiser of diving, but only provides the opportunity
to use the water body, its surroundings and infrastructure.
Each dive takes place at the site on the sole
responsibility of the diving person, who has an absolute
obligation to make a personal entry on the diving register
immediately after entering the area of the basin. In
addition, divers must show that they have compulsory
insurance and a valid medical examination (if they do not
have one, they are required to fill in an appropriate
statement on their health). During training and practice
dives, the organiser of the dive is the instructor, and in the
case of recreational dives, the person with the highest
diving qualifications assigned by the diving pair or group.
In the case of dives of organised diving groups, the
organiser is the instructor who organises the dive. To
ensure safety, qualification cards confirming the divers'
qualifications and skills are kept in deposit for the duration
of divers’ stay.
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nurkowań rekreacyjnych osoba posiadająca najwyższe
uprawnienia nurkowe wyznaczone przez parę lub grupę
nurkową. W przypadku nurkowań zorganizowanych grup
nurkowych organizatorem jest instruktor organizujący
nurkowanie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa certyfikaty
potwierdzające posiadane przez nurków kwalifikacje
i umiejętności przechowywane są na czas pobytu
w depozycie.

Fig. 3 Reasons for the respondents to visit the Piechcin Diving Centre. Source: Own study based on surveys conducted.
Ryc. 3 Powody, dla których respondenci przyjeżdżają do Centrum Nurkowego Piechcin. Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
ankietowych.

Przeanalizowano czy rodzaj podejmowanych
przez respondentów aktywności wykazuje związek
z porami roku, w których przyjeżdżają oni do Bazy
Piechcin. Zdecydowanie latem i jesienią obserwuje się
największe
uaktywnienie
odwiedzin
związanych
z nurkowaniami rekreacyjnymi, treningowymi i nocnymi.
Siła korelacji jest tu wysoka (współczynniki kształtują się
na poziomie odpowiednio 0,847 i 0,877). Z kolei w sezonie
wiosennym odnotowano zależność wyraźną, ale nie
wysoką (0,422) z odbywaniem przez nurków zwłaszcza
szkoleń, nurkowań zapoznawczych oraz związanych
z wykonywaniem zdjęć, a także filmów.
W sezonie zimowym zaś, wskaźnik korelacji
wykazał znaczne (0,757) powiązanie z nurkowaniami
typowo turystycznymi, treningowymi i podlodowymi.
Centrum Nurkowe wizytowane jest (podobnie jak
w przeprowadzonych badaniach pilotażowych) [17]
najczęściej raz lub dwa razy do roku we wszystkich
sezonach rocznych (tab. 2). W 2017 roku była to niewielka
przewaga przyjazdów zimą, z kolei w 2018 roku
zdecydowanie odwiedziny nurków przypadają na sezon
letni (VI-VIII).

104

It was analysed whether the type of activities
undertaken by the respondents is related to the seasons in
which they come to Piechcin. Definitely in the summer and
autumn, the most active visits related to recreational,
training and night diving are observed. The strength of the
correlation is high here (coefficients are at the level of
0.847 and 0.877 respectively). In the spring season, on the
other hand, a clear, but not high (0.422) correlation was
noted with the divers' participation in training,
familiarisation dives and diving related to taking photos
and making videos.
In the winter season, the correlation coefficient
showed a significant (0.757) correlation with typically
touristic, training and under ice dives. Statistics show that
the diving centre is visited (similarly to that which was
noted in in pilot studies) [17] usually once or twice a year
in all seasons (Table 2). In 2017, a slight increase of winter
visitors occurred, while in 2018, the visits of divers
definitely fell in the summer season (VI-VIII).
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Tab. 2

Number of visits to the Piechcin Diving Centre in particular months of the year.
Liczba odwiedzin Centrum Nurkowego w Piechcinie w poszczególnych miesiącach w ciągu roku.

No.

