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USE OF A CARBON DIOXIDE MEASUREMENT SYSTEM TO CONTROL THE PROCESS OF OBTAINING

BREATHING AIR FOR HYPERBARIC OXYGEN CONDITIONS

ZASTOSOWANIE SYSTEMU POMIAROWEGO DITLENKU WĘGLA DO KONTROLI PROCESU 
OTRZYMYWANIA POWIETRZA ODDECHOWEGO NA TLENOWE WARUNKI HIPERBARYCZNE

Arkadiusz Woźniak 

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

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Maintaining a stable carbon dioxide content in the process of producing breathing air is important both for the safety of divers performing underwater work 
and for avoiding financial losses resulting from poor product quality. This paper deals with the implementation of safety measurement systems for online 
control of the breathing air production process. On the basis of a qualified control system, the capability of the rationalised process was assessed, 
identifying both its current status and its potential for improvement in terms of eliminating defects caused by excessive carbon dioxide content. For process 
reasons, the effectiveness of online process monitoring was evaluated against the previously used periodic sample control by means of laboratory methods 
of instrumental analysis. The analysis was conducted at KTPP AMW1 for the compressed air supply system of the DGKN - 1202 complex. 
Keywords: process capability, diving breathing air quality, diving gases, measurement systems, process variation, carbon dioxide elimination. 

Utrzymanie stabilnej zawartości ditlenku węgla w procesie otrzymywania powietrza oddechowego ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywania 
prac podwodnych oraz kosztów strat wynikających z niskiej jakości produktu. W artykule podjęto tematykę związaną z implementacją zabezpieczających 
systemów pomiarowych do kontroli online procesu produkcji powietrza oddechowego. Na podstawie zakwalifikowanego systemu kontroli dokonano oceny 
zdolności racjonalizowanego procesu, ujawniono jego aktualny stan oraz potencjał poprawy w zakresie eliminacji wad spowodowanych nadmierną 
zawartością ditlenku węgla. Ze względów procesowych dokonano oceny skuteczności monitoringu procesu online względem dotychczas stosowanej 
kontroli okresowej próbek za pomocą laboratoryjnych metod analizy instrumentalnej. Analizę przeprowadzono w KTPP AMW1 dla systemu zasilania 
sprężonym powietrzem kompleksu DGKN - 1202.  
Słowa kluczowe: zdolność procesu, jakość powietrza oddechowego, nurkowe czynniki oddechowe, systemy pomiarowe, zmienność procesu, eliminacja 
ditlenku węgla. 

Поддержание стабильного содержания углекислого газа в процессе получения воздушной смеси для дыхания необходимо для обеспечения 
безопасности подводных работ и расходов на потери в результате низкого качества продукта. В статье рассматривается вопрос, связанный 
с внедрением измерительных систем безопасности для онлайн-контроля за процессом производства дыхательной смеси. На основе 
утвержденной системы контроля оценена мощность рационализируемого процесса, установлено его текущее состояние и потенциал 
совершенствования в области устранения дефектов, вызванных избыточным содержанием углекислого газа. По технологическим причинам 
произведена оценка эффективности мониторинга процесса онлайн относительно ранее используемого периодического контроля проб при 
помощи лабораторных методов инструментального анализа. Анализ проводился на кафедре технологии подводных работ Военно-морской 
академии1 для системы подачи сжатого воздуха комплекса ДГКН – 12022.
Ключевые слова: Производительность процесса, качество дыхательной смеси, водолазные дыхательные факторы, измерительные системы, 
технологическая изменчивость, удаление углекислого газа.

Die Aufrechterhaltung eines stabilen Kohlendioxidgehalts bei der Zufuhr von Atemluft ist wichtig für die Sicherheit von Unterwassereinsätzen und die 
Kosten bei Verlusten, die durch eine schlechte Produktqualität entstehen können. Dieser Beitrag befasst sich mit der Implementierung von 
Sicherheitsmesssystemen zur Online-Kontrolle des Zufuhrverfahrens von Atemluft. Auf der Grundlage eines qualifizierten Kontrollsystems wurde die 
Leistungsfähigkeit des rationalisierten Prozesses bewertet und der aktuelle Stand sowie das Verbesserungspotenzial im Hinblick auf die Beseitigung von 
Fehlern, die durch einen zu hohen Kohlendioxidgehalt verursacht werden, aufgezeigt. Aus verfahrenstechnischen Gründen wurde die Effektivität der 
Prozessüberwachung online im Vergleich zu der bisher verwendeten periodischen Probenkontrolle mittels labortechnischer Methoden der instrumentellen 
Analytik bewertet. Die Analyse wurde im KTPP AMW1 für das Druckluft- Zufuhrsystem des Komplexes DGKN - 1202 durchgeführt.  
Schlüsselwörter: Prozessfähigkeit, Atemluftqualität, Tauchatemmittel, Messsysteme, Prozessvariabilität, Kohlendioxid-Elimination. 

Mantener un contenido estable de dióxido de carbono en el proceso de obtención de aire respirable es importante para la seguridad de la realización de 
los trabajos subacuáticos y el coste de las pérdidas derivadas de la mala calidad del producto. En este artículo se trata la implementación de sistemas de 
medición de seguridad para el control online del proceso de producción de aire respirable. Sobre la base de dicho sistema de control cualificado, se evaluó 
la capacidad del proceso racionalizado, se reveló su estado actual y su potencial de mejora en cuanto a la eliminación de los defectos causados por el 
contenido excesivo de dióxido de carbono. Por motivos de proceso, se evaluó la eficacia de la supervisión del proceso online frente al control periódico de 
muestras utilizado anteriormente mediante métodos de laboratorio de análisis instrumental. El análisis se realizó en el KTPP AMW1 para el complejo 
sistema de suministro de aire comprimido DGKN - 1202. 
Palabras clave: rendimiento del proceso, calidad del aire respirable, agentes respiratorios para el buceo, sistemas de medición, variabilidad del proceso, 
eliminación del dióxido de carbono. 
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WSTĘP 

Jakość czynnika oddechowego stanowi 

fundamentalne znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa 

wykonywania prac podwodnych i eksploatacji techniki 

nurkowej. W sposób znaczący oddziałuje również na 

rozwój technologii dystrybucji, produkcji i kontroli 

jakości powietrza oddechowego w procesach zasilania 

obiektów hiperbarycznych. Potrzeba utrzymania 

wysokiej jakości powietrza oddechowego w �� �� 

wynika z postanowień obowiązujących krajowych 

wymagań normatywnych: NO-07-A005:2020 [1], NO-52-

A201:2012 [2] przepisów bezpieczeństwa 

obowiązujących w SZ RP [3] oraz dokumentów 

standaryzacyjnych NATO3, AdivP-04 [4,5]. Zgodnie  

z zaleceniami w SZ RP użytkownicy powinni wykonywać 

badania potwierdzające jakość czynnika oddechowego co 
3 miesiące lub 50 �	
�� pracy systemu sprężania 

i filtracji. 

Analogicznie w środowisku komercyjnych 

nurkowań cywilnych wymagania te są regulowane przez 
przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu prac podwodnych Dz. U 

2004.116.12104 [6]. W odróżnieniu od przepisów SZ RP 

przewidują one konieczność wykonywania badań składu 

fizykochemicznego w celu potwierdzenia ich dalszej 

przydatności w okresach co 6 miesięcy. Aspekt ten 

regulują również wymagania PN-W-

88503:1998/Az1:2000 [7] oraz PN-EN 12021:2014-08 

[8].  

Wykazano, że implementacja nawet 

nowoczesnych redundantnych rozwiązań systemów 

sprężania i filtracji, nie zapewnia odpowiedniej zdolności 

procesów produkcyjnych. Stwierdzono, że nawet 

najnowocześniejsze systemy filtracji nie są odporne na 

wpływy związane z nieprzestrzeganiem SOP5 przez 

operatora, zassanie trudno usuwalnych zanieczyszczeń, 

utratę właściwości złoża filtracyjnego, itp. [9]. Obecny 

stan techniki w warunkach eksploatacyjnych bez 

zastosowania właściwych systemów kontroli nie pozwala 

na osiągnięcie wyższej niż 3σ zdolności procesu 

otrzymywania, utrzymywania i dystrybucji powietrza 

oddechowego przeznaczonego na warunki 

hiperbaryczne[10].  

Konieczność zapewnienia właściwej jakości 

powietrza dla potrzeb ekspozycji hiperbarycznych, 

wymaga właściwej kwalifikacji i nadzoru 

metrologicznego użytkowanych systemów pomiarowych. 
Z punktu widzenia zagrożenia toksykologicznego  

i technicznego [11] bezpieczną i efektywną realizację 

ekspozycji hiperbarycznych determinuje kontrola 

licznych, dynamicznie zmieniających się parametrów 

składu atmosfery, w tym udziału zanieczyszczeń 

szkodliwych. Analiza procesu [9] w ramach której 

przeprowadzono ocenę ryzyka, pokazała, że dla obecnie 

stosowanej najlepszej dostępnej technologii otrzymywania, 

utrzymywania i dystrybucji powietrza oddechowego 

przeznaczonego na tlenowe warunki hiperbaryczne 

największy potencjał stanowią systemy zabezpieczające, 

zarówno w formie prostej6, jak i w postaci systemów7 

wyposażonych w wielowymiarowe systemy sensoryczne8, 

ekspertowe i aktuatory9. Należy sądzić, że implementacja 

systemów kontroli online pozwoli na ograniczenie ryzyka 

materializacji wad procesu. Prowadzenie prawidłowego 

wnioskowania, kontroli i sterowania procesem  

INTRODUCTION 

The quality of the breathing medium is of 

fundamental importance in maintaining the safety of 

underwater operations. It also significantly influences the 

development of technologies for the distribution, 

production and quality control of breathing air in the 

processes of supplying hyperbaric facilities. The need to 

maintain high quality breathing air in the Polish Armed 

Forces results from the provisions of the applicable 

national normative requirements: NO-07-A005:2020 [1], 

NO-52-A201:2012, [2], safety regulations in force in the 

Polish Armed Forces [3] and NATO3 standardisation 

documents , AdivP-04 , AdivP-04 [4,5]. According to the 

recommendations of the Polish Armed Forces, users 

should perform tests to confirm the quality of the 

breathing medium every 3 months or 50 hours of 

compression and filtration system operation.  

Similarly, in the environment of commercial 

civilian diving, these requirements are regulated by the 

provisions of the Regulation of the Minister of 
Infrastructure of 19 May 2004 on health and safety at 

work in underwater activities Journal of Laws 

2004.116.12104 [6]. Contrary to the regulations of the 

Polish Armed Forces, they provide for the necessity of 

conducting physicochemical composition tests in order to 

confirm their further usefulness every 6 months. This 

aspect is also regulated by the requirements of PN-W-

88503:1998/Az1:2000 [7] and PN-EN 12021:2014-08 [8]. 

It has been shown that even the implementation 

of modern redundant solutions for compression and 

filtration systems does not ensure adequate capacity of 

production processes. It has been found that some of the 

most modern filtration systems are not immune to 

influences related to the effects of operator non-

compliance with SOPs5, intake of difficult-to-remove 

contaminants, loss of filter bed properties, etc. [9]. The 

current state of engineering under operational conditions 

without the application of appropriate control systems 

does not allow to achieve higher than 3σ capability of the 

process to obtain, maintain and distribute breathing air 

for hyperbaric conditions [10]. 

The necessity to ensure proper air quality for 

hyperbaric exposures requires the proper qualification 

and metrological supervision of the measuring systems in 

use. From a toxicological and technical risk point of view 

[11], the safe and effective implementation of hyperbaric 

exposures is determined by the control of numerous 

dynamically changing parameters of atmospheric 
composition, including the proportion of harmful 

pollutants. The risk assessment process analysis [9] has 

shown that for the current best available technology for 

obtaining, holding and distributing breathing air for 

hyperbaric oxygen conditions, the greatest potential lies 

in safety systems, either in simple form
6
, or as systems

7
 

equipped with multidimensional sensory
8
, expert and 

actuator systems
9
. It is reasonable to believe that the 

implementation of online control systems will reduce the 

risk of process defects materialising. 

Proper inference, inspection and control of the 

production process
10

 requires the use of a reliable and 

useful surveillance tool with proven metrological 

properties, without which it is not possible to establish  

a high capability of the production processes of breathing 

mixtures. The use of adequate measuring equipment is an 

important element influencing the safety of underwater  
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produkcji10 wymaga zastosowania wiarygodnego  

i użytecznego narzędzia nadzoru o potwierdzonych 

własnościach metrologicznych, bez których ustanowienie 

wysokiej zdolności procesów produkcyjnych czynników 
oddechowych nie jest możliwe. Zastosowanie 

adekwatnych urządzeń pomiarowych stanowi istotny 

element wpływający na bezpieczeństwo wykonywania 

prac podwodnych, minimalizując potencjalne 

oddziaływanie toksykologiczne występujących 

zanieczyszczeń na organizm nurka.  

Doraźne11 stosowanie systemów rurek 

wskaźnikowych lub innych analizatorów przenośnych 

jest niewystarczające. Ich użycie często prowadzi do 

błędnego wnioskowania i niewłaściwej interpretacji 

uzyskanych wyników pomiarów, a w konsekwencji stanu 

nadzorowanego procesu. Stosowane przenośne 

analizatory gazów i automatyczne systemy ostrzegania 

implementowane w systemach filtracji pozwalają na 

wykonywanie jedynie niepełnej kontroli. Zgodnie  

z wymaganiami PN-EN ISO 10012 [12], skuteczny system 

zarządzania pomiarami powinien zapewnić ich 

przystosowanie do zamierzonego użycia oraz posiadać 

istotny wpływ na osiąganie celów dotyczących jakości 

produktu i procesu, a zatem powinien spełnić krytyczne 

wymagania jakościowe ���12. 

W niniejszym artykule przedstawiono ocenę 

zdolności racjonalizowanego procesu produkcji 

powietrza oddechowego za pomocą opracowanego 

systemu pomiarowego przystosowanego do kontroli 

procesu w trybie online. Wyniki implementacji systemu 

kontroli zestawiono z rezultatami obowiązującego 
podejścia wynikającego z prowadzenia obowiązkowej 

laboratoryjnej kontroli13.  

Badania wykonano w Katedrze Technologii Prac 

Podwodnych ����� ���� dla systemu sprężania 

i filtracji stosowanego do zasilania Doświadczalnego 
Głębokowodnego Kompleksu Nurkowego ����� �
120�14. 

SYTUACJA PROBLEMOWA 

Dotychczas wykonywane pomiary kontrolne 

próbek powietrza oddechowego w procesie 
produkcyjnym wykonywano  	!" #$%"&'. Laboratoryjne 

systemy analityczne zorientowano na pomiar istotnych 

wyjściowych wartości krytycznych parametrów 

procesowych za systemem filtracji powietrza 

oddechowego. Badania wykonywano okresowo zgodnie  

z wymaganiami �(�15 w laboratorium fizykochemicznym 
gazów oddechowych z częstotliwością od trzech do 

sześciu miesięcy16. Badania laboratoryjne umożliwiały 

okresową identyfikację występowania przekroczeń 

ustalonych wymagań ���. Ujawnienie ewentualnych wad 

pozwalało zleceniodawcy podjąć działania zmierzające do 

ustalenia przyczyny i podjęcia właściwej reakcji 

prowadzącej do korekcji nadzorowanego systemu. 

Dotychczasowe wyniki badań [13] wskazują, że 

w odpowiedzialnych i intensywnie eksploatowanych 

systemach taki sposób nadzoru, ze względu na 

obserwowaną zmienność procesu, nie pozwala na pełną 

detekcję wad. Pomimo tego, że ustanowiony przez 

użytkownika system nadzoru jest zgodny z wymaganiami 

to nie pozwala on na wiarygodną ocenę jakościową 

produktu i odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Taki 

system kontroli zapewnia niepełną detekcję wad procesu. 

Niewłaściwy system zarządzania pomiarami może  

work by minimising the potential toxicological impact of 

existing contaminants on the diver's body. 

The ad hoc
11

 use of indicator tube systems or 

other portable analysers is insufficient. Their use often 

leads to erroneous conclusions and incorrect 

interpretation of the obtained measurement results, and 

consequently of the state of the monitored process. 

Portable gas analysers and automatic warning systems 

implemented in filtration systems allow only incomplete 

control. According to the requirements of PN-EN ISO 

10012 [12], an effective measurement management 

system should ensure their suitability for the intended 

use and have a significant impact on the achievement of 

product and process quality objectives, and therefore 

should meet the critical quality requirements ���12. 

This paper presents an evaluation of the 

capability of a rationalised breathing air production 

process using a developed measurement system adapted 

to online process control. The results of the 

implementation of the control system are compared with 

the results of the current approach resulting from the 

mandatory laboratory control
13

. 

The research was carried out at the Department 

of Underwater Works Technology (KTPP AMW) for the 

compression and filtration system used to supply the 
Experimental Deep-water Diving Complex ����� �
120�14. 

PROBLEM SITUATION 

To date, control measurements of breathing air 

samples in the production process have been carried out 

post factum. Laboratory analytical systems were oriented 

towards measuring relevant output values of critical 

process parameters downstream of the breathing air 

filtration system. Tests were performed periodically in 

accordance with GLP requirements15 in the respiratory 

gas physico-chemical laboratory with a frequency of three 

to six months
16

. Laboratory testing enabled periodic 

identification of the occurrence of exceedances of the set 

CTQ requirements. Disclosure of possible defects allowed 

the ordering party to take action to determine the cause 

and undertake an appropriate response leading to 

correction of the supervised system. 

Previous research results [13] indicate that even 

in a responsible and intensively operated systems such  

a method of supervision, due to observed variability of 

the process, does not allow for full detection of defects. 

Although the control system introduced by the user is 

compliant with the requirements, it does not allow  

a reliable quality assessment of the product and an 

appropriate risk management. This system of control 

provides incomplete detection of process defects. An 

inadequate measurement management system may lead 

to the materialisation of risks resulting from inadequate 

equipment and defective measurement processes. In this 

case, their defectiveness should be understood as the use 

of appropriate, validated measurement systems in an 

inadequate supervisory and control system
17

. 
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doprowadzić do materializacji zagrożeń wynikających  

z doboru nieadekwatnego wyposażenia i wadliwych 

procesów pomiarowych. 

W tym przypadku ich wadliwość należy 

rozumieć jako zastosowanie odpowiednich, 

walidowanych systemów pomiarowych w niewłaściwym 

systemie nadzoru i kontroli17. 

Fig.1 Occurrence in years 2018÷2019 �*+, ≥ 500  ' ≈ 10,08%(2,783� > 5�( production process defects for Class II breathing air acc. to NO-07-
A005:2010 revealed by periodic laboratory analysis. Source: own study on the basis of data obtained in the Physico-Chemical Laboratory of 
��� �
6�$ 1 �78	�. 

Rys. 1 Występowanie w 2018÷2019 roku �*+, ≥ 500  ' ≈ 10,08%(2,783� > 5�( wad procesu produkcyjnego dla powietrza oddechowego 98. ;; wg. NO-
07-A005:2010 ujawniona w okresowej analizie laboratoryjnej. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Laboratorium Fizyko-Chemicznego 
��� �
6�$ 1 �78	�.

Ujawnienie w trakcie badań laboratoryjnych 
około 10%18 �2,78σ� wad procesu, ze względu na 

przekroczenie zawartości �=> w próbce kontrolnej, 

generowało nadmierne straty finansowe19 oraz cykliczne 

okresowe wyłączenia systemów sprężania z eksploatacji 

rys. 1. W związku z powyższym poddano pod rozwagę 

uzupełnienie 3 miesięcznego laboratoryjnego nadzoru 

okresowego o wykonywanie badań eksploatacyjnych za 

pomocą zautomatyzowanych systemów kontroli 	8�@. 
W odróżnieniu od dotychczas wykonywanych 

pomiarów eksploatacyjnych, z użyciem analizatorów 

przenośnych lub innych prostych urządzeń 

wskaźnikowych, mogą one stanowić miarodajną 

podstawę oceny jakości procesu. Pomiary te, choć nie tak 

dokładne jak badania laboratoryjne, są wystarczające do 

prowadzenia wnioskowania na etapie wytwarzania 

czynnika oddechowego. Ograniczony dostęp do 

właściwych narzędzi diagnostycznych prowadził w wielu 

przypadkach do podejmowania błędnych decyzji co do 

stanu nadzorowanego procesu. Dotychczasowa 

implementacja prostych20, lecz stosunkowo kosztownych 
wskaźników poziomu zużycia wkładu filtracyjnego nie 

zapewniała wymaganej precyzji.  

Do niedawna ze względu na brak adekwatnych 

systemów pomiarowych i zabezpieczających sytuacja ta 

promowała nieświadomą21 eksploatację niesprawnego 

systemu produkcyjnego. Wykrycie wadliwego procesu nie 

było możliwe do czasu wykonania badań okresowych22 

lub fakultatywnego23 sprawdzenia jakości czynnika 

oddechowego przez operatora. Zaproponowany sposób 

wykonywania pomiaru eksploatacyjnego 	8�@ 

Disclosure of about 10%18 �2,78σ� of process 

defects during laboratory testing, due to exceeding 

�=> content in the control sample, generated excessive 

financial losses
19

 and cyclic periodic shutdowns of 

compression systems – Figure 1. In view of the above, 

supplementing the 3-month laboratory periodic 

supervision with performance tests by means of 

automated online control systems was considered.  

In contrast to the exploitation measurements 

performed thus far using portable analysers or other 

simple indicator devices, they may constitute a reliable 

basis for assessment of the process quality. These 

measurements, although not as accurate as laboratory 

tests, are sufficient for making alterations at the 

production stage of the respiratory agent. Limited access 

to appropriate diagnostic tools has led in many cases to 
erroneous decisions being made as to the condition of the 

process under monitoring. The implementation of 

simple
20

, but relatively expensive indicators of filter 

cartridge consumption levels has hitherto not provided 

the required precision. 

Until recently, due to the lack of adequate 

measuring and safety systems, this situation promoted 

the uninformed21 operation of a faulty production system. 

Detection of a faulty process was not possible until 

periodic testing
22

 or optional
23

 checking of the quality of 

the breathing agent by the operator. The proposed 

method of performing online operational measurement 

allows to identify the real capacity of the processes of 

obtaining, maintaining, and distributing breathing air. The 

main distinguishing feature of this type of monitoring is  
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umożliwia poznanie realnej zdolności procesów 

otrzymywania, utrzymywania i dystrybucji powietrza 

oddechowego. Podstawową cechą wyróżniającą taki typ 

monitoringu, jest wiarygodna i użyteczna zdolność do 
detekcji normowanych zanieczyszczeń gazów 

oddechowych w połączeniu z implementacją 

odpowiednich systemów ostrzegania. Zorientowanie 

pomiaru na ocenę kluczowych parametrów wejściowych  

i procesowych, umożliwia już na etapie produkcji 

zapobieganie powstawaniu potencjalnych zagrożeń 

technicznych i/lub fizjologicznych dla systemów 

hiperbarycznych i nurków.  

CEL PRACY 

Celem pracy jest ocena skuteczności 
wykonywania kontroli 	8�@ i 	##8�@ wybranych 

parametrów krytycznych ��� procesu filtracji powietrza 

oddechowego. Ocena wymienionych metod kontroli 

powinna pozwolić na weryfikację potencjału ich 

wykorzystania do oceny aktualnego stanu zdolności 

racjonalizowanego procesu. Jako jego racjonalizację 
należy rozumieć redukcję liczby defektów23 CO>
w procesie otrzymywania powietrza oddechowego na 
hiperbaryczne warunki tlenowe z poziomu 10%�2,78σ� 

do B 5%�3,14σ�.

BADANIA, MATERIAŁ I METODY 

Ocenę zdolności procesu w zakresie kontroli 

zawartości ditlenku węgla wykonano dla systemu 

zasilania sprężonym powietrzem kompleksu 

���� �  120 w ���� ��� rys.1 i 2. Przegląd danych 

i analiza zmienności procesu w czasie prowadzona była 

przy wykorzystaniu opartego na uznanych metodach 
naukowych podejścia ��D���'$, które jest jednym z wielu 

systemów projakościowych. Metodę tę wykorzystano do 

poszukiwania deterministycznych zakłóceń procesu, 

pozwalających na zdiagnozowanie jak daleko odbiega on 

od jego naturalnej zmienności.  
Zgodnie z ���;� 25,26 po zdefiniowaniu27 

procesu należy ustalić jego aktualny stan. Po analizie 
E@%ℎ'$G9��	H@I dostępnych28 systemów pomiarowych, 

ze względów ekonomicznych oraz uwarunkowań 

produkcyjnych29, zdecydowano się na opracowanie 

własnego, wielowymiarowego systemu pomiarowego do 

kontroli online procesu ���30. Walidację systemu, 

z uwzględnieniem obowiązujących uwarunkowań 

prawnych i normatywnych, prowadzono w oparciu  

o badania metrologicznych cech jakościowych oraz 

ewaluację możliwości wykonywania pomiarów  

w środowisku hiperbarycznym31. Kwalifikacja i analiza 

systemu pomiarowego do nadzorowania procesu została 

już opisana [14] i nie będzie tutaj przytaczana. Ocenę 

systemu prowadzono z wykorzystaniem procedur ���32 

oraz metod statystycznego sterowania procesem ���33.

its reliable and useful capability to detect standardised 

breathing gas pollutants in combination with the 

implementation of appropriate warning systems. By 
focusing the measurement on the assessment of key input 
and process parameters, potential technical and/or 

physiological hazards to hyperbaric systems and divers 

can be prevented at the production stage.

WORK OBJECTIVE 

The aim of this study is to evaluate the 

effectiveness of performing online and offline control of 
selected critical CTQ parameters of the respiratory air 

filtration process. The evaluation of the mentioned 

control methods should allow confirmation as to their 

potential use in assessing the current state of the 

capability of the rationalised process. Its rationalisation 

should be understood as the reduction of the number 

of CO> defects23 in the process of obtaining breathing air 

for hyperbaric oxygen conditions from the level 
10%�2,78σ� to B 5%�3,14σ�.

MATERIAL AND METHODS 

The evaluation of the process capability to 

control carbon dioxide content was performed for the 

compressed air supply system of the DGKN - 120 complex 

at KTPP AMW – Fig.1 and 2. The data review and analysis 

of process variability over time was conducted using the 

SixSigma approach, based on recognised scientific 
methods, which is one of many pro-quality systems. This 

method was used to seek deterministic disturbances of 

the process, allowing to diagnose how far it deviates from 

its natural variability.  

According to DMAIC25,26 once a process has been 

defined27 its current state must be determined. After  

a benchmarking analysis of available28 measurement 

systems, for economic and production reasons29, it was 

decided to develop an in-house, multidimensional 

measurement system for online control of the CCS process30. 

The validation of the system, taking into account the 

current legal and normative conditions, was carried out 

by means of tests of metrological quality characteristics 

and an evaluation of the capability to perform 

measurements in a hyperbaric environment31. The 

qualification and analysis of the measurement system for 

process supervision has already been described [14] and 

will not be reviewed in this paper. System evaluation was 

conducted using MSA procedures32 and SPC statistical 

process control methods
33

. 
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Fig.1-2 Configuration of the breathing air supply and treatment equipment of the ���� � 120 complex. Source: own study. 

Rys.1-2 Konfiguracja zestawu zasilania i uzdatniania powietrza oddechowego ���� � 120. Źródło: opracowanie własne. 

W fazie definiowania opracowano szczegółową 

mapę procesu rys. 3. Powietrze oddechowe po kompresji 

poddano wielostopniowemu oczyszczaniu w osuszaczu  
i zestawie filtracyjnym. Monitoring zawartości CO>
prowadzono na wejściu i wyjściu procesu. Opracowany 

system pomiarowy wyposażono we wskaźnikową 

sygnalizację alarmową34 przekroczenia ustanowionych 
granic specyfikacji procesu �5�(; (�(�35.

During the definition phase, a detailed process 

map was developed (Fig. 3). Compressed air was 

subjected to multi-stage purification in a dehumidifier 
and a filter set. Monitoring of CO> content was carried out 

at the input and output of the process. The developed 

measurement system was equipped with an alarm 

indicator34 signalling the exceeding of the established 

process specification limits �5�(; (�(�35
. 

Fig. 3 Process map. Source: own study. 

Rys. 3 Mapa procesu. Źródło: opracowanie własne. 

Uwzględniając przyjęte założenie redukcji 
udziału wad, przekładając zdefiniowane wymagania 

klienta VOC36, zidentyfikowano, zdefiniowano i poddano 

hierarchizacji krytyczne wymagania jakościowe ��� 

rozumiane m.in. jako zawartość CO> na wyjściu systemu 

sprężania i filtracji oraz czas przebicia złoża 

filtracyjnego37. Określono jednoznacznie, co jest defektem 

procesu, ustalono mierniki TUV>38 oraz zgodnie 

z zasadami39 ustalono cele procesu i limity specyfikacji dla 

poszczególnych zdefiniowanych ��� tab. 1. Następnie dla 

wybranych ��� opracowano plan zbierania danych, 

ustanowiono definicje operacyjne i określono wstępne 

parametry procesu od DU � DW , wytypowano system 

pomiarowy, oszacowano wielkość próby, sposób  

i częstotliwość próbkowania tab. 2. 

Taking into account the assumed reduction of 
the number of defects, in terms of the defined customer 

VOC requirements
36

, critical quality requirements CTQ 

were identified, defined and prioritised, understood 

among others as the CO> content at the output of the 

compression system content at the output of the 

compression and filtration system and the filter bed 

breakthrough time
37

. The process defect was 

unambiguously defined, the TUV>38 metrics were 

established, and the process objectives and specification 

limits were set for individual defined CTQs in accordance 

with the applied rules
39

 – tab.1. hence, a data collection 

plan was developed for the selected CTQs, operational 
definitions were established, and initial process 

parameters were determined from DU � DW , the 

measurement system was selected, sample size, sampling  
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method and frequency were estimated – tab.2. 

Tab. 1  

CTQ operational definitions for the process of obtaining breathing air. Source: own study. 

Definicje operacyjne CTQ dla procesu otrzymywania powietrza oddechowego. Źródło: opracowanie własne. 

Tab. 2  

Data collection plan for the process of obtaining breathing air. Source: own study. 

Plan zbierania danych dla procesu otrzymywania powietrza oddechowego. Źródło: opracowanie własne.

Przyjęto do realizacji plan zbierania danych 

polegający na pobieraniu niejednoczesnej, 

jednoelementowej próbki kontrolnej z określoną 

częstotliwością próbkowania. Dane w celu dalszego 

wnioskowania, gromadzono w bazie danych. Docelowo do 

nadzorowania procesu i oceny jego stabilności 

przewidziano wykorzystanie kart kontrolnych [15]. 

Pozwoli to na monitorowanie procesu oraz identyfikację 

jego potencjalnych odchyleń, umożliwiając tym samym 

predykcję występowania zagrożeń. Metody opracowania  

i doboru kart do racjonalizowania danego procesu nie 

będą tu przytaczane, gdyż opisano je już wystarczająco  

A data collection plan involving non-

simultaneous, single-element control sampling at  

a specified sampling rate was adopted for 

implementation. Data were collected in a database for 

further inference. As a target, the use of data sheets was 

envisaged to monitor the process and to assess its 

stability [15]. This will allow monitoring of the process 

and identification of its potential deviations, thus enabling 

prediction of the occurrence of hazards. The methods for 

developing and selecting cards for rationalising a given 

process will not be mentioned here, as they have already 

been described in sufficient detail [16,17,18]. The  



2020 Vol. 73 Issue 4 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

14 

dokładnie [16,17,18]. Zdolność procesu produkcyjnego 

będzie określana na podstawie wskaźników jego 

zdolności. 

Ten zaś będzie uregulowany, tj. stabilny, 

wycentrowany i pod kontrolą, jeśli spełnione zostaną 
krytyczne wymagania jakościowe ��� TU = �*+,

≤
500\  ']oraz T> =  "^ ≥ 3'!%.   Obecny stan dostępnej 

technologii, którą można zastosować do otrzymywania 

znacznych ilości powietrza zdatnego na hiperbaryczne 

warunki tlenowe, nie pozwala na ustanowienie wyższych 

krytycznych wymagań jakościowych ��� dla zdolności 

procesu. Jak wskazuje macierz analizy ryzyka _�`�40,

jedynie zastosowanie progowych wskaźników 

analitycznych powodujące podniesienie detekcji  
z poziomu niepełnej 98% > D% ≥ 90% do idealnej 

D% ≅ 100% wywołuje spadek względnej liczbowej oceny 

prawdopodobieństwa detekcji z D = 9 do D = 1.

Pociąga to za sobą obniżenie wartości względnej 

liczby ryzyka do akceptowalnego poziomu RPN = 72 [9].

Wykorzystując do kontroli procesu wiarygodny system 

pomiarowy ��� dokonano analizy danych empirycznych 

zawartości ditlenku węgla, które zebrano w ramach 

codziennej eksploatacji systemu sprężania i filtracji. 

Uzyskane, za pomocą zakwalifikowanego systemu dane, 

stanowiły podstawę do oceny zdolności i stabilności 

analizowanego procesu. Kierując się kryterium 

najlepszych i najgorszych okoliczności, dokonano wyboru 

dwu rozkładów serii danych pomiarowych.  

capability of the production process will be determined 

by its capability indicators. 

This will be regulated, i.e. stable, centred and 

under control, if the critical quality requirements 
��� TU = �*+,

≤ 500\  '] and T> =  "^ ≥ 3'!% are met. 

The current state of available technology, which can be 
used to obtain significant quantities of air suitable for 

hyperbaric oxygen conditions, does not allow the 

establishment of higher critical CTQ requirements for 

process capability. As indicated by the FMEA risk analysis 

matrix
40, only the application of threshold analytical 

indicators causing an increase in detection from 
incomplete 98% > D% ≥ 90% to ideal D% ≅ 100% 

causes a decrease in the relative numerical probability of 

detection from D = 9 to D = 1.

This entails a decrease in the value of the 

relative risk number to the acceptable level of RPN = 72 

(9). Using a reliable CCS measurement system for process 

control, empirical data of carbon dioxide content collected 

from daily operation of the compression and filtration 

system were analysed. The data obtained with the 

qualified system were the basis for assessing the 

capability and stability of the analysed process. Guided by 
the criterion of best and worst case, two distributions of 

measurement data series were selected. 

Fig. 2 Distribution of empirical process data for ( ≫ 30, LSL = 0, 5�( = 500   ') following replacement of �*+, > 5�( filter media on 18.03.2019. Source: 
own study. 

Rys. 2. Rozkład danych empirycznych procesu dla ( ≫ 30, LSL = 0, 5�( = 500   ') po wymianie �*+, > 5�( wkładów filtracyjnych
w dniu 18.03.2019 . Źródło: badania własne.
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Fig. 3 Distribution of empirical process data for ( ≫ 30, LSL = 0, 5�( = 500   ') following the first breakthrough of �*+, > 5�( filter media on 16.04.2019.
Source: own study. 

Rys. 3. Rozkład danych empirycznych procesu dla ( ≫ 30, LSL = 0, 5�( = 500   ') po pierwszym przebiciu �*+, > 5�( wkładów filtracyjnych
w dniu 16.04.2019. Źródło: badania własne.

Jeden z nich, stanowiący względny rozkład 

odniesienia, uzyskano bezpośrednio po wymianie wkładu 

filtracyjnego na nowy po pierwszym uruchomieniu 

systemu filtracji rys. 2. Rozkład porównawczy stanowiły 

dane pozyskane w dniu przekroczenia ustalonej granicy 

tolerancji procesu w czasie i ≈20min od uruchomienia 

systemu sprężania i filtracji rys. 3.  

