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ANALYSIS

OF THE OXYGEN MEASUREMENT SYSTEM CAPABILITY IN THE BREATHING GAS FOR

DIVERS

ANALIZA ZDOLNOŚCI SYSTEMU POMIAROWEGO ZAWARTOŚCI TLENU W CZYNNIKU ODDECHOWYM
DLA NURKÓW
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1)

Department of Underwater Works Technology, Naval Academy in Gdynia, Poland
Katedra Technologii Prac Podwodnych, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Maintaining a stable oxygen content during the hyperbaric exposure process with breathing air is important for the safety of divers and for diving equipment.
1
This paper presents an analysis of the ability of a measurement system selected for testing to control the oxygen content in the breathing atmosphere of
a hyperbaric facility. The measurement system was qualified according to the requirements of the supervised process. The evaluation of the measuring
2
3
system selected for tests, designed to control the oxygen content with the use of MSA procedures was carried out in KTPP AMW for the DKGN-120
4
complex .
Keywords: measurement system analysis, diving breathing air quality, diving gases, measurement system, process variation.
Utrzymanie stabilnej zawartości tlenu w procesie ekspozycji hiperbarycznej z wykorzystaniem powietrza oddechowego ma istotne znaczenie dla
1
bezpieczeństwa nurków i techniki nurkowej. W artykule przedstawiono analizę zdolności wytypowanego do badań systemu pomiarowego do kontroli
zawartości tlenu w atmosferze oddechowej obiektu hiperbarycznego. Kwalifikację systemu pomiarowego przeprowadzono pod kątem wymagań
nadzorowanego procesu. Ocenę wytypowanego do badań systemu pomiarowego przeznaczonego do kontroli zawartości tlenu z wykorzystaniem procedur
2
3
4
MSA przeprowadzono w KTPP AMW dla kompleksu DKGN-120 .
Słowa kluczowe: analiza systemu pomiarowego, jakość powietrza oddechowego, nurkowe czynniki oddechowe, systemy pomiarowe, zmienność procesu.
Поддержание стабильного содержания кислорода в процессе гипербарического воздействия с использованием воздуха для дыхания имеет
существенное значение для безопасности дайверов и техники подводного плавания. В статье представлен анализ способности выбранной для
1
испытаний измерительной системы контролировать содержание кислорода в дыхательной атмосфере гипербарического объекта. Проведена
квалификация измерительной системы с точки зрения требований контролируемого процесса. Оценка выбранной для испытаний измерительной
2
3
4
системы контроля содержания кислорода с использованием процедур MSA проведена в KTPP AMW для комплекса DKGN-120 .
Ключевые слова: анализ измерительной системы, качество воздуха для дыхания, водолазные дыхательные смеси, измерительные системы,
вариативность процесса.
Die Aufrechterhaltung eines stabilen Sauerstoffgehalts während des Prozesses der hyperbaren Exposition mit Atemluft ist wichtig für die Sicherheit der
1
Taucher und der Tauchtechniken. Dieser Artikel enthält eine Analyse der Fähigkeit des für die Prüfung ausgewählten Messsystems , den Sauerstoffgehalt
in der Atemluft einer hyperbaren Einrichtung zu kontrollieren. Die Qualifizierung des Messsystems wurde im Hinblick auf die Anforderungen des
2
überwachten Prozesses durchgeführt. Die Evaluierung des Messsystems, das für Tests zur Kontrolle des Sauerstoffgehalts mit dem MSA-Verfahren
3
4
ausgewählt wurde, wurde im KTPP AMW für den Komplex DKGN-120 durchgeführt.
Schlüsselwörter: Analyse von Messsystemen, Atemluftqualität, Atemfaktoren beim Tauchen, Messsysteme, Prozessvariabilität.
El mantenimiento de un contenido estable de oxígeno en el proceso de exposición hiperbárica empleando aire respiratorio tiene una importancia esencial
1
para la seguridad de los buzos y la técnica de buceo. En el artículo se ha presentado el análisis de la capacidad del sistema de medición seleccionado
para los estudios para el control del contenido de oxígeno en la atmósfera respiratoria de una instalación hiperbárica. La calificación del sistema de
medición se llevó a cabo desde el punto de vista de los requisitos del proceso supervisado. La evaluación del sistema de medición seleccionado para los
2
estudios destinado al control del contenido de oxígeno empleando los procedimientos MSA se llevó a cabo en Cátedra de Tecnología de Trabajos
3
4
Subacuáticos de la Academia de Marina de Guerra para el complejo DKGN-1240 .
Palabras clave: análisis del sistema de medición, calidad del aire respiratorio, factores respiratorios del buceo, sistemas de medición, variabilidad del
proceso.
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INTRODUCTION

WSTĘP
Jakość
czynnika
oddechowego
stanowi
fundamentalne znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa
wykonywania prac podwodnych nurkowań 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 stosowanego
w nurkowaniach SZ RP wynika z postanowień
obowiązujących krajowych wymagań normatywnych: NO07-A005:2010, NO-52-A201:2012 [1,2], przepisów
bezpieczeństwa obowiązujących w SZ RP [3] oraz
dokumentów standaryzacyjnych NATO5, AdivP-04 [4,5].
Konieczność zapewnienia właściwej jakości powietrza
oddechowego dla potrzeb przeprowadzenia ekspozycji
hiperbarycznych,
wymaga
właściwej
kwalifikacji
i nadzoru metrologicznego użytkowanych systemów
pomiarowych.
Do
badania
składu
powietrza
oddechowego stosowane są przenośne i stacjonarne
urządzenia
pomiarowe
oraz
różnego
rodzaju
automatyczne systemy wskaźnikowe. W niniejszym
artykule przedstawiono próbę kwalifikacji wybranego
systemu przeznaczonego do pomiaru zawartości tlenu
w powietrzu oddechowym oraz ocenę jego zdolności6 do
nadzorowania procesu ekspozycji hiperbarycznych
w Doświadczalnym Głębokowodnym Kompleksie
Nurkowym (DGKN-120) w Katedrze Technologii Prac
Podwodnych (KTPP AMW). Jako główne kryteria oceny
systemu pomiarowego, planowanego do wykorzystania
do nadzorowania procesu w celu zapewnienia
adekwatnej możliwości jego oceny uważa się użyteczność
i wiarygodność systemu pomiarowego dla potrzeb
prowadzonego wnioskowania. Użyteczność rozumianą
jako
zdolność
systemu
do
pomiaru
danych
w zdefiniowanych granicach tolerancji procesu przy
zachowaniu
wymaganej
stabilności
w
czasie.
Wiarygodność systemu pomiarowego, należy natomiast
rozpatrywać, jako stopień dokładności, z którą
przybliżona
wartość
mierzona
przez
system
odwzorowuje wartość rzeczywistą.
Z
punktu
widzenia
zagrożenia
toksykologicznego i technicznego bezpieczną i efektywną
realizację ekspozycji hiperbarycznych determinuje
kontrola licznych, dynamicznie zmieniających się
parametrów, włącznie z pomiarem i kontrolą składników
atmosfery oraz udziału zanieczyszczeń szkodliwych [6].
W związku z powyższym implementacja pomiaru
niektórych wartości w trybie online dla potrzeb
monitoringu procesu pozwala na ograniczenie ryzyka
występowania potencjalnych zagrożeń środowiska
hiperbarycznego. Dlatego prowadzenie prawidłowego
wnioskowania w zakresie zmian składu atmosfery,
wymaga wykorzystania odpowiedniego narzędzia
nadzoru rozumianego jako system pomiarowy
o potwierdzonych własnościach metrologicznych.
Potrzeba prowadzenia badań metrologicznych oraz
walidacji systemów pomiarowych jest czynnikiem
krytycznym oceny zdolności oraz poprawności
funkcjonalnej systemów pomiarowych w technice
hiperbarycznej. W niniejszej pracy opisano metodę
kwalifikacji i oceny wybranego systemu do potrzeb
pomiaru zawartości tlenu i nadzorowania procesu
ekspozycji hiperbarycznej z zastosowaniem powietrza
oddechowego w DGKN-120.