Visits to the Diving Centre

Winter Spring Summer
(XII-II) (III-V) (VI-VIII)
1.
once a week
8
8
13
2.
twice a week
4
5
7
3.
several times a week
0
1
4
4.
once a month
12
20
25
5.
twice a month
1
14
19
6.
several times a month
2
9
16
7.
once or twice per season
29
36
42
8.
once a year
19
11
38
Total*
75
104
164
* the responses do not add up due to the possibility of providing different answers.

Informacje o analizowanym miejscu ankietowani
pozyskali od swoich znajomych bądź przyjaciół (57,3%)
oraz rodziny (4,4%). Marketing szeptany odegrał bardziej
znaczącą rolę w dotarciu do nowych, potencjalnych
klientów aniżeli Internet (24%). Poza tym 12,9% osób
dowiedziało się o istnieniu ośrodka bezpośrednio od
swoich instruktorów, konkurencyjnych szkół nurkowania,
centrów i baz nurkowych, ośrodków szkoleniowych czy na
targach nurkowych. Odnotowano też osobę, która
zainteresowała się CNP w czasie odbywanej podróży przez
teren gminy.
Przygotowane przez właściciela materiały
promocyjne w postaci wizytówek, folderów bądź ulotek
nie miały istotnego znaczenia dla osób przyjeżdżających tu
poraz pierwszy (wskazało je łącznie tylko 5 osób).
Niemniej nurkowie zauważają w tym zakresie braki
i kierują oczekiwania w stosunku do zarządcy obiektu, by
udostępnił laminowane mapy infrastruktury podwodnej
(51,1%) (w celu przypięcia np. do tabliczki nurkowej).
Domagano się również folderów (16%), wizytówek
(9,7%), ulotek (7,5%), a także lepszej promocji w mediach
społecznościowych, internetowego newslettera dla
chętnych, strony www w wersji mobilnej, map cyfrowych
zbiornika o dużej rozdzielczości udostępnionych
w Internecie, pamiątkowych magnesów, tablic
z ogłoszeniami i bilbordów (łącznie 8,4% osób).
Niedociągnięcia w tych kwestiach nie miały istotnego
wpływu na całościową ocenę oferty (0.428), której
podstawowym elementom przypisywano najczęściej noty
wysokie (bardzo dobre i dobre) (tab. 3).

Autumn
(IX-XII)
6
5
1
19
14
6
39
35
125

The respondents obtained information about the
place under analysis from their friends or acquaintances
(57.3%) and family (4.4%). Word-of-mouth marketing
played a more significant role in reaching potential new
customers than the Internet (24%). Moreover, 12.9% of
people learned about the existence of the centre directly
from their instructors, competitive diving schools, diving
centres and clubs, training centres or at diving fairs.
A person who became interested in the CNP during the trip
through the commune was also recorded.
Promotional materials prepared by the owner in
the form of business cards, folders or leaflets were not
important for people coming here for the first time (only 5
people in total indicated them). Nevertheless, the divers
notice the shortcomings in this respect and direct their
expectations towards the facility manager to provide
laminated maps of the underwater infrastructure (51.1%)
(to be attached e.g. to a diving noticeboard). Folders
(16%), business cards (9.7%), leaflets (7.5%), as well as
better promotion on social media, an Internet newsletter
for those interested, a mobile website, high-resolution
digital maps of the reservoir made available on the
Internet, souvenir magnets, noticeboards and billboards
(8.4% in total) were also requested. Shortcomings in this
respect did not have a significant impact on the overall
evaluation of the offer (0.428), the main elements of which
were most often attributed high marks (very good and
good) (Table 3).
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Tab. 3

Assessment of the main elements of a stay at a diving centre.
Ocena podstawowych elementów składających się na pobyt w Centrum Nurkowym.

No.

Elements of assessment

1.
Social rooms
2.
Lecture rooms
3.
Underwater attractions
4.
Assistance in booking rooms
5.
Possibility to rent equipment
6.
Time of filling diving cylinders with air
7.
Quality of air in diving cylinders
8.
Possibility of storage equipment
9.
Instructional services
10. Parking space
11. Courses and trainings
12. Organisation of stays in terms of logistics
13. Tidiness on and around the base
14. Safety of the body of water
15. System of promotion
16. Price for the service
17. General atmosphere
18. Sanitary facilities
19. Diving events
20. Other (specify of what kind)
Source: own study on the bases of surveys conducted.