W obu przypadkach obserwowano zawartość 
�*+,

 w atmosferze czerpni systemu sprężania41, które 

odpowiednio dla rozkładu odniesienia wynosił D̅lm,U =
571  ', �@ = 558  ' rys. 2 i dla rozkładu 
porównawczego D̅lm,> = 589  ', �@ = 589  ' rys. 3.

W obu przypadkach zidentyfikowano 

przekroczenie wejściowej, normowanej zawartości 
�*+,

 w powietrzu atmosferycznym, ponieważ 

D̅lm,U , D̅lm,> > �*+,
nop = 500  '.

Obserwacje jednostkowe42 zostały 

potwierdzone dla każdego rozkładu w analizowanym 

okresie eksploatacji rys. 4. Analiza wskazuje, że 
przekroczenia normowanej granicy stężeń �*+,

 
w powietrzu atmosferycznym mają charakter trwały.  
W obszarach uprzemysłowionych nie budzi to zdziwienia, 
gdyż od lat obserwuje się narastającą zawartość �*+,

 
w powietrzu atmosferycznym43. Podobne zjawiska 

zwiększonej koncentracji lokalnej obserwowano przy 

braku zapewnienia właściwej wentylacji hal 

produkcyjnych, niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń 

i/lub spalin w okolicach czerpni systemów sprężania.  

One of them, which is a relative reference 

distribution, was obtained immediately after replacing 

the filter cartridge with a new one after the first start-up 

of the filtration system, fig. 2. The comparative 

distribution was the data obtained on the day of 

exceeding the established tolerance limit of the process at 

the time τ≈20min after starting the compression and 

filtration system, fig. 3. 
In both cases �*+,

 content was observed in the 

atmosphere of compression system inlet
41

, which for 

reference distribution was D̅lm,U = 571  ', �@ =
558  ' fig. 2 and for comparative distribution 
D̅lm,> = 589  ', �@ = 589  ' respectively, fig. 3.

In both cases exceedance of input normalised 
content of �*+,

 in atmospheric air was identified, because 

D̅lm,U , D̅lm,> > �*+,
nop = 500  '.

Particular observations42 were confirmed for 

each distribution during the analysed period of operation 

fig. 4. The analysis indicates that exceedances of the 
normalised concentration limit of �*+,

 in atmospheric air 

are of permanent character. In industrialised areas, this is 
not surprising as an increasing �*+,

 content in the 

atmospheric air has been observed for years
43

. Similar 

phenomena of increased local concentration have been 

observed in the absence of proper ventilation of 

production halls, uncontrolled emissions of pollutants 

and/or exhaust gases in the vicinity of the intake of 

compression systems. 
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Fig. 4 The variability of �=> content in the atmosphere of the air intake during the analysed period of production of breathing air. Source: own study. 

Rys. 4 Zmienność zawartości �=> w atmosferze czerpni w analizowanym okresie produkcji powietrza oddechowego. Źródło: badania własne. 

Uzyskane rozkłady naniesiono na tzw. 

G& %ℎ$G"! rys. 5-6, gdzie na podstawie wykonanych 

testów wykazano istotność występowania klastrów  

i trendów44.  

The obtained distributions were plotted on so-

called run charts, Fig. 5-6, where the significance of 

clusters and trends was demonstrated on the basis of the 

performed tests
44

.  

Fig.5. Run-chart for breathing air samples after filter set following filter cartridge replacement on 18.03.2019 with control lines plotted for Me and USL. 
Source: own study. 

Rys. 5. Run �  chart dla próbek powietrza oddechowego za zestawem filtracyjnym po wymianie wkładów filtracyjnych w dniu 18.03.2019 wraz 
z naniesionymi liniami kontrolnymi dla Me oraz USL. Źródło: badania własne.
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Fig. 6 Run-chart for breathing air samples after filter set on the date of breakthrough of the filter, i.e. on 16.04.2019 with control lines plotted for Me and USL. 
Source: own study. 

Rys. 6 Run �  chart dla próbek powietrza oddechowego za zestawem filtracyjnym w dniu przebicia wkładu filtracyjnego w dniu 16.04.2019 wraz 
z naniesionymi liniami kontrolnymi dla Me oraz USL. Źródło: badania własne.

Uzyskane dane pomiarowe przedstawiono na 

histogramach rys. 7 i 8. W odróżnieniu od rozkładu 
odniesienia pozwoliło to na identyfikację dla TU = �*+,

≤
500\  '] około 65,5% �1,11σ� występujących wad 

procesu w krytycznym rozkładzie porównawczym rys. 8. 

The obtained measurement data are presented 

in the histograms in Fig.7 and 8. In contrast to the 

reference distribution, this allowed the identification for 
TU = �*+,

≤ 500\  '] of approximately 65,5% �1,11σ� of

the occurring process defects in the critical comparative 

distribution Fig. 8. 

Fig. 7�8 Analysis of process capability based on distributions obtained after replacement and breakthrough of filter cartridges in days 
�18.03.2019 x. 16.04.2019 �. Source: own study. 

Rys. 7�8 Analiza zdolności procesu na podstawie rozkładów uzyskanych po wymianie i przebiciu wkładów filtracyjnych w dniach 
�18.03.2019 x. 16.04.2019 �. Źródło: badania własne.

Ocenę procesu w dwu zdefiniowanych stanach, 

zgodnie z przyjętym założeniem, opisano odpowiednimi 

wskaźnikami zdolności procesu �^; �^y i/lub �̂ ; �̂ y45. 

Rozkład odniesienia można uznać za zdolny, ale 

niestabilny w czasie. Przekroczenia granicy specyfikacji 

5�( w fazie uruchomienia systemu sprężania i filtracji, 

powodują 0,66%�3,98σ� wad procesu co odpowiada: �̂ , 
�̂ y = \1,42; 1,29]'� > 1 rys. 7. Odpowiednio rozkład 

porównawczy ujawnia, aż 65,5% wad, gdzie: �̂ , 
�̂ y = \0,93; �0,26]'� B 1 rys. 8. 

The evaluation of the process in the two defined 

states, in accordance with the assumption made, is 

described by the corresponding process capability 

indicators �^; �^y and/or �̂ ; �̂ y45. The reference 

distribution can be considered as capable but unstable in 

time. Exceedances of the USL specification limit during 

the start-up phase of the compression and filtration 

system, cause 0,66%�3,98σ� of the process defects, which 

corresponds to: �̂ , �̂ y = \1,42; 1,29]'� > 1 – fig. 7. 
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Prowadzi to do potwierdzenia wniosku, że 

zastosowane nowoczesne redundantne systemy filtracji46 

nie posiadają wystarczającej odporności (krzepkości)47 na 

zmiany parametrów środowiskowych. Z powyższych 

względów na etapie $$8��648 koniecznym będzie 

przeprowadzenie pogłębionej oceny ryzyka procesu. 

Pozwoli to na identyfikację czynników specjalnych49  

i weryfikację ich wpływu na odpowiedź procesu.  

W celu potwierdzenia uzyskanych obserwacji, 

dalsze wnioskowanie prowadzono w oparciu  
o większą próbę składającą się z  = 62 kolejnych 

rozkładów danych historycznych, które naniesiono na 

histogram rys. 9.  

Accordingly, the comparative distribution reveals as 

much as 65,5% defects, where: �̂ , 
�̂ y = \0,93; �0,26]'� B 1 – fig. 8. 

This leads to confirmation of the conclusion that 

the modern redundant filtration systems46 used do not 

have sufficient resistance (solidity)47 to changes in 

environmental parameters. For these reasons it will be 

necessary to carry out an in-depth process risk 
assessment at the analysis stage48. This will allow 

identification of special factors
49

 and verification of their 

influence on the process response. 

In order to confirm the observations obtained, 

further inference was carried out based on a larger 

sample consisting of  = 62 consecutive distributions of 

historical data, which were plotted on the histogram – fig. 

9. 

Fig. 9�10. Adjustment of data set  TU = D̅*+, to distribution and transformation of distribution D̅*+,using the Johnson method. The distribution of data before
and after transformation with near normal distribution with  � x$8&@ = 0,902 > 0,05, �� = 0,19. Source: own study. 

Rys. 9�10. Dopasowanie zestawu danych TU = D̅*+, do rozkładu i transformacja rozkładu D̅*+, metodą ~	ℎ!	$. Rozkład danych przed i po transformacji 
o przebiegu zbliżonym do rozkładu normalnego  � x$8&@ = 0,902 > 0,05, �� = 0,19. Źródło: badania własne.

Po dopasowaniu rozkładu, dane poddano 

transformacji uzyskując rozkład stanowiący bazę rys. 10 

do oceny zdolności procesu dla wymagania krytycznego 
TU = �*+,

≤ 500\  ']. Analiza serii danych 

pomiarowych rozłożonych w czasie wskazała, przy 

zastosowaniu zautomatyzowanego systemu detekcji 

	8�@, na występowanie średnio w próbie 

17,74%�2,433� wad produktu, potwierdzając tym samym 

brak zdolności rys. 11 i stabilności procesu w czasie rys. 

12. W konsekwencji 17,74% zidentyfikowanych wad 

procesu dla  = 62 rozkładów odpowiada: �^, 
�^y = \0,86, 0,51]'� B 1 oraz wartości �̂ , �̂ y =
\0,63; 037]'� B 1. 

After adjusting the distribution, the data were 

transformed to obtain the distribution constituting the 

basis for fig. 10 to evaluate the process capability for the 
critical requirement TU = �*+,

≤ 500\  ']. The analysis 

of the time-distributed measurement data series 

indicated, using an automated online detection system, 

the occurrence of 17,74%�2,433� of product defects on 

average in the sample, thus confirming the lack of 

capability– fig. 11 and process stability over time – fig. 12. 

Consequently, 17,74% of identified process defects for 

 = 62 distributions correspond to: �^, �^y =
\0,86, 0,51]'� B 1 and values �̂ , �̂ y = \0,63; 037]'� B
1. 



Polish Hyperbaric Research 

19

Fig. 11. Preliminary analysis of capability of the process for obtaining breathing air for hyperbaric oxygen conditions for TU = D̅*+, and  = 62 observation
series in terms of elimination of CO2 pollutants following data transformation using the Johnson method. Source: own study. 

Rys. 11. Wstępna analiza zdolności procesu otrzymywania powietrza oddechowego na hiperbaryczne warunki tlenowe dla TU = D̅*+, i  = 62 serii 
obserwacji w zakresie eliminacji zanieczyszczeń CO2 po transformacji danych metodą ~	ℎ!	$. Źródło: badania własne.

Uzyskane dane naniesiono na opracowaną kartę 

kontrolną wartości średnich i rozstępu D̅ � � rys. 12. Na 

karcie D̅ wartości średnich pojawiają się punkty 

znajdujące się poza ustalonymi liniami kontrolnymi LCL50 

i UCL51. Występujące trendy wskazują na okresowe 

przesunięcie procesu oraz jego zmianę w położeniu  

i rozrzucie względem linii centralnej. Proces jest 

niestabilny, niewycentrowany i nie znajduje się pod 

kontrolą statystyczną a wpływy wynikające z czynników 

deterministycznych powodują jego nadmierną 

zmienność52. 

The obtained data were plotted on a developed 

control chart of mean values and spread D̅ � � fig. 12. On 

the chart of D̅ mean values, points appear which are 

outside the established control lines LCL50 and UCL51. The 

occurring trends indicate a periodic shift of the process 

and its change in position and scatter with respect to the 

central line. The process is unstable, uncentred and not 

under statistical control and the influences of 

deterministic factors cause excessive variability52. 

Fig. 12. Control chart � � �  for the data distribution for TU = D̅*+, and  = 62 observation series for CO2 pollutant elimination after Johnson data 
transformation for  = 2. Source: own study. 

Rys. 12. Karta kontrolna � � � dla rozkładu danych dla TU = D̅*+, i  = 62 serii obserwacji w zakresie eliminacji zanieczyszczeń CO2 po transformacji 
danych metodą ~	ℎ!	$ dla  = 2. Źródło: badania własne. 

Na podstawie rozkładów historycznych 

dokonano oceny czasu przebicia filtra dla kolejnego 

wymagania jakościowego ���, T> =  "^ ≥ 3'!% i/lub 

50�	
��.  
Uzyskane wyniki były zaskakujące. Okazało się, 

że w żadnym przypadku czas ochronnego działania nie 

zbliżył się do dolnej granicy specyfikacji. W 100%  

Based on the historical distributions, the filter 

breakthrough time for the next quality requirement 

���, T> =  "^ ≥ 3'!% and/or 50ℎ	&G! was evaluated. 

The results obtained were surprising. It was found that in 

no case the time of protective operation approached the 

lower limit of the specification. In 100% of cases the 

process was outside the limit of the established tolerance. 
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przypadków proces znajdował się poza granicą ustalonej 

tolerancji. Pierwotne przebicie nastąpiło po  

 "^ = 1170'� pracy od wymiany wkładu filtracyjnego na 

nowy tj. około "^ = 19,5 �	
�. < T>. = 50�	
�. rys. 13.

Przebicie wtórne53 występowało średnio po 

około "̅ = 102 '� pracy urządzenia, od momentu 

każdego następnego uruchomienia. Po eliminacji pomiaru 

odstającego, dane na tle ustalonego przedziału tolerancji, 
przedstawiono na histogramie rozkładu wtórnego czasu 

przebicia T> złoża filtracyjnego dla  = 28 serii pomiarów 

rys. 14.  

The primary breakthrough occurred after 

 "^ = 1170'� of operation after replacing the filter 

cartridge with a new one, i.e. approximately  

"^ = 19,5 ℎ	&G! < T>. = 50 ℎ	&G! – fig. 13. The secondary 

breakthrough
53

 occurred on average after approximately 

"̅ = 102 '� of operation, from each subsequent start-up. 

After elimination of the outlier measurement, the data 

against the established tolerance interval are presented 

on the histogram of the distribution of the secondary 

breakthrough time T> of the filtration bed for 

  = 28 series of measurements –fig. 14. 

Fig.13 �14. Histogram of the distribution of the primary and secondary breakthrough times T> of the filter bed for  = 28 series of measurements against the 
background of a fixed process tolerance interval �(�( = 50 ℎ	&G!,   5�( = 100 ℎ	&G!�. Source: own study. 

Rys.13 �14. Histogram rozkładu pierwotnego i wtórnego czasu przebicia T> złoża filtracyjnego dla  = 28 serii pomiarów na tle ustalonego przedziału 
tolerancji procesu �(�( = 50�	
�,   5�( = 100�	
��. Źródło: badania własne.

Po transformacji otrzymanego rozkładu dane 

naniesiono na rys. 15, który wskazuje zdolność procesu ze 

względu na czas przebicia "^ = T> złoża filtracyjnego 

dla �*+,
≥ 0,05%�  i  = 28 serii pomiarów na tle 

przedziału toleran cji. Proces znajduje się poza zakresem 
specyfikacji �̂ = 6,92, �̂ y = �35,18 ≪ 154. Dla 

wypełnienia krytycznych wymagań jakościowych ��� 

rzeczywiste wskaźniki powinny być większe  �^, �^y ≥ 155. 

Znaczna rozbieżność wartości  �̂ , �̂ y wskazuje na potencjał 

poprawy procesu po korekcji i przesunięciu jego położenia 

względem granic specyfikacji.  

After transformation of the obtained 

distribution, the data were plotted in fig. 15, which 

indicates the process capability with respect to the 
breakthrough time "^ = T> of the filter bed for �*+,

≥
0,05%�  and  = 28 series of measurements against the 

tolerance interval. The process is outside the specification 

range �̂ = 6,92, �̂ y = �35,18 ≪ 154. To fulfil the critical 

quality requirements ��� the actual ratios should be high 

 �^, �^y ≥ 155. The significant discrepancy of  �̂ , �̂ y values 

indicates the potential for process improvement after 

correction and shifting its position relative to the 

specification limits. 
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Fig. 15. Process capability analysis with respect to breakthrough time �*+, ≥ 0,05%�  of the filtration bed "^� = T> for  = 28 measurement series against the 

tolerance interval �(�( = 50 ℎ	&G!,   5�( = 100 ℎ	&G!� .Source: own study. 

Rys. 15. Analiza zdolności procesu ze względu na czas przebicia �*+, ≥ 0,05%�  złoża filtracyjnego "^� = T> dla  = 28 serii pomiarów na tle przedziału

tolerancji �(�( = 50�	
�,   5�( = 100�	
��. Źródło: badania własne.

W rozpatrywanym przypadku należy dążyć do 

identyfikacji czynników, które powodują przekroczenia 

wymagań ��� i przesunięcie procesu względem 

(�( = 50�	
�,  5�( = 100 �	
�.

W konsekwencji pozwoli to na opracowanie 

planu poprawy, jego implementację i racjonalizację 
procesu oraz odzyskanie kontroli i oczekiwanej przez 

użytkownika zdolności. Podsumowując, zidentyfikowaną 

zdolność procesu przed korekcją przedstawiono w tab. 3.  

In the case in question, the aim should be to 

identify the factors that cause the ��� requirements to be 

exceeded and the process to move towards (�( =
50 ℎ	&G!,  5�( = 100 ℎ	&G!.

Consequently, this will allow the development of 

an improvement plan, its implementation and 
rationalisation of the process and regain control and the 

capability expected by the user. In summary, the 

identified capacity of the process before correction is 

presented in tab. 3. 

Tab. 3 

Tabular summary of the assessment of the production process capability prior to rationalisation carried out in the measurement phase. 

Zestawienie tabelaryczne oceny zdolności procesu produkcyjnego przed racjonalizacją wykonanej w fazie pomiaru. Źródło: badania własne. 
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Skumulowana liczba niezgodności przy 

pomiarach kontrolnych, normowanych zanieczyszczeń 

ditlenku węgla w powietrzu hiperbarycznym na wyjściu 

procesu TU dla  = 62 rozkładów, przekracza znacznie 

przyjęte założenia oraz wymagania ��� tj. udziału wad 
na poziomie �*+,

B 5%. Taki stan wymaga wdrożenia 

racjonalnych działań naprawczych po identyfikacji  

i kompensacji przyczyn zakłóceń procesu oraz oceny 
wpływu parametrów kontrolowanych �DU … DW� tab. 2 

w celu osiągniecia minimum funkcji celu rozumianej jako: 

 TU zawartość normowana ditlenku węgla 
w granicach tolerancji �*+,

∈ \0 ÷ 500]  ',

gdzie ∃p�..p�
�*+,

≤ �*+,
nop gdzie # → '� = 0 

  T> postrzeganą jako spełnienie wymagania dla 
czasu ochronnego działania zestawu systemu  
i filtracji "^ ∈ \50 ÷ 100]�	
��. 

Analizując wyniki aktualnej oceny zdolności 

procesu tab. 3, osiągniecie spełnienia wymagań ��� bez 

modyfikacji technologii wydaje się trudne lub wręcz 

niemożliwe. Odpowiedź co do skali podjętych działań 

korekcyjnych i/lub modyfikacji aktualnej technologii 

może zostać poznana po przeprowadzeniu badań56 

pozwalających na identyfikację wpływu parametrów57 na 

odpowiedź procesu lub czynników wchodzących z nimi  

w interakcję.  

WNIOSKI 

Zastosowanie w badaniach eksploatacyjnych, 

zakwalifikowanych, wiarygodnych i użytecznych 

systemów analitycznych o potwierdzonej skuteczności, 

pozwala na pełną kontrolę procesu produkcji czynnika 

oddechowego. Wdrażanie nowych systemów 

pomiarowych58 należy poprzedzać realizacją badań 

weryfikacyjnych59, pod kątem spełnienia deklarowanych 

parametrów metrologicznych [19]. Porównanie wyników 

oceny zdolności procesu uzyskanych za pomocą 

zautomatyzowanych systemów pomiarowych,  

z rozkładami danych historycznych badań 

laboratoryjnych w latach 2018÷2019, wskazuje na 

korzyści wynikające z ich zastosowania.  

W analizowanej próbie badań laboratoryjnych 

dla kontrolowanej normowanej zawartości ditlenku 
węgla ujawniono występowanie tylko �*+,

≥ 500  ' =
TU ≈ 10% = �*+, m������ wad procesu produkcyjnego dla 

98. ;; wg. NO-07-A005:2020. Analogicznie system 

zautomatyzowany ujawnił występowanie TU ≈17,74% 
= �*+, m�����60 wad procesu.

Tym samym stosując dotychczasowy system 

kontroli laboratoryjnej nie ujawniono ∆= TU =
�*+, m����� � �*+, m������ =  17,74 � 10 = 7,74% wad, 

które zidentyfikowano w trakcie badań eksploatacyjnych. 

Obecny stan techniki, w warunkach 

eksploatacyjnych dla analizowanego obiektu badań, nie 

pozwolił na ustanowienie wyższej niż 2,433 zdolności 

procesu. Wydaje się, że osiągniecie założonego celu  
w granicach > 3,143 jest możliwe. Prowadzi to do 

wniosku, że wymagany dotychczas obligatoryjnie plan 

zbierania danych polegający na pobieraniu 

niejednoczesnej, jednoelementowej próbki kontrolnej  

z każdego eksploatowanego źródła zasilania co trzy 

miesiące lub po przepracowaniu 50 godzin jest 

niewystarczający. Taki sposób nadzoru nie pozwala na 

prowadzenie pełnej kontroli i sterowanie procesem 

The cumulative number of non-conformities at 

the control measurements of the normalised carbon 

dioxide pollutants in hyperbaric air at the process output 

TU for  = 62 distributions, significantly exceeds the 

adopted assumptions and ��� requirement, i.e. the share 
of defects at the level of �*+,

B 5%. Such a state requires 

the implementation of reasonable corrective actions after 

identification and compensation of causes of process 

disturbances and evaluation of controlled parameters 
�DU … DW� tab. 2 in order to achieve the minimum objective 

function understood as: 

 TU normalized carbon dioxide content within the 
tolerance limits �*+,

∈ \0 ÷ 500]  ',

where ∃p�..p�
�*+,

≤ �*+,
nop where # → '� = 0 

  T> perceived as meeting the requirement for the 
protective time of the system set and 

filtration "^ ∈ \50 ÷ 100]ℎ	&G!. 

In the analysis of the results of the current 

process capability assessment, tab. 3, it seems difficult or 

even impossible to achieve the CTQ requirements without 

technology modification. The answer as to the scale of 

corrective actions taken and/or modification of the 

current technology may be known after carrying out 

research
56

 allowing to identify the influence of 

parameters
57

 on the process response or factors 

interacting with them. 

CONCLUSIONS 

The use of qualified, reliable and useful systems 

with proven effectiveness allows for full control of the 

production process of a respiratory agent. 

Implementation of new measuring systems
58 should be 

preceded by verification tests59 in terms of meeting the 

declared metrological parameters [19]. Comparison of the 

results of process capability assessments obtained with 

automated measurement systems, with the distributions 

of historical data of laboratory tests in 2018÷2019, 

indicates the advantages of their application.  

In the analysed sample of laboratory tests for 

controlled normalised carbon dioxide content, only 
�*+,

≥ 500  ' = TU ≈ 10% = �*+, m������ process 

defects for class II according to NO-07-A005:2020 were 

revealed to occur. Similarly, the automated system 
revealed the presence of TU ≈17,74% = �*+, m�����60 
process defects.  

Accordingly, using the existing laboratory 
control system, no ∆= TU = �*+, m����� � �*+, m������ =
 17,74 � 10 = 7,74% defects were found and identified 

during the in-service testing. 

The current best, under the operating conditions 

for the test facility analysed, has not allowed a higher than 

2,433 process capability. It appears that achieving 

a target of > 3,143 is feasible. This leads to the conclusion 

that the obligatory data collection plan required to date, 

consisting of taking a non-simultaneous, one-element 

control sample from each operating power source every 

three months or after 50 hours of operation, is 

insufficient. This monitoring method does not allow full 

control and process regulation, often leading to incorrect 

assessment and inference about the current status of the 

compression and filtration systems [20]. The process 

variability observed during the study indicates that in the 

case of continuous operation of the compression system 



Polish Hyperbaric Research 

23

prowadząc często do błędnej oceny i wnioskowania  

w zakresie aktualnego stanu systemów sprężania  

i filtracji [20]. Obserwowana w trakcie badań zmienność 

procesu wskazuje, że w przypadku pracy ciągłej systemu 
sprężania w czasie " ∈ �2 � 6� �	
�� częstotliwość 

pobierania próbki powinna przyjmować interwał nie 

dłuższy niż kilka minut. Zastosowanie tradycyjnej 

okresowej kontroli laboratoryjnej nie odzwierciedla 

realnego stanu procesu. W celu obserwacji i bieżącej 

kontroli procesów najlepszym rozwiązaniem jest 

implementacja niedocenianych i stosunkowo tanich61, 

zautomatyzowanych systemów kontroli wskaźnikowej, 

przy jednoczesnym utrzymaniu nadrzędnej kontroli 

laboratoryjnej. Paradoksalnie, zaawansowane metody 

laboratoryjnej analizy jakościowo� ilościowej62 pomimo 

wysokiej precyzji i poprawności wykonywania pomiarów 

nie zapewniają możliwości właściwej reakcji na 

dynamiczne zmiany stanu procesu. Taki sposób kontroli 

ze względu na wysoki koszt analiz laboratoryjnych, małą 

częstotliwość badań oraz ich ograniczoną dostępność63 

jest niewystarczający. 

Proces jest niestabilny i niezdolny,  

a obserwowana skala braku odporności systemów filtracji 

na występujące zakłócenia procesu jest zaskakująca. Czas 

ochronnego działania złoża do pierwszego przebicia nie 
spełnił wymagań ��� i wynosił T> B 50 �	
��. Można 

intuicyjne wnioskować, że jest to spowodowane m.in. 

obserwowaną wysoką zawartością zanieczyszczeń  
w atmosferze czerpni systemu sprężania �*+,

>
500  '64. Identyfikacja kluczowych przyczyn 

przekroczenia wymagań ��� oraz zagrożeń procesu 

będzie przedmiotem dalszej analizy65. Ze względu na 

skalę problemu eliminacja negatywnej jakości dla 

spełnienia wymagań ���, nie będzie możliwa bez 

modyfikacji obecnie stosowanej technologii66 eliminacji 

ditlenku węgla67. Odzyskanie kontroli procesu  

i minimalizacja udziału defektów �=> doprowadzi do 

zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wykonywania prac 

podwodnych przy jednoczesnej redukcji kosztów niskiej 

jakości68. 

in " ∈ �2 � 6� ℎ	&G!, the sampling frequency should 

adopt an interval not longer than a few minutes. The use 

of traditional periodic laboratory control does not reflect 

the real state of the process.
In order to observe and control the process on 

an ongoing basis, the best solution is to implement 

underestimated and relatively low-cost
61

, automated 

indicative control systems, while maintaining overriding 

laboratory control. Paradoxically, advanced methods of 

laboratory qualitative and quantitative analysis
62

 despite 

high precision and correctness of measurements, do not 

ensure the possibility of appropriate reaction to dynamic 

changes in the state of the process. Such a method of 

control, due to the high cost of laboratory analyses, low 

frequency of tests and their limited availability
63

, is 

insufficient. 
The process is unstable and incapable, and the 

observed scale of the lack of resistance of the filtration 

systems to the process disturbances occurring is 

surprising. The time of protective operation of the bed 

until the first breakthrough did not meet the CTQ 

requirements and amounted to T> B 50 ℎ	&G!. It can be 

intuitively concluded that this is caused, among others, by 

the observed high content of contaminants in the 

atmosphere of the compression system intake of 
�*+,

> 500  '64. Identification of key causes of 

exceeding the ��� requirements process hazards will be 

further investigated
65

. Due to the extent of the problem, 

elimination of failures to meet CTQ requirements will not 

be possible without modification of the currently used 

technology
66

 for the elimination of carbon dioxide
67

. 

Regaining process control and minimising the proportion 

of �=> defects will lead to an increase in the level of safety 

of underwater operations while reducing the cost of poor 

quality
68

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

2 experimental deep-water hyperbaric system, 
2 doświadczalny głębokowodny system hiperbaryczny, 

3 NATO - North Atlantic Treaty Organization, 
3 ang. NATO - North Atlantic Treaty Organization, 

4 §11.5 and §11.6 Chapter 3,
4 §11.5 i §11.6 Rozdział 3,

5 �=� – standard of procedures, 
5 ang. �=� - standard of procedures, 

6 such as  	9$ � 6	9@, 
6 jak  	9$ � 6	9@, 

7 e.g.  ����� – �& @Gx�!	G6 �	"G	8 $
 �$"$ �%�&�!�"�	, 
7 np. ang. ����� - �& @Gx�!	G6 �	"G	8 $
 �$"$ �%�&�!�"�	, 

8 e.g. capable of measuring the contents of: �=>, �=, �=�, �>=, =>, etc. according to product specification requirements, 
8 np. zdolne do pomiaru zawartości: �=>, �=, �=�, �>=, => itp. w zależności od wymagań specyfikacji produktu, 

9 executive elements, 
9 elementy wykonawcze, 

10 ��� – S"$"�!"�%$8  �G	%@!! �	"G	8, 
10 ang. ��� - S"$"�!"�%$8 �G	%@!! �	"G	8, 

11 i.e. periodic inspection by the operator based on generally available simple measurement systems, 
11 tzn. kontroli okresowej wykonywanej przez operatora w oparciu o ogólnie dostępne proste systemy pomiarowe, 

12 CTQ – �G�"�%$8 "	 �&$8�"6, 
12 ang. CTQ - �G�"�%$8 "	 �&$8�"6, 

13 	##8�@, 
13 	##8�@, 

14 used, inter alia, for experimental research on the development and implementation of new diving technologies, 
14 wykorzystywany m.in. do badań eksperymentalnych nad opracowaniem i wdrażaniem nowych technologii nurkowań, 

15 GLP – �		
 ($E	G$"	G6 �G$%"�%@, 
15 ang. GLP - �		
 ($E	G$"	G6 �G$%"�%@, 

16 in a military or civilian environment, as appropriate, 
16 odpowiednio w środowisku militarnym lub cywilnym, 

17 not adapted to the requirements of the supervised process, 
17 nie dostosowanym do wymagań nadzorowanego procesu, 

18 test results obtained from the physico-chemical laboratory ��� 1 �78	�, 
18 wyniki badań uzyskane z laboratorium fizykochemicznego ��� 1 �78	�, 

19 resulting from internal and external costs of poor quality, 
19 wynikające z wewnętrznych i zewnętrznych kosztów niskiej jakości, 

20 e.g. �`�5�5�, 
20 np. �`�5�5� , 

21 producing process defects, 
21 produkowanie wad procesu, 

22 usually neglected by the user or unreliable, 
22 zwykle zaniechanych przez użytkownika lub niewiarygodnych 

23 subject to error, 
23 obciążonego błędem 

24 revealed in laboratory control, 
24 ujawnionych w kontroli laboratoryjnej 

25 �@#�@, �@$!&G@, �$86!@, ;' G	x@, �	"G	8, 
25 ang.:�@#�@, �@$!&G@, �$86!@, ;' G	x@, �	"G	8, 
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26 with the optimisation of existing processes, 
26 przy optymalizacji istniejących procesów, 

27 the following were defined: purpose, scope, rationale, team and customer needs and requirements, critical requirements were identified and ranked, 
27 określono: cel, zakres, uzasadnienie, zespół oraz potrzeby i wymagania klienta, zidentyfikowano i ustalono ranking wymagań krytycznych, 

28 such as the measurement set ��� �$8	D , �;�`�;� 2 �@	"@%ℎ�%$8  ;!"G&'@"! (UK) Ltd etc., 
28 jak np. zestaw pomiarowy ��� �$8	D , �;�`�;� 2 �@	"@%ℎ�%$8 ;!"G&'@"! (UK) Ltd itp., 

29 available measurement systems did not meet the requirements of the process and the VOC user target expectations revealed during the KANO analysis 
phase. In fact, a positive quality was generated in the product and rationalised process by developing an in-house CCS control system, 
29 dostępne systemy pomiarowe nie spełniały wymagań procesu oraz docelowych oczekiwań użytkownika �=� ujawnionych na etapie analizy ���=.  
W istocie wygenerowano pozytywną jakość w produkcie i racjonalizowanym procesie poprzez opracowanie własnego systemu kontroli CCS, 

30 ��� �  �$GE	 ��	D�
@ �	"G	8 �6!"@', 
30 ang. ��� �  �$GE	 ��	D�
@ �	"G	8  �6!"@', 

31 control sample decompressed to normobaric conditions, 
31 próbka kontrolna rozprężona do warunków normobarycznych, 

32 �@$!&G@'@" �6!"@' �$86!�!, 
32 ang. �@$!&G@'@" �6!"@' �$86!�!, 

33 �"$"�!"�%$8 �G	%@!! �	"G	8, 
33 ang. �"$"�!"�%$8 �G	%@!! �	"G	8, 

34 visual and acoustic, 
34 wizualną i akustyczną 

35 (�( – Lower Specification Limit; 5�( – Upper Specification Limit, 
35 ang. (�( - Lower Specification Limit; ang. 5�( - Upper Specification Limit, 

36 VOC – �	�%@ 	# %8�@", 
36 ang. VOC - �	�%@ 	# %8�@", 

37 loss of capability of the filtration system to purify ambient air within the specification limits, 
37 utrata zdolności systemu filtracji do oczyszczania powietrza atmosferycznego w ustanowionych granicach specyfikacji, 

38 Y� was analysed at the stage of validation of the measurement system CCS. Process measurement results are satisfactory if they are maintained at the 
level of at least ≥ 3σ , which corresponds to ≥ 93,3%, 
38 Y� analizowano na etapie walidacji systemu pomiarowego CCS. Wyniki pomiarów procesu są satysfakcjonujące, jeśli utrzymują się na poziomie co 
najmniej ≥ 3σ , co odpowiada ≥ 93,3%, 

39 ����� – � @%�#�%, �@$!&G$E8@, �%ℎ�@x$E8@, �@8@x$"  (from the point of view of the client), �G$%9$E8@ (possibility to track result levels), 
39 ang. ����� - � @%�#�%(Konkretne), �@$!&G$E8@(Mierzalne), �%ℎ�@x$E8@(Osiągalne), �@8@x$" (odpowiedni z punktu widzenia klienta), �G$%9$E8@ 
(możliwość śledzenia poziomu wyniku), 

40 the detailed results of the process FMEA risk analysis performed will not be reported here, 
40 szczegółowe wyniki wykonanej analizy ryzyka _�`� procesu nie będą tutaj przytaczane, 

41 measurement at process inlet, 
41 pomiar na wejściu procesu, 

42 of reference and comparative distributions, 
42 rozkładu odniesienia i porównawczego, 

43 continuously observed and confirmed by �$&$ (=� =E!@Gx$"	G6 in Hawaii at the ��=����$"�	$8 =%@$�% $
 �"'	! ℎ@G�% �
'��!"G$"�	  
laboratory collecting measurements of  �=> content in ambient air since 1974. The average content of x���, = 413,54ppm was recorded in April 2019,
43 stale obserwowane i potwierdzone przez �$&$ (=� =E!@Gx$"	G6 na Hawajach w laboratorium (NOAA) National Oceanic Atmospheric Administration 
gromadzące pomiary zawartości �=> w powietrzu atmosferycznym od 1974 roku. Średnia zawartość x���, = 413,54ppm w kwietniu 2019 roku,

44 resulting in a consequent loss of control over the process, 
44 powodującego w konsekwencji utratę kontroli nad procesem, 

45 short and long term position and spread of the process, 
45 krótko i długoterminowe położenia i rozrzutu procesu, 

46 excessive, 
46 nadmiarowe, 

47 �	E&!" �@!��, 
47 ang. �	E&!" �@!��, 

48 at the next stage in the implementation of the methodology resulting from the Six Sigma approach, 
48 na kolejnym etapie realizacji metodyki wynikającej z podejścia ��D ���'$ 

49 leading to a loss in process capability, 
49 powodujących utratę zdolności procesu, 

50 (�( – Lower Control Limit, 
50 (�(- ang. Lower Control Limit, 

51 5�(- ang. Upper Control Limit, 
51 5�(- ang. Upper Control Limit, 
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52 not revealed yet, 
52 jeszcze nie ujawnionych, 

53 occurring during subsequent compressor start-ups after the initial “breakthrough” of the bed after a time "^ , 
53 występujące w kolejnych uruchomieniach sprężarki po pierwotnym „przebiciu” złoża po czasie "^, 

54 long-term volatility takes into account all causes of volatility. It is therefore a good indicator of the real process capability, 
54 długoterminowa zmienność uwzględnia wszystkie przyczyny zmienności. Jest więc dobrym wskaźnikiem rzeczywistej zdolności procesu, 

55 in processes, it is recommended that, whenever possible, the value of the index is �^y > 1,33. In companies for which product quality is a priority, the 
value of the capability indexes is assumed to be at least �^ , �^y > 1,67, 
55 w procesach zaleca się, o ile to możliwe, aby wartość wskaźnika wynosiła �^y > 1,33. W firmach, dla których jakość produktu jest priorytetowa, przyjmuje 
się wartość wskaźników zdolności na poziomie co najmniej �^ , �^y > 1,67, 

56 e.g. using methods: �=`, ��D"&G@ �@!�� ,�$�&%ℎ�, etc., 
56 np. z wykorzystaniem metod: �=`, ��D"&G@ �@!�� ,�$�&%ℎ� itd., 

57 controlled and uncontrolled, 
57 kontrolowanych i niekontrolowanych, 

58 indicator systems, 
58 systemów wskaźnikowych, 

59 e.g. as part of laboratory and in-service testing of individual pieces of equipment, 
59 np. w ramach badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych pojedynczych egzemplarzy urządzeń, 

60 the identified process capability limit for a single distribution was as high as TU =65%� 1,1 3� of the identified product defects,
60 zidentyfikowana graniczna zdolność procesu dla pojedynczego rozkładu wyniosła, aż TU =65%� 1,1 3� zidentyfikowanych wad produktu,

61 as compared e.g. with the external costs of low quality of the product, 
61 porównując np. z kosztami zewnętrznymi niskiej jakości produktu, 

62 using gas chromatography with mass spectrometry, 
62 z wykorzystaniem chromatografii gazowej wraz ze spektrometrią mas. 