8

The quality of the breathing agent is of
fundamental importance to maintain the safety of
underwater diving operations and the operation of diving
technology. It also significantly affects 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 the high
quality of breathing air used in the diving activities of the
Polish Armed Forces results from the provisions of the
applicable national normative requirements: NO-07A005:2010, NO-52-A201:2012 [1,2], safety regulations in
force in the Polish Armed Forces [3] and standardisation
documents of the NATO5, AdivP-04 [4,5]. The need to
ensure proper breathing air quality for hyperbaric
exposures requires proper qualification and metrological
supervision of the measuring systems in use. In order to
measure the composition of the breathing air, portable
and bench mounted measuring devices, as well as
different types of automatic indicator systems, are used.
This paper presents an attempt to qualify the selected
system for measuring oxygen content in breathing air and
to assess its capacity6 to supervise the process of
hyperbaric exposures in the Experimental Deep-water
Diving Complex (DGKN-120) of the Department of
Underwater Works Technology (KTPP AMW). The
usability and reliability of the measurement system for
the purpose of inference are considered to be the main
criteria for the evaluation of a measurement system
planned to be used for process monitoring. Usability is
understood as the ability of the system to measure data
within the defined tolerance limits of the process while
maintaining the required stability over time. Reliability of
a measuring system on the other hand should be
considered as the degree of accuracy with which the
approximate value measured by the system represents
the real value.
From a toxicological and technical risk point of
view, the safe and effective implementation of hyperbaric
exposure is determined by the control of numerous
dynamically changing parameters, including the
measurement and control of atmospheric constituents
and the proportion of harmful pollutants [6]. Therefore,
the implementation of online measurement of some
values for process monitoring purposes reduces the risk
of potential hazards of the hyperbaric environment. Thus,
in order to ensure correct inferences regarding changes in
the composition of the atmosphere, it is necessary to use
an appropriate supervision tool understood as
a measurement system with confirmed metrological
properties. The need for metrological testing and
validation of measurement systems is a critical factor in
the assessment of the capability and functional
correctness of measurement systems used in hyperbaric
technology. This paper describes a method for the
qualification and evaluation of a selected system for
measuring oxygen content and supervising the process of
hyperbaric exposure using breathing air in DGKN-120.

PROBLEM SITUATION
Oxygen present in the atmospheric air is
a component necessary for the functioning of the human
body. However, under hyperbaric conditions, it becomes
a source of potential safety hazards for divers and for the
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SYTUACJA PROBLEMOWA
Występujący w powietrzu atmosferycznym tlen
jest składnikiem koniecznym do funkcjonowania
organizmu ludzkiego. Jednakże w warunkach hiperbarii,
staję się źródłem potencjalnych zagrożeń dla
bezpieczeństwa nurków, jak i eksploatowanej techniki
nurkowej. Monitorowanie zawartości tlenu w atmosferze
obiektu hiperbarycznego odbywa się za pomocą
systemów przeznaczonych do jego kontroli. Obecnie
dostępne systemy pomiarowe umożliwiają identyfikację
potencjalnych
zagrożeń
natury
toksykologicznej
i technicznej występujących podczas ekspozycji
hiperbarycznych. Zagrożenia te nie będą przytaczane,
gdyż zostały już opisane [6,7,8]. Wykorzystanie
wiarygodnego systemu pomiarowego ma na celu
zminimalizowanie ryzyka występowania tych zagrożeń.
Osiągnięcie
poziomu
jakości
krytycznego
do
prawidłowego funkcjonowania systemu pomiarowego,
wymaga spełnienia przez system szeregu wymagań
metrologicznych. System pomiarowy należy oceniać
względem
nadzorowanego
procesu.
Zadaniem
analizowanego systemu jest nadzór procesu ekspozycji
hiperbarycznej poprzez kontrolę zawartości tlenu
w powietrzu oddechowym. Wedle przyjętych założeń
każdy system powinien być użytkowany w sposób
zapewniający
utrzymanie
zdolności
pomiarowej
adekwatnej do wymagań metrologicznych. Wnioskowanie
o przebiegu procesu wymaga prawidłowej analizy
i interpretacji wykonywanych pomiarów dokonanych za
pomocą zdolnych systemów pomiarowych. Kierując się
wymaganiami [9] PN-EN ISO 10012 efektywny system
zarządzania pomiarami zapewnia jego przystosowanie do
zamierzonego użycia oraz osiągnięcie celów dotyczących
jakości produktu7 i procesu8. System ten musi być
wiarygodny i użyteczny, a zatem powinien prowadzić
pomiar w warunkach eksploatacyjnych z dokładnością
zbliżoną do wymagań określonych w NO-07-A005:2019,
NO-52-A201:2012 [1,2].
Zapewnienie poprawności i precyzji systemów
pomiarowych determinuję potrzebę wykonywania
okresowej oceny zdolności zakwalifikowanych systemów
wykorzystując w tym celu certyfikowany materiał
odniesienia (wzorce pomiary robocze9). Dla potrzeb
walidacji systemu pomiarowego powinno się m.in.
uwzględnić precyzję (odtwarzalność i powtarzalność)
wykonywania pomiarów w tym zmienność pochodzącą
od systemu pomiarowego i operatorów, liniowość,
dokładność, granicę wykrywalności i oznaczalności oraz
ustalić zakres wybranej metody [10].