Very good
Total in %
52.3
33
48.6
25.8
46.8
55.8
49
46
26.9
42.3
16.4
28.5
71.1
58.6
19.7
25.6
72
47.6
25.2
40

Good

Average

Bad

Very bad

No opinion

40.2
27.9
42.7
17.9
20.5
16.9
20.8
22.5
11.5
41.8
8.2
27.5
26.4
34.8
26.6
50.3
26.2
37
17.3
-

2.4
1.1
5.3
1.5
1.4
1.4
3.3
14.5
0.5
2.0
24
1.4
6.4
12.8
1.0
10.1
1.0
-

0.9
0.5
0.9
0.9
1.9
0.4
1.4
0.5
10

0.4
0.5
0.4
-

4.2
38
2.9
54.8
31.3
25.9
26.5
31.5
61.6
1.4
74.4
42
4.3
46.4
9
0.4
3.9
56
50

Respondenci przypisują szczególną wagę
Respondents attach particular importance to the
sprzyjającej nurkowaniu pozytywnej atmosferze panującej
positive atmosphere on the site (72%), maintaining
w Bazie (72%), utrzymaniu przez organizatora porządku
tidiness in its surroundings (71.1%) and ensuring the
w jej otoczeniu (71,1%) oraz zapewnieniu bezpieczeństwa
safety of the basin (58.6%). The importance of these
akwenu (58,6%). Ważność tych czynników podkreślano
factors was already emphasised in 2017, with the second
już w 2017 roku, z tymże na drugim wówczas miejscu
highest rank, after the favourable atmosphere (74.6%),
najwyższą rangę, po sprzyjającej atmosferze (74,6%)
being given to well organised social facilities (71.1%), and
przyznano dobrze zorganizowanemu zapleczu socjalnemu
then the safety of the basin (64%). All the most
(71,1%), a dopiero bezpieczeństwu zbiornika (64%).
important elements of a stay at the Diving Centre were
Wszystkie najważniejsze elementy składające się na pobyt
evaluated at a very good and good level. On occasion they
w CNP oceniane były na poziomie bardzo dobrym
were given bad or very bad marks or were not assessed
i dobrym. Incydentalnie przypisywano im noty złe lub
at all.
The latter eventuality was mainly due to
bardzo złe, albo nie poddawano ocenie wcale.
insufficient knowledge regarding them. The previously
Ta ostatnia ewentualność była spowodowana
indicated lack of participation in trainings organised at the
głównie niedostatecznym poziomem wiedzy na ich temat.
centre made it impossible to assess the possibilities of
Sygnalizowany wcześniej brak uczestnictwa w szkoleniach
improving qualifications (74.4%), and thus the quality of
organizowanych w ośrodku uniemożliwił ocenę
lecture halls (38%) and instructor service (61.6%).
przeprowadzanych
tu
możliwości
podnoszenia
Persons using their own diving equipment had no opinion
kwalifikacji (74,4%), a tym samym jakości sal
on the methods of its storage (31.5%), rental (31.3%) and
wykładowych (38%) i obsługi instruktorskiej (61,6%).
maintenance (25.9% vs 26.5%).
Osoby korzystające z własnego sprzętu nurkowego nie
The lack of knowledge of the promotion system
miały zdania na temat sposobów jego przechowywania
(46.4%) was dictated by receiving information about the
(31,5%), wypożyczania (31,3%) i konserwacji (25,9% vs
offer via direct oral communication. A significant
26,5%).
percentage of people also did not refer to the diving events
Brak wiedzy w zakresie systemu promocji
organised (56%) and logistical organisation by the owner
(46,4%) był podyktowany otrzymywaniem informacji
of the visitors' arrivals (42%), because they never used
o ofercie za pośrednictwem bezpośredniego przekazu
them. On the other hand, the respondents were able to
ustnego. Znaczny odsetek osób nie odniósł się też do
indicate their expectations in relation to the improvement
organizowanych imprez nurkowych (56%) i logistycznej
of the surface (18.7%) and underwater infrastructure
organizacji przez właściciela przyjazdów gości (42%), bo
(17.3%) and other facilities that would not only facilitate
z nich nigdy nie korzystał. Ankietowani potrafili natomiast
their stay but also affect the frequency of visits (15.4%).
wskazać swoje oczekiwania w stosunku do poprawy
First and foremost, divers do not have sufficient access to
infrastruktury nawodnej (18,7%) i podwodnej (17,3%)
sanitary and catering facilities. The owner solved the
oraz innych udogodnień, które nie tylko ułatwiłyby im
shortage of running water, the supply of which would
pobyt, ale również wpłynęły na częstotliwość przyjazdów
involve very high investment costs by preparing a suitable
(15,4%). Przede wszystkim nurkom brakuje dostępu do
container for this purpose (Fig. 4), which is part of the
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sanitariatów i zaplecza gastronomicznego. Niedostatek
bieżącej wody, której doprowadzenie wiązałoby się
z bardzo dużymi kosztami inwestycyjnymi właściciel
rozwiązał przygotowaniem odpowiedniego do tego celu
kontenera (ryc. 4), wpisującego się w całościowe
zagospodarowanie infrastrukturalne obiektu (ryc. 5).