63 currently, in the civilian environment, the problem of availability of laboratory tests has not been solved. In contrast to the intensive work in the military 
area, the civilian environment, despite the applicable normative requirements arising from the provisions of PN-W-88503:1998 and EU: PN EN 12021:2014-
08 have not taken systemic measures to establish proper control and specialist supervision, 
63 obecnie w środowisku cywilnym problem dostępności do badań laboratoryjnych nie został rozwiązany. W odróżnieniu do intensywnych prac w obszarze 
militarnym środowisko cywilne pomimo obowiązujących wymagań normatywnych wynikających z postanowień PN � W � 88503: 1998 oraz 
UE: PN EN 12021: 2014 � 08 nie podjęło działań systemowych zmierzających do ustanowienia właściwej kontroli i nadzoru specjalistycznego, 

64 the adequacy of the choice of the filtration system is appropriate to the limits of the carbon dioxide content of the ambient air at  C ¡,o = 0 ÷ 500ppm, 
64 adekwatność doboru systemu filtracji jest właściwa dla granic zawartości ditlenku węgla w powietrzu atmosferycznym na poziomie C ¡,o = 0 ÷ 500ppm,

65 the significance of the influence of the analysed parameters on the response of the process should be revealed at subsequent stages of the work, 
65 na kolejnych etapach pracy należy ujawnić istotność wpływu analizowanych parametrów na odpowiedź procesu, 

66 e.g. using the DFSS – Design for Six Sigma – approach. A method of designing a new product and/or process, or redesigning an existing one if the process 
has reached its capability limit, 
66 np. z wykorzystaniem podejścia �_�� – ang. �@!�� #	G ��D ���'$. Metoda projektowania nowego produktu lub/i procesu lub przeprojektowania 
istniejącego, o ile proces uzyskał pułap swoich możliwości, 

67 process capability indicators: �̂ = 6,92, �̂ y = �35,18 ≫ 1,33, 
67 wskaźniki zdolności procesu: �̂ = 6,92, �̂ y = �35,18 ≫ 1,33, 

68 internal and external, 
68 wewnętrznych i zewnętrznych, 
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LOSS OF TECHNICAL AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF ELEMENTS OF DIVING EQUIPMENT 

WHILST IN USE

UTRATA WŁASNOŚCI TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH ELEMENTÓW TECHNIKI NURKOWEJ  
W PROCESACH EKSPLOATACJI

Zbigniew Talaśka 

Naval Academy Poland, Faculty of Underwater Works Technology in Gdynia, Poland 
Akademia Marynarki Wojennej, Katedra Technologii Prac Podwodnych, Gdynia 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The author undertakes to systematise and compare various types of losses of the technical and functional properties of equipment related to diving with 
other areas of human activity in which technical equipment is used. The basis for this is the extensive literature describing, inter alia, the issues of wear and 
tear of machine parts, their damage, failures, etc. a phenomena occurring in the "life" of virtually every technical object. The specificity of diving techniques 
makes it a relatively little analysed segment of activity from the perspective of exploitation. Based on the analysis of publications and own materials, the 
author has reviewed and matched them in terms of similarity of loss of technical and functional properties of various elements of diving technology in 
relation to the divisions and criteria used in generally understood utilisation.  
Keywords: Mechanical engineering, operation of diving technology, damage to diving equipment and hyperbaric facilities. 

Autor podjął próbę usystematyzowania i porównania różnych rodzajów utraty własności techniczno-użytkowych obiektów związanych z techniką nurkową 
z innymi obszarami działalności człowieka, w których wykorzystywane są urządzenia techniczne w procesach eksploatacji. Za podstawę przyjął obszerną 
literaturę opisującą m.in. zagadnienia zużywania się części maszyn, ich uszkodzenia, awarie itp. zjawiska, występujące praktycznie w „życiu” każdego 
obiektu technicznego. Specyfika techniki nurkowej sprawia, że jest to stosunkowo mało analizowany segment działalności pod względem eksploatacyjnym. 
W oparciu o przeprowadzone analizy publikacji oraz materiały własne autor dokonał ich przeglądu i dopasowania pod kątem podobieństwa utraty 
właściwości techniczno-użytkowych różnych elementów techniki nurkowej w stosunku do podziałów i kryteriów stosowanych w ogólnie rozumianej 
eksploatacji.  
Słowa kluczowe: inżynieria mechaniczna, eksploatacja techniki nurkowej, uszkodzenia sprzętu nurkowego i obiektów hiperbarycznych. 

Автором была предпринята попытка систематизировать и сопоставить различные виды утери технических и эксплуатационных свойств объектов, 
связанных с водолазной техникой, с другими областями деятельности человека, в которых в процессах эксплуатации используются технические 
устройства. Он взял за основу обширную литературу, описывающую, в частности, вопросы износа деталей машин, их повреждения, поломки и 
т.п. явлений, встречающиеся практически в «жизни» каждого технического объекта. Специфика водолазной техники делает ее относительно 
малоизученным сегментом деятельности с точки зрения эксплуатации. На основе анализа публикаций и собственных материалов автор 
рассмотрел и сопоставил их с точки зрения сходства утери технических и эксплуатационных свойств различных элементов водолазной техники 
применительно к разделам и критериям, используемым в эксплуатации в общем понимании этого слова. 
Ключевые слова: механическая инженерия, эксплуатация водолазной техники, повреждения водолазного снаряжения и гипербарических 
объектов. 

Der Autor hat den Versuch unternommen, verschiedene Arten des Verlustes der technisch nützlichen Eigenschaften von Objekten im Zusammenhang mit 
der Tauchtechnik zu systematisieren und mit anderen Bereichen menschlicher Tätigkeit zu vergleichen, in denen eine technische Ausrüstung bei den 
Anwendungsprozessen zum Einsatz kommen. Als Grundlage diente hier die umfangreiche Literatur, die unter anderem die Problematik des Verschleißes 
von Maschinenteilen, deren Beschädigungen, Ausfälle usw. beschreibt Es handelt sich also um Phänomene, die praktisch im "Leben" eines jeden 
technischen Objekts auftreten. Die Besonderheiten in der Tauchtechnologie macht diese in Bezug auf die Nutzung zu einem relativ wenig untersuchten 
Tätigkeitsbereich. Auf der Grundlage der Analyse von Veröffentlichungen und selbst erstellten Materialien hat der Autor diese hinsichtlich der Ähnlichkeit 
des Verlusts der technisch nützlichen Eigenschaften verschiedener Elemente der Tauchtechnik in Bezug auf die Einteilungen und Kriterien, die bei der 
allgemein verstandenen Nutzung verwendet werden, überprüft und abgeglichen.  
Schlüsselwörter: Mechanik, Betrieb von Tauchtechniken, Schäden an Tauchausrüstungen und hyperbaren Einrichtungen. 

El autor ha intentado sistematizar y comparar diversos tipos de pérdida de propiedades técnicas de los utensilios relacionados con la técnica de 
submarinismo con otros ámbitos de la actividad humana en los que se utilizan equipos técnicos en procesos de explotación. Ha tomado como base una 
extensa literatura que describe, entre otros, problemas de desgaste de las piezas de la maquinaria, sus averías, fallos, etc. fenómenos que se producen 
prácticamente en la "vida" de cada objeto técnico. La especificidad de la tecnología de submarinismo hace que sea un segmento de actividad 
relativamente poco analizado en términos de explotación. A partir del análisis de las publicaciones y de los materiales propios, el autor ha revisado y 
cotejado la pérdida de las propiedades técnicas y de uso de distintos elementos de la tecnología de submarinismo, en términos de similitud, en relación 
con las divisiones y los criterios utilizados en la explotación generalmente entendida.  
Palabras clave: ingeniería mecánica, funcionamiento de las técnicas de submarinismo, daños en los equipos de submarinismo e instalaciones 
hiperbáricas. 
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WSTĘP 

POJĘCIA 

Wszystkie obiekty techniczne tracą z biegiem 
czasu swoją początkową wartość użytkową począwszy od 
momentu zakończenia procesu produkcyjnego  
i rozpoczęcia eksploatacji, aż do całkowitego wycofania 
ich z użytkowania. Należy zauważyć, że w tym czasie 
następuje stałe pogarszanie ich stanu technicznego. 
Oznacza to naturalny, postępujący proces nawet przy 
bardzo prawidłowym ich użytkowaniu oraz obsługiwaniu 
[1]. Szybkość zmian, w zakresie technicznym, zależy 
przede wszystkim od intensywności ich 
wykorzystywania, a także od jakości prowadzenia 
procedur obsługowych. Nie bez znaczenia są również inne 
aspekty, jak m.in. postęp techniczny czy uwarunkowania 
ekonomiczne.  

Na utratę właściwości techniczno-użytkowych 
obiektów technicznych wpływ ma szereg bardzo 
zróżnicowanych między sobą procesów wynikających  
z oddziaływania warunków otoczenia, jak i powstających 
w samym obiekcie. Mogą one przebiegać stopniowo lub 
gwałtownie. Stopniowy charakter obniżania (degradacji) 
wartości użytkowej polega na oddziaływaniu procesów 
starzenia w dłuższym okresie czasu. Natomiast 
gwałtowna ich utrata odbywa się z reguły nagle  
i w zdecydowanej większości zachodzących zdarzeń  
w sposób nieprzewidziany. 

W literaturze związanej z tematyką eksploatacji 
występuje szereg pojęć określających rodzaje i stany 
utraty właściwości techniczno-użytkowych obiektów 
technicznych. Do najważniejszych z nich, zdaniem autora, 
należą m.in.: 

Starzenie fizyczne rozumiane jako procesy 
fizyczne, powodujące nieodwracalne zmiany własności 
użytkowych obiektów technicznych. Rozpoczynają się 
najczęściej z chwilą wprowadzenia obiektu do 
użytkowania. Zależą od wielu czynników działających na 
niego zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Do 
czynników zewnętrznych zaliczyć można np.: wpływ 
atmosfery, środowiska wodnego, współpracujących ze 
sobą obiektów technicznych itp. Do czynników 
wewnętrznych należą natomiast procesy mechaniczne, 
mechaniczno-fizyczne i mechaniczno-chemiczne, 
występujące przede wszystkim w trakcie użytkowania  
i przechowywania [2]. Powodują one uszkodzenia 
starzeniowe trwające w czasie. Polegają one na 
stopniowej utracie własności fizycznych wskutek 
destrukcyjnego oddziaływania otoczenia oraz zmian 
zachodzących w samym obiekcie technicznym.  

Zużycie jako proces powodujący pogarszanie się 
w czasie stanu technicznego i użytkowego obiektu 
technicznego. Jest nieodłącznym zjawiskiem 
towarzyszącym wszystkim urządzeniom technicznym.  
W krańcowym przypadku zużycie uniemożliwia ich 
prawidłową eksploatację. Ogólnie przebiega ono 
„miarowo” w okresie od wprowadzenia do użytku, aż do 
jego całkowitej likwidacji. Ważnym zagadnieniem jest, 
aby w okresie istnienia obiektu technicznego było 
wykonywane terminowe obsługiwanie, zgodne  
z instrukcjami i zaleceniami producenta. Przy 
prawidłowej eksploatacji obiekt techniczny nie powinien 
stwarzać istotnych problemów, a proces zużycia  

INTRODUCTION 

DEFINITIONS  

With time, all technical devices and facilities lose 
their initial use value starting from the moment the 
manufacturing process ends and the exploitation begins, 
until they are completely withdrawn from use. It should 
be noted that during this time a continuous deterioration 
of their technical condition occurs. This is a natural, 
progressive process even with correct use and 
maintenance. [1]. The rate of change, in terms of technical 
parameters, depends primarily on the intensity of their 
use, as well as the quality of maintenance procedures. 
Other aspects, such as technical progress or economic 
conditions, are also important.  

Loss of technical and functional properties of 
technical facilities is affected by a number of very 
different processes resulting from the impact of 
environmental conditions, as well as those arising in the 
object itself. They may occur gradually or abruptly. The 
gradual character of the reduction (degradation) of the 
functional value is based on the influence of ageing 
processes over a longer period of time. On the other hand, 
rapid loss of their value usually takes place suddenly and 
unpredictably in the majority of cases. 

In the literature related to the subject of 
exploitation, we find a number of terms describing types 
and states of loss of technical and functional properties of 
technical objects. In the author's opinion, the most 
important of them include: 

Physical ageing understood as physical 
processes causing irreversible changes in functional 
properties of technical objects. They usually begin at the 
moment the object is put into operation. They depend on 
a variety of factors acting on it both from the outside and 
from the inside. External factors include e.g. the influence 
of the atmosphere, water environment and other 
supporting technical equipment, etc. Internal factors, on 
the other hand, include mechanical, mechanical-physical 
and mechanical-chemical processes occurring primarily 
during use and storage [2]. They cause aging damage 
lasting over time. They result in a gradual loss of physical 
properties due to the destructive influence of the 
environment and changes occurring in the technical 
object itself.  

Wear and tear as a process causing 
deterioration over time of the technical condition and 
usability of a technical object. It is an inherent 
phenomenon accompanying all technical devices. In the 
extreme case, wear and tear makes it impossible to 
operate the equipment properly. It generally progresses 
"gradually" in the period from the introduction into 
service until the object's complete decommissioning. It is 
important that during the life of a technical object timely 
maintenance is carried out according to the instructions 
and recommendations of the manufacturer. When used 
properly, a technical object should not pose significant 
problems, and the wear process should be "normal" 
(gradual) and result mainly from the specific application 
and the influence of environmental conditions known to 
the user. This means that a slow loss of technical and 
functional properties of a technical object is a result of 
natural physical aging. 
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powinien przebiegać w sposób „normalny” (miarowy)  
i wynikać głównie z określonego zastosowania oraz 
znanego użytkownikowi wpływu warunków otoczenia. 
Oznacza to, że powolna utrata właściwości techniczno-
użytkowych obiektu technicznego podlega fizycznemu, 
naturalnemu starzeniu. 

Usterka jest pojęciem słabo zdefiniowanym.  
W literaturze podawane są synonimy jak: defekt, 
nieprawidłowość w maszynie, nieduża wada  
w urządzeniu czy drobna awaria lub „lżejsza” postać 
awarii. Spotyka się opinie, w których autorzy stwierdzają, 
że usterka może przerodzić się w awarię. Analizując to 
pojęcie na podstawie różnych źródeł należałoby 
wyciągnąć wniosek, że usterka najczęściej powoduje 
krótkotrwałą niesprawność działania obiektu 
technicznego. W ujęciu technicznym usterkę należy 
traktować jako zakłócenie działania obiektu technicznego 
bez spowodowania istotnego ograniczenia w jego 
użytkowaniu i nie mającego wpływu na działanie całości. 
Na ogół można usunąć ją w stosunkowo szybkim czasie  
i przywrócić sprawność techniczno-użytkową obiektu 
technicznego bez nadmiernych nakładów finansowych. 

Uszkodzenie jest jednym z istotnych zdarzeń 
towarzyszącym w procesie użytkowania obiektu 
technicznego. Najczęściej definiuje się je jako zdarzenie 
losowe, w którym obiekt techniczny przechodzi  
w czasową lub stałą utratę swoich własności techniczno-
użytkowych. Oznacza to wejście w czasokres częściowej 
zdatności lub całkowitej niezdatności do wykonywania 
swoich funkcji, utrzymania lub nieutrzymania właściwych 
parametrów pracy zgodnych z dokumentacją techniczną 
[3]. Jest to zdarzenie niezamierzone. Może wystąpić  
w sposób nagły, jako wynik przekroczenia 
dopuszczalnych, granicznych parametrów pracy lub 
stopniowy, jako wynik normalnego starzenia się obiektu 
technicznego w procesie eksploatacji. Uszkodzenie 
niejednokrotnie nazywane lub kojarzone jest z awarią. 
Pojęcie to ma praktycznie takie same znaczenie i jest 
podobnie definiowane. Jednym z elementów różniących je 
między sobą jest m.in. rozległość skutków zaistnienia [1]. 
W przypadku powstania awarii jej zakres może być 
bardziej rozległy i dotkliwy, niż przy wystąpieniu 
uszkodzenia. 

Zniszczenie jest to praktycznie całkowite, 
nieodwracalne pozbawienie właściwości techniczno-
użytkowych obiektu technicznego do wypełniania jego 
funkcji. Następuje pod wpływem przenoszonej przez 
niego energii. Stan destrukcji doprowadza do takiej 
sytuacji, w wyniku której nie ma możliwości 
przywrócenia jego do użytkowania i dalszej eksploatacji. 
Obiekt techniczny, jako pojedynczy lub jeden z całości, 
musi być usunięty i zastąpiony nowym. 

W celu określenia i przybliżenia mechanizmów 
powstawania utraty właściwości techniczno-użytkowych 
obiektów technicznych stosowane są liczne klasyfikacje  
i podziały w zależności od przyjętych kryteriów. Często są 
one istotnie zróżnicowane i związane z określonymi 
działami techniki oraz stosowanymi w nich 
technologiami. 

Na podstawie analizy licznie prezentowanych  
w publikacjach kryteriów można zaobserwować, że wiele 
z nich jest stosunkowo zbieżnych ze sobą. Autorzy 
prezentują podobne definicje i opisy. Na tej podstawie  

Malfunction is a poorly defined term. Literature 
provides such synonyms as: defect, irregularity in the 
machine, minor fault in the device or minor failure or 
"lighter" form of failure. There are also opinions, in which 
the authors state that a malfunction may develop into  
a failure. When analysing this concept on the basis of 
various sources, one should conclude that a defect most 
often results in a short-term inoperability of a technical 
object. In technical terms, a defect should be treated as  
a disturbance in the operation of a technical object 
without causing a significant limitation in its use and 
without affecting the operation of the whole. Generally, it 
can be removed in a relatively short period of time and 
the technical usability of a technical object can be 
restored without excessive financial outlays. 

Damage is one of the major events 
accompanying the process of use of a technical object. 
Most often, it is defined as a random event in which  
a technical object undergoes a temporary or permanent 
loss of its technical and functional properties. It means 
entering into a period of partial or complete loss of 
capacity to perform its functions, failing to maintain 
proper operating parameters in accordance with the 
technical documentation [3]. It is an involuntary event. It 
may occur suddenly, as a result of exceeding permissible, 
limiting operating parameters, or gradually, as a result of 
regular aging of a technical object in the process of 
utilisation. Damage is often called or associated with 
Failure. The term has virtually the same meaning and is 
similarly defined. One of the elements that differentiate 
them is, inter alia, the extent of the consequences of their 
occurrence [1]. When a failure occurs, the extent of the 
failure can be more extensive and severe compared to the 
occurrence of damage. 

Destruction is a practically complete, 
irreversible deprivation of the technical and functional 
properties of a technical object to perform its function. It 
occurs under the influence of the energy transmitted by it. 
The state of destruction leads to a situation in which it is 
impossible to restore the object for use and further 
operation. The technical object, as a single object or as 
one of the whole, must be removed and replaced with  
a new one. 

In order to identify and describe the 
mechanisms of loss of technical and functional properties 
of technical objects, numerous classifications and 
divisions are used, depending on the adopted criteria. 
They are often significantly differentiated and connected 
with specific branches of equipment and technologies 
applied in them. 

Based on the analysis of the numerous criteria 
presented in publications, it can be observed that many of 
them are relatively convergent with respect to one 
another. The authors present similar definitions and 
descriptions. On this basis, it is possible to make  
a selection of significant and general definitions and 
descriptions, which sufficiently characterise the loss of 
technical and functional properties of technical objects, 
regardless of their purpose, functionality, specificity of 
use, etc. 

Important definitions and descriptions, in the 
author's opinion, include: 
1. Classification according to the main causes of damage 

[3]: 
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można dokonać wyboru istotnych i ogólnych, które 
wystarczająco charakteryzują utratę własności 
techniczno-użytkowych obiektów technicznych, 
niezależnie od przeznaczenia, funkcjonalności, specyfiki 
użytkowej itp. 

Do istotnych, zdaniem autora, należy zaliczyć 
m.in.: 

1. Klasyfikację wg głównych przyczyn 
zaistnienia uszkodzeń [3]: 

a) konstrukcyjne powstające wskutek błędów 
projektowania i konstruowania obiektu 
technicznego, najczęściej przy nie 
uwzględnieniu obciążeń ekstremalnych tzn. 
wartości, które w istotny sposób przekraczają 
obciążenia nominalne, prowadząc wprost do 
uszkodzeń; 

b) produkcyjne (technologiczne) powstające 
wskutek błędów i niedokładności procesów 
wytwórczych (technologicznych) np. 
niedotrzymanie wymiarów (tolerancja 
wymiarów), wady materiałów użytych do 
stworzenia obiektu technicznego (surowców), 
wadliwa obróbka mechaniczna, cieplna itp.; 

c) eksploatacyjne powstające w wyniku 
nieprzestrzegania wymaganych zasad 
eksploatacji obiektu technicznego, 
oddziaływania czynników zewnętrznych 
niezgodnych z warunkami zastosowania 
określonego obiektu, co w konsekwencji 
prowadzi m.in. do utraty parametrów 
użytkowych, osłabienia i przedwczesnego 
zużycia obiektu i/lub przekroczenia stanu 
granicznego; 

d) starzeniowe i zużyciowe zawsze towarzyszące 
procesom eksploatacji obiektów technicznych  
i będące rezultatem postępujących, 
nieodwracalnych zmian prowadzących do 
pogorszenia wytrzymałości i zdolności 
współdziałania poszczególnych elementów. 

2. Podział ze względu na rodzaj niszczenia lub 
zniszczenia obiektów technicznych [2,3]: 

a) mechaniczny, w którym rozróżnia się m.in.: 
 geometryczny wynikający z kształtu, 

błędów kształtu, jakości wykonania, 
klasy obróbki itp.; 

 kinematyczny powodowany rodzajem 
ruchu, prędkością itp.; 

 dynamiczny pochodzący od rodzaju 
obciążenia, występujących sił, nacisków 
jednostkowych itp.; 

b) materiałowy wynikający z doboru materiałów 
na elementy, ich właściwości technicznych, 
jakości, jak również materiałów 
umożliwiających wzajemną współpracę (np. 
smarowanie itp.); 

c) środowiskowy (w tym chemiczny) wywoływany 
wewnętrznym lub zewnętrznym wpływem 
najbliższego otoczenia elementu(ów) jak wilgoć, 
opary, związki chemiczne itp. i/lub 
środowiskiem naturalnym, jak morskie 
i śródlądowe akweny wodne i inne; powodują 
one różne typy korozji, starzenie gumy, pokryć, 
izolacji itp., działając niezależne od 
eksploatatora; 

d) cieplny wywoływany różnymi zdarzeniami 
powodującymi m.in. znaczny wzrost lub spadek 
temperatury w samym obiekcie technicznym,

a) structural resulting from errors in the design 
and construction of a technical object, most 
often when extreme loads are not taken into 
account, i.e. the values that significantly exceed 
the nominal loads, directly leading to damage; 

b) manufacture (technological) arising as a result 
of errors and inaccuracies of manufacturing 
processes (technological), e.g. inadequate 
dimensions (dimensional tolerance), defects of 
materials used to create a technical object (raw 
materials), incorrect mechanical or thermal 
processing, etc.; 

c) operational resulting from failure to observe the 
required operating principles of a technical 
object, from the effects of external factors that 
are incompatible with the conditions of use of 
a specific object, which, in consequence, leads to 
the loss of usable parameters, weakening and 
premature wear of an object and/or exceeding 
the limit state; 

d) ageing and wear accompanying the processes of 
the technical object’s operation and being the 
result of progressive, irreversible changes 
leading to deterioration of durability and 
interoperability of particular elements. 

2. Classification by type of destruction or damage to 
technical objects [2,3]: 

a) mechanical, further divided into: 
 geometric due to shape, shape errors, 

workmanship, machining class, etc.; 
 kinematic caused by type of motion, speed, 

etc.; 
 dynamic resulting from the type of load, forces 

applied, unit pressures, etc.; 
b) material resulting from the selection of materials 

for components, their technical properties, quality, 
as well as materials that enable inter-operation 
(e.g. lubrication, etc.); 

c) environmental (including chemical) effects caused 
by internal or external influences from the 
immediate environment of the component(s) such 
as humidity, fumes, chemicals, etc. and/or the 
natural environment such as marine and inland 
waterways and others; they cause various types of 
corrosion, aging of rubber, coatings, insulations, 
etc., acting beyond the control of the operator; 

d) thermal caused by various events including 
a significant increase or decrease of temperature in 
the technical object itself, as well as resulting from 
the environment, and having a destructive impact 
on each stage of operation of the technical object; 

e) electrical caused by static electricity, electro-
corrosion, etc. 

3. Classification of damage in terms of its impact on the 
operation of the technical object [4]: 

a) critical which exclude the possibility of further use 
of the object; 

b) major which require immediate action to restore 
the object to usable condition; 

c) minor which occur when action to restore the 
object's serviceability is delayed; 

d) negligible, the effect of which on the performance 
of the object may be disregarded. 

According to [4] it may be assumed that “minor” 
and “negligible” is a malfunction, while “critical” and 
“major” is a damage. 
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jak również pochodzący z otoczenia,  
a wpływający destrukcyjnie na każdy etap pracy 
obiektu technicznego; 

e) elektryczny powodowany powstawaniem 
ładunków elektrostatycznych, wywołujący 
elektro-korozję itp. 

3. Podział uszkodzeń ze względu na ich wpływ 
na działanie obiektu technicznego [4]: 

f) krytyczne, które wykluczają możliwość dalszego 
użytkowania obiektu; 

g) ważne, które wymagają niezwłocznego podjęcia 
działań związanych z przywróceniem zdatności 
obiektu do użytkowania; 

h) mało ważne, które występują, gdy podjęcie 
działań związanych z przywróceniem obiektowi 
zdatności może być odłożone w czasie; 

i) nieistotne, których wpływ na działanie obiektu 
można pominąć. 
Wg [4] można przyjąć, że: uszkodzenie „mało 

ważne” i „nieistotne” to usterka, a „krytyczne” i „ważne” 
to uszkodzenie. 

TECHNIKA NURKOWA  

Jedna z definicji określa, że nurkowanie to 
całokształt przedsięwzięć związanych z przebywaniem 
człowieka w toni wodnej lub atmosferze  
o podwyższonym ciśnieniu (tzw. warunkach hiperbarii) 
w sprzęcie nurkowym umożliwiającym wykonywanie 
prac podwodnych i powrót do warunków panujących na 
powierzchni [5].  

Należy zauważyć, że nurkowanie rozumiane jako 
wykonywanie pracy w środowisku wodnym, jest 
specyficznym obszarem działalności człowieka. Niesie 
ono stosunkowo duże ryzyko oraz ilość niebezpiecznych 
dla zdrowia i życia sytuacji. 

Podwodna działalność człowieka w zależności 
od typu nurkowania i wykorzystywanej technologii, 
wymaga podjęcia określonych przedsięwzięć w zakresie: 
organizacyjnym, technicznym i medycznym. W aspekcie 
technicznym oznacza to zastosowanie i użycie relatywnie 
dużej ilości zróżnicowanych konstrukcyjnie obiektów 
technicznych. Muszą się one charakteryzować wysoką 
jakością i szczególnymi właściwościami, które wymusza 
otoczenie wodne i panujące w nim zmienne ciśnienie oraz 
bardzo zróżnicowane warunki środowiskowe. 
Wymienione czynniki, niezależnie od szeregu innych, 
determinują sposób doboru odpowiednich do sytuacji 
technologii nurkowych, w których zastosowane będzie 
najbardziej właściwe, bezpieczne i uzasadnione 
technicznie wyposażenie. 

Zgodnie z polską normą obronną [6] technika 
nurkowa to techniczne układy i urządzenia służące do 
przeprowadzenia i zabezpieczenia nurkowania.  
W literaturze przedmiotu występuje szereg różnych 
podziałów techniki nurkowej, rozumianej jako określony 
zestaw (zasób) obiektów technicznych (sprzętu, 
urządzeń) tworzących systemy, w zależności od 
przyjętych kryteriów odniesienia. W każdym z nich 
można wyróżnić określone, charakterystyczne typy 
urządzeń wykorzystywanych w konkretnych 
nurkowaniach. 

Technikę nurkową można ogólnie podzielić na 
dwie zasadnicze grupy : 

DIVING TECHNIQUE  

One of the definitions describes diving as the 
entirety of activities related to the presence of a person 
under water or in an atmosphere with increased pressure 
(the so-called hyperbaric conditions) in diving gear, 
allowing the person to perform underwater work and 
return to conditions present at the surface [5].  

It should be noted that diving, understood as 
performing work in an aquatic environment, is a specific 
area of human activity. It is associated with relatively high 
risk and a number of dangerous situations for health and 
life. 

Underwater human activities, depending on the 
type of diving and technology used, require specific 
undertakings in organisational, technical and medical 
aspects. In technical terms, this means the application and 
use of a relatively large number of diverse technical 
objects in terms of construction. They must be 
characterised by high quality and special properties, 
necessitated by the water environment, variable pressure 
and highly varied environmental conditions. These 
factors, in addition to a number of others, determine the 
manner of selecting diving technologies appropriate to 
the situation, in which the most adequate, safe and 
technically justified equipment will be used. 

According to the Polish defence standard [6] 
diving technique are the technical systems and equipment 
used to conduct and secure diving. In the literature there 
are a number of different classifications of diving 
techniques, understood as a specific set (resource) of 
technical objects (equipment, devices) forming systems, 
depending on the adopted criterion of reference. In each 
of these one can distinguish specific, characteristic types 
of equipment used in specific dives. Diving techniques can 
generally be divided into two main groups: 

a) diving equipment, 
b) technical equipment and hyperbaric facilities 

included in diving systems. 
The first group consists of technical equipment 

and devices worn directly on the diver's body. It consists 
of an autonomous or other type of gas supply device, dry 
suits, head protection, warming and protective clothing, 
footwear or flippers, buoyancy compensators, weight 
belts, frames, signal ropes, knives, tools and accessories 
[6]. 

The second group includes: 
a) devices or sets of technical devices together 

with equipment which enable a diver(s) to stay 
safely under increased pressure, whether in 
a surface or underwater environment, 

b) all technical components of diving systems 
structurally connected and interoperating with 
one another in order to enable effective 
performance of specific tasks in accordance with 
the adopted technology, 

c) hyperbaric facilities understood as technical 
facilities designed and intended for use by 
a human being (diver) with a space (volume) in 
which a specific positive pressure is maintained. 
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a) sprzęt nurkowy, 
b) urządzenia techniczne i obiekty hiperbaryczne 

wchodzące w układy oraz systemy nurkowe. 
Pierwszą grupę stanowi wyposażenie  

i urządzenia techniczne nakładane bezpośrednio na ciało 
nurka. Składa się na nie autonomiczny lub inny typ 
urządzenia doprowadzającego gaz oddechowy, skafander, 
środki ochrony głowy, odzież ocieplająca i ochronna, buty  
lub płetwy, kompensatory pływalności, pasy nośne, 
stelaże, liny sygnałowe, noże, narzędzia oraz wyposażenie 
dodatkowe [6]. 

Do drugiej grupy należą: 
a) urządzenia lub zestawy urządzeń technicznych 

wraz z wyposażeniem umożliwiającym 
bezpieczne przebywanie nurka(-ów) pod 
zwiększonym ciśnieniem, zarówno 
w środowisku nawodnym lub podwodnym, 

b) wszystkie techniczne elementy składowe 
systemów nurkowych konstrukcyjnie 
połączonych i współpracujących ze sobą w celu 
umożliwienia skutecznej realizacji określonych 
zadań zgodnie z przyjętą technologią, 

c) obiekty hiperbaryczne rozumiane jako obiekty 
techniczne zaprojektowane i przeznaczone do 
użytkowania przez człowieka (nurka) 
z przestrzenią (objętością), w której panuje 
określone nadciśnienie. 

KOROZJA  

Analizowane przypadki utraty właściwości 
techniczno-użytkowych techniki nurkowej umożliwiły 
pogrupowanie ich i przypisanie do stosowanych  
w literaturze kryteriów oraz podziałów. Pierwszym 
nasuwającym się spostrzeżeniem było to, że pod wieloma 
względami ich mechanizmy są zbieżne z tymi 
powstającymi w innej działalności, niż nurkowa. 

Kolejnym był fakt, że podstawową przyczyną 
powstawania utraty właściwości techniczno-użytkowych 
techniki nurkowej były przede wszystkim zdarzenia  
o charakterze eksploatacyjnym. W tej grupie 
występowały różne rodzaje niszczenia. W największej 
liczbie pojawiały się zużycia spowodowane zjawiskami 
korozyjnymi. Wynika to przede wszystkim z faktu 
bezpośredniego oddziaływania różnego typu środowisk 
wodnych (płynów) na wykorzystywany sprzęt  
i wyposażenie nurka oraz urządzenia techniczne  
i hiperbaryczne w nich zanurzane. Szczególnie technika 
użytkowana w akwenach morskich o różnym stopniu 
zasolenia sprzyja rozwojowi ognisk korozyjnych. 
Dodatkowym elementem nakładającym się na procesy 
korozyjne były uszkodzenia mechaniczne powodujące 
m.in. niszczenie powłok ochronnych, które sprzyjały ich 
inicjacji.  