CEL PRACY
Celem pracy jest ocena zdolności systemu
pomiarowego stężenia procentowego tlenu w czynniku
oddechowym dla nurków. Badany system pomiarowy jest
elementem stanowiska pomiarowego dedykowanego do
pomiaru zawartości tlenu w powietrzu oddechowym.
Ocenę systemu przeprowadzono pod kątem jego
kwalifikacji do nadzorowania procesu ekspozycji
hiperbarycznej z zastosowaniem powietrza oddechowego
w
kompleksie
DGKN-120.
Walidację
systemu
pomiarowego prowadzono w oparciu o badania
deklarowanych metrologicznych cech jakościowych oraz
ewaluację
możliwości
dokonywania
pomiarów
w środowisku hiperbarycznym10 z uwzględnieniem

diving technology used. The monitoring of oxygen content
in the atmosphere of a hyperbaric facility is carried out by
means of systems designed to control it. Currently
available measurement systems allow the identification of
potential toxicological and technical risks occurring
during hyperbaric exposures.
These risks will not be repeated as they have
already been discussed [6,7,8]. The use of a reliable
measurement system is intended to minimise the risk of
these hazards. Achieving a quality level critical to the
proper functioning of a measurement system requires
that the system meets a number of metrological
requirements. The measurement system has to be
assessed in relation to the supervised process. The task of
the analysed system is the supervision of the hyperbaric
exposure process by controlling the oxygen content in the
breathing air. According to the adopted assumptions, each
system should be used in a way which ensures that the
measuring capacity is adequate to the metrological
requirements. Inferring the course of a process requires
correct analysis and interpretation of the measurements
made by means of capable measurement systems. Guided
by the requirements [9] of PN-EN ISO 10012, an effective
measurement management system ensures its adaptation
to the intended use and the achievement of product7 and
process8 quality objectives. This system must be reliable
and usable and therefore should carry out measurements
under operating conditions with an accuracy close to the
requirements set out in NO-07-A005:2019, NO-52A201:2012 [1,2].
Ensuring correctness and precision of measuring
systems determines the need to carry out periodic capability
assessments of qualified systems using certified reference
material (working measurement standards)9. For the
validation of a measurement system, the precision
(reproducibility and repeatability) of measurement should
be taken into account, including variability from the
measurement system and operators, linearity, accuracy, limit
of detection and quantification, and the range of the chosen
method [10].

WORK OBJECTIVE
The aim of this study is to assess the capability
of the oxygen percentage measurement system in the
breathing medium for divers. The tested measuring
system is an element of a measuring station dedicated to
measuring the oxygen content in breathing air. The
system was assessed in terms of its qualification to
supervise the process of hyperbaric exposure using
breathing air in the DGKN-120 complex. The validation of
the measurement system was conducted on the basis of
tests of the declared metrological quality characteristics
and evaluation of the possibility of making measurements
10
in a hyperbaric environment taking into account the
required legal and normative conditions applicable in the
Polish Armed Forces [1,3]. The reliability of the system
was examined by analysing experimental empirical data
obtained during measurements. The measurement
material was obtained by performing multiple
measurements of the certified reference material.

MATERIAL AND METHODS
For the purposes of the conducted analysis, the
components of precision of the measurement system
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wymaganych uwarunkowań prawnych i normatywnych
obowiązujących w SZ RP [1,3]. Wiarygodność systemu
zbadano analizując eksperymentalne dane empiryczne,
uzyskane w trakcie pomiarów. Materiał pomiarowy
pozyskano w trakcie wykonywania wielokrotnych
pomiarów certyfikowanego materiału odniesienia.

BADANIA, MATERIAŁ I METODY
Dla potrzeb prowadzonej analizy poddano
weryfikacji składowe precyzji systemu pomiarowego
w zakresie oceny powtarzalności bez udziału
odtwarzalności ze względu na wykorzystanie systemu
zautomatyzowanego (pomiary są wykonywane bez
wpływu operatora). Zbadano również: dokładność,
niepewność na tle przedziału tolerancji nadzorowanego
procesu oraz rozdzielczość, jako składowe poprawności
systemu
pomiarowego.
Identyfikację
pomiarów
odstających w serii n=180 pomiarów przeprowadzono za
pomocą testów: Q-Dixona oraz Grubbsa. Dokonano
weryfikacji hipotezy zerowej H_0 – w próbie brak jest
obserwacji
odstających,
względem
hipotezy
alternatywnej H_1 – w próbie jest przynajmniej jedna
obserwacja odstająca. Porównano otrzymane wartości
funkcji testowych
z wartościami krytycznymi. Na
podstawie wyników analizy zdecydowano o odrzuceniu
pomiaru nr 37 x_37=20,82%(v/v) z analizowanej serii
danych empirycznych. W tab.1 przedstawiono
podstawowe statystyki opisowe rozkładu empirycznych
danych pomiarowych po eliminacji outlier.

were verified in terms of the evaluation of repeatability
without the participation of reproducibility due to the use
of an automated system (measurements are made
without the influence of the operator). The following
were also examined: accuracy, uncertainty against the
tolerance range of the supervised process and resolution,
as components of the correctness of the measurement
system. Identification of outliers in a series of n=180
measurements was carried out by means of tests: Q-Dixon
and Grubbs. The null hypothesis – there are no outliers
in the sample, was verified against the alternative
hypothesis
there is at least one outlier in the sample.
The obtained values of test functions were compared with
critical values. Based on the results of the analysis, it was
decided to reject measurement no. 37
= 20,82%( / )
from the analysed series of empirical data. Table 1 shows
the basic descriptive statistics of the distribution of
empirical measurement data after outlier elimination.

Tab. 1

11

Tabulation of descriptive statistics of the data for n=179 working standard measurements x_wz=21,200±0,212%(v/v) as of 15.01.2020.
Zestawienie tabelaryczne statystyk opisowych danych dla

= 179 pomiarów wzorca
11

Statistics

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

Po wykluczeniu wartości odstających dla
rozkładu z dnia 15.01.2020r. uzyskano wartość średnią
̅ = 20,88%( / ), niższą od wartości
pomiaru
referencyjnej wzorca
= 21,2%( / ) . Wykazana
różnica
wynosi
∆ = ̅ −
= 0,32%( / )
i sugeruje występowanie błędu systematycznego. Moda
jest równa 20,88 %( / ) i odpowiada wyliczonej
wartości średniej ̅ . Wartość skośności !" = 0,52 > 0
i kurtozy "% = 0,69 świadczy o występowaniu
minimalnego odchylenia prawostronnego i skupieniu
pomiarów blisko wartości średniej, nie świadczy
natomiast o znaczących odstępstwach od rozkładu

10

= 21,200 ± 0,212%( / ) z dnia 15.01.2020 r.