overall infrastructure development of the facility (Fig. 5).

Fig. 4 Container with sanitary facilities. Source: photograph provided by
the owner of CNP (by Jolanta Dereszewska).

Fig. 5 Infrastructure development of the basin. Source: photograph
provided by the owner of CNP (by Robert Werner).

Ryc. 4 Kontener z sanitariatami. Źródło: fotografia udostępniona przez
właściciela CNP (autor: Jolanta Dereszewska).

Ryc. 5 Zagospodarowanie infrastrukturalne zbiornika (autor: Robert
Werner).

Uruchomienie
biznesu
gastronomicznego
ograniczają natomiast procedury natury ekonomicznej
i prawnej. Niemniej organizator dla zapewnienia
należytego komfortu udostępnia nurkom, a także osobą im
towarzyszącym ogrzewaną salę, wyposażoną w miejsca do
siedzenia i sprzęt kuchenny. Z uwagi na planowane
przyjazdy z rodziną i dziećmi, respondenci oczekują placu
zabaw dla dzieci wyposażonego w piaskownicę oraz
wprowadzenia osłon przed zbyt intensywnym słońcem
w sezonie wakacyjnym. Ponadto pomostu dla osób
towarzyszących nurkom, sauny, pola namiotowego, jak
również zwiększenia miejsc noclegowych.
Zaspokojenie
tych
potrzeb
jest
dla
odwiedzających Piechcin istotne, gdyż poza nurkowaniem
chętnie oddają się tu dodatkowym aktywnością takim jak:
grillowanie (48,8%), biesiadowanie przy ognisku (40%),
zwykłe pływanie (22,6%), spacery (15,1%), bieganie
(6,6%), jazda na rowerze (4%) czy pływanie łódką bądź
kajakiem na pobliskich akwenach (3,1%).
Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność
rozbudowy pomieszczeń do przechowywania sprzętu
nurkowego i poszerzenia strefy parkingowej. Przy samym
zbiorniku
wyrażano
prośby
o
przygotowanie
dodatkowych zejść do wody (w tym wysokich ławek),
stanowisk przygotowawczych, toru do ćwiczeń
poręczowych i dostępności wody do płukania sprzętu.
W zakresie infrastruktury podwodnej proponowano
uatrakcyjnienie akwenu o nowe eksponaty, a mianowicie:
samolot, rury, wraki.
Zdaniem właściciela niektóre propozycje nie
znajdują ekonomicznego uzasadnienia, gdyż na przykład
kwota wydatkowana na zakup i zatopienie wraku
samolotu oscylowałaby w granicach 200 tys. zł., na co go
nie stać. Zaproponowano również odwrócenie
zatopionego wraku holownika i udostępnienie go do
podwodnego zwiedzania. Najwięcej jednak uwag
kierowanych było do zmian w toni podwodnej związanych
z utrzymaniem odpowiedniej orientacji, a mianowicie:
wprowadzenia oznakowań na poręczówkach, by wiedzieć,
w którym kierunku się płynie (np. drogowskazów