W fachowej literaturze opisanych jest wiele 
rodzajów korozji, które scharakteryzowano zgodnie  
z przyjętymi kryteriami. Ogólnie korozję opisuje się jako 
proces niszczenia metali pod wpływem chemicznej lub 
elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem. 
Przebiega ona z różną intensywnością zależną od 
warunków użytkowania obiektu technicznego  
z uwzględnieniem ich składu i struktury. Istotnym zatem 
mechanizmem powstawania procesów korozyjnych dla 
techniki nurkowej, zdaniem autora, są m.in. jej dwa typy 
[1]: 

Korozja chemiczna powodująca niszczenie 
metali w wyniku działania na nie suchych gazów lub  

CORROSION 

The analysed cases of loss of technical and 
functional properties of diving technology allowed to 
group them and allocate them to the criteria and divisions 
used in the literature. The first observation was that in 
many respects their mechanisms are similar to those 
occurring in activities other than diving. 

Another was the fact that the primary cause of 
the loss of technical and functional properties of diving 
equipment were events of an operational nature. Within 
this group various types of damage occurred. Wear and 
tear caused by corrosion phenomena accounted for the 
largest number of cases. This is primarily due to the direct 
impact of different types of water environments (fluids) 
on the equipment used and the technical and hyperbaric 
equipment immersed in them. In particular, the 
technology used in sea environments with varying 
degrees of salinity favours the development of corrosion 
foci. An additional element overlapping the corrosion 
processes was mechanical damage causing, amongst 
others, destruction of protective coatings, which were 
conducive to their initiation. 

In the professional literature many types of 
corrosion are described, which are characterised 
according to accepted criteria. Generally, the corrosion is 
described as a process of destruction of metals under the 
influence of chemical or electrochemical reaction with the 
ambient environment. It proceeds with different intensity 
depending on the circumstances of technical object use, 
taking into account their composition and structure. 
Therefore, in the author's opinion, the important 
mechanism of corrosion processes in diving equipment 
are, among others, its two types [1]: 

Chemical corrosion causing deterioration of 
metals by the action of dry gases or liquids that do not 
conduct electricity. The corrosion layer is formed by 
adsorption of gas, which is then dissociated by affinity 
with the metal or by temperature increase. 

Electrochemical corrosion resulting in the 
destruction of a metal due to contact with water or  
a solution, which may form a conductive electrolyte 
between local cells located on the surface of the metal. 
The formation of cells is favoured by impurities present in 
metals and the heterogeneity of their chemical 
composition and structure. 

The majority of metals used in generally 
understood technique are subject to corrosion. The 
destruction occurring as a result of its action accompanies 
the operation of the vast majority of technical objects. The 
losses caused by corrosion significantly exceed the effects 
of mechanical wear. 

Fig. 1,2 and 3 show examples of damage to 
diving equipment and elements of diving equipment 
supporting operational diving exposures caused by 
corrosion processes. 
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cieczy nieprzewodzących prądu elektrycznego. Warstwa 
korozyjna powstaje w wyniku zaadsorbowania gazu, 
który następnie zostaje zdysocjowany dzięki 
powinowactwu z metalem lub wskutek podwyższenia 
temperatury. 

Korozja elektromechaniczna powodująca 
niszczenie metalu wskutek zetknięcia się go z wodą lub 
roztworem, które mogą stanowić elektrolit przewodzący 
prąd między lokalnymi ogniwami znajdującymi się na  
powierzchni metalu. Tworzeniu się ogniw sprzyjają 
zanieczyszczenia występujące w metalach oraz 
niejednorodność ich składu chemicznego i struktury. 

Korozji ulega większość metali stosowanych  
w ogólnie rozumianej technice. Zachodzące w wyniku jej 
działania niszczenie towarzyszy eksploatacji 
zdecydowanej większości obiektów technicznych. Straty 
spowodowane korozją znacznie przewyższają skutki 
zużywania mechanicznego. 

Na rys. 1,2,3 pokazano przykłady niszczenia 
sprzętu nurkowego i elementów techniki nurkowej 
wspomagającej ekspozycje nurkowe o charakterze 
eksploatacyjnym, spowodowanych procesami 
korozyjnymi. 

a) b) c) 

Fig. 1 Examples of deterioration of diving technology elements caused by corrosion processes: 
a) corrosion of the 1st stage of the breathing apparatus caused by seawater [7]; 

b), c) 2nd stage reduction valve and 1st stage reduction of the breathing apparatus [8]. 

Rys. 1 Przykłady niszczenia elementów techniki nurkowej spowodowane procesami korozyjnymi: 
a) korozja I stopnia automatu oddechowego spowodowana wodą morską [7];

b), c) zawór redukcji II stopnia i I stopnień redukcji automatu oddechowego [8]. 

a) b) c) 

Fig. 2 Examples of deterioration of diving technology elements caused by corrosion processes: 
a) cover for the soda lime container of the CO2 scrubber installed in the hyperbaric chamber; 

b) stop valve of the diving supply cylinder is covered with rust [7]; 
(c) the bottom part of a diver’s gas cylinder [9]. 

Rys. 2 Przykłady niszczenia elementów techniki nurkowej spowodowane procesami korozyjnymi: 
a) pokrywa pojemnika na wapno sodowane pochłaniacza CO2 instalowanego w komorze hiperbarycznej;

b) zawór odcinający nurkowej butli zasilającej pokryty rdzą [7];
 c) dolna część nurkowej butli zasilającej [9]. 
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a) b) c) 

Fig. 3 Examples of deterioration of diving technology elements caused by corrosion processes: 
a) the container of the decompression chamber air supply system at 150 bar; 

b) electrochemical corrosion; 
of the electrical passage through the shell of the decompression chamber caused by the presence of various types of metals;  

c) the bottom of a decompression chamber. 

Rys. 3 Przykłady niszczenia elementów techniki nurkowej spowodowane procesami korozyjnymi: 
a) zbiornik układu zasilania powietrzem komór dekompresyjnych o ciśnieniu 150 bar; 

b) korozja elektrochemiczna; 
przejścia elektrycznego przez płaszcz komory dekompresyjnej, wywołana obecnością różnych typów metali;  

c) dno komory dekompresyjnej. 

USZKODZENIA MECHANICZNE 

Drugą liczną grupę obiektów techniki nurkowej, 
w której następowała utrata własności techniczno-
użytkowych w wyniku eksploatacji, stanowiły 
uszkodzenia mechaniczne.  

Uszkodzenia mechaniczne, nazywane również 
zużyciem mechanicznym, to procesy o podłożu 
wzajemnych oddziaływań mechanicznych na elementy 
składowe, z których zbudowane są obiekty techniczne. 
Podstawą tych procesów najczęściej jest określona forma 
wzmożonego obciążenia i ruch elementów składowych. 
Mogą one pochodzić z otoczenia wewnętrznego  
i zewnętrznego jak np. uderzenia, otarcia, zgniecenia, 
zanieczyszczenia itp. oraz ze współpracy z innym 
elementem konstrukcyjnym. Sytuacje te z reguły 
doprowadzają do powstawania nadmiernego tarcia, 
luzów, zbyt dużych nacisków, zmęczenia materiału, 
zmiany kształtu, właściwości obiektu i szeregu innych. 

Analizowane przypadki utraty właściwości 
techniczno-użytkowych techniki nurkowej, przy 
uwzględnieniu kryterium rodzaj i sposób ich powstania, 
wskazywały m.in. na: 

a) niewłaściwy sposób montażu współpracujących 
ze sobą elementów konstrukcyjnych, 

b) zakłócenia współpracy elementów 
konstrukcyjnych spowodowane zanieczyszcze-
niami i brakiem należytej konserwacji oraz 
nieprzestrzeganiem procedur eksploatacyjnych 
określonych przez producenta, 

c) mechaniczne uszkodzenia powierzchni 
elementów obiektów technicznych, 

d) mechaniczne uszkodzenia elastycznych 
elementów łączących urządzenia, 

e) utratę szczelności elementów konstrukcyjnych 
urządzeń. 

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ 

Na rys. 4 przedstawiono przykłady 
niewłaściwego sposobu montażu i dopasowania 
współpracujących ze sobą elementów sprzętu 
nurkowego. Pierwszy z nich pokazuje uszkodzenie 
powstałe w wyniku wkręcenia cylindrycznego adaptera  
o gwincie metrycznym do szyjki nurkowej butli zasilającej 
z gwintem stożkowym. Tego typu sytuacja grozi  

MECHANICAL DAMAGE  

The second large group in which a loss of 
technical and functional properties occurred to diving 
equipment as a result of its operation included 
mechanical damage.  

Mechanical damage, also referred to as 
mechanical wear, is a process based on mutual 
mechanical impacts on the components from which 
technical objects are built. The basis of these processes is 
usually a certain form of increased load and movement of 
components. They may originate from the internal and 
external environment such as impacts, abrasions, 
crushing, contamination, etc. as well as from inter-
operation with another structural element. These 
situations usually lead to excessive friction, looseness, 
excessive pressures, wear, change of shape, properties of 
the object and a number of other. 

The analysed cases of loss of technical and 
functional properties of diving equipment, taking into 
account the criterion of their type and manner of 
occurrence, indicated, inter alia: 

a) incorrect assembly of inter-operating structural 
elements, 

b) interference of structural components due to 
contamination and lack of proper maintenance 
and failure to follow manufacturer's operating 
procedures, 

c) mechanical damage to the surface of elements of 
technical objects, 

d) mechanical damage to the flexible coupling 
elements of the equipment, 

e) loss of tightness of structural elements of 
devices. 

INCORRECT ASSEMBLY  

Fig. 4 shows examples of improper assembly and 
fitting of interoperating elements of diving equipment. 
The first illustrates the damage caused by screwing  
a cylindrical adapter with a parallel thread into the neck 
of a diving supply cylinder with a tapered thread. This 
type of situation poses a risk of the mounted element 
being pulled out of the cylinder neck. It usually occurs as  
a result of a visual mistake in evaluating the type of 
thread or failure of routine. This results in conditions of  
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wyrwaniem montowanego elementu z szyjki butli. 
Najczęściej zachodzi w wyniku wzrokowej pomyłki  
w ocenie rodzaju gwintu lub rutyny w sposobie działania. 
W konsekwencji powstają warunki bardzo poważnego 
zagrożenia zdrowia, a nawet życia dla osoby z niej 
korzystającej lub ją obsługującej. W kolejnym przykładzie 
pokazano uszkodzenie gwintu portu LP w głowicy  
I stopnia automatu oddechowego. Powstało ono  
w wyniku wielokrotnego, niewłaściwego wkręcania 
końcówki elastycznego węża średniego ciśnienia  
w głowicę. Brak zachowania osiowości podczas 
wykonywania tej czynności, doprowadził do uszkodzenia 
gwintu w głowicy i zgromadzenia się w jej wnętrzu opiłek 
metalu. Ostatni przykład przedstawia mechaniczne 
„dopasowanie” i wmontowanie filtra w I-y stopnień 
automatu oddechowego. W wyniku oszlifowania części 
filtra, wykonanego z miękkiego materiału, doszło do 
zmniejszenia czynnej powierzchni filtrującej na drodze 
przepływu gazu oddechowego ze źródła zasilania do 
automatu oddechowego [9]. 

ZANIECZYSZCZENIA  

Zanieczyszczenia techniki nurkowej w postaci 
pozostałości piasku, tworzących się „mazi” organicznych 
czy „szlamu” pochodzenia olejowego i ich kombinacje są 
najczęściej zaniedbaniami procedur konserwacyjnych. 
Zwykle powstają w wyniku długotrwałego pozostawiania 
sprzętu zawilgoconym, nieumytym, a także składowania 
w wilgotnym, ciepłym środowisku. Przedmiotowe stany 
skutecznie obniżają parametry użytkowe i mogą zakłócić 
współpracę pomiędzy elementami konstrukcyjnymi. 
Widocznym efektem jest wzrost tarcia pomiędzy 
częściami, ciężka ich współpraca, zakłócenia  
w przepływie gazu oddechowego itp. 

Na rys. 5 pokazano przykłady zanieczyszczenia 
elementów składowych II stopnia automatu 
oddechowego. 

very serious risk to health and possibly life for the person 
using or operating it. The next example shows damage to 
the thread of the LP port in the 1st stage head of  
a breathing apparatus. It occurred as a result of repeated, 
improper screwing of the flexible medium-pressure hose 
end into the head. Lack of alignment during this operation 
led to damage of the thread in the head and accumulation 
of metal filings inside it. The last example shows the 
mechanical fitting and insertion of the filter into the 1st 
stage of the breathing apparatus. As a result of grinding  
a part of the filter, which is made of soft material, the 
active filtering surface in the path of the breathing gas 
flow from the supply source to the breathing apparatus 
was reduced [9].

CONTAMINATION  

Contamination of diving equipment in the form 
of sand residues, organic sludge, oil sludge, and 
combinations thereof is most often the result of negligent 
maintenance procedures. Typically, it occurs as a result of 
leaving equipment wet and unwashed for long periods of 
time, as well as storage in a humid, warm environment. 
These conditions effectively reduce performance 
parameters and may interfere with the cooperation 
between components. The visible effect is the increase in 
friction between parts, their difficult inter-operation, 
disturbances in the flow of breathing gas, etc. 

Fig. 5 shows examples of contamination of 
components of a 2nd stage of a breathing apparatus. 

a) b) c) 

Fig. 4 Examples of incorrect assembly of interoperating components of diving equipment:  
a) screwing a cylindrical adapter with a parallel thread into the neck of a diving supply cylinder with a tapered thread [10]; 

b) damage to the thread of the LP port in the 1st stage head of the breathing apparatus as a result of incorrect screwing in; 
 c) grinding of a part of the first stage filter of a breathing apparatus, reducing its quality and efficiency [11].

Rys. 4 Przykłady niewłaściwego sposobu montażu współpracujących ze sobą elementów sprzętu nurkowego: 
a) wkręcenie cylindrycznego adaptera o gwincie metrycznym do szyjki nurkowej butli zasilającej z gwintem stożkowym [10];

b) uszkodzenie gwintu portu LP w głowicy I stopnia automatu oddechowego w wyniku niewłaściwego wkręcania; 
c) oszlifowanie części filtra I stopnia. automatu oddechowego obniżające jakość i skuteczność jego działania [11].
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a) b) 

Fig. 5 Examples of contamination of a 2nd stage of a breathing apparatus [8,12]. 

Rys. 5 Przykłady zanieczyszczenia II stopnia automatu oddechowego [8,12]. 

ODDZIAŁYWANIE FIZYCZNE 

Są to zdarzenia pochodzące od wzajemnego, 
fizycznego oddziaływania na siebie różnych elementów 
konstrukcyjnych funkcjonalnie powiązanych ze sobą, jak  
i obcych, niezwiązanych, wywodzących się z najbliższego 
otoczenia. W ich wyniku powstają m.in. obicia, 
zadrapania, wgniecenia, zagięcia, lokalne pęknięcia, 
przerwania i szereg innych. Często lokalizują się na 
powierzchniach obiektów technicznych zabezpieczonych 
powłokami ochronnymi, jak np. farby, chromowanie, 
ocynkowanie i inne. Mogą powstawać zarówno na 
zewnątrz, jak i wewnątrz elementu techniki nurkowej. 
Utrata tych zabezpieczeń szczególnie sprzyja pojawianiu 
się różnych typów ognisk korozji. Do tej grupy uszkodzeń 
należą także wszelkie uszkodzenia zniekształcające 
geometrię obiektu, powodujące pogorszenie współpracy  
z innymi elementami lub wręcz je uniemożliwiające. 

Na rys. 6 pokazano przykłady uszkodzeń 
mechanicznych powstałych w wyniku oddziaływania 
fizycznego. 

PHYSICAL IMPACT  

These are events originating from the mutual, 
physical interaction of various structural elements 
functionally related to one another, as well as extraneous, 
unrelated ones originating from the immediate 
environment. They result in, amongst other things, 
abrasions, scratches, dents, bends, local cracks, breaks 
and a number of other occurrences. They are often 
located on the surfaces of technical objects protected with 
protective coatings, such as paint, chromium plating, 
galvanisation, etc. They may occur both outside and 
inside the element of diving technology. The loss of these 
protective features is particularly conducive to the 
appearance of various types of corrosion foci. This group 
of damages includes also all defects distorting the 
geometry of the object, causing deterioration of 
interoperability with other elements or even making such 
interoperability impossible. 

Fig. 6 shows examples of mechanical damage 
resulting from physical impact. 

a) b) c) d) 

Fig. 6 Examples of mechanical damage to components caused by physical impact:  
a) air tank; b) diving helmet [13]; 

c) local chromium coating loss on a breathing apparatus component [14]; 
d) damage to O-ring sealing seat [15]; 

Fot. 6 Przykłady mechanicznych uszkodzeń elementów powstałych w wyniku oddziaływania fizycznego: 
a) nurkowa butla zasilająca; 

b) hełm nurkowy [13]; 
c) miejscowa utrata powłoki chromu na elemencie automatu oddechowego [14]; 

d) uszkodzenie gniazda uszczelnienia typu „O”-ring [15]; 
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POŁĄCZENIA ELASTYCZNE 

Połączenia elastyczne stanowią niezbędny 
element łączący określone części składowe techniki 
nurkowej w funkcjonalną, współpracującą całość. 
Znajdują one szerokie zastosowanie zarówno w sprzęcie 
nurkowym, jak i w urządzeniach oraz obiektach 
hiperbarycznych. Konstrukcyjnie stanowią giętkie 
przewody rurowe przystosowane do pracy w różnych 
środowiskach i zmiennych ciśnieniach. Wykonywane są  
z elastycznych materiałów jak np. termoplastycznego 
polietero-poliuretanu z założonym wzmacniającym 
oplotem z tworzywa lub metalu i często obłożone 
zewnętrzną powłoką gumową. Użytkowane są również 
przewody wykonane z teflonu oraz jako giętkie przewody 
metalowe z rur fałdowanych. Oba typy najczęściej 
umieszczane są w oplotach ze stali nierdzewnej [16].  

Połączenia elastyczne stanowią grupę 
elementów techniki nurkowej, w której podstawową 
formą utraty właściwości techniczno-użytkowych jest 
przede wszystkim starzenie. Producenci zalecają, aby 
szczególnie węże w oplocie, przy normalnym 
użytkowaniu, wymieniać co pięć lat [17]. Mają one 
ograniczoną żywotność bez względu na wygląd 
zewnętrzny zarówno oplotu oraz osłony gumowej. 
Wynika to m.in. z faktu, że określone materiały 
zastosowane do ich produkcji mają tendencję do rozpadu 
w wyniku hydrolizy. Cykliczne podgrzewanie  
i ochładzanie, powstające podczas nurkowania, sprzyja 
degradacji polegającej na krystalizacji materiału 
wewnętrznej części węża (wyściółki). W efekcie powstają 
„kryształki” utrudniające przepływ gazu oddechowego  
i przemieszczające się w kierunku II stopnia automatu 
oddechowego [17,18]. 

Połączenia elastyczne, jako element techniki 
nurkowej, podlegają również uszkodzeniom czysto 
mechanicznym. Są to m.in. lokalne przetarcia, pęknięcia, 
przerwania ciągłości materiału, rozerwania czy ścieranie 
i/lub pęknięcia zewnętrznej powłoki ochronnej np.  
z gumy. Typowym uszkodzeniem jest też korozja 
metalowych, zaciskanych końcówek węży (łączników), 
umożliwiających ich połączenia z innymi elementami 
konstrukcyjnymi. 

Na rys. 7 pokazano przykłady uszkodzeń 
połączeń elastycznych stosowanych w nurkowych 
aparatach oddechowych. 

FLEXIBLE CONNECTIONS 

Flexible connections are an indispensable 
element linking certain diving equipment components 
into a functional, interoperable whole. They are widely 
used both in diving equipment and in hyperbaric 
facilities. They are flexible pipes adapted to work in 
different environments and under different pressures. 
Their construction is based on flexible materials such as 
thermoplastic polyether-polyurethane with a reinforcing 
plastic or metal braid and often covered with an outer 
rubber coating. Another type of conduits used are those 
made of Teflon and flexible metal conduits made of 
corrugated pipes. Both types are usually placed in 
stainless steel braids [16]. 

Flexible connections represent a group of diving 
technology components, in which the main cause of loss 
of technical and functional properties is aging. 
Manufacturers recommend that, when used normally, 
braided hoses be replaced every five years [17]. They 
have a limited life span regardless of the external 
appearance of the braid and the rubber sheath. This is 
due, among other things, to the fact that certain materials 
used in their production have a tendency to degrade as  
a result of hydrolysis. Cyclic overheating and cooling, 
occurring during diving, promotes degradation consisting 
in crystallisation of the material of the inner part of the 
hose (lining). As a result, "crystals" are formed which 
obstruct the flow of breathing gas and move towards the 
2nd stage of the breathing apparatus [17,18]. 

Elastic joints, as a part of diving technology, are 
also subject to purely mechanical damage. These include 
local abrasion, cracks, breaks in the continuity of the 
material, tears or abrasion and/or cracks in the external 
protective coating, e.g. rubber. Other typical forms of 
damage observed include corrosion of metal, crimped 
ends of hoses (connectors) which enable their connection 
with other structural elements. 

Fig. 7 shows examples of damage to flexible 
connections used in diving breathing apparatus. 

a) b) c) 

Fig. 7. Examples of damage to flexible connections used in diving breathing apparatuses:  
a) interior of breathing hose with visible crystals from the lining [18]; 

b) supply hose damaged on the inside [7]; 
c) rupture of the outer rubber coating of the supply hose [14].

Fot. 7 Przykłady uszkodzeń połączeń elastycznych stosowanych w nurkowych aparatach oddechowych: 
a) wnętrze węża oddechowego z widocznymi kryształkami pochodzącymi od jego wyściółki [18];

b) wąż zasilający uszkodzony od wewnątrz [7]; 
c) przerwanie ciągłości zewnętrznej, gumowej powłoki węża zasilającego [14].
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UTRATA SZCZELNOŚCI 

Powstanie nieszczelności z reguły zachodzi  
w statycznych lub dynamicznych połączeniach 
rozłącznych. Powodem jest najczęściej zakłócenie 
współpracy pomiędzy łączonymi elementami  
z umieszczonym między nimi uszczelnieniem. Najczęściej 
nie powoduje natychmiastowej utraty zdolności do 
dalszego użytkowania. Obniża jednak parametry 
techniczno-użytkowe w czasie, mogące w konsekwencji 
doprowadzić do groźnych w skutkach zdarzeń. Stan ten 
wymaga podjęcia zdecydowanych działań obsługowych. 

Przyjmując kryterium sposób wykorzystania 
stosowane są uszczelnienia typu stacjonarnego  
i ruchowego. Do pierwszego rodzaju należą te, w których 
połączone części składowe pozostają w bezruchu 
względem siebie np. zawór odcinający wkręcony w szyjkę 
butli zasilającej. W przypadku połączeń ruchowych 
elementy współpracujące są uszczelniane jednym z wielu 
ich typów. Szczególnie szeroko stosowanym w technice 
nurkowej jest uszczelnienie „o”-ringowe. 
Wykorzystywane jest zarówno w sprzęcie, jak  
i systemach nurkowych.  

W zależności od zastosowanego materiału  
i sposobu użytkowania ulegają one uszkodzeniom. Do 
typowych należy ich starzenie polegające na wysychaniu  
i pękaniu, co powoduje utratę szczelności. Dodatkowo 
brak należytego smarowania i zbyt chropowata 
powierzchnia elementów uszczelnianych dopełniają 
całości. Częstą przyczyną bywa także „zaciąganie” 
materiału „o”-ringów pomiędzy współpracujące części 
podczas niewłaściwie prowadzonego montażu. 

Stosowane są również inne sposoby 
uszczelniania jak np. taśmy teflonowe. Wykorzystuje się 
je przede wszystkim w połączeniach stacjonarnych. Źle 
wykonane prowadzą do powstania nieszczelności.  
W każdej sytuacji uszkodzone uszczelnienie powinno być 
wymienione na nowe. 

Na rys. 8 pokazano przykłady utraty szczelności 
elementów techniki nurkowej. 

LOSS OF TIGHTNESS 

The loss of tightness usually occurs in static or 
dynamic separable joints. It is usually caused by  
a disruption of the interoperation between the connected 
parts and the seal placed between them. Usually it does 
not cause an immediate loss of capacity for further use. 
However, it lowers the technical and functional 
parameters over time, which, in consequence, may lead to 
dangerous events. This condition requires taking decisive 
maintenance actions. 

Based on the criterion of use, there are fixed and 
movable types of seals. The first type includes those in 
which the connected components remain motionless 
relative to each other, e.g. a shut-off valve screwed into 
the neck of a gas tank. In the case of moving connections, 
the mating parts are sealed by one of many types of seals. 
Especially widely used in diving technology is the O-ring 
seal. It is used both in equipment and diving systems.  

Depending on the material used and how they 
are used, they are subject to damage. Typical failures 
include aging, drying and cracking, resulting in a loss of 
tightness. In addition, inadequate lubrication and 
excessively rough surfaces of sealing elements further 
complicate the process. A frequent cause is also the 
"pulling" of the O-ring material between mating parts 
during improperly conducted assembly. 

Other sealing methods such as Teflon tapes are 
also used. They are mainly used for fixed connections. The 
incorrect sealing method leads to leaks. In all cases,  
a defective seal should be replaced with a new one. 

Fig. 8 shows examples of loss of tightness of 
diving equipment components. 

a) b) c) 

Fig. 8 Examples of loss of tightness of elements of diving equipment: 
a) 1st stage of a breathing apparatus - O-ring sealing; 

b) 2nd stage regulating knobs of breathing apparatus - O-ring sealing; 
c) pressure regulator in the integrated breathing system in a decompression chamber - sealing with Teflon tape. 

Fot. 8 Przykłady utraty szczelności elementów techniki nurkowej:  
a) I stopnia automatu oddechowego – uszczelnienie typu „o”-ring; 

b) pokrętła regulacji II stopnia automatu oddechowego – uszczelnienie typu „o”-ring; 
c) reduktora ciśnienia w układzie zintegrowanego systemu oddychania w komorze dekompresyjnej – uszczelnienie taśmą teflonową.
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ZNISZCZENIA 

W procesach użytkowania techniki nurkowej 
zachodzą przypadki jej zniszczenia. Na ogół występują 
dwa stany: zniszczenie w normalnym procesie 
użytkowania lub w wyniku gwałtownego zdarzenia.  
W obu przypadkach jest ono nieodwracalne. Określone 
elementy składowe lub kompletne urządzenia nie 
podlegają naprawie i muszą być zastąpione nowymi. 

Na rys. 9 pokazano zniszczenia elementów 
techniki nurkowej w normalnym procesie użytkowania. 

DAMAGE  

The processes of use of diving technology 
involve cases of its damage. In general, two states occur: 
destruction in the normal process of use or as a result of  
a violent event. In both cases it is irreversible. Certain 
components or complete devices cannot be repaired and 
must be replaced by new ones. 

Fig. 9 shows the destruction of diving equipment 
components in the normal process of use. 

a) b) 

c) d) 

Fig. 9 Examples of damage to diving equipment components in the normal process of use:  
a) pressure gauge from the air supply system of the decompression chamber deteriorated after long-term operation;

b) a flooded manometer for measuring the pressure in the breathing apparatus supply tube; c) O-ring seal in a breathing apparatus [19]; 
d) seal from the decompression chamber entrance after long-term use. 

Fot. 9 Przykłady zniszczenia elementów techniki nurkowej w normalnym procesie użytkowania: 
a) manometr z powietrznej instalacji zasilającej komory dekompresyjnej zniszczony po długotrwałej pracy;

b) manometr do pomiaru ciśnienia w buli zasilającej automat oddechowy zalany; 
c) uszczelnienie typu „O”-ring w automacie oddechowym [19]; 

d) uszczelnienie włazu komory dekompresyjnej po długotrwałym użytkowaniu.

Gwałtowne procesy zniszczenia są szczególnie 
charakterystyczne dla techniki nurkowej, która pracuje  
w obecności środowiska tlenowego. Są to m.in. tlenowe 
instalacje zasilające, jak również aparaty oddechowe  
o półzamkniętym i zamkniętym obiegu gazu 
oddechowego (tzw. rebreathery). Zagadnienie to 
związane jest z dwoma pojęciami, stanowiącymi 
jednocześnie fundamentalne zasady, których 
nieprzestrzeganie prowadzi do bardzo groźnych  
w skutkach wypadków. Są to: 

Czystość tlenowa oznaczająca minimalny 
dopuszczalny poziom czystości sprzętu nurkowego, 
systemu tlenowego lub jego elementów zapewniający 
bezpieczne użytkowanie w warunkach tlenowych [6].  

Czysty element to część układu, systemu, który 
jest całkowicie oczyszczony lub posiada powierzchnie  

Rapid deterioration processes are particularly 
characteristic for diving equipment that operates in a high 
oxygen environment. These include oxygen supply 
systems as well as semi-closed and closed circuit 
breathing devices (rebreathers). This issue is related to 
two concepts, which at the same time are fundamental 
rules, the disregarding of which leads to very dangerous 
incidents. These are: 

Oxygen cleanliness meaning the minimum 
acceptable level of cleanliness of the diving equipment, 
oxygen system or its elements ensuring safe use under 
oxygen conditions [6].  

A clean component is a part of a system that is 
completely cleaned or has cleaned surfaces that have 
been subjected to examination and maintain the 
appropriate allowable level of contamination [6]. This 
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oczyszczone, które zostały poddane detekcji i zachowują 
odpowiedni, dozwolony poziom zanieczyszczeń [6]. 
Oznacza to ich brak w instalacjach i układach tlenowych, 
gdzie mogą działać jak źródło paliwa lub iskra zapłonowa 
np. włókna, smary, oleje, pyły, opiłki, zadziory, 
nierówności, cząstki stałe itp. 

Kompatybylność tlenowa oznaczająca 
odpowiedni dobór materiałów konstrukcyjnych, które 
mogą ze sobą współpracować w środowisku czystego 
tlenu i mieszanin gazowych o dużej jego zawartości, nie 
wywołując powstania zapłonu lub szybkiego zużycia. 
Istotne są kryteria stosowalności określonych materiałów 
jak m.in. : minimalna temperatura zapłonu, ciepło 
właściwe oraz przewodność termiczna. Kompatybilne 
tlenowo są takie materiały jak stale nierdzewne, 
mosiądze, nie powodujące powstawania ładunków 
elektrostatycznych, smary i uszczelnienia przystosowane 
do współpracy z tlenem itp. [16]. Duże znaczenie mają też 
wartości prędkości przepływu tlenu w instalacjach  
i urządzeniach oraz kształty geometryczne elementów 
konstrukcyjnych. 

Na rys. 10 pokazano zniszczenia elementów 
techniki nurkowej powstałe w wyniku gwałtownego 
zdarzenia. 

means absence in oxygen installations and systems of 
contaminants such as fibers, grease, oil, dust, filings, 
burrs, bumps, particles, etc., where they might act as  
a fuel source or ignition spark. 

Oxygen compability refers to the selection of 
materials that can work together in the environment of 
pure oxygen and gas mixtures with high oxygen content 
without causing ignition or rapid wear. The criteria for 
the use of specific materials such as minimum flash point, 
specific heat and thermal conductivity are important. 
Oxygen-compatible materials are such materials as 
stainless steels, brasses, which do not generate 
electrostatic charges, lubricants and seals adapted to 
work with oxygen, etc. [16]. The values of oxygen flow 
velocities in installations and devices, and geometric 
shapes of structural elements are also of great 
significance. 

Fig. 10 shows the damage to the diving 
technique components resulting from a sudden event. 

c) 

d) 

Fig. 10 Damage to diving equipment components resulting from a sudden event:  
a) b) fires in rebreather type diving apparatus [20,21];  

c) body and head of the shut-off valve in the oxygen pumping system; 
d) safety valve from the oxygen supply installation to a decompression chamber [photo by Krzysztof Czermak].

Rys. 10 Przykłady zniszczenia sprzętu nurkowego i elementów techniki nurkowej w wyniku gwałtownego zdarzenia: 
a) b) pożary aparatów nurkowych typu rebreather [20,21];  

c) korpus i głowica zaworu odcinającego w instalacji przetłaczarki tlenu; 
d) zawór bezpieczeństwa z instalacji tlenowej zasilania komory dekompresyjnej [fot. Krzysztof Czermak].
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W określonych sytuacjach zniszczenie może 
mieć również pozytywny charakter. Dotyczy to 
stosowania prób niszczących elementów techniki 
nurkowej. Charakter tych działań ma podłoże przede 
wszystkim badawcze i poznawcze. Podstawowym ich 
celem jest sprawdzenie granicznych, maksymalnych 
możliwości pracy pojedynczej części i/lub ich współpracy 
w konkretnym rozwiązaniu technicznym. Są one 
niezbędne do zapewnienia możliwie najwyższych 
standardów bezpieczeństwa konstrukcji techniki 
nurkowej udostępnianej potencjalnym użytkownikom. 

Na rys. 11 pokazano przykłady prób niszczących 
elementów techniki nurkowej. 

In certain situations, destruction can also be 
positive in nature. This applies to the use of destructive 
testing of elements of diving equipment. The nature of 
these activities is primarily exploratory and diagnostic. 

Their primary purpose is to test the maximum 
limit possibilities of operation of a single part and/or 
their cooperation in a specific technical solution. They are 
necessary to ensure the highest possible standards of 
safety of the diving equipment design made available to 
the potential users. 

Fig. 11 shows examples of destructive testing of 
elements of diving equipment. 

a) b) c) 

Fig. 11 Examples of destructive testing of elements of diving equipment: 
a) a fragment of a gas installation feeding a decompression chamber, pressurized to 60 MPa; 

b) Acrylic glass from a decompression chamber window destroyed at a pressure of approx. 25 MPa; 
c) film camera housing destroyed by the pressure of an underwater environment corresponding to the value of about 3 MPa.

Rys. 11 Przykłady elementów techniki nurkowej poddanych próbom niszczącym: 
a) fragment instalacji gazowej zasilającej komorę dekompresyjną poddany ciśnieniu 60 MPa; 
b) szkło acrylowe iluminatora komory dekompresyjnej zniszczone przy ciśnieniu ok. 25 MPa; 

c) obudowa kamery filmowej zniszczona ciśnieniem środowiska wodnego odpowiadającej wartości ok. 3 MPa.

BŁĘDY KONSTRUKCYJNE 

Producenci techniki nurkowej dążą do 
tworzenia i produkowania wyrobów na możliwie 
najwyższym poziomie. Ważną rolę w tych procesach 
odgrywają towarzystwa klasyfikacyjne, jednostki 
certyfikujące itp., które nadają tym produktom 
odpowiednie certyfikaty dopuszczające je do 
użytkowania. Kupujący technikę nurkową, będąc 
świadomym zagrożeń wynikających z nurkowania,  
w miarę możliwości zaopatrują się w sprzęt  
o najwyższych standardach bezpieczeństwa. Dlatego też 
utrata własności techniczno-użytkowych techniki 
nurkowej, spowodowanych ewidentnymi błędami 
konstrukcyjnymi, stanowi nieliczne przypadki. Nie mniej 
takie się zdarzają. 