Measurement
value
179
20,88
0,0008
0,01
20,88
20,85
20,91
20,88
0,52
0,69
20,87
20,89
0,05

Unit

-

-

%(
%(
%(
%(
%(
%(
%(

/
/
/
/
/
/
/

)
)
)
)
)
)
)

%( / )
%( / )
%

After the exclusion of outliers for the
distribution of 15.01.2020 the mean value of the
measurement was obtained ̅ = 20,88%( / ), lower
than the reference value of the standard
=
21,2%( / ) . The difference shown is ∆ = ̅ −
(

= 0,32% '() and suggests the presence of a statistical
error. Modal value is equal to 20,88 %( / ) and
correspondes to the calculated mean value ̅ . The
skewness value amounts to !" = 0,52 > 0 and kurtosis
"% = 0,69 indicate that there is a minimal right
deviation and that the measurements are clustered close
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normalnego. Rozkład empiryczny serii pomiarowej
analitu oraz przedziały ufności dla wartości średniej ̅
i mediany Me przedstawiono na rys.1.

to the mean value but do not indicate significant
departures from a normal distribution. The empirical
distribution of the analyte measurement series and the
confidence intervals for the mean value ̅ and the
median (Me) are presented in Fig. 1.

Fig. 1 Histogram of the empirical distribution of * = +,- etalon measurements ./0 = 1+, 122 ± 2, 1+1%(3/3) along with the confidence interval
mean (+ − 4 = 2, -5). Source – own study.
Rys.1 Histogram rozkładu empirycznego * = +,- pomiarów etalonu ./0 = 1+, 122 ± 2, 1+1%(3/3) wraz z przedziałem ufności
2, -5). Źródło − badania własne.

Przeprowadzony graficzny test normalności
rozkładu empirycznego, przedstawiony na rys. 2,
potwierdza zgodność z rozkładem normalnym. Rozkład
punktów jest charakterystyczny dla systemów
pomiarowych, wynika on z rozdzielczości przyrządu
pomiarowego [11]. W konsekwencji prowadząc do
rozbieżności interpretacyjnej, wartość R13 − TUVWX < 0,005
dla testu Z – [ (8 9:;<= > – ?>;@A B>).

12

12

for the

dla średniej (+ − 4 =

The conducted graphical test of normality of the
empirical distribution, presented in Fig. 2, confirms
compliance with the normal distribution. The distribution
of points is characteristic for measuring systems, it results
from the resolution of the measuring instrument [11].
Consequently, leading to an interpretation discrepancy,
the R13 − TUVWX < 0,005 for the Z – [ test
(8 9:;<= – ?>;@A B C:<C).
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Fig. 2 Graphical test of normality for the results of measurement of the oxygen etalon
Rys. 2 Graficzny test normalności dla wyników pomiaru etalonu tlenu

PROCEDURA 1 MSA
Do wstępnej analizy zdolności i stabilności
systemu
pomiarowego
zastosowano
D;=E:9F;ę DA:;H<Ią K!8 w ramach, której bazując na
uzyskanej serii empirycznych danych pomiarowych
względem wartości nominalnej
, wyznaczono
niepewność pomiaru, obliczono i zweryfikowano
wskaźniki zdolności systemu pomiarowego LM 14 i LMN 15
oraz
przeprowadzono
identyfikację
błędu
systematycznego z uwzględnieniem
niepewności
wyznaczenia
wzorca
[10,12].
Na
podstawie
obowiązujących wymagań dla nadzorowanego procesu,
wyznaczono granice tolerancji zawartości tlenu
L ∈ [18 ÷ 25%]( / ) w
atmosferze
obiektu
hiperbarycznego. DWG16= 18%( / ) jest związana
z ryzykiem niedotlenienia, a STS = 25%( / )
z materializacją zagrożenia pożarowego [6] [13]. Na rys. 3
17
pokazano wykres przebiegu procesu pomiarowego
odniesiony do wartości referencyjnej analitu
=
21,200 ± 0,212%( / ).
Ocenę
zdolności
procesu
pomiarowego
prowadzono w oparciu o wyznaczone wskaźniki
zdolności urządzenia pomiarowego LM A LMN . Wskaźniki
zdolności systemu pomiarowego pozwalają na dokonanie
wstępnej oceny systemu pomiarowego pod kątem
zastosowania do nadzorowania procesu ekspozycji
hiperbarycznej
oraz
pozwolą
na
identyfikację
potencjalnych zakłóceń deterministycznych procesu.
W procesie zdolnym do wypełnienia krytycznych
wymagań jakościowych LUV wskaźniki powinny
przyjmować wartości LM , LMN > 1,3318 [10]. Wskaźnik
rozrzutu LM , który wskazuje potencjalną zdolność
urządzenia pomiarowego obliczono z zależności:
∙N/
∙X
gdzie: \ ∈ [10 ÷ 20], !M − odchylenie
LM =
YZ[

= 21,2 %( / ) as of 15.01.2020. Source – own study.

= 21,2 %( / ) z dnia 15.01.2020r. Źródło − badania własne.

1 MSA PROCEDURE
For an initial analysis of the capability and
stability of the measurement system, the first MSA
procedure was applied, whereby based on the obtained
series of empirical measurement data against the nominal
value x_wz, the measurement uncertainty was
determined, as was the capability of the the measurement
system indices LM 14 and LMN 15 and the systematic error
including standard determination uncertainty, identified
[10,12]. Based on the applicable requirements for the
controlled process, the oxygen content tolerance limits
the
were
determined
L ∈ [18 ÷ 25%]( / ) in
atmosphere of the hyperbaric facility. DWG16 = 18%( / )
is related to the risk of hypoxia, whereas STS =
25%( / ) is related to the materialisation of fire hazard
17
[6] [13]. Fig.3. shows a plot of the measurement process
against the analyte reference value
= 21,200 ±
0,212%( / ).
Evaluation of measuring process capability was
carried out based on the determined measuring device
capability indicators LM and LMN . The capability indices of
the measurement system allows for the making of
a preliminary assessment of the measurement system for
application to the monitoring of the hyperbaric exposure
process and will enable the identification of potentially
deterministic disturbances of the process. In a process
capable of meeting the critical quality requirements of
CTQ, the indicators should take values of LM , LMN > 1,3318
[10]. The spread factor LM , which indicates the potential
capability of the measuring device, was calculated from
∙N/
∙X
the relation: LM =
where: \ ∈ [10 ÷ 20], !M −
YZ[

standard deviation of measurement results, U − tolerance
range.

standardowe wyników pomiarów, U − zakres tolerancji.
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Fig. 3 Procedure 1 for evaluating the measurement system ability (MSA) against the etalon
(

STS = 21,9% ' ) of the process tolerance (0,1U) . Source – own study.
19

(

Rys. 3 Procedura 1 oceny zdolności systemu pomiarowego (MSA) względem etalonu
19
STS = 21,9%( / ) tolerancji procesu (0,1U) . Źródło − badania własne.