However, the launch of the catering business is
limited by economic and legal procedures. However, for
the sake of comfort, the organiser provides divers, as well
as the person accompanying them, with a heated room
equipped with seating and kitchen equipment. Due to the
utilisation of the area by families with children, the
respondents expect a playground for children equipped
with a sandpit and the introduction of protection against
too much sun during the holiday season. In addition, they
expect a pier for people accompanying the divers, a sauna,
a camping site, as well as an increase in accommodation.
Satisfying these needs is important for the
visitors to Piechcin, as apart from diving, they are willing
to engage in additional activities such as: BBQs (48.8%),
feasting by a bonfire (40%), ordinary swimming (22.6%),
walking (15.1%), running (6.6%), cycling (4%) or paddling
in a boat or kayak in nearby waters (3.1%).
At the same time, attention was drawn to the
need to expand the diving equipment storage rooms and
extend the parking area. There were requests to prepare
additional access points to the water (including high
benches), preparation stands, handrails and more
availability of water for washing equipment. In terms of
underwater infrastructure, it was proposed to make the
basin more attractive with new exhibits, namely: aircraft,
pipes, wrecks.
According to the owner, some of the proposals
are not economically justified, because, for example, the
amount spent on the purchase and sinking of an airplane
wreck would be circa 200 thousand PLN, which he cannot
afford. It was also proposed to flip the sunken wreck of the
tugboat and make it available for underwater sightseeing.
However, most of the remarks were directed to the
changes in the water depth related to the maintenance of
proper orientation, namely: introduction of markings on
handrails to know in which direction one is going (e.g. LED
signposts) and towards what kind of attractions. It was
also suggested that the stocking of the basin with fish
should be increased. 50.7% of the respondents were
interested in diving with Nitrox breathing mixture and
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ledowych) i do jakich atrakcji. Sugerowano też większe
zarybienie zbiornika. Zainteresowanych przygotowaniem
mieszaniny oddechowej Nitrox było 50,7% badanych,
a organizowaniem imprez, na których byłby testowany
sprzęt nurkowy 65,9% osób. Bez względu na wskazywane
mankamenty oferty i oczekiwania stawiane właścicielowi
obiektu 54% nurków oceniło Bazę Piechcin na tle innych
jednostek w kraju na poziomie bardzo dobrym, a 35,2% na
dobrym.
Z ogółu przebadanych respondentów 48,6% osób
potwierdziło, podobnie jak rok wcześniej (48%), że
zagospodarowanie obiektu spełnia ich oczekiwania pod
każdy względem. 98,5% respondentów chce tu wrócić
ponownie, ale wskazuje (90,2%), że nie jest to jedyne
miejsce, w którym nurkuje. Jednak dla wielu (71,2% vs
66% w 2017 roku) odegrało ono bardzo znaczącą rolę
w przygotowaniach do nurkowań na większych
zbiornikach wodnych (morzach: Adriatyckim, Bałtyckim,
Czarnym,
Karaibskim,
Norweskim,
Północnym,
Śródziemnym oraz oceanach: Atlantyckim, Indyjskim)
i jeziorach (np. Hańcza). Częstotliwość swoich przyjazdów
badani uzależniają od braku czasu (57 osób, tj. 25,3%),
odległości, jak dzieli ich miejsce zamieszkania od zbiornika
(53 osoby, tj 23,5%), ceny (5 osób-2,2%), ograniczeń
zawodowych i rodzinnych (4 osoby-1,7%), odwiedzania
innych konkurencyjnych baz (3 osoby-1,3%), braku
zorganizowanej grupy społecznościowej, zrzeszającej
w Internecie miłośników piechcińskiego akwenu
(1 osoba), a także braku wyżywienia na miejscu (1 osoba).
Otrzymane wyniki badań nie odbiegają
w znacznym stopniu od tych otrzymanych rok wcześniej,
ale należy je traktować, jako porównawcze i uzupełniające.
Rzeczywista liczba osób przyjeżdżających do CNP jest
w ciągu roku wyższa, niemniej prowadzone obserwacje
w tym zakresie pozwalają wysnuć przypuszczenie, że
jakość usług utrzymywana na określonym poziomie przez
właściciela obiektu przekłada się w znacznym stopniu na
zadowolenie nurków z całościowej oferty.
Pasjonaci podwodnych wrażeń przyjeżdżają nie
tylko, aby eksplorować akwen w celach turystyczno szkoleniowo - treningowych, ale by uczestniczyć także
w organizowanych tu okolicznościowych imprezach czy
ogólnopolskich akcjach nurkowo-ekologicznych, których
intencje skupiają się na ochronie środowiska
(oczyszczeniu dna zbiornika wodnego, linii wodnobrzegowej oraz bezpośredniego otoczenia akwenu).
Działania w tym zakresie mają nie tylko swój oddźwięk
edukacyjny w skali regionu, ale i promujący obszar wiejski,
jako przyjazny środowisku. Centrum Nurkowe Piechcin
odgrywa ważną rolę w tworzeniu warunków dla wzrostu
konkurencyjności gospodarki, opartej na wiedzy