Na rys. 12 pokazano przykłady elementów 
wykorzystywanych w układach techniki nurkowej  
o wadliwej konstrukcji. W obu przypadkach w trakcie 
konstruowania przewidziano materiał o zbyt małej 
grubości. W konsekwencji pojemnik służący do ochrony 
komputera od środowiska wodnego w komorze 
dekompresyjnej został zgnieciony. Drugi element 
stanowił część gwintowaną zaworu bezpieczeństwa 
wkręcaną w zbiornik rozchodowy powietrza nurkowego. 
Średnica rdzenia gwintu w stosunku do wewnętrznej 
średnicy przelotu zaworu była zbyt mała. W wyniku 
oddziaływania zmiennego w czasie ciśnienia nastąpiło 
zmęczenie materiału i powstało pęknięcie na średnicy  
rdzenia. Konsekwencją była nieszczelność  
i zagrożenie mogące doprowadzić do wyrwania zaworu  
z gniazda. 

CONSTRUCTION FAULTS 

Manufacturers of diving technology strive to 
create and produce products at the highest possible level. 
An important role in this process is played by 
classification societies, certification bodies, etc., which 
certify these products for use. Buyers of diving 
technology, being aware of the dangers of diving, when 
possible, purchase equipment with the highest safety 
standards. Therefore, the loss of technical usable 
properties of diving equipment due to evident design 
errors is a rare case. Nevertheless, such cases do occur. 

Fig. 12 shows examples of components used in 
diving technology with faulty designs. In both cases,  
a material of insufficient thickness was provided during 
construction. As a consequence, the container used to 
protect the computer from the water environment in the 
decompression chamber was crushed. The second 
element was the threaded part of the safety valve screwed 
into the diving air service tank. The diameter of the 
thread core in relation to the inner diameter of the valve 
passage was too small. As a result of variable pressure 
over time, material fatigue occurred and a crack was 
formed in the core diameter. This resulted in leakage and 
a danger that the valve could be torn out from its seat. 
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a) b) 

Fig. 12 Examples of faulty components used in diving equipment systems: 
a) pressure container for computerised exercise testing station; 

b) threaded part of the safety valve installed in the seat of the air service tank.

Rys. 12 Przykłady elementów wykorzystywanych w układach techniki nurkowej o wadliwej konstrukcji: 
a) pojemnik ciśnieniowy do komputera stanowiska badań wysiłkowych;

b) część gwintowana zaworu bezpieczeństwa zamontowanego w gnieździe zbiornika rozchodowego powietrza.

ZAMROŻENIA 

Nietypowym sposobem utraty właściwości 
techniczno-użytkowych określonych elementów techniki 
nurkowej są zamrożenia. Powstają one głównie w wyniku 
efektu Joula-Thompsona. Stan ten może doprowadzić do 
zablokowania przepływu gazu w sprzęcie nurkowym  
i instalacjach zasilających. Odblokowanie przepływu 
następuje po „rozmrożeniu”. Szczególnie narażone na ten 
efekt są automaty oddechowe pracujące w obiegu 
otwartym. Należy zaznaczyć, że zamrożenie automatu jest 
bardzo niebezpieczne i niesie ze sobą spore ryzyko 
powstania groźnego wypadku nurkowego.  

Z technicznego punktu widzenia jest to sytuacja 
ogólnie krótkotrwała. Efektem jest całkowite 
uniemożliwienie normalnej pracy, najczęściej zaworu 
redukcyjnego II stopnia i doprowadzenie do swobodnego 
wypływu powietrza z butli zasilających. Trudno jest 
jednoznacznie określić czy czasowe zamrożenie jest 
usterką czy uszkodzeniem lub inną formą utraty 
sprawności działania. Nie powoduje ono trwałego 
uszkodzenia urządzenia, a po upływie określonego czasu 
automat (element, urządzenie) dalej pracuje zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem. 

Na rys. 13 pokazano przykłady zamrożenia 
elementów techniki nurkowej. 

FREEZING 

A non-typical type of loss of technical and usable 
properties of certain elements of diving equipment are 
freezes. They are mainly caused by the Joule-Thompson 
effect. This condition can lead to a blockage of the gas 
flow in the diving equipment and supply installations. 
Unblocking the flow occurs after "thawing". Open circuit 
breathing apparatus is particularly susceptible to this 
effect. It should be noted that the freezing of the 
apparatus is very dangerous and carries a high risk of  
a serious diving accident.   

From a technical point of view, this is generally  
a short-term situation. The effect completely prevents 
normal operation, most often of the second stage 
pressure-reducing valve, and leads to a free flow of air 
from the supply cylinders. It is difficult to determine 
unequivocally whether a temporary freeze is  
a malfunction or damage or another form of loss of 
operational efficiency. It does not cause permanent 
damage to the device, and after the specified time has 
passed the apparatus (element, device) continues to 
operate as intended. 

Fig. 13 shows examples of freezing of elements 
of diving equipment. 

a) b) 

Fig. 13 Examples of freezing of elements of diving equipment: 
a) 2nd stage of a breathing apparatus used in water with a temperature of approx. 4 OC; 

 b) filter integrated in the shut-off valve of the exhaust system of a decompression chamber. 

Rys. 13 Przykłady zamrożenia elementów techniki nurkowej: 
a) II stopień automatu oddechowego użytkowany w wodzie o temperaturze ok. 4 OC; 

 b) filtr wmontowany w zawór odcinający instalacji odlotowej z komory dekompresyjnej.
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PRZYPADEK 

Nietypowym i zarazem „zabawnym” był 
przypadek utraty właściwości techniczno-użytkowych 
przedstawiony na fot. 14. Obiekt stanowił elastyczny, 
wysokociśnieniowy wąż zasilania gazem oddechowym  
w instalacji nurkowej. Na zewnętrznej jego stronie 
producent wykonał obłożenie metalowego oplotu 
elastycznym tworzywem. Po połączeniu elementów 
składowych instalacji przedmiotowym wężem  
i doprowadzeniu ciśnienia gazu pojawił się „gazowy 
bąbel”. Elastyczny wąż nie wykazywał żadnych objawów 
nieszczelności czy uszkodzenia w miejscu powstania 
bąbla, które wymagałoby natychmiastowej jego wymiany. 
Zewnętrzny ogląd zasugerował, że drobna nieszczelność 
mogła powstać na jednej z dwóch zaciśniętych na końcach 
węża metalowych złączach, podłączonych od strony 
wyższego ciśnienia. Gaz przedostał się przestrzeniami 
metalowego oplotu i rozwarstwił elastyczny oplot  
w miejscu najsłabszego jego przylegania.  

Pytaniem do rozstrzygnięcia pozostało czy 
zaistniały przypadek należało zakwalifikować jako 
usterkę czy uszkodzenie? 

CASE 

Unusual and at the same time "amusing" was the 
case of loss of technical and functional properties 
presented in photo 14. The object was a flexible, high-
pressure hose supplying breathing gas in a diving 
installation. On its external side, the manufacturer 
covered the metal braid with a flexible material. After 
connecting the components of the installation with the 
hose in question and supplying gas pressure, a "gas 
bubble" was formed. The flexible hose showed no signs of 
leakage or damage at the site of the bubble that would 
require immediate replacement. An outside inspection 
suggested that a small leak may have occurred in one of 
the two metal fittings crimped on the ends of the hose 
connected on the higher-pressure side. Gas had 
penetrated the spaces in the metal braid and delaminated 
the flexible braid at its weakest connection point. 

The question was whether the incident should 
be classified as a defect or damage? 

Fig. 14 A case of delamination of a braid made of plastic from a metal braid of a pressurised, flexible diving system hose. 

Rys. 14 Przypadek rozwarstwienia obłożenia wykonanego z tworzywa od metalowego oplotu ciśnieniowego, elastycznego węża instalacji nurkowej. 

WNIOSKI 

Artykuł z pewnością nie wyczerpał wielu 
aspektów związanych z zaprezentowanym tematem. 
Wynika to z faktu, że ogólnie rozumiana eksploatacja 
obiektów technicznych, jako istotna działalność 
człowieka, jest bardzo rozległym i często złożonym 
zagadnieniem.  

Na podstawie przeglądu publikatorów  
i zgromadzonych materiałów oraz przeprowadzonej ich 
analizy można wyciągnąć następujące wnioski : 

 Mechanizmy utraty własności techniczno-
użytkowych obiektów techniki nurkowej  
w zdecydowanej większości nie różnią się od 
tych występujących w innych dziedzinach 
techniki, nie związanej ze sprzętem nurkowym 
oraz urządzeniami i wyposażeniem 
hiperbarycznym. Wpasowują się one również  
w podziały i kryteria stosowane w dziedzinie 
eksploatacji technicznej. Odstępstwo stanowią 
m.in. nurkowe aparaty oddechowe o obiegu 
otwartym. W określonych warunkach możliwe 

CONCLUSIONS 

This article certainly did not exhaust all the 
aspects related to the presented topic. This is due to the 
fact that the generally understood utilisation of technical 
objects as an important human activity is a very extensive 
and often complex issue.  

Based on the review of publications and 
collected materials, as well as their analysis, the following 
conclusions can be drawn: 

 The mechanisms of loss of technical properties 
of diving equipment, for the most part, do not 
differ from those occur-ring in other fields of 
technology not related to diving equipment and 
hyperbaric facilities. They also fit into the divi-
sions and criteria used in the field of technical 
operation. Open circuit diving breathing 
apparatus is an exception. Under certain 
conditions, temporary disruptions of their 
primary service function due to the freezing 
process are possible. These events occur in real 
time and may cause danger to the health and  
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są czasowe zakłócenia ich podstawowej funkcji 
użytkowej spowodowanej procesem 
zamarzania. Zdarzenia te występują w czasie 
rzeczywistym i mogą być przyczyną zagrożenia 
zdrowia oraz życia nurka. 

 Istotnym elementem różniącym technikę 
nurkową od innych, nie nurkowych obiektów 
technicznych, jest m.in. jej praca pod 
zwiększonym, zmiennym ciśnieniem gazu  
i środowiska wodnego. Bezpośrednio w tych 
warunkach przebywa człowiek-nurek. Dlatego 
też sprzęt i urządzenia wykorzystywane do 
realizacji pracy nurka pod wodą muszą 
charakteryzować się wysoką jakością 
wykonania, sprawnością działania  
i w maksymalnym stopniu zapewniać 
bezpieczeństwo jego użytkowania. Narzuca to 
stosowanie odpowiednich materiałów 
konstrukcyjnych, wyposażenia, komponentów  
i wielu innych elementów składowych w dobrej 
klasie wykonania, odpornych na działanie 
otoczenia zewnętrznego. Nie bez znaczenia jest 
też czas jego niszczącego oddziaływania na 
nurkowe obiekty techniczne, który powinien być 
dla nich stosunkowo wydłużony. Oznacza to 
konieczność uzyskania większej odporności 
techniki nurkowej na wszelkie formy 
zmniejszania jej wartości techniczno-
użytkowych w czasie. 

 Na mobilną technikę nurkową, tzn. nietrwale 
związaną z określoną lokalizacją, wpływ ma 
przemieszczanie jej w różne położenia 
geograficzne. Lokowanie kompletnych 
systemów nurkowych w zmiennym otoczeniu 
atmosferycznym, jak i wodnym, powoduje 
sprzyjające warunki do obniżania wartości 
techniczno-użytkowych niemal wszystkich jej 
elementów składowych. 
Największa liczba analizowanych przypadków 
wyraźnie wskazywała, że niszczenie techniki 
nurkowej spowodowane było przede wszystkim 
przez różne typy korozji. Drugą liczną grupę 
stanowiły przypadki obniżania i utraty 
sprawności technicznej w wyniku procesów 
eksploatacyjnych. 

 W szeregu przypadkach zachodziły przesłanki 
wskazujące, że przyczynami uszkodzeń było 
niewłaściwe użytkowanie i obsługiwanie 
techniki nurkowej. Podstawową przyczyną tych 
sytuacji było nieprzestrzeganie zaleceń 
producenta w zakresie instrukcji użytkowania 
oraz wskazywanych terminów przeglądów  
i napraw. Częstym, niewłaściwym 
postępowaniem użytkowników jest samodzielne 
wykonywanie przedmiotowych czynności. 
Oznacza to brak korzystania  
z wyspecjalizowanych zakładów naprawczych, 
dysponujących zapleczem technicznym  
i odpowiednio przeszkolonym personelem. 
Znaczenie miały też zaniedbania w obsłudze 
techniki nurkowej po jej wykorzystaniu, 
nienależycie wykonywana konserwacja, 
przechowywanie i składowanie. 

 Toczący się postęp techniczny i powstające wraz 
z nim technologie wskazuje, że również  
w technice nurkowej dokonują się zmiany. Dużą 
rolę odgrywają nowe rodzaje materiałów 
konstrukcyjnych, które będą wypierały obecnie 

even the life of the diver. 
 An important element which differentiates 

diving equipment from other, non-diving 
technical objects, is, among others, its use under 
increased, variable pressure of gas and in water 
environment. It is directly in these conditions 
that the human-diver operates. Therefore, the 
equipment and devices used to carry out the 
diver's work underwater must be characterised 
by high quality workmanship, efficiency of 
operation and maximum safety of use. This 
dictates the use of appropriate construction 
materials, equipment, components and many 
other elements of good work-manship, as well 
as resistance to the external environment. Not 
without significance is also the destructive 
influence of time on diving equipment, which 
should be reasonably extended for them. This 
means that it is necessary to achieve greater 
resistance of diving equipment to all forms of 
reduction of their technical and operational 
values in time. 

 Mobile diving equipment, i.e. not permanently 
tied to a specific location, is affected by its 
relocation to different geo-graphical positions. 
Locating complete diving systems in a changing 
atmospheric as well as aquatic environment 
pro-duces favourable conditions for reducing 
the technical and functional values of almost all 
its components. 

 The largest number of analysed cases clearly 
indicated that the deterioration of diving 
equipment was caused primarily by different 
types of corrosion. The second most numerous 
group of cases were those of reduction and loss 
of technical efficiency as a result of operational 
processes. 

 In a number of cases indications were found that 
the cause of damage was improper use and 
maintenance of diving equipment. The main 
cause of these situations was the failure to 
follow the manufacturer's recommendations 
regarding the instructions for use and 
theindicated inspection and repair periods.  

 A frequent and inappropriate behaviour of the 
users is performing these activities themselves. 
This means lack of use of specialised repair 
facilities with technical infrastructure and 
properly trained personnel. Negligence in 
handling the diving technology after its use, 
improperly performed maintenance, storage 
and warehousing were also significant. 

 Ongoing technical progress and technologies 
emerging along with it indicates that changes 
take place in diving equip-ment as well. A large 
role is played by new types of construction 
materials, which will replace those currently 
used. An example are diving air tanks made of 
composite materials. They practically eliminate 
the corrosion problem occurring in steel 
structures used thus far. However, along with 
them appeared a different type of damage, 
which include their rupture. 
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stosowane. Przykładem mogą być nurkowe 
butle zasilające wykonywane z materiałów 
kompozytowych. Praktycznie likwidują problem 
korozji, występujący w dotychczasowych 
konstrukcjach stalowych. Jednak wraz z nimi 
pojawił się inny typ uszkodzeń, jakim są m.in. 
ich rozerwania. 
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„CARDIOVASCULAR TOP THREE” - CAN PATIENTS WITH THE MOST COMMON CARDIOVASCULAR 

CONDITIONS BECOME CANDIDATES FOR RECREATIONAL SCUBA DIVING? 

“SERCOWO-NACZYNIOWE TOP TRZY” – CZY PACJENCI Z NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONYMI

CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA SĄ KANDYDATAMI DO REKREACYJNEGO NURKOWANIA?

Ewa Mańka, Bartosz Skuratowicz, Sebastian Kwiatek, Maciej Krupowies, Karolina Sieroń 

Sergeant Grzegorz Załoga Hospital of the Ministry of the Interior and Administration in Katowice, Poland 
SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

Cardiovascular diseases such as coronary artery disease, hypertension, and diabetes are some of the most common conditions among the population. An 
ever-increasing number of recreational divers forces us to consider the impact on unprepared diving patients with cardiovascular diseases, in whom 
profound changes occur during the dive. People in at-risk groups should have a medical check-up before diving to minimise the risk of possible 
complications. 
Keywords: SCUBA diving, cardiovascular diseases. 

Choroby układu krążenia takie jak choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca są jednymi z najczęściej występujących chorób. Stale 
rosnąca liczba nurków rekreacyjnych zmusza do zastanowienia się nad skutkami nurkowania osób z chorobami układu krążenia, u których w trakcie 
nurkowania dochodzi do poważnych zmian. Osoby będące w grupie ryzyka  powinny zostać poddane ocenie medycznej przed kwalifikacją do nurkowania 
by zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań.  
Słowa kluczowe: nurkowanie, choroby układu krążenia. 

Сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, гипертония и диабет, являются одними из наиболее 
распространенных заболеваний. Постоянно растущее число дайверов-любителей заставляет задуматься о влиянии последствий дайвинга на 
людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых во время погружения происходят серьезные изменения. Лица в группе риска должны 
пройти медицинское обследование перед утверждением для погружения, чтобы свести к минимуму риск осложнений. 
Ключевые слова: дайвинг, сердечно-сосудистые заболевания. 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie ischämische Herzkrankheiten, Bluthochdruck und Diabetes gehören zu den häufigsten Krankheitserscheinungen. Die 
permanent wachsende Zahl von Sporttauchern macht es notwendig, die Folgen des Tauchens für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu 
berücksichtigen, besonders wenn bei diesen während des Tauchens gravierende Veränderungen auftreten. Taucher, die zu dieser Risikogruppe gehören, 
sollten sich einer medizinischen Untersuchung unterziehen, bevor sie sich zum Tauchen qualifizieren, um so das Risiko von Komplikationen so gering wie 
möglich zu halten.  
Schlüsselwörter: Tauchen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Las enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica, la hipertensión y la diabetes, son algunas de las más comunes. El número cada vez 
mayor de buceadores recreativos hace necesario considerar las consecuencias del buceo para las personas con enfermedades cardiovasculares, en las 
que se producen graves alteraciones durante la inmersión. Las personas de un grupo de riesgo deberían someterse a una evaluación médica antes de 
poder bucear para minimizar el riesgo de complicaciones.  
Palabras clave: buceo, enfermedades del sistema circulatorio. 
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WSTĘP 

Wzrastające zainteresowanie nurkowaniem 

rekreacyjnym z wykorzystaniem aparatu do nurkowania 

swobodnego rodzi potrzebę monitorowania wpływu 

zanurzenia na zmiany zachodzące w układzie krążenia. 

Duże rozpowszechnienie chorób sercowo-naczyniowych 

wśród populacji stwarza coraz większe ryzyko, iż osoba 

zainteresowana nurkowaniem rekreacyjnym znajduje się 

również w grupie pacjentów ryzyka sercowo-

naczyniowego [1–3]. Pojawiająca się w wyniku 

zanurzenia centralizacja krążenia wynika ze wzrostu 

ciśnienia hydrostatycznego co skutkuje zwiększonym 

żylnym powrotem krwi do serca, a więc zwiększonym 

obciążeniem wstępnym lewej komory serca tzw. preload. 

Wysokie ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie gazów  

w aparacie powoduje aktywację układu 

przywspółczulnego poprzez zwiększenie napięcia nerwu 

błędnego z jednoczesnym obniżeniem komponenty 

współczulnej. Zmiany te prowadzą do wystąpienia 

bradykardii i zwiększenia rzutu serca [4,5]. 
Nieprzygotowani amatorzy nurkowania są 

szczególnie narażeni na ryzyko wynikające z ekspozycji 

na opisane zmiany co skutkować może wystąpieniem 

choroby dekompresyjnej, która może manifestować się 

objawami wahającymi się od niegroźnej wysypki po zgon 

[6,7]. Jest wiele czynników wpływających na ciężkość 

przebiegu powikłań kardiowaskularnych, które mogą się 

pojawić w trakcie nurkowania; wiek, body mass index 

(BMI),  poziom przygotowania kondycyjnego, ale także 

choroby towarzyszące [8,9]. Choroby układu krążenia są 

jednym z najczęściej występujących schorzeń co przy 

wciąż rosnącej liczbie nurków rekreacyjnych zmusza do 

zastanowienia się nad wpływem nurkowania 

nieprzygotowanych fizycznie pacjentów z chorobami 

układu krążenia, w którym w trakcie nurkowania 

zachodzą poważne zmiany [4,9]. Ten przegląd 

podsumowuje wiedzę na temat korelacji między 

nurkowaniem a wpływem jaki wywiera ono na pacjentów 

cierpiących na chorobę niedokrwienną serca, 

nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę. 

CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA 

Nurkowanie swobodne zwiększa wykorzystanie 

tlenu przez mięsień sercowy przez co może zwiększać 

niedokrwienie u pacjentów z chorobami serca. Nawet 

nurkowania, które powszechnie uważane są za 

bezpieczne i nie odbywają się na duże głębokości mogą 

być powiązane ze znaczącymi zmianami w układzie 

krążenia [19]. W związku z tym, iż 80-90% zgonów  

w trakcie nurkowania dotyczy pacjentów powyżej 50 

roku życia, DAN rekomenduje ocenę ryzyka wystąpienia 

choroby niedokrwiennej serca (ChNS) u pacjentów już 

powyżej 40 roku życia. Zalecenia takie podkreślają jak 

duże może być ryzyko nurkowania z niewykrytą ChNS. 

Procedura ta powinna zostać dokonana poprzez ocenę 

czynników ryzyka oraz badanie elektrokardiograficzne 

[25].  

Pośród czynników ryzyka znaczących dla oceny 

wystąpienia komplikacji u pacjenta  w trakcie nurkowania 

zalicza się obciążenia rodzinne, palenie, wysokie ciśnienie 

tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, otyłość, cukrzyca 

oraz siedzący tryb życia, a także inne klasyczne czynniki 

ryzyka jak wiek, płeć męska, używanie kokainy  

i amfetaminy, obturacyjny bezdech senny, a także takie 

INTRODUCTION 

The growing interest in recreational diving with 

self-contained underwater breathing apparatus (SCUBA) 

raises the need to monitor the effects of full-body 

immersion on cardiovascular changes. The high 

prevalence of cardiovascular disease among the 

population increases the risk of a person interested in 

recreational diving being also at cardiovascular risk [1–3]. 

The centralisation of circulation that results from 

immersion is caused by an increase in hydrostatic 

pressure, which leads to an increased venous return of 

blood to the heart, thus increasing preload. The high 

partial pressure of oxygen in the SCUBA gas mixture 

activates the parasympathetic nervous system by 

increasing the phrenic nerve tone and decreasing the 

sympathetic component. These changes lead to 

bradycardia and increased cardiac output [4,5]. 

Unprepared amateur divers are particularly at 

risk from exposure to these changes, which may result in 

the occurrence of decompression sickness, which can 
manifest as symptoms ranging from a minor rash to death 

[6,7]. Many factors influence the severity of 

cardiovascular complications that may occur during 

diving, such as age, body mass index, level of fitness 

preparation, and comorbidities [8,9]. Cardiovascular 

diseases are one of the most common conditions, which 

with the ever-increasing number of recreational divers, 

forces us to consider the impact of unprepared diving 

patients with cardiovascular diseases, in which serious 

changes occur during the dive [4,9]. This review 

summarises the knowledge on the correlation between 

diving and its effect on patients suffering from coronary 

artery disease, hypertension, and diabetes. 

CORONARY ARTERY DISEASE  

SCUBA diving increases oxygen demand by the 

heart muscle and thus may increase ischemia in patients 
with heart disease. Even dives generally considered safe 

that do not involve great depths can be associated with 

significant cardiovascular changes [19]. With 80-90% of 

diving deaths occurring in patients over the age of 50, the 

Divers Alert Network (DAN) recommends assessing 

coronary artery disease (CAD) in patients already over 

the age of 40. Such recommendations emphasise how 

high the risk of diving with undetected CAD can be. This 

assessment should be made by evaluating risk factors and 

electrocardiographic examination [25].  

Among the risk factors that are significant in 

assessing the occurrence of complications in a diving 

patient are family history, smoking, high blood pressure, 

high cholesterol, obesity, diabetes mellitus, and sedentary 

lifestyle, as well as other classical risk factors such as age, 

male gender, cocaine and amphetamine use, obstructive 

sleep apnoea, and parameters such as low potassium and 

magnesium levels. Further management depends on the 

changes - often, an exercise electrocardiogram is 

recommended, during which a person wishing to dive 

should tolerate an effort of 13 METs. In patients after 

myocardial infarction or surgical treatment of coronary 

artery disease, it is recommended to abstain from diving 

for at least 6 to 12 months with subsequent assessment of 

the patient's condition by a specialist [25,26]. CAD is not 

an absolute contraindication to recreational diving. 

However, people who undertake recreational diving with  
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parametry jak niski poziom potasu czy magnezu. Dalsze 

postępowanie zależy od występujących zmian – często 

zalecane jest wysiłkowe badanie elektrokardiograficzne, 

w trakcie którego osoba chcąca nurkować powinna 
tolerować wysiłek na poziomie 13 METs. U pacjentów po 

zawale serca lub zabiegowym leczeniu choroby 

wieńcowej zaleca się wstrzymanie od nurkowania przez 

co najmniej 6 do 12 miesięcy z następową oceną stanu 

pacjenta przez specjalistę [25,26]. CAD nie jest 

bezwzględnym przeciwwskazaniem do rozpoczęcia 

nurkowania rekreacyjnego jednakże osoby podejmujące 

się nurkowania rekreacyjnego z CAD powinny zostać 

uświadomione jakie może to nieść ze sobą ryzyko oraz 

powinny być poddawane okresowej kontroli.  

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE  

Nadciśnienie tętnicze (NT) jest jedną  

z najbardziej rozpowszechnionych chorób w populacji 

ogólnej. Jak pokazuje wiele badań kohortowych również 

wielu nurków cierpi na to schorzenie, a co się z tym wiąże 

– zażywają oni leki stosowane w leczeniu NT. Przegląd 
Divers Alert Network (DAN) z 2018 roku donosi, iż wśród 

badanych nurków w Stanach Zjednoczonych aż 24,6% ma 

nadciśnienie tętnicze, a w raporcie European Society of 

Cardiology dotyczącym czynników ryzyka chorób 

sercowo-naczyniowych z 2018 roku wykazano nawet 

wyższy procent występowania nadciśnienia wśród 

nurków, bo aż 32,7% [18,19].  

Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego u osoby 

nurkującej musi uwzględniać aspekty fizjologiczne 

wynikające z tego sportu. Wśród najistotniejszych z nich 

znajduje się centralizacja krążenia, wazokonstrykcja 

naczyń obwodowych, odruchowa bradykardia.  

W konsekwencji dochodzi do wzrostu ciśnienia tętniczego 

[4,5,9]. 

 Inhibitory enzymu konwertującego 
angiotensynę (ACEI) są bezpieczną do 

stosowania grupą leków jednak należy zwrócić 

szczególną uwagę na to czy u osoby nurkującej 

nie pojawia się jego najczęściej opisywane 

działanie niepożądane – suchy kaszel. Nurkowie 

oddychający suchą mieszaniną gazów mogą być 

szczególnie narażeni na jego wystąpienie. W tym 

przypadku zaleca się zmianę ACEI na bloker 

receptora angiotensyny II. Jednak ACEI wciąż 

pozostają pierwszym wyborem leczenia 

nadciśnienia tętniczego wśród nurków gdy nie 

ma wskazań do zastosowania innej terapii.

 Antagoniści wapnia to wazodylatatory, których 
powszechnym działaniem niepożądanym jest 

hipotensja ortostatyczna. W trakcie nurkowania 

może dojść do nagłego obniżenia ciśnienia 
w trakcie wynurzania gdy odwrócony zostaje 

efekt centralizacji krążenia. W związku z tym 

u nurków zażywających antagonistów wapnia 

należy edukować o tym jak ważne jest ostrożne 

wynurzenie by układ krążenia mógł 

zaadaptować się do powrotu do funkcjonowania 

w warunkach po wynurzeniu.

 Diuretyki tiazydowe są stosunkowo 
bezpieczną do stosowania grupą leków 

stosowanych w leczeniu NT. Należy jednak 

wziąć pod uwagę ich efekt działania jakim jest 

odwodnienie i zadbać o odpowiednie 

nawodnienie przed i po nurkowaniu.

CAD should be aware of the risks and should be screened 

periodically. 

HYPERTENSION  

Hypertension is one of the most common 

diseases in the general population. As many cohort 

studies also show a large number of divers suffer from 

this condition, and as a result, they take anti-hypertensive 

medications. The 2018 Divers Alert Network (DAN) 

survey reports that among US divers surveyed, as many 

as 24.6% have hypertension, and the European Society of 

Cardiology's 2018 Cardiovascular Risk Factors report 

showed an even higher percentage of hypertension 

among divers, at 32.7% [18,19]. Pharmacotherapy of 

hypertension in the diver needs to take into consideration 

the physiological aspects resulting from the sport. Among 

the most important of these are centralisation of 

circulation, vasoconstriction of peripheral vessels reflex 

bradycardia. As a consequence, arterial pressure 

increases [4,5,9]. 

 Angiotensin-converting enzyme inhibitors 
(ACEIs) are a safe group of antihypertensive 

drugs to use, but particular attention should be 
paid to whether the diver does not develop the 

most commonly described adverse effect - dry 

cough. SCUBA divers breathing a dry gas 

mixture may be particularly susceptible to its 

occurrence. In this case, a change from ACEi to 

an angiotensin II receptor blocker is 

recommended. However, ACEIs still remain the 

first choice of treatment for hypertension among 

divers when no other therapy is indicated. 

 Calcium antagonists are vasodilators whose 
common adverse effect is orthostatic 

hypotension. During a dive, a sudden drop in 

blood pressure may occur during ascent when 

the centralising effect of the circulation is 

reversed. Therefore, divers taking calcium 

antagonists should be cautioned to leave the 

water carefully so that the circulatory system 

can adapt to returning to functioning conditions 

after ascent. 

 Thiazide diuretics are a relatively safe group of 
antihypertensive drugs to use. However, the 

effect of dehydration should be taken into 

account, and care should be taken to ensure 

adequate hydration before and after diving. 

 Beta-Blockers may affect safety during diving 
through several mechanisms. Their effects on 

bronchial receptors may cause a decrease in 

forced expiratory volume in 1 second (FEV1), 

and their Chronotropic negative effects on the 

myocardium may potentiate reflex bradycardia 

after a dive. Once these adverse effects have 

been ruled out in the patient, they may be used 

in divers [20–23].

It has been reported that divers with 

hypertension are at particular risk of developing 

immersion pulmonary oedema, during which there is  

a relatively sudden accumulation of fluid in the lungs as  

a result of circulatory changes occurring after immersion. 

This can cause significant shortness of breath, chest pain, 

and coughing. This is not a common occurrence but is  
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 Beta blokery mogą wpływać na 
bezpieczeństwo w trakcie nurkowania poprzez 

kilka mechanizmów. Ich działanie na oskrzelowe 

receptory może spowodować obniżenie 

nasilonej pierwszosekundowej objętości 

wydechowej (FEV1), a ich chronotropowo 

ujemne działanie na mięsień sercowy może 

potęgować odruchową bradykardię po 

zanurzeniu. Po wykluczeniu u pacjenta-nurka 

opisanych działań niepożądanych beta blokery 

mogą być stosowane u nurków [20–23].

Istnieją doniesienia, iż nurkowie  

z nadciśnieniem tętniczym są szczególnie narażeni na 

wystąpienie zanurzeniowego obrzęku płuc (immersion 

pulmonary oedema) gdy dochodzi do stosunkowo nagłej 

akumulacji płynu w płucach w wyniku zmian w układzie 

krążenia zachodzących po zanurzeniu. Może to 

spowodować znaczącą duszność, ból w klatce piersiowej, 

kaszel. Nie jest to częste zjawisko jednak jest trudne do 

przewidzenia. Może jednak być śmiertelne, a nadciśnienie 

tętnicze opisywane jest jako główny czynnik ryzyka 

[1,24].  

Nadciśnienie tętnicze dobrze leczone nie jest 

przeciwwskazaniem do nurkowania. Jego 

rozpowszechnienie wśród populacji wskazuje na to jak 

istotne jest, aby osoba chcąca rozpocząć nurkowanie 

rekreacyjne była pod kontrolą z uwzględnieniem działań 

niepożądanych poszczególnych leków, które mogą mieć 

specyficzny przebieg ze względu na zmiany zachodzące  

w układzie krążenia przy nurkowaniu.  

CUKRZYCA  

Cukrzyca (DM) była wcześniej uważana za 

przeciwwskazanie do rekreacyjnego nurkowania 

swobodnego, przede wszystkim ze względu na ryzyko 

wystąpienia hipoglikemii pod wodą, która niesie za sobą 

zaburzenia świadomości. Brak było konkretnych 

wytycznych dotyczących oceny cierpiących na cukrzycę 

amatorów nurkowania swobodnego , a opinie ekspertów 

dotyczące  tego zagadnienia w poszczególnych krajach 

znacznie się różniły [10–12].  W Wielkiej Brytanii  w roku 

1992 został wprowadzony  zakaz nurkowania przez 

osoby chore na cukrzycę wymagające leczenia 

farmakologicznego. Zalecenia Australijskiego 

Towarzystwa z 1994 roku opisywały nurkowanie przez 

osoby leczone insuliną jako niewskazane.  Jednak coraz 

więcej dowodów naukowych, w tym badań 
epidemiologicznych i kontrolowanych analiz przypadków, 

wskazuje, że niektórzy pacjenci z DM mogą bezpiecznie 

nurkować w odpowiednich warunkach. Szczególnie  

w typie II DM gdzie do wystąpienia hipoglikemii dochodzi 

znacznie rzadziej ze względu na przynajmniej resztkową 

pracę komórek trzustki [9,12,13].  

W 1997r. przeprowadzono badanie pacjentów  

w DM typu 1 w komorze hiprbarycznej. Poziom glikemii 

mierzony był u nurków na poziomie morza oraz  

w komorze hiperbarycznej w warunkach naśladujących 

nurkowanie na głębokość 27 metrów – nie wykazano 

znaczących różnic w pomiarach [13]. Bazując na obecnym 

stanie wiedzy można dokonać kwalifikacji pacjenta  

z cukrzycą do dopuszczenia do nurkowania. Wartym 

podkreślenia jest jednak to, iż pacjent taki musi zgłosić się 

na taką kwalifikację, a niestety w wielu ośrodkach, gdzie 

praktykuje się nurkowanie amatorskie nie jest to 

wymagane. Wciąż istnieją różnice w wytycznych  

difficult to predict and can be fatal, and hypertension has 

been described as a significant risk factor [1,24].  

Well treated hypertension is not  

a contraindication to diving. Its prevalence among the 

population indicates how important it is that a person 

wishing to begin recreational diving be under control, 

taking into account the adverse effects of individual 

drugs, which may have a specific course due to changes 

occurring in the cardiovascular system during diving. 

DIABETES 

Diabetes mellitus (DM) was previously 

considered a contraindication to recreational SCUBA 

diving, primarily because of the risk of underwater 

hypoglycemia, which carries with it impaired 

consciousness. There were no specific guidelines for the 

eligibility of patients with DM for amateur diving, and 

regulations regarding this issue varied widely from 

country to country [10–12]. In the United Kingdom, diving 

was restricted in 1992 to people with diabetes mellitus 

who require drug therapy. Recommendations from the 

Australian Society in 1994 described diving by people 

treated with insulin as strongly discouraged. However, 

increasing scientific evidence, including epidemiological 

studies and controlled case studies, indicates that some 

patients with DM can safely dive under appropriate 
conditions. Especially in type II DM where hypoglycemia 

occurs much less frequently due to residual pancreatic 

cell function [9,12,13].  