Wskaźnik wycentrowania LMN wyrażający
zdolność rzeczywistą procesu, z uwzględnieniem jego
aktualnego wypośrodkowania i rozrzutu wyznaczono
N/
∙X`|b̅ `bcd |
z zależności: LMN =
, gdzie ̅ −wartość
Z
[

średnia proces,
−wartość referencyjna wzorca.
Wskaźniki odnoszone są do granic tolerancji procesu
\ = 0,1 ÷ 0,2U = 0,1 ÷ 0,2(STS − ?TS).
Z
racji
ważności charakterystyki dla obliczeń przyjęto \ = 0,1.
Wyznaczone LM = 22,95 i LMN = 12,46 wskazują na
spełnienie krytycznych wymagań jakościowych LUV
analizowanego procesu pomiarowego. Jego zmienność
jest niewielka w odniesieniu do przyjętego pola tolerancji
a wysoka wartość LM określająca potencjalną zdolność
procesu oznacza, że zmienność całkowita systemu
pomiarowego mieści się aż 22,95 razy w zakresie ±0,1U
pola tolerancji.
Zauważalne
jest
przesunięcie
rozkładu
względem wartości nominalnej, a różnica wartości
LM , LMN wskazuje na możliwość identyfikacji zakłóceń
deterministycznych, powodujących niestabilność procesu.
Obserwowana różnica między wartością średnią
serii
pomiarowych,
a
nominalną
świadczy
o występowaniu błędu systematycznego jako składowej
poprawności systemu. Identyfikacji błędu dokonano za
pomocą C:<CF C − !CF9: C>. Porównano wyznaczoną
̅ = 20,88%( / ) z
wartość
średnią
wartością
referencyjną20
=
21,2%(
/
)
oraz
zweryfikowano
f
hipotezę
: hA>< = 0 wobec alternatywnej : hA>< i 0.
Obliczona
wartość
statystyki
testowej
C = 421,09 jest większa od wartości krytycznej CNj = 1,96
dla poziomu istotności k = 0,05, D − >@F: = 0, dlatego
odrzucono hipotezę
na rzecz alternatywnej
przyjmując, że pomiar jest obciążony występowaniem

(

(

= 21,2% ' ) and control lines ?TS = 20,5% ' ) and
(

(

= 21,2%( / ) oraz linii kontrolnych ?TS = 20,5%( / ) oraz

The centering index LMN expressing the real
capacity of the process taking into account its current
centering and spreading was determined from the
N/
∙X`|b̅ `bcd |
relation: LMN =
, where ̅ − mean value of
Z
[

the process,
− reference value for the standard. The
indices are related to the process tolerance limits
\ = 0,1 ÷ 0,2U = 0,1 ÷ 0,2(STS − ?TS). Due to the
validity of the characteristics \ = 0,1 was adopted for the
calculations. The determined LM = 22,95 and LMN =
12,46 indicate that the critical quality requirements LUV
of the analysed measurement process are met. Its
variability is small in relation to the adopted tolerance
field, and the high value of LM determining the potential
capability of the process means that the total variability of
the measuring system is as high as 22,95 times within
±0,1U of the tolerance field.
There is a noticeable shift in the distribution
from its nominal value, and the difference in the values
LM , LMN indicates
the
possibility
of
identifying
deterministic disturbances causing process instability.
The observed difference between the mean
value of the measurement series and the nominal value
indicates the occurrence of a systematic error as
a component of system correctness. The identification of
the error was performed using Student's t-test. The
determined average value ̅ = 20,88%( / ) was
compared with the reference value20
=
f
21,2%( / ) and hypothesis
: hA>< = 0 was verified
against the alternative : hA>< i 0. The calculated value
of the test statistic C = 421,09 is greater than the critical
value CNj = 1,96 for the significance level of
k = 0,05, D − >@F: = 0, therefore the hypothesis
was
rejected in favour of the alternative assuming that the
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istotnego
statystycznie
błędu
systematycznego
hA>< = 0,32%( / ). W takim przypadku powinno się
przeprowadzić jego kompensację poprzez wykonanie
regulacji i/lub adiustacji systemu pomiarowego. Do oceny
istotności błędu systematycznego należy również
uwzględnić wpływ niepewności wyznaczenia wzorca.
Dlatego porównano wynik ̅ = 20,88%( / ) serii
pomiarów z wartością etalonu
= 21,2%( / )
21
z uwzględnieniem odpowiednio wartości niepewności :
serii pomiarowej Fb̅ = 0,002 oraz wzorca Fbcd = 0,212
(dla \ = 2)22 i (1 − k = 0,95).
Obliczenia wykonano wykorzystując zależność:
l ̅

−

l < 2nFb̅ + Fbcd = 0,320 > 0,207

[12]

potwierdzono tym samym, że wartość obliczonego błędu
systematycznego ma istotny statystycznie wpływ na
wartość mierzoną.
Korzystając
z
wartości
obliczonego
współczynnika LM wyznaczono wartość zmienności
pochodzącej od powtarzalności: %Var(Rep)23= 0,87%
rys.4 oraz wartość procentową od powtarzalności i błędu
systematycznego %Var(Rep and Bias)24= 1,61% zależną
od wskaźnika LMN . Obie z wyznaczonych wartości nie
powinny przekraczać > 15%25. Uzyskane wartości są
mniejsze niż wartość krytyczna. Potwierdza to, że
obserwowana zmienność systemu pomiarowego jest
bardzo mała, co potwierdza położenie rozkładu danych
pomiarowych
względem
wartości
nominalnej
z uwzględnieniem granic tolerancji U rys. 4.

Fig.