i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia
oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej przez swoje uczestnictwo w strategicznym
dokumencie - Narodowa Strategia Spójności (NSS).
W ramach projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) - Programu
Operacyjnego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
otrzymało
dofinansowanie
w kwocie 347 490 zł (w tym z EFRR: 259 370 zł, a budżetu
państwa: 52 120 zł), które pozwoliło na rozbudowę oraz
unowocześnienie CNP, dzięki zakupowi sprzętu i usług,
jako elementów dywersyfikacji oferty, a także rozwoju
firmy. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 606 870 zł
(259 380 zł to wkład własny właściciela). Jak podkreśla
Bański [18] przedsiębiorczość na wsi ma istotny wpływ na
ogólny rozwój regionów, w tym też na poprawę jakości
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65.9% of the respondents were interested in organising
events at which diving equipment would be tested.
Regardless of the indicated shortcomings of the offer and
the expectations placed on the owner of the facility, 54% of
the divers rated the Piechcin site in comparison with other
units in the country as very good and 35.2% as good.
Of the total number of respondents surveyed,
48.6% confirmed, as in the previous year (48%), that the
development of the facility meets their expectations in
every respect. 98.5% of respondents want to come back
here again, but indicate (90.2%) that this is not the only
place in which they dive. However, for many (71.2% vs.
66% in 2017) it played a very significant role in
preparations for diving in larger bodies of water (seas:
Adriatic, Baltic, Black, Caribbean, Norwegian, North,
Mediterranean, oceans: Atlantic, Indian) and lakes (e.g.
Hańcza). The frequency of the respondents' arrivals
depends on the lack of time (57 people, i.e. 25.3%),
distance between their place of residence and the basin (53
people, i.e. 23.5%), price (5 people - 2.2%), professional
and family related constraints (4 people - 1.7%), visiting
other competitive sites (3 people - 1.3%), lack of an
organised social group associating the enthusiasts of the
Piechnik reservoir on the Internet (1 person), as well as
lack of food on site (1 person).
The results obtained do not differ significantly
from those obtained the year before, but should be treated
as comparative and complementary. The actual number of
people coming to the CNP is higher per year, but the
observations made in this respect allow us to assume that
the quality of services maintained at a certain level by the
owner of the facility translates, to a large extent, into
divers' satisfaction with the overall offer.
The enthusiasts of underwater experiences come
not only to explore the area for tourism and training
purposes, but also to participate in occasional events
organised here or national diving and environmental
actions, whose intentions are focused on environmental
protection (cleaning the bottom of the body of water, the
water-bank line and the immediate surroundings of the
area). Activities in this area have not only an educational
resonance on a regional scale, but also promote the rural
area as environmentally friendly. The Piechcin Diving
Centre plays an important role in creating conditions for
the growth of competitiveness of the economy, based on
knowledge and entrepreneurship, ensuring the growth of
employment and social, economic and spatial cohesion
through its participation in the strategic document National Cohesion Strategy (NCS).
Under the project co-financed by the European
Regional Development Fund (ERDF) - Operational
Programme of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship it
received funding in the amount of PLN 347,490 (including
ERDF: PLN 259,370, and the state budget: PLN 52,120),
which allowed for the expansion and modernisation of the
CNP through the purchase of equipment and services as
elements of diversification of the offer, as well as the
development of the company. The total value of the
investment was PLN 606,870 (PLN 259,380 is the owner's
own contribution). According to Bański [18],
entrepreneurship in rural areas has a significant impact on
the general development of regions, including the
improvement of the quality of life in rural areas. The
owner, by creating an offer for a specific segment of buyers
on the basis of local resources, developed an investment
which not only brings tangible financial benefits to him but
also to the local community.
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życia na wsi. Właściciel tworząc na bazie lokalnych
zasobów ofertę dla konkretnego segmentu nabywców,
stworzył inwestycję, która nie tylko jemu przynosi
wymierne korzyści finansowe, ale również lokalnej
społeczności.