In 1997, a study of patients with DM type 1 was 

performed in a hyperbaric chamber. Its results showed no 

difference in blood glucose levels measured at sea level 

and in the chamber under conditions mimicking a dive to 

a depth of 27 meters [13], Based on the current state of 

knowledge, it is possible to qualify a diabetic patient for 

admission to diving. However, it is worth emphasising 

that such a patient must report for such qualification, and 

unfortunately, in many centres where amateur diving is 

practiced, it is not required. There are still differences in 

guidelines and recommendations depending on the 

scientific society [11]. Despite their differences, however, 

they all emphasise the four most important pillars that 

must be met for a patient with DM to be safely allowed to 

dive:   

 A patient with well-adjusted DM without the 
occurrence of episodes of severe hypoglycemia 

and without serious complications. 

 It is suggested that the maximum number of 
immersions per day should not exceed two and 

the interval between them should be longer than 

60 minutes, and the depth of immersion should 

be a maximum of 30m. 

 Glycemic measurements should take place 60 
minutes, 30 minutes, and immediately before 

immersion and after immersion. 

 Educate the dive partner on the symptoms of 
hypoglycemia and hyperglycemia, have oral, 

readily available glucose on the surface and 

during the dive, and have glucagon for 

parenteral administration on the surface-the 

dive partner must also be trained in its 

application. When training a partner, it is worth 
paying attention to the signalling of 

hypoglycemia - a diver with DM sensing a drop 

in blood glucose during the dive shows his 
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i zaleceniach w zależności od towarzystwa naukowego 

[11]. Pomimo różnic, wszystkie z nich podkreślają jednak 

cztery najważniejsze filary, które muszą zostać spełnione 

by pacjent z cukrzycą został bezpiecznie dopuszczony do 
nurkowania:  

 Cukrzyca powinna być dobrze wyrównana bez 
występowania epizodów ciężkiej hipoglikemii, 

bez poważnych powikłań. 

 Maksymalna liczba zanurzeń w ciągu dnia nie 
powinna przekraczać dwóch; przerwa między 

nimi powinna być dłuższa niż 60 min., 

a głębokość zanurzenia powinna wynosić 

maksymalnie 30m.

 Pomiary glikemii powinny mieć miejsce 30 
minut, 60 minut i bezpośrednio przed 

zanurzeniem oraz po wynurzeniu.

 Partner nurkowania osoby chorej na cukrzycę 
powinien przejść przeszkolenie dotyczące 

objawów hipoglikemii oraz hiperglikemii. 

Nurek-cukrzyk ma być zaopatrzony w doustną, 

łatwo przyswajalną glukozę na powierzchni 

i podczas nurkowania, a także glukagon do 

podania parenteralnego na powierzchni - 

partner nurka również musi być przeszkolony 

w jego podawaniu. Przy szkoleniu partnera 

warto zwrócić uwagę na sygnalizację 

hipoglikemii – nurek z cukrzycą czując podczas 

nurkowania spadek glikemii pokazuje 

partnerowi sygnalizację pod postacią litery 

L utworzonej przez kciuk i palec wskazujący. 

Jest to znak oznaczający „low”, który sygnalizuje 

niski poziom glikemii [14–17].

Z istotnych zaleceń proponuje się 

zrezygnowanie w dniu nurkowania z podawania 

pochodnych sulfonylomocznika, których stosowanie 

obarczone jest wystąpieniem hipoglikemii [13].  

Przestrzeganie wymienionych czterech filarów 

nurka-cukrzyka pozwala na bezpieczne amatorskie 

nurkowanie swobodne pacjenta z cukrzycą.  

PODSUMOWANIE 

Popularność rekreacyjnego nurkowania 

swobodnego wzrasta, a wraz z nią potrzeba 

uświadamiania kandydatów do uprawiania tego sportu, iż 

choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną 

wypadków nurkowych spowodowanych złym stanem 

zdrowia. Osoby z grup ryzyka powinny zostać poddane 

kontroli lekarskiej przed rozpoczęciem nurkowania by 

zminimalizować ryzyko możliwych powikłań. DAN 

kładzie szczególny nacisk na wagę treningu oraz 

odpowiedniej edukacji osób cierpiących na ChNS, 

nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę. Takie 

usystematyzowane podejście pozwala na bezpieczna 

kwalifikację do nurkowania amatorskiego osób 

obciążonych chorobami z „sercowo-naczyniowego TOP 

trzy”. 

 partner a sign in the form of the letter L formed 
by the thumb and forefinger. This is the "low" 

sign and thus signals a low blood glucose level 

[14–17].

 An important recommendation is to give up 
sulphonylurea derivatives on the day of diving, 

which is prone to hypoglycemia [13]. A diver 

with DM may also, after appropriate training, 
take glucose paste while still underwater; 

however, the priority is always to ascend as 

quickly as possible and take oral glucose on the 

surface [11,13,14]. 

This structured approach allows the patient with 

DM to safely qualify for amateur diving, including those 

treated with insulin.  

SUMMARY 

The popularity of recreational SCUBA diving is 

growing, and so is the need to make people aware that 

cardiovascular disease is the leading cause of diving 

accidents. People in at-risk groups should have a medical 

check-up before diving to minimise the risk of possible 

complications. DAN emphasises the importance of 
training and educating people with CAD, hypertension, 

and diabetes. This systematic approach allows for the safe 

qualification for amateur diving of people burdened with 

one of the diseases from the cardiovascular top three. 
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RESEARCH ON UNDERWATER DIRECTIONAL SWIMMING SKILLS OF DIVERS 

BADANIA UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA KIERUNKOWEGO POD WODĄ U PŁETWONURKÓW 

Bogumił Filipek 

Institute of Maritime and Tropical Medicine Polish Naval Academy Gdynia 
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej WAM Gdynia 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The article presents the results of research on the application of a physical exercise programme to improve the underwater orientation of military divers. 
The research was carried out on a group of 120 soldiers, some of whom (the study group) underwent additional training for 3 months. During the 
underwater straight-line swimming test in poor visibility conditions, the test group achieved statistically significantly better results than the control group. The 
test consisted in measuring the angle of deviation of the diver's route from the given straight line. 
Keywords: diving, underwater orientation, exercises. 

W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem programu ćwiczeń fizycznych dla poprawy orientacji podwodnej nurków wojskowych. Badania 
przeprowadzono na grupie 120 żołnierzy z których część (grupa badana) poddana była dodatkowemu treningowi przez okres 3 miesięcy. Podczas 
sprawdzianu w pływaniu pod wodą po linii prostej w złych warunkach widoczności grupa badana osiągnęła wyniki statystycznie znamiennie lepsze od 
grupy kontrolnej. Badanie polegało na pomiarze kąta odchylenia trasy jaką płynął nurek od zadanej linii prostej. 
Słowa kluczowe: nurkowanie, orientacja podwodna, ćwiczenia. 

В статье представлены результаты исследований применения программы физических упражнений для улучшения подводного ориентирования 
военных водолазов. Исследования проводились в группе из 120 военнослужащих, часть из которых (испытуемая группа) прошла дополнительную 
подготовку сроком на 3 месяца. При контрольном заплыве под водой по прямой линии в условиях плохой видимости испытуемая группа достигла 
статистически значимо лучших результатов, чем контрольная группа. Контрольный тест заключался в измерении угла отклонения маршрута, по 
которому плыл водолаз, от заданной прямой. 
Ключевые слова: дайвинг, подводное ориентирование, упражнения. 

In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer Studie über die Anwendung eines körperlichen Übungsprogramms zur Verbesserung der Orientierung von 
Militärtauchern unter Wasser vorgestellt. Die Studie wurde an einer Gruppe von 120 Soldaten durchgeführt, von denen ein Teil (Testgruppe) drei Monate 
lang eine zusätzliche Ausbildung erhielt. Bei einem Test zum Schwimmen unter Wasser in einer geraden Linie bei schlechten Sichtverhältnissen erzielte 
die Testgruppe statistisch eindeutig bessere Ergebnisse als die Kontrollgruppe. Der Test bestand darin, den Winkel der Abweichung der vom Taucher 
zurückgelegten Strecke von einer vorgegebenen geraden Linie zu messen. 
Schlüsselwörter: Tauchen, Orientierung unter Wasser, Übungen. 

Este artículo presenta los resultados de un estudio sobre la aplicación de un programa de ejercicios físicos para mejorar la orientación subacuática de los 
buzos militares. El estudio se llevó a cabo en un grupo de 120 soldados, algunos de los cuales (grupo de prueba) se sometió a un entrenamiento adicional 
durante un periodo de 3 meses. Durante una prueba de natación bajo el agua en línea recta en condiciones de poca visibilidad, el grupo de prueba obtuvo 
unos resultados estadísticamente significativos mejores que el grupo de control. La prueba consistió en medir el ángulo de desviación de la ruta seguida 
por el buceador respecto a una línea recta determinada. 
Palabras clave: submarinismo, orientación subacuática, ejercicios. 
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WSTĘP 

Prawidłowa orientacja przestrzenna pod wodą 
jest sprawą istotną zarówno dla płetwonurka i jego 
bezpieczeństwa, jak i dla zdolności wykonania przez 
niego zadania bojowego. Wskazują na to doświadczenia  
z akcji bojowych płetwonurków przeprowadzonych 
podczas II wojny światowej [1,2]. 

Dla osiągnięcia celu w sposób skryty, 
płetwonurek musi przepłynąć w warunkach ograniczonej 
widoczności setki, a nawet tysiące metrów pod wodą. 
Orientację ułatwiają mu precyzyjny głębokościomierz, 
busola oraz mapa ukształtowania zbiornika wodnego  
i ewentualnych przeszkód. Płetwonurek może polegać na 
głębokościomierzu, natomiast mapa szkicowa może 
okazać się niedokładna, a kompas zawodny [3]. 

Orientacja przestrzenna człowieka opiera się na 
zestrojeniu skomplikowanego zespołu czynników 
determinujących jego stereotyp ruchowo-położeniowy 
[4,5,6,7,8] w przypadku pływania pod wodą zakłócanego 
przez nieważkość, a także w mniejszym stopniu warunki 
widoczności i gęstość środowiska otaczającego. Wyczucie 
kierunku ruchu jest wypadkową działania wszystkich 
tych czynników. Umiejętność ta jest jednak indywidualnie 
zróżnicowana, a jednocześnie istnieje możliwość jej 
rozwijania przez odpowiedni trening [4, 9,10,11]. 

Orientacja przestrzenna człowieka na lądzie jest 
realizowana przez stereotyp, stosowany i doskonalony  
w ciągu całego jego życia. Z inną zupełnie sytuacją 
spotyka się człowiek w stanie nieważkości oraz podczas 
pobytu pod wodą. Płetwonurek poruszając się pod wodą 
zmienia przede wszystkim pozycję ciała pionową na 
poziomą, dezorientując przez to swój normalny stereotyp 
wyczucia przestrzennego. Może on korzystać z narządu 
wzroku, jednak w bardzo ograniczonym stopniu [12], 
szczególnie w naszych szerokościach geograficznych, czy 
w nocy. Jego odczucia kinestetyczne zmieniają się pod 
wodą, gdyż przez wyważenie ciężaru ciała płetwonurek 
uzyskuje pozorowany stan nieważkości, umożliwiający 
swobodne unoszenie się na określonej głębokości.  
Czynniki  te, wraz ze specyfiką środowiska podwodnego, 
utrudniają utrzymanie przez płetwonurka obranego 
kierunku ruchu. 

Biorąc pod uwagę znaczenie prawidłowego 
pływania kierunkowego płetwonurków w wojsku dla 
realizacji zadań bojowych, doniesienia na ten temat  
w piśmiennictwie są nieliczne i fragmentaryczne. 
[3,13,14]. 

Dlatego podjęto badania w celu uzyskania 
własnych doświadczeń z tego zakresu, które mogłyby 
stanowić podstawę optymalizacji modelu szkolenia 
płetwonurków. 

MATERIAŁ I METODY 

Badaniami objęto 120 żołnierzy-płetwonurków. 
Wiek badanych wahał się w granicach 19-23 lat. Wszyscy 
żołnierze płetwonurkowie zostali zakwalifikowani do tej 
specjalności przez Wojskową Komisję Morsko-Lekarską  
i odpowiadali wymaganiom zdrowotnym stawianym 
kandydatom na płetwonurków wojskowych. Wszyscy 
badani umieli oczywiście pływać. Podzielono ich na  
2 grupy: 

I – eksperymentalną – stanowiło 80 
płetwonurków, z którymi w czasie 3-miesięcznego 
szkolenia programowego realizowano dodatkowo  

INTRODUCTION 

Correct spatial orientation underwater is 
important both for the diver and his or her safety and for 
their ability to perform a combat task. This is shown by 
the experience of the diver's combat operations during 
World War II [1,2]. 

In order to achieve the goal stealthily, the diver 
has to swim in conditions of limited visibility hundreds or 
even thousands of metres under water. Orientation is 
facilitated by a precise depth gauge, compass and a map 
of the shape of the body of water and possible obstacles. 
The diver may rely on a depth gauge, while the sketch 
map may be inaccurate and the compass unreliable [3]. 

The spatial orientation of a human being is 
based on the alignment of a complex set of factors 
determining his or her movement-positioning construct 
[4,5,6,7,8], which in the case of underwater swimming is 
disturbed by weightlessness, as well as, to a lesser extent, 
visibility conditions and density of the ambient 
environment. The sense of direction is the result of all 
these factors. However, this skill is individually 
differentiated, and at the same time it can be developed 
through appropriate training [4,9,10,11]. 

The spatial orientation of a human being on land 
is achieved by a construct, applied and improved 
throughout one' s life. A completely different situation is 
experienced by a person in a state of weightlessness and 
during their stay under water. While moving under water, 
a diver first of all changes the position of the body from 
vertical to horizontal, thus confusing his or her normal 
construct of spatial awareness. They can make use of the 
organ of sight, but to a very limited extent [12], especially 
in our latitudes or at night. The kinaesthetic sensations 
change underwater, as by balancing the diver's body 
weight he or she obtains a simulated state of 
weightlessness, allowing him or her to float freely at  
a certain depth. These factors, together with the specifics 
of the underwater environment, make it difficult for the 
diver to maintain the chosen direction of movement. 

Bearing in mind the importance of proper 
directional swimming by divers in the army for the 
performance of combat tasks, there are few and 
fragmented reports of this in the literature. [3,13,14]. 

Therefore, research has been undertaken in 
order to obtain our own experience in this field, which 
could form the basis for optimising the model of diver 
training. 

MATERIAL AND METHODS 

The research involved 120 scuba-diving soldiers. 
The age of the respondents ranged from 19-23 years. All 
the soldiers were qualified to this specialty by the Military 
Maritime Medical Commission and they met the health 
requirements for candidates for military scuba divers. 
Naturally, all the subjects were able to swim. They were 
divided into 2 groups: 

I - experimental - consisting of 80 scuba divers, 
with whom during the 3-month programme an additional 
proprietary programme of physical exercises was carried 
out; 

II - control - consisting of 40 divers, who 
underwent only a 3-month training programme. They 
were excluded from the specialist physical exercise 
programme. 
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program autorskich ćwiczeń fizycznych; 
II – kontrolną – stanowiło 40 płetwonurków, 

którzy przechodzili tylko 3-miesięczne szkolenie 
programowe. Byli oni wyłączeni ze specjalnych ćwiczeń 
fizycznych. 

Program autorskich ćwiczeń fizycznych miał na 
celu usprawnienie czynności układu równowagi 
płetwonurków, poprawę koordynacji ruchowej podczas 
wykonywania określonych działań, a przede wszystkim – 
wyrabianie wyobraźni przestrzennej w warunkach 
obciążenia układu równowagi. Ćwiczenia te, 
systematycznie realizowane podczas zajęć codziennych 
oraz zajęć wychowania fizycznego, wyrabiały  
u płetwonurków nowy, dynamiczny stereotyp 
przestrzenno-ruchowy, pozwalający na sprawniejsze 
odnajdywanie kierunku, nawet przy zmianie pozycji ciała. 

Z płetwonurkami obu grup, po 3-miesięcznym 
okresie szkolenia programowego (grupa II), 
przeprowadzono sprawdzian pływania kierunkowego 
pod wodą. 

Pływanie kierunkowe pod wodą odbywało się 
na wydzielonym obszarze morza o wymiarach 130x130 m  
i średniej głębokości 3 m [15]. 

Temperatura wody podczas badania wynosiła 
10 – 18 °C. Stan morza podczas badania 0 – 1 wg skali 
Beauforta. Dno gładkie, piaszczyste, brzegi strome, 
utworzone przez pomosty i drewniane pale. Widoczność  
w wodzie podczas badania wynosiła od 0,5 do 2,5 m, 
zależnie od przeźroczystości wody [15]. Pole widzenia 
płetwonurka było ograniczone przez maskę nurkową. 
Badanie wykonywano przy niebie zachmurzonym, bez 
oświetlenia słonecznego. Płetwonurek był wyposażony  
w typowy sprzęt lekki, głębokościomierz i kolorową 
pławę na lince. W składzie oporządzenia nie było busoli. 
Przed zejściem pod wodę przeprowadzono wywiad  
w kierunku chorób i urazów nurkowych, głównie ucha,  
a płetwonurek sprawdzał drożność trąbek słuchowych 
przez wykonywanie próby Valsalvy. 

The proprietary physical exercise programme 
was aimed at improving the activities of the scuba divers' 
balance system, motor coordination during the 
performance of specific activities, and most of all, the 
development of spatial imagination under the conditions 
of a load on the balance system. These exercises, 
systematically carried out during daily and physical 
education activities, developed a new, dynamic spatial-
motor construct in the divers, allowing them to find their 
direction more effectively, even when the body position 
has changed. 

After a 3-month programme-training period 
(group II), a test of underwater directional swimming was 
carried out with divers from both groups. 

Directional swimming under water took place in 
an isolated sea area of 130x130 m and an average depth 
of 3 m [15]. 

The water temperature during the test was 10 - 
18 °C. Sea state during the test was between 0 - 1 on the 
Beaufort scale. Smooth, sandy bottom, steep banks, 
formed by piers and wooden poles. Visibility in the water 
during the test was between 0.5 and 2.5 m, depending on 
water transparency [15]. The diver's field of vision was 
limited by the diving mask. The test was performed on  
a cloudy day, without sunlight. The diver was equipped 
with typical lightweight equipment, a depth gauge and  
a colour float on the line. The equipment did not include  
a compass. Prior to descending under water, an 
examination was carried out for diseases and diving 
injuries (mainly of the ears), and the diver checked the 
patency of their otosalpinx by performing the Valsalva 
manoeuvre. 

Fig. 1 Body of water for directional swimming tests by divers: A – starting point, B – destination point. 

Rys. 1 Akwen do badań pływania kierunkowego płetwonurków: A – miejsce startu, B – punkt docelowy. 
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Zadaniem płetwonurka było przepłynięcie od 
punktu A do punktu B (rys. 1). Odległość od punktu A do 
punktu B wynosiła 100 m, zalecana głębokość zanurzenia 
2 m. Płetwonurek po wejściu do wody i wykonaniu 
zanurzenia kontrolnego wynurzał głowę nad 
powierzchnię wody i w punkcie A brał namiar wzrokowy 
na punkt B, po czym zanurzał się, schodził na głębokość 2 
m i na tej głębokości płynął w obranym poprzednio 
kierunku, tj. do punktu B. Drogę płetwonurka znaczyła na 
wodzie kolorowa pława, umocowana na lince do pasa 
balastowego, oraz ślad tworzony przez pęcherzyki 
powietrza wydychanego. Drogę tę nanoszono na szkic.  
W przypadku, gdy płetwonurek pływał po okręgu i nie był 
w stanie utrzymać kierunku płynięcia po linii prostej, 
badanie przerywano. W przypadku znacznego odchylenia 
od wyznaczonego kierunku pływania, badanie kończono 
po przepłynięciu 50 m. Podczas wykonywania badania 
płetwonurkom polecano utrzymywanie zwykłego 
swobodnego tempa pływania bez ustalenia reżimów 
czasowych. Próbę pływania kierunkowego pod wodą 
płetwonurek powtarzał 2 – 3 krotnie. 

WYNIKI  

Otrzymane wyniki badań pływania 
kierunkowego pod wodą 80 płetwonurków grupy I i 40 
grupy II poddano analizie statystycznej za pomocą testu 
„t” Studenta i zestawiono w tabeli 1. 

The diver's task was to swim from point A to the 
point B (Figure 1). The distance from point A to point B 
was 100 m, the recommended depth was 2 m. The diver, 
after entering the water and performing  
a controlled immersion, raised their head above the 
surface of the water and at point A assessed the visual 
direction to point B, then submerged, descended to  
a depth of 2 m and at this depth swam in the previously 
chosen direction, i.e. to point B. The diver's path was 
marked on the water by a colour buoy, fixed on a rope to 
the weight belt, and a trace created by bubbles of exhaled 
air. This route was marked on a sketch. In the case where 
the diver was swimming in a circle and was unable to 
maintain the direction of swimming in a straight line, the 
test was discontinued. In the case of significant deviation 
from the designated direction of swimming, the test was 
terminated after 50 m. During the test, the divers were 
recommended to maintain normal swimming pace 
without establishing time regimes. The diver repeated the 
directional swimming test under water 2 - 3 times. 

RESULTS 

The obtained results of the study of directional 
swimming under water of 80 divers from group I and 40 
divers from group II were statistically analysed using the 
Student's "t" test and are presented in Table 1. 

Tab. 1 

Zestawienie wyników próby pływania kierunkowego pod wodą płetwonurków grupy I i II na dystansie 100 m. 

Summary of the results of the underwater directional swimming test of group I and II divers at a distance of 100 m. 

Group Deviation in degrees 
To the left To the right 

I ẍ 
ɗ 

25.94 
13.825 

12.872 
12.872 

II ẍ 
ɗ 

52.63 
21.562 

53.10 
16.392 

ẍ - arithmetic mean, ɗ - standard deviation. 

Różnice w wynikach pływania kierunkowego 
pod wodą, osiąganych przez płetwonurków realizujących 
oprócz szkolenia programowego specjalne ćwiczenia 
fizyczne i płetwonurków nie wykonujących tych ćwiczeń, 
są istotne statystycznie (p<0,01). Potwierdzają one 
przyjęte założenie o możliwości oddziaływania poprzez 
prowadzenie specjalnych ćwiczeń fizycznych na wyniki 
osiągane w szkoleniu pływania kierunkowego pod wodą. 

Idea „treningu adaptacyjnego” dla dostosowania 
stereotypu ruchowego do określonych warunków znana 
jest od dawna, jednak mimo licznych prób zagadnienia 
tego nie rozwiązano w sposób zadowalający do dzisiaj. 
Stwierdzono, że ludzie związani zawodowo z aktywnością 
ruchową, wymagającą nagłych ruchów głowy lub 
precyzyjnego utrzymania równowagi, np. akrobaci, 
łyżwiarze, tancerze, gimnastycy, są mniej podatni na 
kinetozy niż osobnicy z innych grup zawodowych. 

Systematyczne przeprowadzanie w ciągu 
miesiąca odpowiednich ćwiczeń fizycznych obniżało 
reakcje przedsionkowe u 37% badanych [16]. Połączenie 
tych ćwiczeń z huśtaniem na huśtawce równoległej  

The differences in the results achieved by the 
divers who had completed the additional training 
programme’s special physical exercises and by the divers 
not performing these exercises are statistically significant 
(p<0.01). They confirm the adopted assumption about the 
possibility of influencing the results achieved in 
directional underwater swimming training by conducting 
special physical exercises. 

The idea of "adaptive training" for the 
adaptation of movement in specific conditions has been 
known for a long time, but despite numerous attempts, to 
this day this issue has not been satisfactorily resolved. It 
has been found that people who are professionally 
involved in physical activity requiring sudden head 
movements or precise balance, e.g. acrobats, skaters, 
dancers, gymnasts, are less susceptible to kinetosis than 
individuals from other professional groups. 

Systematic performance of adequate exercise 
during a month reduced vestibular reactions in 37% of 
respondents [16]. The combination of these exercises 
with swinging on a parallel swing improved these results 
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poprawiało te wyniki u 65%, natomiast użycie krzesła 
Barany’ego i huśtawki – aż u 75% badanych [17]. 
Obserwacje te potwierdzają  wyniki uzyskane  
w przedstawionych badaniach i wskazują na celowość 
wprowadzenia odpowiednio ukierunkowanych ćwiczeń 
fizycznych dla optymalizacji programu szkolenia 
płetwonurków w zakresie umiejętności pływania 
kierunkowego pod wodą w różnych warunkach 
stwarzanych przez zadania bojowe. 

WNIOSKI 

1. Specjalne ćwiczenia fizyczne, poprawiające 
orientację przestrzenną w utrudnionych 
warunkach, polepszają wyniki osiągane przez 
płetwonurków w pływaniu kierunkowym pod 
wodą. 

2. Wdrożenie specjalnych ćwiczeń fizycznych do 
programu szkolenia płetwonurków mogłoby 
przyczynić się do podniesienia poziomu ich
wyszkolenia bojowego. 

in 65%, while the use of the Barany's chair and the swing 
improved these results in as many as 75% of the 
respondents [17]. These observations confirm the results 
of the studies presented, and indicate the expediency of 
introducing suitably targeted physical exercises to 
optimise the diver's underwater directional swimming 
training programme in the various conditions created by 
combat tasks. 

CONCLUSIONS 

1. Special physical exercises to improve spatial 
orientation in difficult conditions improve the 
diver's performance in directional underwater 
swimming. 

2. The implementation of special physical 
exercises in the diver's training programme 
could contribute to raising the level of their 
combat training. 
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QUALITY AND QUANTITY ASSESSMENT OF GROUNDWATERS IN THE VICINITY OF KUTNO WITH 

RESPECT TO POTABILITY. PART II 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The study presents the characteristics of drinking water sources and subsequently performs an analysis of the deviations from the norm in terms of ions of 
iron, manganese, ammonia, sodium, chlorides as well as other factors affecting the quality of drinking water in the years 2015 - 2017 occurring in individual 
water intake points in the Kutno district. 
Keywords: drinking water, properties, pollution, Kutno district. 

W pracy przedstawiono charakterystykę źródeł wody pitnej a następnie wykonano analizę występujących w poszczególnych punktach poboru wody na 
terenie powiatu Kutnowskiego odchyleń od normy w zakresie jonów żelaza, manganu, amoniaku, sodu, chlorków a także innych czynników wpływających 
na jakość wody pitnej w latach 2015 - 2017. Przeanalizowano także możliwe przyczyny które spowodowały przekroczenia dopuszczalnych norm. 
Słowa kluczowe: woda pitna, właściwości, zanieczyszczenia, powiat Kutno. 

В статье представлены характеристики источников питьевой воды, а затем проанализированы имеющиеся в отдельных точках забора воды 
в повете Кутно отклонения от нормы по содержанию железа, марганца, аммиака, натрия, хлорид-ионов и других факторов, влияющих на качество 
питьевой воды в 2015-2017 годах. Также проанализированы возможные причины превышения допустимых норм. 
Ключевые слова: питьевая вода, свойства, загрязнения, повет Кутно.  

In der Arbeit wurde die Charakteristik der Quellen, aus denen das Trinkwasser gewonnen wird, dargestellt und anschließend eine Analyse der in einzelnen 
Wassergewinnungsstellen auf dem Gebiet von Kreis Kutno auftretenden Abweichungen vom Normbereich in Bezug auf Eisen-, Mangan- , Ammoniak, 
Natrium, Chloride-Ionen sowie anderer Faktoren, die die Qualität des Trinkwassers in den Jahren 2015-2017 beeinflussen. Es wurden auch die möglichen 
Ursachen ausgewertet, die die Überschreitung der zulässigen Normwerte verursacht haben.  
Schlüsselwörter: Trinkwasser, Eigenschaften, Verunreinigungen, Kreis Kutno. 

El trabajo presenta las características de las distintas fuentes de agua potable y, a continuación, realiza un análisis de las desviaciones de la norma en los 
iones de hierro, manganeso, amoníaco, sodio, cloruros, así como otros factores que afectaron a la calidad del agua potable entre los años 2015 - 2017 en 
los distintos puntos de toma de agua del distrito de Kutno. También se analizaron los posibles motivos que causaron la superación de los niveles 
aceptables de las normas. 
Palabras clave: agua potable, propiedades, contaminación, distrito de Kutno. 
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ANALIZA PRZEKROCZEŃ ZAWARTOŚCI 

JONÓW AMONOWYCH, AZOTYNÓW, CHLORKÓW, 
MANGANU, ŻELAZA I SODU 

MIASTO KUTNO 

Od roku 2016 badania ujęć wody na terenie 
miasta Kutna t.j. punkty poboru wody są traktowane jako 
oddzielne źródła poboru wody, a wyniki umieszczane są 
w zbiorczym protokole badań. 

ANALYSIS OF EXCEEDENCES OF 

AMMONIUM, NITRITE, CHLORIDE, MANGANESE, 
IRON AND SODIUM IONS

THE CITY OF KUTNO 

Since 2016, tests of water intakes in the city of 
Kutno, i.e. water points are treated as separate sources of 
water intake and the results are included in a collective 
tests protocol. 

Fig. 1 Manganese concentration [mg/l] in the period 01.2016 - 05.2017. (Kutno city). 

Rys. 1 Stężenie manganu [mg/l] w okresie 01.2016 – 05.2017 r. (miasto Kutno). 

W maju 2017 roku zostało nieznacznie 
przekroczone stężenie manganu (51 μg/l) badanej próbki 
w stosunku do wartości normatywnej, która wynosi 50 
μg/l. Pozostałe parametry, stężenie jonu amonowego  
i żelaza były w normie.  

KUTNO – AZORY 

In May 2017, the concentration of manganese 
(51 μg/l) of the tested sample was slightly exceeded in 
relation to the normative value of 50 μg/l. The other 
parameters, the concentration of ammonium ion and iron 
were within the norm.  

KUTNO – AZORY 

Fig. 2 Ammonium ion concentration [mg/l] in the period 01.2014 - 06.2016. 

Rys. 2 Stężenie jonu amonowego [mg/l] w okresie 01.2014 – 06.2016 r. 
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Fig. 3 Iron concentration [μg/l] in the period 01.2014. - 06.2016. 

Rys. 3 Stężenie żelazo [μg/l] w okresie 01.2014 r. – 06.2016 r. 

Kwestionowanymi parametrami w ujęciu była 
zawartość jonów amonowych i żelaza. Badania wody od 
stycznia 2014 r. do lipca 2016 roku wykazały 
przekroczenia norm jonów amonowych w styczniu 2014 
r. o 32,6%, i w czerwcu 2015 r. o 53,4%. W tym samym 
okresie zawartość żelaza również została przekroczona  
o 92 jednostki w roku 2014, ale w roku 2015 
przekroczenie to wynosiło już tylko 2 jednostki. W roku 
2016 woda z ujęcia spełniała wszystkie normy dotyczące 
wody przeznaczonej do spożycia.  

KUTNO — STRZEGOCIN 

The parameters of concern in the intake were 
ammonium ion and iron content. Water testing from 
January 2014 to July 2016 showed exceedances of 
ammonium ion norms in January 2014 by 32.6%, and in 
June 2015 by 53.4%. During the same period the iron 
content was also exceeded by 92 units in 2014, but in 
2015 the exceedance was only 2 units. In 2016, the water 
from the intake met all standards for water intended for 
consumption.  

KUTNO — STRZEGOCIN 

Fig. 4 Manganese concentration [μg/l] at the intake point in the period January 2014 – November 2016. 

Rys. 4 Stężenie manganu [μg/l] w punkcie poboru w okresie styczeń 2014 r. – listopad 2016 r. 

Badanie parametrów wody w okresie od 
stycznia 2014 r. do listopada 2016 r. nie wykazywało 
przekroczeń w wartościach normatywnych stężenia jonu 
amonowego jak i zawartości żelaza. Badanie z listopada 
2016 r. wykazało przekroczenie normy zawartości 
manganu o 30%. Zawartość żelaza nie była przekroczona.  

PUNKT POBORU WODY — KROŚNIEWICE 

Testing of water parameters from January 2014 
to November 2016 showed no exceedances in the 
normative values of ammonium ion concentration as well 
as iron content. The test from November 2016 showed 
that the norm of manganese content was exceeded by 
30%. The iron content was not exceeded.  

WATER INTAKE POINT — KROŚNIEWICE 
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Fig. 5 Manganese concentration [μg/l] in the period 05.2015 – 05.2017. 

Rys. 5 Stężenie manganu [μg/l] w okresie 05.2015 r. – 05.2017 r. 

Fig. 6 Iron concentration [μg/l] for the period 05.2015 – 05.2017 r. 

Rys. 6 Stężenie żelaza [μg/l] w okresie 05.2015 r. – 05.2017 r. 

W okresie od maja 2015 r. do maja 2017 r. 
barwa i mętność utrzymywały się w wartościach 
normatywnych. Przekroczenie parametrów manganu  
i żelaza miały miejsce w 2015 r. Wystąpiło nieznaczne 
przekroczenie stężenie manganu o 2% , natomiast 
przekroczenie żelaza o 245,5%. Od 2016 r. wszystkie 
parametry mieszczą się w normach. 

PUNKT POBORU WODY — GMINA KROŚNIEWICE – 

NOWE 

From May 2015 to May 2017, water colour and 
turbidity remained within normative values. Exceedances 
of manganese and iron parameters occurred in 2015. 
There was a slight exceedance of manganese 
concentration by 2% , while an exceedance of iron by 
245.5%. Since 2016, all parameters are within the norms. 

WATER INTAKE POINT - MUNICIPALITY OF 

KROŚNIEWICE - NOWE 
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Fig. 7 Manganese concentration [μg/l] at the water intake from May 2015 to June 2017.  

Rys. 7 Stężenie manganu [μg/l] w punkcie poboru w okresie od maja 2015 r. do czerwca 2017 r. 

W okresie maj 2015 r. do czerwca 2017 nie 
odnotowano przekroczeń w stężeniu kwestionowanych 
parametrów zawartych w opisie ujęcia wody w Nowym 
gmina Krośniewice, tj. jonów amonowych, żelaza. 
Natomiast badanie w maju 2015 r. wykazało czterokrotne 
przekroczenie dopuszczalnej normy jonów manganu. 

PUNKT POBORU WODY — ŻYCHLIN 

In the period from May 2015 to June 2017, no 
exceedances were recorded in the concentration of the 
questioned parameters included in the description of the 
water intake in Nowe, the municipality of Krośniewice, i.e. 
ammonium ions, iron. However, the study in May 2015 
showed a four-fold exceedance of the permissible 
standard of manganese ions. 

WATER INTAKE POINT - ŻYCHLIN  

Fig. 8 Iron concentration [μg/l] at the water intake point during the period from April 2016 to July 2017. 

Rys. 8 Stężenie żelaza [μg/l] w punkcie poboru wody  w okresie kwiecień 2016 r. – lipiec 2017 r. 
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Kwestionowanym parametrami ujęcia wody 
była jej barwa, mętność, zawartość jonów amonowych  
i manganu. W analizowanym okresie, od stycznia 2015 r. 
do lutego 2017 r. nie zaobserwowano wzrostu ilości 
wymienionych jonów. Poziom amoniaku utrzymywał się 
w przedziale od 0,22 mg/l (2015 r.) do 0,08 mg/l (2017 
r.) przy wartości normatywnej wynoszącej 0,5 μg/l. 
Zawartość żelaza w minionym okresie kształtował się na 
poziomie 20 μg/l przy dopuszczalnej wartości 50 μg/l.   