4
Measurement
system
variability
against
= 21,2%( / ); ̅ = 20,88%( / ). Source – own study.

(±0,1 ∙ U)

measurement is affected by the presence of a statistically
significant error hA>< = 0,32%( / ). In this case, it
should be compensated by making adjustments and/or
adjustments to the measuring system. To assess the
significance of the bias, the effect of uncertainty of the
standard setting should also be considered.
Therefore, the result ̅ = 20,88%( / ) of the
measurement series was compared with the value of the
etalon
= 21,2%( / )
taking
into account,
21
respectively, the uncertainty values : of the
measurement series Fb̅ = 0,002 and of the standard
Fbcd = 0,212 (for \ = 2)22 and (1 − k = 0,95).
Calculations were performed using the relation:
l ̅

−

l < 2nFb̅ + Fbcd = 0,320 > 0,207 [12] thus

confirming that the value of the calculated bias has
a statistically significant effect on the measured value.
Using the value of the calculated LM coefficient,
the value of the variation resulting from variability was
determined: %Var(Rep)23=0,87% fig. 4 as were the
percentage value from repeatability and bias %Var(Rep
and Bias)24 = 1,61% depending on LMN . Both of the
determined values should not exceed > 15%25. The
values obtained are less than the critical value. This
confirms that the observed variability of the
measurement system is very low, as confirmed by the
position of the distribution of the measurement data in
relation to the nominal value including the tolerance
limits U fig. 4.

process

tolerance

range

?TS = 20,5%( / ); STS = 21,9%( / );

Rys. 4 Zmienność systemu pomiarowego na tle (±0,1 ∙ U) przedziału tolerancji procesu ?TS = 20,5%( / ); STS = 21,9%( / );
̅ = 20,88%( / ). Źródło − badania własne.
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W przeprowadzonych badaniach wykonano
serie pojedynczych pomiarów, a uzyskane dane przyjęły
charakter ciągły, dlatego zdecydowano się na
wykorzystanie opracowanej w sposób projektowy26 karty
kontrolnej27
[10]
pojedynczych
obserwacji
i ruchomego rozstępu q − Kr28 rys. 5. Ten rodzaj kart jest
dość wrażliwy na przypadkowe zakłócenia, jest
wykorzystywany do oceny rozrzutu i stabilności procesu
[14].
Na
wykresie
wartości
indywidualnych
zaobserwowano wiele punktów obecnych poza
ustalonymi liniami kontrolnymi DWG i GWG. Na karcie
ruchomego rozstępu Kr znajduję się dziewięć takich
punktów. Występujące trendy wskazują na trwałe
przesunięcie położenia procesu odnośnie linii centralnej
( ̅ odpowiada położeniu LC). Powyższe fakty sygnalizują
rozregulowanie i niewystarczającą stabilność procesu.
Przekroczeniu granic kontrolnych i stałe przesunięcie
względem linii centralnej determinuje potrzebę poprawy
stabilności poprzez zmianę położenia rozkładu danych
pomiarowych względem wartości nominalnej
,
a zatem i linii centralnej LC.

In the conducted research, a series of single
measurements were made, and the obtained data were
continuous, therefore it was decided to use these data
sets in the developed project26 control chart27 [10] single
observations and I-MR28 – fig. 5. This type of control
charts is quite sensitive to random disturbances and is
used to assess the spread and stability of the process [14].
A number of points present outside the
established DWG and GWG control lines were observed
on the individual values chart. There are nine such points
on the MR moving chart. The trends indicate a permanent
shift of the process position with respect to the centre line
( ̅ corresponds to position LC). These facts signal
a disruption and insufficient stability of the process. The
exceeding of the control limits and the permanent shift
with respect to the centre line determine the need to
improve stability by changing the position of the
measurement data distribution with respect to the
nominal value
, and thus to the centre line LC.

Fig. 5 I-MR control chart for monitoring the stability of a measuring system. Source: own study.
Rys. 5 Karta kontrolna q − Kr do nadzorowania stabilności systemu pomiarowego. Źródło: badania własne.

OCENA LINIOWOŚCI
Weryfikację liniowości oraz oszacowania
średniego błędu systematycznego, w określonym zakresie
zmienności29 procesu, przeprowadzono weryfikując
rozkład danych względem materiału odniesienia dla serii
pomiarowych
= 180 i wzorców:
= 6,8%( / ),
= 21,2%( / ),
= 40%( / ).
Porównano
wartości średnich ̅ poszczególnych serii pomiarowych
z wartościami odniesienia
etalonów. Analizę
..
liniowości systemu pomiarowego oraz oszacowanie błędu
systematycznego przedstawiono na rys. 6.

LINEARITY ASSESSMENT
Verification of linearity and estimation of mean
systematic error, within the specified variation range29 of
the process was carried out by verifying data distribution
with respect to the reference material for measurement
series
= 180 and standards:
= 6,8%( / ),
= 21,2%( / ),
= 40%( / ). Mean values
̅ of individual measurement series were compared
with reference values
.. of etalons. The analysis of
linearity of the measuring system and the estimation of
the systematic error are presented in Fig. 6.
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Błąd systematyczny, w badanym zakresie stężeń
mierzonych wartości etalonów przyjmuję wartości od
−0,43 do −0,09%( / ), natomiast średni błąd
wwwww = −0,27%( / ). Dla zakresu (od 18% do 25%)
whv><
najbardziej istotnego z punktu widzenia procesowego,
zidentyfikowano względnie dużą wartość błędu
systematycznego hA>< = −0,32%( / ). Wyznaczona
średnia wartość błędu systematycznego wskazuje na
istotne odchylenie średniej referencyjnej, które stanowi
464,8% całkowitej zmienności procesu. Tak duży udział
błędu nie jest akceptowalny i wymaga kompensacji.
Procent liniowości30 systemu pomiarowego wskazuje, że
wpływ liniowości systemu pomiarowego stanowi 1%
(> = 0,010 ∙ 100% = 1%) całkowitej zmienności procesu.
Wykonana analiza pomimo wykazania istotniej
statystycznie liniowości, potwierdziła też wcześniejsze
założenia odnośnie występującego istotnego wpływu
stałego i zmiennego (średniego) błędu systematycznego
na
wartość
pomiaru
analizowanego
systemu
pomiarowego. System może być uznany za zdolny tylko
po przeprowadzeniu ponownej kalibracji i dokonaniu
kompensacji błędu systematycznego.

The systematic error in the studied
concentration range of the measured values of etalons
ranges from −0,43 to −0,09%( / ), while the average
wwwww = −0,27%( / ).
error whv><
For the range (from 18% to 25%) most
significant from the process point of view, a relatively
high value of hA>< = −0,32%( / ) was identified. The
determined mean bias value indicates a significant
deviation of the reference mean, which represents
464.8% of the total process variability. Such a large
proportion of the error is not acceptable and requires
compensation. The percentage of linearity30 of the
measurement system indicates that the influence of the
linearity of the measurement system represents 1%
(> = 0,010 ∙ 100% = 1%) of the total process variation.
The performed analysis, despite demonstrating
statistically significant linearity, also confirmed the
previous assumptions regarding the occurrence of
a significant influence of the constant and variable (mean)
bias on the measurement value of the analysed measuring
system. The system can be considered capable only after
recalibration and bias compensation.