CONCLUSIONS


WNIOSKI










Badania potwierdziły wysoką jakość usług
prowadzonych w Bazie Piechcin, zarówno pod
względem obsługi nabywców, jak i zagospodarowania
otoczenia. Zaplecze materialne usług okazało się być
tym uwarunkowaniem, które sprawia, że nurkowie
chcą tu ponownie przyjeżdżać. Przede wszystkim
ankietowani zwrócili uwagę na atrakcyjność
infrastruktury podwodnej i brzegowej, czyli te
elementy, które mają dla nich najważniejszą
przydatność dla nurkowania.
Aktywnościami głównie podejmowanymi przez
nurków w Bazie są nurkowania turystyczne
(rekreacyjne) albo treningowe, którym badani oddają
się najczęściej w towarzystwie swoich przyjaciół,
znajomych z centrów nurkowych bądź rodziny.
Przyjeżdżają tu we wszystkich sezonach rocznych,
z przewagą letniego, by oprócz pasji nurkowania
(podniesienia umiejętności i kwalifikacji) spędzić czas
ze znajomymi i oderwać się od obowiązków życia
codziennego.
Odnotowane uchybienia w zakresie wadliwego
sprzętu nurkowego (spowodowane prawdopodobnie
błędami wynikającymi czy to z nieprawidłowego
użycia, złej konfiguracji czy też niewłaściwej
konserwacji) ostatecznie nie wpłynęły w sposób
negatywny na
całościową
ocenę
poziomu
bezpieczeństwa akwenu (łącznie 93,4% osób
obdarzyło organizatora zaufaniem i w tym zakresie
przyznało mu noty bardzo dobre i dobre). Niemniej
dostrzeżona i dobrze oceniona przez klientów
pewność usługi (jej bezpieczeństwo) powinny
sprawić, że właściciel obiektu będzie w przyszłości
należycie kontrolował stan wypożyczanego przez
siebie sprzętu nurkowego, by zredukować
prawdopodobieństwo
wystąpienia
wypadku.
W przypadku usług nurkowych jest to bowiem jeden
z najważniejszych wyznaczników jakości oferty,
którego wiarygodności nie można zawieść.
Analizując dane dotyczące stopnia spełnienia
oczekiwań klientów w zakresie poprawy warunków
nurkowania, należy stwierdzić, że zgłaszają oni
(podobnie, jak respondenci w ubiegłym roku)
wprowadzenie ważnych ulepszeń w toni wodnej dla
zapewnienia im poczucia komfortu, a tym samym
bezpieczeństwa.
Chodzi
o
umieszczenie
odpowiednich oznakowań, które ułatwiłyby im
penetrację zbiornika, dotarcie do wszystkich
zatopionych tam eksponatów, a tym samym pozwoliły
zachować w wodzie lepszą orientację.
Braki infrastrukturalne dostrzeżone przez klientów
nie przełożyły się na ogólną ocenę obiektu
i
deklarowane
w
przyszłości
powroty.
Prawdopodobnie osoby odwiedzające obiekt od lat
(po kilkanaście lub kilkadziesiąt razy) mogą czuć
znudzenie tymi samymi podwodnymi atrakcjami,
dlatego w tym zakresie głównie zgłaszały
wprowadzenie usprawnień.