Anomalią był duży wzrost stężenia jonu żelaza  
w próbce wody z lutego 2017 r. pobrany na Stacji 
Uzdatniania Wody w Żychlinie do wartości 240 μg/l przy 
wartości dopuszczalnej 200 μg/l. Ponowne badanie  
w późniejszym terminie wykazało powrót do stanu 50 
μm/l. Rysunek 28 przedstawia zmiany stężenia jonu 
żelaza w okresie 2015÷2017. 

PUNKT POBORU WODY — DĄBROWICE 

The questioned parameters of the water intake 
were its colour, turbidity, content of ammonium and 
manganese ions. During the analysed period, from 
January 2015 to February 2017, no increase in the 
amount of the mentioned ions was observed. The 
ammonia level remained between 0.22 mg/l (2015) and 
0.08 mg/l (2017) with a normative value of 0.5 μg/l. The 
iron content during the past period was at 20 μg/l with 
 a limit value of 50 μg/l.   

The anomaly was a large increase in the 
concentration of iron ion in the February 2017 water 
sample taken at the Żychlin Water Treatment Station to  
a value of 240 μg/l with a limit value of 200 μg/l. Re-
testing at a later date showed a return to 50 μm/l. Figure 
28 shows the changes in the concentration of iron ion in 
the period 2015÷2017. 

WATER INTAKE POINT - DĄBROWICE  

Fig. 9 Manganese content [μg/l] in samples taken between May 2014 and June 2016 at the water intake point. 

Rys. 9 Zawartość manganu [μg/l] w próbkach pobieranych między majem 2014, a czerwcem 2016 r. w punkcie poboru wody. 

Fig. 10 Iron content [μg/l] in samples taken between May 2014 and June 2016 at the water intake point. 

Rys. 10 Zawartość żelaza [μg/l] w próbkach pobieranych między majem 2014 a czerwcem 2016 r. w punkcie poboru wody. 
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Kwestionowanym parametrem ujęcia wody  
w Dąbrowicach, była duża ilość manganu zawarta  
w źródle jurajskim. W maju 2014 stwierdzono nieznaczne 
przekroczenie tej normy 52 μg/l, jednak w czerwcu 2016 
zawartość manganu wzrosła do 121 μg/l. W badanej 
próbce z roku 2016 wykryto również przekroczenie 
dopuszczalnej zawartości żelaza. Inne parametry mieściły 
się w dopuszczalnym zakresie.  

PUNKT POBORU WODY — BEDLNO – ORŁÓW 

The questioned parameter of the water intake in 
Dąbrowice, was the high amount of manganese contained 
in the Jurassic spring. In May 2014 a slight exceedance of 
this standard of 52 μg/l was detected, but in June 2016 
the manganese content increased to 121 μg/l. An 
exceedance of the allowable iron content was also 
detected in the 2016 sample. Other parameters were 
within the acceptable range.  

WATER INTAKE POINT - BEDLNO - ORŁÓW  

Fig. 11 Ammonium ion (ammonia) concentration [mg/l] at the water intake point, September 2015, June 2017. 

Rys. 11 Stężenie jonu amonowego (amoniaku) [mg/l] w punkcie poboru wody, wrzesień 2015 r., czerwcem 2017 r. 

W latach 2015 i 2016 zawartość jonu 
amonowego przekroczyła dopuszczalne wartości, o 0,249 
mg/l we wrześniu 2015 r., a w listopadzie 2016 r. o 121 
mg/l. Ostatnie badanie wykazało zmniejszenie zawartości 
amoniaku do wartości 0,162 mg/l.  

Zawartość manganu w próbce gwałtownie 
wzrosła w próbce z września 2015 roku i wynosiła 84 
μg/l przekraczając dopuszczalną granicę 50 μg/l 
wyznaczaną przez normy dotyczące wody przeznaczonej 
do spożycia.  

In 2015 and 2016, the ammonium ion content 
exceeded the limit values, by 0.249 mg/l in September 
2015 and by 121 mg/l in November 2016. The most 
recent test showed a reduction in the ammonia content to 
a value of 0.162 mg/l.  

The manganese content in the sample increased 
sharply in the September 2015 sample and was 84 μg/l 
exceeding the permissible limit of 50 μg/l set by the 
drinking water standards.  

Fig. 12 Manganese content [μg/l] at the water intake point in September 2015, June 2017. 

Rys. 12 Zawartość manganu [μg/l] w punkcie poboru wody wrzesień 2015 r., czerwcem 2017 r. 
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PUNKT POBORU WODY — BEDLNO – PNIEWO WATER INTAKE POINT - BEDLNO - PNIEWO  

Fig. 13 Chloride concentration [mg/l] at the water intake point September 2015, May 2017. 

Rys. 13 Stężenie chlorków [mg/l] w punkcie poboru wody wrzesień 2015 r., maj 2017 r. 

We wrześniu 2015 w punkcie poboru wody 
Pniewo, gmina Bedlno, zostało ujawnione znaczne 
przekroczenie stężenia chlorków, które było większe  
o 48 % niż  dopuszczalna norma.  W listopadzie 2016 
zawartość chlorków wróciła do normy, ale w roku 
następnym ponownie została nieznacznie przekroczona. 
W maju 2017 roku wynosiła 253 mg/l w stosunk do 250 
mg/l dopuszczanych. 

In September 2015, a significant exceedance of 
chloride concentration was revealed at the water intake 
point Pniewo, Bedlno municipality, which was 48% 
higher than the permissible standard.  In November 2016, 
the chloride content returned to normal, but was again 
slightly exceeded the following year. In May 2017 it was 
253 mg/l compared to 250 mg/l allowed. 

Fig. 14 Manganese concentration [μg/l] at the water intake point Pniewo - Bedlno commune, September 2015, May 2017. 

Rys. 14 Stężenie manganu [μg/l] w punkcie poboru wody Pniewo – gmina Bedlno, wrzesień 2015 r., maj 2017 r. 
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Fig. 15 Sodium concentration [mg/l] at the water intake point September 2015, May 2017. 

Rys. 15 Stężenie sodu [mg/l] w punkcie poboru wody wrzesień 2015 r., maj 2017 r. 

W próbkach pobranych w 2015 roku wykryto 
również nadmiar jonów manganu wynoszący 90 μg/l 
przekraczający o 40 μg/l dopuszczalną wartość tego 
pierwiastka, przedstawia to wykres 43. W tych samych 
próbkach pojawiły się jony sodowe w wysokości 
224 mg/l przekraczające o 12% przewidzianą normę.  
W roku 2016 próbka wody nie wykazała przekroczenia 
dopuszczalnych norm zawartości manganu, a stężenie soli 
sodu spadło do 2,5%.  

Próbki pobrane w maju 2017 r. nie zawierają już 
żadnych przekroczeń wartości normatywnych. 

PUNKT POBORU WODY — BEDLNO – GŁUCHÓW 

An excess of manganese ions of 90 μg/l 
exceeding the permissible value of this element by 40 μg/l 
was also detected in the samples collected in 2015, this is 
shown in Figure 43. Sodium ions of 224 mg/l exceeding 
the prescribed standard by 12% appeared in the same 
samples. In 2016, the water sample did not show any 
exceedance of the permissible manganese standards and 
the concentration of sodium salts dropped to 2.5%.  

Samples taken in May 2017 no longer contain 
any exceedances of the normative values. 

WATER INTAKE POINT - BEDLNO - GŁUCHÓW  

Fig. 16 Manganese concentration [μg/l] at the water intake point in the period September 2015 – May 2016. 

Rys. 16 Stężenie manganu [μg/l] w punkcie poboru w okresie wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 
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Kwestionowane parametry żródła znajdującego 
się w Głuchowie, gmina Bedlno, to zawartość jonów 
manganu i żelaza. Badania próbek wody z września 2015 
roku wykazały bardzo dużą zawartość jonów manganu na 
poziomie 187 μg/l, gdzie norma przewiduje jedynie 
50 μg/l. Również została przekroczona norma jonów 
żelaza o 15 μg/l w stosunku do normy wynoszącej 200 
μg/l.  

W roku 2016 zawartości jonów manganu  
i żelazu mieściła się w przewidzianej normie. Badania 
próbek z maja 2017 ponownie wykazały przekroczenie 
norm. Ilość jonów manganu była większa o 101%  
w stosunku do normy, a żelaza wzrosła nieznacznie 
ponad przewidzianą normę, jedynie o 0,5%.  

The parameters of concern of the source located 
in Głuchów, Bedlno municipality, are the content of 
manganese and iron ions. Testing of water samples from 
September 2015 showed a very high content of 
manganese ions at 187 μg/l, where the standard 
stipulates only 50 μg/l. Also the iron ion standard was 
exceeded by 15 μg/l against the standard of 200 μg/l.  

In 2016, manganese and iron ion contents were 
within the prescribed standard. Testing of the May 2017 
samples again showed that the standards were exceeded. 
The amount of manganese ions was 101% higher than the 
standard , and iron increased slightly above the 
prescribed standard, only by 0.5%.  

Fig. 17 Iron concentration [μg/l] at the sampling point during the period September 2015 – May 2016. 

Rys. 17 Stężenie żelaza [μg/l] w punkcie poboru w okresie wrzesień 2015 r. – maj 2016 r. 

PUNKT POBORU WODY — OPORÓW WATER INTAKE POINT — OPORÓW 

Fig. 18 Manganese content [μg/l] in samples taken between September 2014, and June 2016, at the water intake point. 

Rys. 18 Zawartość manganu [μg/l] w próbkach pobieranych między wrześniem 2014, a czerwcem 2016 r., w punkcie poboru wody. 
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W latach 2014–2015 w punkcie poboru wody  
w Oporowie nie wykryto żadnych przekroczeń norm 
jakości wody. W czerwcu 2016 zanotowano 
przekroczenie zawartości manganu na poziomie 22%.  
W badanej próbce znajdowało się 61 μg/l manganu.  

PUNKT POBORU WODY — OSTROWY – GROCHÓW 

Between 2014 and 2015, no exceedances of 
water quality standards  were detected at the water 
intake point in Oporów. In June 2016 a manganese 
exceedance of 22% was recorded. The sample tested 
contained 61 μg/l of manganese. 

WATER INTAKE POINT — OSTROWY – GROCHÓW 

Fig. 19 Nitrite concentration[mg/l] at the water intake point, March 2015 - April 2017. 

Rys. 19 Stężenie azotynów[mg/l] w punkcie poboru wody, marzec 2015 r. – kwiecień 2017 r. 

Fig. 20 Manganese concentration [μg/l] at the water intake point March 2015 – April 2017. 

Rys. 20 Stężenie manganu [μg/l] w punkcie poboru wody marzec 2015 r. – kwiecień 2017 r. 

W marcu 2015 roku w próbce wody pobranej  
w punkcie poboru Grochów, gmina Nowe Ostrowy, 
stwierdzono podwyższoną zawartość azotynów. 
Dopuszczalna wielkość 0,5 mg/l została przekroczona  
o 328% i wynosiła 2,14 mg/l. W tej samej próbce stężenie 
manganu zostało nieznacznie przekroczone – 2%  
i wynosiło 51 μg/l. Badanie w styczniu 2016 roku 
azotynów i manganu mieściło się w zakresie normy. 
Kwietniowe badanie z roku 2017 również nie wykazało 
żadnych anomalii.  

PUNKT POBORU WODY — OSTROWY – IMIELNO 

In March 2015, an elevated nitrite content was 
found in a water sample taken at the Grochów intake 
point, municipality of Nowe Ostrowy. The permissible 
value of 0.5 mg/l was exceeded by 328% and amounted 
to 2.14 mg/l. In the same sample the concentration of 
manganese was slightly exceeded – by 2% and amounted 
to 51 μg/l. The January 2016 survey of nitrite and 
manganese was within the normal range. The April 2017 
survey also showed no anomalies.  

WATER INTAKE POINT – OSTROWY – IMIELNO 
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Fig. 21 Manganese concentration [μg/l] at the water intake point March 2015 – April 2017. 

Rys. 21 Stężenie manganu [μg/l] w punkcie poboru wody marzec 2015 r. – kwiecień 2017 r. 

Badania wody w miejscowości Imielno, gmina 
Nowe Ostrowy w marcu 2015 roku i styczniu 2016 roku 
wykazały przekroczenie dopuszczalnej zawartości 
manganu w ujęciu. W roku 2015 zawartość manganu była 
większa o 216% a rok później uległa zmniejszeniu  
i wyniosła już tylko 26% dopuszczalnej wartości.  
W kwietniu 2017 roku zawartość manganu wynosiła 36 
μg/l co jest wartością po niżej wartości normatywnej. 

PUNKT POBORU WODY — STRZELCE – MUCHNICE 

The testing of water in the village of Imielno, 
Nowe Ostrowy municipality in March 2015 and January 
2016 showed that the permissible content of manganese 
in the intake was exceeded. In 2015 the manganese 
content was 216% higher and one year later it decreased 
and was only 26% of the permissible value. In April 2017 
the manganese content was 36 μg/l which is a value after 
the lower normative value. 

WATER INTAKE POINT — STRZELCE – MUCHNICE 

Fig. 22 Manganese concentration [μg/l] at the water intake point, December 2014, February 2016. 

Rys. 22 Stężenie mangan [μg/l] w punkcie poboru wody, grudzień 2014 r., luty 2016 r. 
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Fig. 23 Iron concentration [μg/l] at the water intake point December 2014, February 2016. 

Rys. 23 Stężenie żelaza [μg/l] w punkcie poboru wody grudzień 2014 r., luty 2016 r. 

Jedyne przekroczenie norm miało zostało 
wykryte w próbkach pobranych do badania w grudniu 
2014 roku. Ilość manganu była wyższa o 75 μg/l od 
dopuszczalnej wartości wynoszącej 50 μg/l. Jony żelaza 
przekroczyły dopuszczalną wartość 200 μg/l, jaka może 
znajdować się w wodzie dopuszczonej do spożycia o 14 
μg/l. 

PUNKT POBORU WODY — STRZELCE – KLONOWIEC 

The only exceedance of the standards was 
detected in samples collected for testing in December 
2014. The amount of manganese was 75 μg/l higher than 
the permitted value of 50 μg/l. Iron ions exceeded the 
limit of 200 μg/l that can be found in water permitted for 
consumption by 14 μg/l. 

WATER INTAKE POINT — STRZELCE – KLONOWIEC 

Fig. 24 Iron concentration [μg/l] at the water intake point, December 2014-February 2016. 

Rys. 24 Stężenie żelaza [μg/l] w punkcie poboru wody, grudzień 2014 r.– luty 2016 r. 
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Fig. 25 Manganese concentration [μg/l] at the water intake point December 2014 – February 2016. 

Rys. 25 Stężenie mangan [μg/l] w punkcie poboru wody grudzień 2014 r.– luty 2016 r. 

Wśród kwestionowanych parametrów w tym 
punkcie poboru jakimi są barwa, mętność, jon amonowy, 
żelazo, mangan w roku 2014 wystąpiło przekroczenie 
parametru stężenia żelaza. Wartość normatywna tego 
parametru została przekroczona o 53%. W listopadzie 
2015 r. parametr stężenia żelaza utrzymany był  
w normie. Wystąpiło natomiast przekroczenie parametru 
stężenia manganu o 8 μg/l. W 2016 r. w punkcie poboru 
wody Klonowiec nie stwierdzono przekroczeń 
parametrów wody zdatnej do spożycia. 

W pozostałych punktach poboru wody  
w badanym okresie nie stwierdzono przekroczeń 
wartości referencyjnych dla badanych parametrów. 

DYSKUSJA 

Wszystkie analizowane punkty poboru wody 
ujmowały ją z wód podziemnych, które stanowią około 
70% źródeł zaopatrzenia ludności powiatu kutnowskiego 
w wodę. 

Zasoby wód głębinowych pochodzą z warstw:  
 jurajskiej, 
 mioceńskiejnowej, 
 trzeciorzędowej, 
 czwartorzędowej. 

Among the questioned parameters at this intake 
point, which are colour, turbidity, ammonium ion, iron, 
manganese, the parameter of iron concentration was 
exceeded in 2014. The normative value of this parameter 
was exceeded by 53%. In November 2015, the iron 
concentration parameter was maintained within the 
norm. However, there was an exceedance of the 
manganese concentration parameter by 8 μg/l. In 2016, 
no exceedances of the parameters of water fit for 
consumption were found at the Klonowiec water intake 
point.  

In the remaining water abstraction points during 
the study period, no exceedances of the reference values 
for the studied parameters were found. 

DISCUSSION  

All analysed water intake points extracted water 
from groundwater, which constitutes about 70% of water 
supply sources for the population of Kutno District. 

Deep water resources come from the following 
strata:  

 Jurassic, 
 Miocene, 
 Tertiary, 
 Quaternary. 

Tab. 1 

Average, minimum and permissible values of water quality parameters. 

Średnie, minimalne oraz dopuszczalne wartości parametrów jakości wody. 

Feature 

Parameter 
x

Variation 
coefficient (V) 
[%] 

Min. Max. 
Normative 
value 
[mg/l]. 

Number of 
exceedanc
es 

pH 7,51 3 7,1 7,8 6,5÷9,5 - — 
Ammonium ion 0,14 100 0,06 0,77 0,5 4 
Nitrites (III) 0,07 373,4 0,02 2,14 0,5 1 
Chlorides 41,29 148,5 7,0 370 250 2 
Manganese 0,039 97,4 0,018 0,199 0,05 16 
Iron 0,100 83,6 0,05 0,441 0,200 10 
Sodium 32,76 139,2 10 224 200 2 

Source: own elaboration. 
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Średnie minimalne oraz maksymalne wartości 
parametrów jakości wody dostarczanej przez wodociągi 
powiatu kutnowskiego zostały przedstawione w tabeli 14. 

Najmniejszym zróżnicowaniem charakteryzował 
się odczyn pH wody V = 3%. Największą zmienność 
wykazał parametr zawartości azotynów (III) i wynosił 
V = 373% . Zawartość jonu amonowego (V = 100%) 
chlorków (V = 148,5%) i sodu (V = 139,2%) wykazywały 
dużą zmienność. W granicach umiarkowanej zmienności 
było występowanie żelaza (V = 83,6%) i manganu 
(V = 97,4%). 

Zwiększoną zawartość manganu stwierdzono  
w 16 przypadkach, żelaza zaś w 10 przypadkach. Jon 
amonowy, chlorki i sód stwierdzono w dwóch 
przypadkach, a zwiększona ilość azotynów 
udokumentowana została jeden raz.  

Average minimum and maximum values of 
water quality parameters delivered by water supply 
systems of Kutno District are presented in Table 14. 

The lowest variation was found in the pH value 
of V = 3%. The highest variation was found in the nitrite 
(III) content, which was V = 373% . The ammonium ion  
(V = 100%) chloride (V = 148.5%) and sodium  
(V = 139.2%) contents showed high variability. Within 
moderate variability was the occurrence of iron  
(V = 83.6%) and manganese (V = 97.4%). 

Increased manganese was found in 16 cases and 
iron in 10 cases. Ammonium ion, chloride and sodium 
were found in two cases and increased nitrite was 
documented on one occasion.  

Fig. 26 Exceedences of manganese in Kutno district. Source: own elaboration. 
1. Kutno, 2. Kutno – PKP, 3. Kutno – Żurawieniec, 4. Kutno – Strzegocin, 5. Krośniewice, 6. Krośniewice – Nowe, 7. Żychlin, 8. Dąbrowice, 9. Dąbrowice –
Baby, 10. Bedlno – Orłów, 11. Bedlno – Pniewo, 12. Bedlno – Głuchów, 13. Oporów, 14. Oporów – Kurów, 15. Łanięta – Anielin, 16. Ostrowy, 17. Ostrowy 
– Grochów, 18. Ostrowy – Imielno, 19. Strzelce, 20. Strzelce – Muchnice, 21. Strzelce – Klonowiec, 22. Krzyżanów.

manganese (Mn) 

Rys. 26. Występowanie przekroczeń manganu na terenie powiatu kutnowskiego.Źródło: opracowanie własne 
1. Kutno, 2. Kutno – PKP, 3. Kutno – Żurawieniec, 4. Kutno – Strzegocin, 5. Krośniewice, 6. Krośniewice – Nowe, 7. Żychlin, 8. Dąbrowice, 9. Dąbrowice – Baby, 10. Bedlno – Orłów, 
11. Bedlno – Pniewo, 12. Bedlno – Głuchów, 13. Oporów, 14. Oporów – Kurów, 15. Łanięta – Anielin, 16. Ostrowy, 17. Ostrowy – Grochów, 18. Ostrowy – Imielno, 19. Strzelce,
20. Strzelce – Muchnice, 21. Strzelce – Klonowiec, 22. Krzyżanów. 

mangan (Mn) 

Na kontrolowane 22 ujęcia wody pitnej powiatu 
kutnowskiego w 13 stwierdzono przekroczenia 
zawartości manganu. 

Out of 22 controlled drinking water intakes of 
the Kutno district, exceedances of manganese contents 
were found in 13.  
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Tab. 1 

Exceedances of manganese in the area of Kutno district in 2014-2017. 

Przekroczenia manganu na terenie powiatu kutnowskiego w latach 2014–2017. 

Source: own elaboration. 

Fig. 27 Occurrence of iron exceedences in the area of Kutno district. Source: own elaboration. 
1. Kutno, 2. Kutno – PKP, 3. Kutno – Żurawieniec, 4. Kutno – Strzegocin, 5. Krośniewice, 6. Krośniewice – Nowe, 7. Żychlin, 8. Dąbrowice, 9. Dąbrowice –
Baby, 10. Bedlno – Orłów, 11. Bedlno – Pniewo, 12. Bedlno – Głuchów, 13. Oporów, 14. Oporów – Kurów, 15. Łanięta – Anielin, 16. Ostrowy, 17. Ostrowy 
– Grochów, 18. Ostrowy – Imielno, 19. Strzelce, 20. Strzelce – Muchnice, 21. Strzelce – Klonowiec, 22. Krzyżanów.

iron (Fe) 

Rys. 27 Występowanie przekroczeń żelaza na terenie powiatu kutnowskiego.Źródło: opracowanie własne. 
1. Kutno, 2. Kutno – PKP, 3. Kutno – Żurawieniec, 4. Kutno – Strzegocin, 5. Krośniewice, 6. Krośniewice – Nowe, 7. Żychlin, 8. Dąbrowice, 9. Dąbrowice –
Baby, 10. Bedlno – Orłów, 11. Bedlno – Pniewo, 12. Bedlno – Głuchów, 13. Oporów, 14. Oporów – Kurów, 15. Łanięta – Anielin, 16. Ostrowy, 17. Ostrowy 
– Grochów, 18. Ostrowy – Imielno, 19. Strzelce, 20. Strzelce – Muchnice, 21. Strzelce – Klonowiec, 22. Krzyżanów.

żelazo (Fe) 

Na przeprowadzane 73 kontrole w 22 punktach 
poboru wody stwierdzono 10 przekroczeń norm 
zawartości żelaza w 8 stacjach poboru wody. 

Out of 73 inspections carried out at 22 water 
abstraction points, 10 exceedances of iron standards were 
found at 8 water abstraction stations. 
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Town Aquifer 
Number of exceedances in the reference period 

2014 2015 2016 2017 Total 
1 Kutno jurassic — — — 1 1 
4 Kutno - Strzegocin tertiary — — 1 — 1 
5 Krosniewice tertiary — 1 — — 1 
6 Krosniewice - New tertiary — 1 — — 1 
8 Dąbrowice jurassic 1 — 1 — 2 

10 Bedlno - Orłów jurassic — 1 — — 1 
11 Bedlno - Pniewo jurassic — 1 — — 1 
12 Bedlno - Głuchów jurassic — 1 — 1 2 
13 Oporów quaternary — 1 — 1 
17 Ostrowy - Grochów quaternary — 1 — — 1 
18 Ostrowy - Imielno quaternary — 1 1 2 
20 Strzelce - Muchnice quaternary 1 — —  — 1 
21 Strzelce - Maplewood quaternary — 1 —  — 1 
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Tab. 3 

Exceedances of iron on the territory of Kutno district in 2014-2017. 

Przekroczenia żelaza na terenie powiatu kutnowskiego w latach 2014–2017. 

Source: own elaboration. 

Fig. 28 Exceedances of manganese and iron norms. Source: own elaboration. 
1. Kutno, 2. Kutno – PKP, 3. Kutno – Żurawieniec, 4. Kutno – Strzegocin, 5. Krośniewice, 6. Krośniewice – Nowe, 7. Żychlin, 8. Dąbrowice, 9. Dąbrowice – 
Baby, 10. Bedlno – Orłów, 11. Bedlno – Pniewo, 12. Bedlno – Głuchów, 13. Oporów, 14. Oporów – Kurów, 15. Łanięta – Anielin, 16. Ostrowy, 17. Ostrowy 
– Grochów, 18. Ostrowy – Imielno, 19. Strzelce, 20. Strzelce – Muchnice, 21. Strzelce – Klonowiec, 22. Krzyżanów.

manganese (Mn) 

iron (Fe) 

Rys. 28 Przekroczenia norm manganu i żelaza. Źródło: opracowanie własne. 
1. Kutno, 2. Kutno – PKP, 3. Kutno – Żurawieniec, 4. Kutno – Strzegocin, 5. Krośniewice, 6. Krośniewice – Nowe, 7. Żychlin, 8. Dąbrowice, 9. Dąbrowice – 
Baby, 10. Bedlno – Orłów, 11. Bedlno – Pniewo, 12. Bedlno – Głuchów, 13. Oporów, 14. Oporów – Kurów, 15. Łanięta – Anielin, 16. Ostrowy, 17. Ostrowy 
– Grochów, 18. Ostrowy – Imielno, 19. Strzelce, 20. Strzelce – Muchnice, 21. Strzelce – Klonowiec, 22. Krzyżanów.

mangan (Mn) 

żelazo (Fe) 
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) Town Aquifer 
Number of exceedances in the reference period 

2014 2015 2016 2017 Total 

2 Kutno - PKP jurassic 1 1 — — 2 

5 Krosniewice tertiary  — 1 — — 1 

7 Żychlin tertiary  — — — 1 1 

8 Dąbrowice jurassic  — — 1 — 1 

12 Bedlno - Głuchów jurassic  — 1 — 1 2 

20 Strzelce - Muchnice quaternary 1 — — — 1 

21 Strzelce - Maplewood quaternary 1 — — — 1 

22 Krzyżanów quaternary  — — — 1 1 
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Żelazo i mangan występują w wodach 
podziemnych w niewielkiej ilości, nieco większa ich 
zawartość występuje w utworach czwartorzędowych  
w postaci wodorowęglanu żelazawego Fe(HCO3)2 lub 
manganu Mn(HCO3)2 oraz w postaci łatwo 
rozpuszczalnych siarczanów FeSO4 i FeSO4 [1].  

Na terenie powiatu kutnowskiego występowanie 
manganu i żelaza w wodach głębinowych jest związane  
z utworami czwartorzędowymi. Wszystkie miejsca 
poboru to utwory czwartorzędowe, lub wcześniejsze 
trzeciorzędowe i jurajskie na podłożu piaszczystym  
o dużej przenikalności. 

Nieduże ilości, rzędu dziesiętnych mg/dm3, 
powodują zmianę smaku wody (smak atramentu). 
Obecność w wodzie jonów żelazawych Fe2+ stwarza 
sprzyjające warunki do rozwoju bakterii żelazistych.  
W przewodach wodociągowych tworzy się szlamisty 
osad, który z czasem twardnieje, zmniejszając czynną 
powierzchnię przepływu aż do całkowitego zatkania rur 
[1]. 

Iron and manganese are present in groundwater 
in small amounts, with slightly higher contents in 
Quaternary formations in the form of ferrous bicarbonate 
Fe(HCO3)2 or manganese Mn(HCO3)2 and in the form of 
easily soluble sulphates FeSO4 and FeSO4 [1]. 

In the Kutno district the occurrence of 
manganese and iron in deep waters is related to 
Quaternary formations. All abstraction sites are 
Quaternary formations, or earlier Tertiary and Jurassic 
formations on sandy substrate with high permeability. 

Small quantities, of the order of tenths of 
mg/dm3, cause a change in the taste of water (ink taste). 
The presence of ferrous ions Fe2+ in water creates 
favourable conditions for the growth of ferric bacteria.  
A sludgy deposit forms in water pipes, which hardens 
over time, reducing the active flow area until the pipes are 
completely clogged [1]. 

Fig. 29 Occurrence of exceedences of ammonium ion, chlorides, sodium and nitrites in the Kutno district. Source: own elaboration. 
1. Kutno, 2. Kutno – PKP, 3. Kutno – Żurawieniec, 4. Kutno – Strzegocin, 5. Krośniewice, 6. Krośniewice – Nowe, 7. Żychlin, 8. Dąbrowice, 9. Dąbrowice – 
Baby, 10. Bedlno – Orłów, 11. Bedlno – Pniewo, 12. Bedlno – Głuchów, 13. Oporów, 14. Oporów – Kurów, 15. Łanięta – Anielin, 16. Ostrowy, 17. Ostrowy 
– Grochów, 18. Ostrowy – Imielno, 19. Strzelce, 20. Strzelce – Muchnice, 21. Strzelce – Klonowiec, 22. Krzyżanów.

ammonium ion (NH4+) 

chlorides (Cl-) 

sodium (Na+) 

nitrites (NO2-) 

Rys. 29 Występowanie przekroczeń jonu amonowego, chlorków, sodu i azotynów na terenie powiatu kutnowskiego. Źródło: opracowanie własne. 
1. Kutno, 2. Kutno – PKP, 3. Kutno – Żurawieniec, 4. Kutno – Strzegocin, 5. Krośniewice, 6. Krośniewice – Nowe, 7. Żychlin, 8. Dąbrowice, 9. Dąbrowice –
Baby, 10. Bedlno – Orłów, 11. Bedlno – Pniewo, 12. Bedlno – Głuchów, 13. Oporów, 14. Oporów – Kurów, 15. Łanięta – Anielin, 16. Ostrowy, 17. Ostrowy 
– Grochów, 18. Ostrowy – Imielno, 19. Strzelce, 20. Strzelce – Muchnice, 21. Strzelce – Klonowiec, 22. Krzyżanów.
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Tab. 4 

Exceedences of ammonium ion, chlorides, sodium and nitrites in Kutno district in 2014-2017. 

Przekroczenia jonu amonowego, chlorków, sodu i azotynów na terenie powiatu kutnowskiego w latach 2014–2017. 

Source: own elaboration. 

Związki azotowe występują przeważnie  
w postaci jonów amonowych NH4+, jonów azotynowych 
NO2− i azotanowych NO3−. Większe ich ilości, rzędu kilku 
lub kilkunastu mg/dm3, występują w niektórych wodach 
płytkich, do których mogą dostać się ze źródeł 
powierzchniowego zanieczyszczenia. Wskutek rozkładu 
substancji białkowych powstaje, przy współudziale 
bakterii gnilnych, amoniak (w ściekach fekalnych  
i przemysłowych, gazowni, koksowni, fabryk 
chemicznych). Amoniak utlenia się przy współudziale 
bakterii nitryfikacyjnych na azotyny, te z kolei na azotany. 
W związku z tym wzajemny stosunek amoniaku, 
azotynów i azotanów jest ważnym wskaźnikiem jej 
zanieczyszczenia. Amoniak lub jon amonowy NH4+ 
głębokich wód towarzyszy złożom gazu ziemnego i ropy 
naftowej, w związku z czym może być cennym 
wskaźnikiem hydrogeochemicznym przy poszukiwaniu 
złóż ropy naftowej [2]. Obecność amoniaku w wodzie 
płytkiej wskazuje na świeże źródło zanieczyszczenia, 
równoczesna zaś obecność amoniaku, azotynów  
i azotanów wskazuje, że woda jest od długiego czasu 
zanieczyszczana. W warunkach beztlenowych azotany  
i azotyny przy udziale bakterii denitryfikacyjnych 
redukowane są do formy gazowej N2 [2]. 

Wystąpienie jonu amonowego w ujęciach wody 
Kutno–PKP i Bedlno–Orłów w latach 2014÷2016 mogło 
być spowodowane katastrofą ekologiczną. Na początku 
roku 2014 miała miejsce awaria oczyszczalni ścieków  
w Kutnie, co spowodowała przedostanie się dużych ilości 
nie oczyszczonych odpadów organicznych. Ścieki te były 
powodem zaniku życia biologicznego rzek Ochnia i Bzura. 
Punkt poboru wody Kutno–PKP znajduje się niedaleko 
koryta rzeki Ochnia. Przekroczenie norm jonu 
amonowego nastąpiło w tym ujęciu w niedługim czasie po 
skażeniu. Badania stanu wody w punkcie Bedlno–Orłów 
w roku następnym wykazały również przekroczenie 
wskaźnika jonu amonowego. Powrót ekosystemu rzek 
Ochni i Bzury w roku 2016 do normy spowodował zanik 
występowania przekroczeń jonu amonowego w ujęciach 
wody pitnej Kutno–PKP i Bedlno–Orłów. 

Wystąpienie znacznego wzrostu azotynów  
w ujęciu wody Ostrowy–Grochów w marcu 2015 r. 
najprawdopodobniej było też następstwem awarii 
oczyszczalni w Kutnie. Rzeczka Głogowianka, która ma 
swoje źródła w okolicach miejscowości Grochów i jest 
dopływem rzeki Ochni, będącej w tym okresie źródłem  

Nitrogen compounds occur mostly in the form of 
ammonium ions NH4+, nitrite ions NO2- and nitrate ions 
NO3-. Larger quantities, of the order of a few or several 
mg/dm3, are found in some shallow waters which can be 
reached from surface pollution sources. The 
decomposition of proteinaceous substances results in the 
formation of ammonia (in faecal and industrial effluents, 
gasworks, coking plants, chemical factories) in 
cooperation with putrefactive bacteria. The ammonia is 
oxidised by nitrifying bacteria to nitrite, which is then 
converted to nitrate. The mutual ratio of ammonia, nitrite 
and nitrate is therefore an important indicator of its 
pollution. Ammonia or the ammonium ion NH4+ of deep 
waters accompanies natural gas and oil deposits and can 
therefore be a valuable hydrogeochemical indicator in oil 
exploration [2]. The presence of ammonia in shallow 
water indicates a fresh source of pollution, while the 
simultaneous presence of ammonia, nitrite and nitrate 
indicates that the water has been polluted for a long time. 
Under anaerobic conditions, nitrates and nitrites are 
reduced to the gaseous form N2 with the participation of 
denitrifying bacteria [2]. 

The occurrence of ammonium ion in the water 
intakes of Kutno-PKP and Bedlno-Orłów in 2014÷2016 
may have been caused by an environmental disaster. At 
the beginning of 2014, there was a failure of the sewage 
treatment plant in Kutno, which resulted in the ingress of 
large quantities of untreated organic waste. This waste 
water was the reason for the disappearance of biological 
life in the rivers Ochnia and Bzura. The Kutno-PKP water 
intake point is located near the Ochnia riverbed. 
Exceeding of ammonium ion standards occurred in this 
intake shortly after contamination. The examination of 
the state of water in the Bedlno-Orłów point in the 
following year also showed exceedence of the ammonium 
ion indicator. The return of the ecosystem of the Ochnia 
and Bzura rivers to normal in 2016 resulted in the 
disappearance of the occurrence of exceedances of the 
ammonium ion in the drinking water intakes Kutno-PKP 
and Bedlno-Orłów. 