Fig. 6 Linearity and systematic error analysis of the measurement system based on measurement series of oxygen etalons: ./0+ = x, y%(3/3), ./01 =
1+, 1%(3/3), ./0z = {2%(3/3) as of 15.01.2020. Source – own study.
Rys. 6 Analiza liniowości oraz błędu systematycznego systemu pomiarowego na podstawie serii pomiarowych etalonów tlenu: x }~ = 6,8%(v/v), x }~ =
21,2%(v/v), x }~ = 40%(v/v) z dnia 15.01.2020 r. Źródło − badanie własne.
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OCENA POWTARZALNOŚCI
Po dokonaniu oceny systemu pomiarowego pod
względem poprawności polegającej na weryfikacji
występowania błędu systematycznego oraz zbadaniu
liniowości oszacowano zmienność systemu pomiarowego
%GRR31 oraz wyznaczono jego precyzję bez udziału
odtwarzalności w tym celu dokonano oceny
powtarzalności wykorzystując jednoczynnikową analizę
wariancji ANOVA typu E;=<<:9. Kwalifikację systemu
pomiarowego przeprowadzono względem przyjętych
granic specyfikacji. Analizę32 powtarzalności systemu
pomiarowego wykonano w odniesieniu do wartości
referencyjnych33 dla przyjętego zakresu specyfikacji
nadzorowanego przez system pomiarowy procesu
(U = 7% / ).
Zmienność
całkowita
jest
sumą:
TV34= PV35 + GRR = 100,831, gdzie: €• − zmienność
procesu; Srr − zmienność pochodząca od systemu
pomiarowego. Ze względu na wykorzystanie systemu
zautomatyzowanego nie rozpatrywano hipotezy
– nie
występuje różnica pomiędzy operatorami (w badanym
systemie wpływ operatora na wynik nie istnieje). Przyjęto
zatem hipotezę:
− nie istnieje różnica pomiędzy
częściami36, względem alternatywnej:
− na tle
zmienności analizowanego systemu pomiarowego
widoczna jest zmienność procesu. Na rys. 7 ukazano
wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA.

REPEATABILITY ASSESSMENT
After evaluation of the measurement system in
terms of correctness by verifying the presence of bias and
testing linearity, the variability of the measurement
system %GRR31 and its precision without reproducibility
was determined. For this purpose, repeatability was
evaluated using one-way ANOVA crossed variance
analysis. The qualification of the measurement system
was carried out in terms of the adopted specification
limits. The repeatability analysis32 of the measurement
system was performed in relation to reference values33
for the adopted specification range monitored by the
process measurement system (U = 7% / ). Total
variation is the sum of: TV34= PV35 + GRR = 100,831,
where: €• − process variability; Srr − variability
originating in the measurement system. Due to the use of
an automated system, hypothesis
– meaning there is
no difference between operators – what was not
considered (in the system studied), was the potential for
the operator’s to influence the results, therefore, the
accepted hypothesis was:
− there is no difference
between parts36, against the alternative:
− against the
variability of the analysed measurement system the
variability of the process is visible. Fig. 7 shows the
results of one-way ANOVA variance.

Fig. 7 Results of ANOVA variance analysis of the measurement process variation against the tolerance interval U = 7%( / ) of the controlled process
= 180 measurements and 3 parts without operator participation. Source – own study.
Rys. 7 Wyniki analizy wariancji ANOVA zmienności procesu pomiarowego na tle przedziału tolerancji U = 7%( / ) nadzorowanego procesu dla
pomiarów i 3 części bez udziału operatora. Źródło − badania własne.

= 180
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Dla przyjętego poziomu istotności k = 0,05
analiza wskazuje, iż w związku z otrzymaną wartość
D − >@F: = 0 < 0,05 badaną hipotezę
powinno się
odrzucić i przyjąć hipotezę alternatywną – na tle
zmienności analizowanego systemu pomiarowego
widoczna jest zmienność procesu w określonym zakresie
specyfikacji (tzn. istnieje istotna różnica pomiędzy
częściami). Wynika z tego, że ze względu na
powtarzalność za pomocą systemu pomiarowego
możliwa jest identyfikacja zmienności nadzorowanego
procesu.
Uwzględnienie
procentowego
udziału
poszczególnych zmienności do zmienności całkowitej37
z otrzymanej tabeli ANOVA rys. 7 wykazała, iż całkowity
udział obserwowanej zmienności pochodzi od
występujących różnic pomiędzy częściami38, a nie od
systemu pomiarowego. Źródłem wyznaczonej zmienności
badanego systemu pomiarowego Srr = 0,059 jest
wyłącznie składowa powtarzalności.
Zmienność
systemu
pomiarowego
Srr
przyrównana do zmienności całkowitej U• = 100,831
spełnia warunek adekwatności dla systemu pomiarowego
‚ƒƒ
zdatnego bez ograniczeń do nadzorowania procesu
,
X„
przedstawiony poniżej obliczony %!•(%Srr) jest
‚ƒƒ
, …†
równy:
%!•(%Srr) = X„ ∙ 100% =
∙ 100% =
,‡
0,059% < 10%. Wynika z tego, iż system ze względu na
jego powtarzalność jest zdatny bez ograniczeń do
nadzorowania
realizowanego
procesu.
System
pomiarowy spełnia także kryterium do nadzorowania
‚ƒƒ
produktu: %!•(%Srr) = X ∙ 100% = 0,84% < 10%.
W wykonanej analizie przeprowadzono również ocenę
rozróżnialności systemu pomiarowego, postrzeganej, jako
liczbę
rozróżnialnych
kategorii
NDC39=
= n2 ∙ ˆ'%‚ƒƒ ) − 1‰ ≈ 2422 ≫ 14. System pomiarowy

spełnia warunek adekwatności40. System ze względu na
kryterium powtarzalności jest zdatny bez ograniczeń do
nadzorowania
omawianego
procesu
ekspozycji
hiperbarycznej.
Precyzję systemu pomiarowego można wyrazić
w postaci współczynnika zmienności L•, który umożliwia
względne porównanie poszczególnych technik np.
instrumentalnych, stosowanych do analizy tego samego
czynnika (zawartości tlenu w powietrzu oddechowym).
Wartość L•41 jest wyznaczana na podstawie względnego
odchylenia
standardowego
r!?42
otrzymanego
Z
z
zależności
[12]:
r!? = b̅ = 0,0000478.
Dla
wyznaczonego odchylenia wartość współczynnika
zmienności przyjmuje wartość L• = r!? ∙ 100% =
0,048% i świadczy o małym zróżnicowaniu pomiarów, co
wskazuje na wysoką precyzję systemu pomiarowego.