The research has confirmed the high quality of
services provided in the Piechcin base, both in terms
of customer service and development of the area. The
material background of the services has proved to be
the condition which makes the divers want to come
here again. Above all, the respondents pointed out the
attractiveness of the underwater and shore
infrastructure, i.e. those elements which are most
important for them for diving purposes.
The main activities undertaken by the divers at the
site are tourist (recreational) or training dives, which
the respondents most often undertake in the company
of their friends, acquaintances from diving centres or
family. They come here in all seasons of the year, with
prevalence of summer, to spend time with friends and
escape from the duties of everyday life in addition to
the passion for diving (improving skills and
qualifications).
The observed deficiencies in the scope of faulty diving
equipment (probably caused by errors resulting
either from improper use, poor configuration or
improper maintenance) did not ultimately affect the
overall assessment of the safety level of the basin
(a total of 93.4% of people trusted the organiser and
awarded him very good and good marks in this
respect). Nevertheless, the perception of the centres
clientele of the service (its safety) should ensure that
the owner of the facility will in the future properly
control the condition of the diving equipment rented
in order to reduce the probability of an accident. In the
case of diving services, this is one of the most
important determinants of the quality of the offer, the
reliability of which cannot be compromised.
When analysing the data on the extent to which the
customers' expectations of improving diving
conditions have been met, it should be noted that they
indicate (as did the respondents last year) that
important improvements should be made in the water
depths to ensure their comfort and thus safety. The
idea is to place appropriate markings that would make
it easier for them to penetrate the body of water, to
reach all the sunken exhibits, and thus to maintain
better orientation in the water.
Infrastructure shortages noticed by customers did not
translate into an overall assessment of the facility and
declared intentions regarding returning in the future.
It is likely that those who have been visiting the facility
for years (a dozen or so times) may feel bored with the
same underwater attractions, which is why they
mainly suggested improvements in this area.
The Piechcin site has developed and strengthened its
brand over the past years. This is reflected in the
customer's trust (recommending the site to other
divers, word-of-mouth marketing), the frequency of
returns of the same people and the number of new
arrivals. This means that the Centre has a good
reputation among competitors on the market for
these services.
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Baza Piechcin na przestrzeni ostatnich lat
wypracowała i wzmocniła swoją markę. Znajduje to
odzwierciedlenie w zaufaniu klienta (polecającego
ofertę
innym
nurkom-marketing
szeptany),
częstotliwościach powrotu tych samych osób, jak
i liczbie przyjazdów osób nowych. Oznacza to dobrą
reputację
Centrum
wśród
konkurencyjnych
podmiotów na rynku tych usług.
Przeprowadzone badania wśród nurków mogą mieć
wartością poznawczą dla innych organizacji
prowadzących (lub chcących prowadzić) podobne
usługi, gdyż bez znajomość opinii potencjalnych
klientów podejmowane działania mogą nie
odzwierciedlać oczekiwanego poziomu oferty i być
obarczone ryzykiem.



Surveys conducted among divers may have
a cognitive value for other organisations providing (or
wishing to provide) similar services, as without
knowing the opinions of potential clients, the
measures taken may not reflect the expected level of
the offer and may be burdened with risk.
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