The occurrence of a significant increase in 
nitrites in the Ostrowy-Grochów water intake in March 
2015 was also most likely a consequence of the failure of 
the treatment plant in Kutno. The Głogowianka River, 
which has its sources near Grochów and is a tributary of 
the Ochnia River, which was a source of organic waste  
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Town Aquifer 
Number of exceedances in the reference period 

2014 2015 2016 2017 Total 

2 Kutno - PKP jurassic 1 1 — — 2 

10 Bedlno - Orłów jurassic — 1 1 — 2 

11 Bedlno - Pniewo jurassic — 2 1 1 4 

17 Ostrowy - Grochów quaternary — 1 — — 1 
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skażenia odpadami organicznymi.  
Jon chlorkowy należy do najbardziej 

rozpowszechnionych, towarzyszy jonom sodu i potasu, 
wywołując zasolenie wód. Wpływa ujemnie na smak  
i zapach wody. W wodach pitnych zawartość jonu 
chlorkowego nie może przekraczać 250 mg Cl–/dm3, 
obecność wolnego chloru dopuszczalna jest tylko w razie 
chlorowania wody w ilości 0,3–0,5 mg Cl2/dm3 [3]. 

Występowanie zwiększonej ilości jonu 
sodowego i chlorkowego w ujęciu wody Bedlno–Pniewo 
w latach 2015÷2017 mogło być spowodowane 
składowaniem w tej okolicy znacznych ilości soli 
drogowej niewłaściwie zabezpieczonej przed warunkami 
atmosferycznymi. Obecnie prowadzone są prace nad 
nowym odwiertem dla Stacji Poboru Wody  
w miejscowości Bedlno–Pniewo. 

contamination during this period.  
The chloride ion is one of the most common, 

accompanying the sodium and potassium ions and 
causing the salinity of water. It negatively influences the 
taste and smell of water. In drinking water, the content of 
chloride ion must not exceed 250 mg Cl-/dm3, the 
presence of free chlorine is allowed only if the water is 
chlorinated at 0.3-0.5 mg Cl2/dm3 [3].  

The occurrence of increased amounts of sodium 
and chloride ion in the Bedlno-Pniewo water intake in 
2015÷2017 may have been caused by the storage in this 
area of large amounts of road salt improperly protected 
against weather conditions. Currently, work is being 
carried out on a new borehole for the Water Intake 
Station in Bedlno-Pniewo. 

. 
Fig. 30 Location of all exceedances in the Kutno district. Source: own elaboration. 
1. Kutno, 2. Kutno – PKP, 3. Kutno – Żurawieniec, 4. Kutno – Strzegocin, 5. Krośniewice, 6. Krośniewice – Nowe, 7. Żychlin, 8. Dąbrowice, 9. Dąbrowice –
Baby, 10. Bedlno – Orłów, 11. Bedlno – Pniewo, 12. Bedlno – Głuchów, 13. Oporów, 14. Oporów – Kurów, 15. Łanięta – Anielin, 16. Ostrowy, 17. Ostrowy 
– Grochów, 18. Ostrowy – Imielno, 19. Strzelce, 20. Strzelce – Muchnice, 21. Strzelce – Klonowiec, 22. Krzyżanów.
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chlorides (Cl-) 

sodium (Na+) 
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Rys. 30 Usytuowanie wszystkich przekroczeń na terenie powiatu kutnowskiego.Źródło: opracowanie własne. 
1. Kutno, 2. Kutno – PKP, 3. Kutno – Żurawieniec, 4. Kutno – Strzegocin, 5. Krośniewice, 6. Krośniewice – Nowe, 7. Żychlin, 8. Dąbrowice, 9. Dąbrowice – 
Baby, 10. Bedlno – Orłów, 11. Bedlno – Pniewo, 12. Bedlno – Głuchów, 13. Oporów, 14. Oporów – Kurów, 15. Łanięta – Anielin, 16. Ostrowy, 17. Ostrowy 
– Grochów, 18. Ostrowy – Imielno, 19. Strzelce, 20. Strzelce – Muchnice, 21. Strzelce – Klonowiec, 22. Krzyżanów.
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WNIOSKI 

 Zasoby wody pitnej dla miasta Kutna i powiatu 
kutnowskiego są wystarczające w stosunku do 
zapotrzebowania, posiadają duże zasoby wód 
podziemnych – głębinowych, i są bezpieczne 
pod względem chemicznym. 

 Wody do celów zaopatrzenia ludności spełniały 
wszystkie wymagania jakościowe i ilościowe 
dotyczące liczebności bakterii heterotoficznych, 
psychrofilnych i mezofilnych zawarte 
w Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

 Porównując wyniki badań fizykochemicznych 
z lat 2014÷2017 można stwierdzić iż jakość wód 
podziemnych w powiecie kutnowskim pozostaje
niezmienna. Występujące różnice są niewielkie 
i mogą wynikać z czynników takich jak 
zróżnicowanie okresu poboru próbek (zależność 
od pory roku, w którym próbki są pobierane). 

 Przekroczenie czasowe niektórych parametrów 
nie wpływają na zmianę stałości składu tych 
wód. 

 Na terenie powiatu kutnowskiego znajdują się 
ujęcia wód, które w analizowanym okresie, nie 
wykazywały żadnych przekroczeń norm 
normatywnych. 

CONCLUSIONS 

 Drinking water resources for the city of Kutno 
and the Kutno district are sufficient in relation 
to demand, have large underground water 
resources – deep water, and are chemically safe. 

 The water for supply to the population met all 
the qualitative and quantitative requirements 
for the abundance of heterotrophic, 
psychrophilic and mesophilic bacteria contained 
in the Ordinance of the Minister of Health.

 Comparing the results of physicochemical 
studies from 2014÷2017, it can be concluded 
that the quality of groundwater in the Kutno 
district remains unchanged. The differences that 
occur are small and may be due to factors such 
as variation in the period of sampling 
(dependence on the time of year when samples 
are taken). 

 Temporal exceedances of certain parameters do 
not alter the constancy of the composition of 
these waters. 

 There are water intakes in the Kutno district 
which in the analysed period did not show any 
exceedance of the normative standards. 
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MASS OCCURRENCES OF MILLIPEDES IN TIMES OF GLOBAL CLIMATE CHANGE 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

There had been recorded a rise in global average temperature by 1.5°C since pre-industrial times. It promotes the spread of diseases carried by vectors 
and mass occurrence of arthropods. Millipede can carry infectious agents, invade homes and farms, cause skin irritation in case of exposure to their 
excretions.The aim of the study was  to find information about mass appearances of millipedes and identify the places and periods where it happens. 
A systematic review of publications available in online scientific databases and the library of the Medical University of Lublin was performed. 
As many as 5 reports about mass occurrence of millipede were from Japan, 3 from Brazil, 3 from Australia 2 from Germany and Hungary, and single 
publications from Romania, Norway, Poland and Madagascar. In Japan the 8-year periodicity of millipede outbreaks was observed. Japan and Australia 
encounter problems at railway due to these organisms. In other countries they are nuisance to people when they enter their dwellings and pose a burden in 
farming and gardening therefore mechanical, chemical and biological methods of millipede control are tested. On the other hand millipede help in 
composting organic waste. In conclusion: global climate change is accompanied by an increase in frequency of mass occurrences of millipedes. 
Keywords: Arthropods, climate change, biology, millipedes. 

Od czasów przedindustrialnych odnotowano wzrost średniej temperatury na świecie o 1,5°C. Sprzyja to rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez 
wektory oraz masowemu występowaniu stawonogów. Krocionogi mogą przenosić czynniki zakaźne, atakować domy i gospodarstwa, powodować 
podrażnienia skóry w przypadku kontaktu z ich wydzielinami. Celem badań było znalezienie informacji o masowych pojawach krocionogów oraz 
identyfikacja miejsc i okresów, w których to się dzieje. Dokonano systematycznego przeglądu publikacji dostępnych w internetowych bazach naukowych  
i bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Aż 5 doniesień o masowym występowaniu krocionogi pochodziło z Japonii, 3 z Brazylii, 3 z Australii,  
2 z Niemiec i Węgier oraz pojedyncze publikacje z Rumunii, Norwegii, Polski i Madagaskaru. W Japonii zaobserwowano 8-letnią cykliczność masowego 
występowania krocionogów. Japonia i Australia mają problemy na kolei z powodu tych organizmów. W innych krajach są one uciążliwe dla ludzi, gdy 
wchodzą do ich mieszkań i stanowią obciążenie w rolnictwie i ogrodnictwie, dlatego testowane są mechaniczne, chemiczne i biologiczne metody 
zwalczania krocionogów. Z drugiej strony krocionogi pomagają w kompostowaniu odpadów organicznych. Podsumowując: globalnym zmianom klimatu 
towarzyszy wzrost częstotliwości masowych pojawów krocionogów. 
Słowa kluczowe: stawonogi; zmiana klimatu; biologia; krocionogi. 

Средняя глобальная температура повысилась на 1,5°C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Это способствует распространению 
трансмиссивных болезней и массовому появлению членистоногих. Многоножки могут передавать инфекционные заболевания, нападать на дома 
и хозяйства, вызывать раздражение кожи при контакте с их выделениями. Цель исследования состояла в том, чтобы найти информацию 
о массовых распространениях многоножек и выявить места и периоды, в которые это происходит. Проведен систематический обзор публикаций, 
доступных онлайн в научных базах и в библиотеке Люблинского медицинского университета. Целых 5 сообщений о массовом появлении 
многоножек поступало из Японии, 3 из Бразилии, 3 из Австралии, 2 из Германии и Венгрии, есть единичные публикации из Румынии, Норвегии, 
Польши и Мадагаскара. В Японии наблюдалась 8-летняя цикличность массового появления многоножек. В Японии и Австралии из-за этих 
организмов существуют проблемы на железной дороге. В других странах они досаждают людям, проникая в их жилища, являются проблемой 
в сельском хозяйстве и садоводстве, поэтому тестируются механические, химические и биологические методы борьбы с многоножками. С другой 
стороны, многоножки помогают компостировать органические отходы. Подводя итог: глобальное изменение климата сопровождается 
увеличением частоты массовых распространений многоножек. 
Ключевые слова: членистоногие; изменение климата; биология; многоножки. 
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Seit Beginn des vorindustriellen Zeitalters ist die globale Durchschnittstemperatur um 1,5 °C gestiegen. Dies begünstigt die Ausbreitung von durch 
Vektoren übertragenen Krankheiten und das massenhafte Auftreten von Arthropoden (Gliederfüßern). Tausendfüßer können Infektionserreger übertragen, 
Häuser und Bauernhöfe befallen und Hautreizungen verursachen, wenn die Haut mit ihren Ausscheidungen in Berührung kommen. Ziel dieser 
Untersuchung war es, Informationen über das massenhafte Auftreten von Gliederfüßern zu finden und die Orte und Zeiten zu ermitteln, an denen dies 
geschieht. Daher wurde eine systematische Überprüfung der in wissenschaftlichen Online-Datenbanken und in der Bibliothek der Medizinischen Universität 
Lublin verfügbaren Publikationen  vorgenommen. Gleich fünf Berichte über das massenhafte Auftreten von Arthropoden kamen aus Japan, drei aus 
Brasilien, drei aus Australien, zwei aus Deutschland und Ungarn und einzelne Veröffentlichungen aus Rumänien, Norwegen, Polen und Madagaskar. In 
Japan wurde ein 8-jähriges zyklisches Muster des massenhaften Auftretens von Gliederfüßern beobachtet. In Japan und Australien gibt es wegen dieser 
Organismen Probleme im Schienenverkehr. In anderen Ländern sind sie ein Ärgernis für die Menschen, wenn sie in ihre Behausungen eindringen, und 
eine Belastung für die Landwirtschaft und den Gartenbau, weshalb mechanische, chemische und biologische Methoden zur Bekämpfung von Gliederfüßern 
erprobt werden. Andererseits helfen Gliederfüßern bei der Kompostierung von organischen Abfällen. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der globale Klimawandel mit einer Zunahme der Häufigkeit des massenhaften Auftretens von Gliederfüßern 
einhergeht. 
Schlüsselwörter: Arthropoden; Klimawandel; Biologie; Gliederfüßern. 

Desde la época preindustrial se ha producido un aumento de 1,5 °C en la temperatura media del planeta. Esto ha favorecido la propagación de 
enfermedades transmitidas por vectores y la aparición masiva de artrópodos. Los júlidos pueden transmitir agentes infecciosos, infestar viviendas  
y granjas y provocar irritaciones en la piel al entrar en contacto con sus secreciones. El objetivo de este estudio fue encontrar información sobre 
apariciones masivas de júlidos e identificar los lugares y periodos en los que se producen. Se realizó una revisión sistemática de las publicaciones 
disponibles en las bases de datos científicas online y en la biblioteca de la Universidad Médica de Lublin. Encontramos hasta 5 informes sobre la aparición 
masiva de júlidos procedentes de Japón, 3 de Brasil, 3 de Australia, 2 de Alemania y Hungría, y publicaciones sueltas de Rumanía, Noruega, Polonia 
y Madagascar. En Japón se ha observado una ciclicidad de 8 años en la aparición masiva de júlidos. Japón y Australia tienen problemas en sus 
ferrocarriles por culpa de estos organismos. En otros países son una molestia para las personas cuando entran en sus viviendas y suponen una carga en 
la agricultura y la horticultura, por lo que se están probando métodos mecánicos, químicos y biológicos para controlarlos. Por otro lado, los júlidos ayudan 
a compostar los residuos orgánicos. Resumiendo: el cambio climático global viene acompañado de un aumento en la frecuencia de las apariciones 
masivas de júlidos. 
Palabras clave: artrópodos; cambio climático; biología; júlidos. 
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WSTĘP 

Od czasów przedindustrialnych odnotowano 
wzrost średniej globalnej temperatury o 1,5°C [1]. Zmiana 
klimatu ma wpływ na zdrowie ludzi, ekstremalne 
warunki pogodowe, powodzie, susze, tornada i burze. 
Sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych 
przez wektory oraz masowemu występowaniu 
stawonogów. Przykładem jest rozprzestrzenianie się 
malarii przenoszonej przez komary [2,3]. Badacze 
odnotowali wzrost częstości występowania boreliozy  
i innych chorób odkleszczowych w strefie klimatu 
umiarkowanego [4,5]. Masywne pojawianie się 
krocionogów obserwuje się również w domach  
i gospodarstwach. Krocionogi biernie przenosić mogą 
drobnoustroje chorobotwórcze, zaś ich bezpośrednie 
oddziaływanie wiąże się z podrażnieniem skóry  
w przypadku narażenia na ich wydzieliny. 

Charakterystyczną cechą krocionogów, która 
odróżnia je od innych stawonogów, jest to, że ich ciało 
składa się z diplosomitów, identycznych segmentów. 
Krocionogi mają jedną parę nóg na segment, stąd ich 
nazwa Diplopoda. Znaleziono skamieniałe krocionogi. 
Organizmy te prowadzą skryty, nocny tryb życia.  
W stresującej sytuacji zwijają się w kulkę lub spiralę. Mają 
kilku naturalnych wrogów. Podrażnione wytwarzają 
wydzieliny obronne. Ich skład (alkaloidy chinazolinonowe 
– glomeryna, homoglomeryna, alkaloidy, 
nitropolizonaaminy, spirolizydyny, terpeny, limonen, 
benzochinony, hydrochinolony, hydrochinony) jest 
specyficzny dla rzędu [6]. Nie są trujące, ale należą do 
toksycznych zwierząt. Wydzielają zapach, który może 
szczypać lub palić. Niektóre gatunki mogą strzelać swoimi 
wydalinami z odległości kilkudziesięciu centymetrów. 
Większość żywi się rozkładającą się materią roślinną [7]. 

Masowe występowanie krocionogów nie jest 
zjawiskiem nowym (Rys. 1.). Np. w Japonii i Australii 
masowe pojawianie się krocionogów stanowi utrudnienie 
w ruchu pociągów. Liczne krocionogi powodują, że szyny 
stają się śliskie. Pociąg traci przyczepność i ślizga się,  
a nawet może się wykoleić [8-13]. 

Podczas gdy większość krocionogów na świecie 
jest nieszkodliwa dla ludzi, niektóre mogą być wektorem 
chorób wywoływanych przez bakterie takie jak 
Citrobacter, Enterobacter, Salmonella i Raoultella [14]. 

CEL 

Celem pracy było znalezienie informacji  
o masowych pojawianiach się krocionogów oraz 
identyfikacja miejsc i okresów, w których to się działo. 

METODY 

Dokonano przeglądu systematycznego baz 
PubMed i Google Scholar 15 stycznia 2022 roku. 
Wyszukano pełne teksty dostępne bezpłatnie z użyciem 
słów kluczowych: „krocionogi” i „masowe pojawy”. 
Dodatkowym źródłem była biblioteka Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. W Google Scholar znaleziono 
4370 publikacji (bez ograniczeń czasowych, w dowolnym 
języku). Po przejrzeniu tytułów wybrano 90 artykułów.  
W bazie PubMed z oostatnich 5 lat znaleziono 4 wyniki,  
z ostatnich 10 lat 8, a z lat 1900-2022 było to 12. Po 
usunięciu duplikatów wybrano 50 artykułów.  

INTRODUCTION 

There had been recorded a rise in global average 
temperature by 1.5°C since pre-industrial times [1]. 
Climate change has an impact on human health, extreme 
weather conditions, floods, droughts, tornadoes and 
storms. It promotes the spread of diseases carried by 
vectors and mass occurrence of arthropods. An example is 
the spread of malaria carried by mosquitoes [2,3]. 
Researchers recorded the increased occurrence of Lyme 
disease and other tick-borne diseases in the moderate 
climate zone [4,5]. Massive appearances of millipedes are 
also observed invasions of homes and farms. Millipede 
passively transport diseases, direct impact involve skin 
irritation in case of exposure to their excretions.  

A characteristic feature of millipedes that 
distinguishes them from other arthropods is that their 
body is made of diplosomites, identical segments. 
Millipedes have a single pair of legs per segment hence 
their name Diplopoda. Fossilized millipedes were found. 
They exhibit secretive, nocturnal lifestyle. In a stressful 
situation, they curl into a ball or spiral fashion. They have 
a few natural enemies. When irritated produce defense 
secretions. Their composition (quinazolinone alkaloids - 
glomerine, homoglomerine, alkaloids, 
nitropolizonamines, spirolizidines, terpenes, limonene, 
benzoquinones, jest hydroquinolones hydroquinones) is 
specific for the order [6]. They are not poisonous but 
belong to toxic animals. They emit a smelling odour, 
which can sting or burn. Some members can shoot their 
excretions for several feet away. Majority feed on 
decaying plant matter [7]. 

Mass occurrences of millipedes are not a recent 
phenomenon (Fig. 1.). For example in Japan and Australia, 
the mass appearances of millipedes pose a problem for 
the endurance of train traffic. Numerous millipedes make 
the tracks slimy. The train loses traction and slips [8-13]. 

While most millipedes in the world are harmless 
to humans, some can vector plant and animal diseases 
caused by bacteria such as Citrobacter, Enterobacter, 
Salmonella, and Raoultella species [14]. 

AIM 

The aim of the study was  to find information 
about mass appearances of millipedes and identify the 
places and periods where it happens. 

METHOD 

A systematic review was performed. On January 
15 2022 PubMed, and Google Scholar databases was 
searched for open access full texts with use of the 
following key words: ‘millipede’ and ‘mass appearances’. 
An additional source was the library of the Medical 
University of Lublin. In Google Scholar 4370 publications 
were found (no time limit, any language). After skimming 
the titles 90 articles were selected. The PubMed database 
was searched for open access full texts with use of the 
following key words: ‘millipede’ and ‘mass appearances’. 
From last 5 years 4 results were found, from last 10 years 
8 and from the years 1900-2022 it was 12. After 
elimination of duplicates 50 articles were chosen. After 
scanning the abstracts 22 full texts were selected. Three 
of them were from the XIX century, 9 from the XX, and 10  
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Po przeczytaniu streszczeń wybrano 22 pełne teksty. Trzy  
z nich pochodziły z XIX wieku, 9 z XX, a 10 z pierwszych 
22 lat XXI wieku. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Najstarsze doniesienia o masowych pojawach 
krocionogów pochodzą z Węgier [15, 16] i Niemiec [17]. 
Istnieją również doniesienia z XX wieku z Anglii [18], 
Rumunii [19], Norwegii [20], Brazylii [21]. W XXI wieku 
liczba takich raportów wzrosła. Opisują one masowe 
występowanie krocionogów w Brazylii [22], Anglii [23], 
Niemczech [24], Polsce [25], Madagaskarze [26 ], Australii 
[8,27] i Austrii [28]. W Japonii ogniska krocionogów 
kolejowych notowano od 1920 roku [9,10,11]. 
Zauważono 8-letnią cykliczność masowych pojawów 
krocionogów.   

Nazwa „krocionogi kolejowe” wywodzi się od 
częstych utrudnień w ruchu kolejowym w latach 1920-
1984 spowodowanych przez Parafontaria laminata 
armigera Verhoeff 1936 (Diplopoda: Polydesmida: 
Xystodesmidae) (P. l. a.). Najprawdopodobniej krocionogi 
żyły tam przed położeniem torów, a ponieważ nie lubią 
migrować daleko, trzymają się blisko miejsca reprodukcji. 
Podobne ustalenia pochodzą z Australii, gdzie krocionogi 
powodują wypadki kolejowe [8,12,13]. Meyer-Rochow w 
2015 roku opublikował własne nowe obserwacje 
masowej migracji Chamberliniusa hualienensis Wang 
1956 na japońskiej wyspie Izu [27]. Boccardo i wsp. 
opisali masowe pojawianie się krocionogów na 
plantacjach kawy w Brazylii [22]. Towarzyszyły temu 
masowe pojawy krocionogów w budynkach 
mieszkalnych, ogrodach, sadach. Postawiono hipotezę, że 
stało się to na skutek nawadniania upraw kawy  
i nagromadzenia w okolicy dużej ilości materiału 
organicznego, który stanowił doskonałą paszę dla 
krocionogów [21]. Gdy organizmy te tysiącami atakują 
domy i ogrody, mogą być uciążliwe dla mieszkańców. 
Część z nich przyciąga nocą światło i dlatego zbliżają się 
do osiedli ludzkich. 

Zmniejszenie powierzchni pokrytej materią 
organiczną wokół domu pomaga zapobiegać masowemu 
występowaniu krocionogów, ponieważ zmniejsza ich 
zaopatrzenie w żywność i nie daje im schronienia. Gładkie 
bariery ze szkła, winylu, teflonu lub propylenu 
zapobiegają przedostawaniu się krocionogów do domów. 
Bardzo skuteczna jest też lepka taśma aluminiowa wokół 
domu pod napięciem elektrycznym. Stosowane są 
również takie systemy jak fosy i syfony montowane 
wokół budynków mieszkalnych. Krocionogi w nie 
wpadają i nie mogą wyjść. Przydatne są też lekkie pułapki. 
Niijima i wsp. sugerują, że epidemia Parafontaria laminata 
armigera Verhoeff (Diplopoda: Xystodesmidae) w Japonii 
pomogła w rozkładzie ściółki, ponieważ organizmy te 
znane są z przekształcania odpadów organicznych  
w milikompost [9]. Scott opisał przypadki masowych 
pojawów krocionogów, które wkraczały do ludzkich 
domów w okresie od 1953 do 1957 [18]. W tamtych 
czasach eliminowano krocionogi wapnem. Później 
Fontanetti i wsp. opisali pojawy krocionogów, które 
stanowiły uciążliwości dla ludzi, dlatego do ich likwidacji 
należało zastosować pestycyd: 2,3 izopropylideno-
dioksyfenylometylokarbaminian [29]. Metody zwalczania 
krocionogów stosowane w rolnictwie to: uprawa 
naprzemienna - co drugi rok, kilkutygodniowe 
zróżnicowanie terminu sadzenia na sąsiednich polach 
(wcześnie lub później), zwiększenie liczby wysiewów, ale 
rozważenie ekonomiczności lub zastosowanie  

from the first 22 years of the XXI century. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The oldest report about mass occurrence of 
millipede are from Hungary [15,16] and Germany 
[17].There are also reports from the XX century from 
England [18], Romania [19], Norway [20 ], Brazil [21]. In 
the XXI century the number of such reports increased. 
They describe mass occurrence of millipedes in Brazil 
[22], England [23], Germany [24], Poland [25], 
Madagascar [26], Australia, [8,27] and Austria [28]. In 
Japan, outbreaks of train millipedes have been reported 
since 1920 [9,10,11]. The 8-year millipede outbreak 
periodicity was noticed. It recurred in the summer.  

The name ‘train millipede’ is derived from the 
frequent train obstructions during 1920–1984 period 
caused by Parafontaria laminata armigera Verhoeff 1936 
(Diplopoda: Polydesmida: Xystodesmidae) (P. l. a.). Most 
likely, millipedes lived there before the tracks were laid, 
and because they do not like to travel too far, they stay 
close to where they were born. Similar findings come 
from Australia where millipedes cause train accidents 
[8,12,13]. Meyer-Rochow in 2015 published his own new 
observations of a mass migration of Chamberlinius 
hualienensis Wang 1956 on Japanese Izu Island [27]. 
Boccardo et al. described mass appearance of millipedes 
in coffee plantations in Brazil [22]. It was accompanied by 
millipede spread over dwelling houses, gardens, orchards. 
There was a hypothesis that it happened due to irrigation 
in the coffee crop and accumulation of large amount of 
organic materials in the area, which was a perfect feed for 
the millipede [21]. They can be a domestic nuisance when 
they invade homes and gardens in thousands. Some of 
them are attracted by lights at night and that is why they 
invade homes.  

Reducing the area covered with organic matter 
around the house helps to prevent millipedes mass 
occurrence as it diminishes their food supply and shelter. 
Smooth barriers of glass, vinyl, teflon or propylene 
prevent millipedes from entering houses. Sticky 
aluminium tape around the house charged with small 
electric current is very effective too. A moat and trap 
systems mounted around the dwellings are also used. 
Millipedes fall in there and cannot come out. Light traps 
are also useful. Niijima et al. suggest that an outbreak of 
Parafontaria laminata armigera Verhoeff (Diplopoda: 
Xystodesmidae) in Japan helped in litter decomposition, 
as these organisms are known to turn organic waste into 
millicompost [9]. Scott described mass occurrences of 
millipedes that they entered human houses in the period 
from 1953 till 1957 [18]. At that time people used to 
eliminate millipedes with lime. Later Fontanetti et al 
described millipede outbreaks giving a nuisance to people 
so that a pesticides 2,3 isopropylidene-dioxy phenyl 
methylcarbamate had to be used for their eradication 
[29]. The methods of millipede management in 
agriculture are: use occasional tillage (every other year), 
varying planting date by a few weeks (either early or 
late), an increased seeding rate but consider economics or 
application of insecticides, including organophosphates 
and pyrethroids, but only if they can contact the pests. 
Carbaryl (of carbamate group), bendiocarb (carbamate 
ester) and cyfluthrin (pyrethroid) are used.  

At present there are trials to use Bacillus 
thuringiensis for these organisms control [30] or 
nematodes Rhabditis necromena in Australia. When  
a millipede infestation occurs –the nematode population  
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insektycydów, w tym fosforoorganicznych i pyretroidów, 
ale tylko wtedy, gdy mogą być w kontakcie bezpośrednim 
ze szkodnikami żyjącymi na powierzchni oraz w glebie. 
Stosuje się karbaryl (z grupy karbaminianów), 
bendiokarb (ester karbaminianowy) i cyflutrynę 
(pyretroid).  

Obecnie prowadzone są próby wykorzystania 
Bacillus thuringiensis do zwalczania tych organizmów 
[30] lub nicieni Rhabditis necromena w Australii. Kiedy 
dochodzi do inwazji krocionogów – populacja nicieni 
rośnie, wpływając na liczbę krocionogów. Nicienie te 
powinny być wypuszczane w warunkach australijskich do 
kwietnia-czerwca i oczekuje się, że zmniejszą populację 
krocionogów w ciągu 1-2 lat. Nicienie rozmnażają się  
w korpusach krocionogów, a następnie wracają do gleby, 
aby rozpocząć kolejny cykl infestacji w miesiącach 
zimowych. Ta metoda jest selektywna dla konkretnego 
rodzaju nicienia, który atakuje określone krocionogi. Nie 
szkodzą innym zwierzętom, roślinom ani owadom [31]. 
Obecnie na rynku dostępne są komercyjne preparaty do 
zwalczania krocionogów na bazie nicieni. 

Przyczynami masowych pojawów Diplopoda są: 
brak pożywienia i miejsc dogodnych dla rozrodu, które 
skłaniają do przemieszczania się w miejsca odpowiednie 
do składania jaj. Wzrost populacji krocionogów powyżej 
zrównoważonego poziomu zwiększa szansę na 
znalezienie przez osobnika miejsc zimowania lub 
estywacji, a tym samym przetrwanie gatunku [27]. 

Wyniki naszego przeglądu systematycznego 
podsumowano w tabeli 1 (Tab. 1). Niestety wiele 
doniesień o masowym występowaniu krocionogów 
pisanych jest w językach narodowych i publikowanych  
w lokalnych gazetach, więc nie są one rejestrowane  
w naukowych bazach danych. Kolejną wadą 
systematycznego przeglądu analizującego publikacje 
sprzed ponad stu lat jest to, że w przeszłości publikacji 
naukowych było znacznie mniej niż w XXI wieku. 

Na uwagę zasługuje też polski wątek w historii 
poznawania krocionogów. Znany polski uczony Hieronim 
Jawłowski habilitował się w 1945 roku na podstawie 
pracy „Krocionogi w południowo-wschodniej Polsce”. Był 
on wybitnym znawcą krocionogów i autorem 22 
publikacji z tego zakresu. Opisał także 21 gatunków  
i podgatunków nowych dla nauki. Na jego cześć nazwano 
także Brachyiulus jawlowski Lohmander 1928. Po II 
wojnie światowej zamieszkał w Lublinie. Od 1945 
kierował katedrą i Zakładem Biologii Ogólnej na Wydziale 
Lekarskim UMCS, a w latach 1950-1962 w Akademii 
Medycznej [32]. 

WNIOSEK 

Globalnym zmianom klimatu towarzyszy wzrost 
częstości masowych występowania krocionogów. 

grows to affect the millipede numbers. These nematodes 
should be released in Australian conditions through April-
June and it is expected that they reduce the millipedes 
population in the area within 1-2 years. The nematodes 
reproduce inside corps of millipede and then return to the 
soil to start another infestation cycle during the winter 
months. This method is selective the particular type of 
nematode that invades specific millipedes. They do not 
harm other animals, plants nor insects [31]. Commercial 
formulas for millipedes control based on nematodes are 
available on the market nowadays. 

The reasons of mass occurrences in Diplopoda 
include: lack of food and for reproduction that urge 
relocation for suitable oviposition sites. Population 
increase beyond sustainable levels increases the chance 
for the individual to find overwintering or aestivation 
sites and survival of the species in turn [27]. 

The findings from our systematic review are 
summarized in table 1 (Tab. 1). Unfortunately many 
reporst about mass occurrence of millipedes are written 
in national languages and they are published in local 
newspapers so they are not recorded in scientific 
databases. Another drwaback of a systematic review 
analysing publications from over one hundred years ago 
is that in the past there was much less scientific papers 
than in the XXI century. 

There is also a Polish part of the millipede story 
that deserves attention. A famous Polish scientist 
Hieronim Jawlowski in 1945 obtained his habilitation on 
the basis of the work ‘Millipedes in south-eastern Poland’. 
He was an outstanding expert on millipedes and the 
author of 22 publications in this field. He also described 
21 species and subspecies new to science; Brachyiulus 
jawlowskii Lohmander 1928 was also named in his honor. 
After world war II he settled in Lublin. From 1945 he 
headed the chair and the Department of General Biology 
at the Faculty of Medicine at the Maria Curie-Sklodowska 
University, and in 1950-1962 at the Medical Academy 
[32]. 

CONCLUSION 

Global climate change is accompanied by an 
increase in frequency of mass occurrences of millipedes. 
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Fig. 1 Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood, 1864)  millipedes (red arrows), during seasonal migrations in Lublin (Poland), trapped on the building facades. 
Photo Monika Jung. 

Rys. 1 Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood, 1864) krocionogi (czerwone strzałki), podczas sezonowych migracji w Lublinie (Polska), uwięzione na 
fasadach budynków. Fot. Monika Jung. 

Tab. 1  

The summary of the systematic review on mass occurrence of millipedes from 1878-2021. 

Podsumowanie przeglądu systematycznego dotyczącego masowego występowania krocionogów z lat 1878-2021. 

No Source Date Country Observation 
1 Tömösváry Ö, 1878 1878 Hungary Mass appearances 
2 Brade-Birks SG, 

1922 
1879 Hungary Migration from oats 

fields to pasture 
land (Brachyiulus 

unilineatus) 
3 Verhoeff KW, 1900 1900 Germany Mass appearance 

and migration 
4 Esaki T, 1934 1934 Japan Disturbance of train 

movement 
5 Scott H, 1958 1953-1957 England Mass appearances, 

entering human 
homes 

6 Baker GH, 1978 1978 Australia Mass appearances 
(Ommatoiulus 

moreletii) 
7 Ceuca T, 1984 1984 Romania Mass appearances 
8 Koch L, 1985  1985 Australia Mass appearances 

(pincushion 
millipedes 
(Diplopoda: 
Polyxenida))  

9 Meidell B, et al., 
1985 

1985 Norway Mass appearances 
(Cylindroiulus 

londinensis (Leach, 
1815)) 

10 Niijima K, et.al., 
1988 

1988 Japan Mass appearances 
(Parafontaria 

laminate group 
(Diplopoda: 
Xystodesmidae)) 

11 Boccardo L, et al., 
1997 

1977 Brazil Mass appearance 
(Plusioporus setiger) 

12 Niijima K, 1998 1998 Japan Mass appearance 
(Parafontaria 

laminata armigera 
Verhoeff 
(Diplopoda: 
Xystodesmidae)) 
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Tab. 1 cont. 

The summary of the systematic review on mass occurrence of millipedes from 1878-2021. 

Podsumowanie przeglądu systematycznego dotyczącego masowego występowania krocionogów z lat 1878-2021. 

No Source Date Country Observation 
13 Boccardo L, et al., 

2002 
2022 Brazil Mass appearance  

(Cylindroiulus 

londinensis) 
14 Chater A, 2004 2004 England Mass appearance 
15 Voigtländer K, 2005 2005 Germany Mass appearances 
16 Kania G, et al., 2005 2005 Poland Mass appearances 
17 Fontanetti CS, et al, 

2010 
2005-2007 Brazil Mass appearances  

(Urostreptus 

atrobrunneus) 
18 Wesener T, et al., 

2010  
9 appearances Madagascar Mass appearance  

(Zoosphaerium 

neptunus) 
19 Zimmermann K, 

2013 
2004-2011 Austria Mass occurrence  

(Cylindroiulus 

caeruleocinctus  
Wood 1864) 

20 Anonymous, 2013 2013 Australia Mass appearance  
caused train crash 

21 Meyer-Rochow VB, 
2015 

2014 Japan (Izu Island) Mass migration  
(Chamberlinius 

hualienensis  
Wang 1956) 

22 Niijima K, et al., 
2021 

1920-2016 Japan Mass appearances  
every 8 years  
caused train crashes  
(train millipede  
(Parafontaria 

laminata armigera 
Verhoeff 1936 
 (Diplopoda: 
Polydesmida: 
Xystodesmidae)) 
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