OCENA STABILNOŚCI W CZASIE
Ocenę stabilności systemu rys. 8 do
utrzymywania stałych w czasie charakterystyk
metrologicznych
przeprowadzono
na
podstawie
okresowych pomiarów wartości referencyjnej. Stabilność
systemu pomiarowego stanowi różnicę między wartością
średnią wyników identycznych serii pomiarowych ̅ do
wartości nominalnej etalonu
. Pomiarów dokonano
w określonych odstępach czasu. System uzyska wyższy
stopień stabilności im mniejsze będą zidentyfikowane
w czasie różnice ∆
=∆
− ̅ . Badania systemu
prowadzono wykonując okresowo pomiar etalonu
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For the adopted significance level k = 0,05 the
analysis indicates, that due to the obtained value
D − >@F: = 0 < 0,05 the tested hypothesis
should be
rejected and the alternative hypothesis should be adopted
– against the background of the variability of the analysed
measurement system the variability of the process within
a specific specification range is visible (i.e. there is
a significant difference between the parts). It follows that
due to the repeatability, with the help of the
measurement system, it is possible to identify the
variability of the monitored process. Consideration of the
percentage contribution of the individual variations to the
total variation37 from the ANOVA table obtained, fig. 7,
showed that the total contribution of the observed
variation comes from the differences between the parts38,
and not from the measurement system. The source of the
determined variability of the tested measuring system
Srr = 0,059 is exclusively the repeatability component.
The variability of the measuring system Srr
equated to the total variability U• = 100,831 fulfils the
adequacy condition for a measuring system capable of
‚ƒƒ
monitoring the
process without limitations, the
X„
calculated
below
is
equal
to:
%!•(%Srr)
‚ƒƒ
, …†
%!•(%Srr) = X„ ∙ 100% =
∙
100%
=
0,059%
<
,‡

10%. It follows that, due to its repeatability, the system is
suitable without restriction for the monitoring of the
process carried out. The measuring system also meets the
‚ƒƒ
criterion for product monitoring: %!•(%Srr) = X ∙
100% = 0,84% < 10%. In the analysis performed, an
assessment was also made of the distinctness of the
measurement system, perceived as the number of distinct
categories NDC39= n2 ∙ ˆ'

%‚ƒƒ

) − 1‰ ≈ 2422 ≫ 14. The

measurement system meets the adequacy condition40.
The system, due to its repeatability criterion, is fit without
constraint to supervise this hyperbaric exposure process.
The precision of a measurement system can be
expressed in terms of a coefficient of variation L•, which
enables a relative comparison between different
techniques, e.g. instrumental ones, used to analyse the
same factor (oxygen content in the breathing air). The
value L•41 is determined on the basis of the relative
standard deviation r!?42 obtained from the relation [12]:
Z
r!? = = 0,0000478. For the determined deviation, the
b̅
value of the variation coefficient assumes the value
L• = r!? ∙ 100% = 0,048% and proves low variability
of the measurements, which indicates high precision of
the measuring system.

ASSESSMENT OF STABILITY OVER TIME
The evaluation of the stability of the system
Fig. 8 for maintaining metrological characteristics
constant in time was performed on the basis of periodic
measurements of the reference value. The stability of the
measurement system is the difference between the
average value of the results of identical measurement
series ̅ to the etalon nominal value
. Measurements
were taken at specific time intervals. The system will
achieve a higher degree of stability the smaller the
differences identified over time ∆
=∆
− ̅ . The
system was tested by periodically measuring the etalon
= 21,2 ± 0,212%( / ).
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= 21,2 ± 0,212%( / ).

Fig. 8 Stability over time ̅ ± ∆ (1 − k = 0,95) for oxygen etalon measurements
Rys. 8 Stabilność w czasie ̅ ± ∆ (1 − k = 0,95) dla pomiarów etalonu tlenu

Zadeklarowana w okresie 1 miesiąca minimalna
stabilność sensora wynosi ∆= 0,2%( / )43. Dla potrzeb
nadzorowanego procesu, za wartości graniczne przyjęto
± 0,7%( / ) co odpowiada 0,1T. W trakcie
przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczenia
granic specyfikacji, rys. 9. System spełnił wymagania
określone przez producenta, mimo to widoczna jest
zmienność
wartości
mierzonej.
Zgodnie
z przedstawionym rozkładem największa różnica
pomiędzy średnimi wartościami serii obserwowanych
pomiarów wyniosła: ∆b̅ = ̅ − ̅ = 21,085 − 20,760 =
0,325%( / )44.

WNIOSKI
Zidentyfikowana różnica, pomiędzy wartością
średnią, a nominalną, oddziałuje w sposób istotny na
ocenę i prowadzone wnioskowanie w zakresie
kontrolowanego procesu. Obecnej zdolności systemu
pomiarowego nie można zaakceptować do wykonywania
pomiarów
w
odpowiedzialnych
systemach
hiperbarycznych. Mimo braku kwalifikacji systemu,
wyniki badań potwierdziły wiele jego zalet wskazując na
jego zdolność potencjalną. Pomimo nie wystarczającej
dokładności, w niektórych przypadkach system
przewyższał zdefiniowane wymagania poszczególnych
składowych poprawności i precyzji45. Na korzyść systemu
przemawia bardzo wysoki poziom precyzji pomiaru oraz
duża liczba rozróżnialnych kategorii. Korekcja
poprawności46 umożliwi kwalifikacji systemu do
nadzorowania procesu ekspozycji hiperbarycznej
z użyciem powietrza oddechowego. Opracowane wyniki
badań dowodzą możliwości wykorzystania sensora
analizowanego systemu również do innych celów np. do
monitorowania składu atmosfery lub stałej weryfikacji

= 21,2 ± 0,212%( / ). Source – own study.
(

= 21,2 ± 0,212% ' ). Źródło – badanie własne.
(

The minimum sensor stability declared over
a period of 1 month is ∆= 0,2%( / )43. For the purposes
the
supervised
process
± 0,7%( /
of
) corresponding to 0,1T was taken as the limit value. In
the course of the conducted tests no exceeding of the
specification limits was observed, fig. 9. The system met
the requirements specified by the manufacturer,
nevertheless, the variability of the measured value is
visible. According to the presented distribution, the
largest difference between the average values of the
series
of
observed
measurements
was:
∆b̅ = ̅ − ̅ = 21,085 − 20,760 = 0,325%( / )44.

CONCLUSIONS
The identified difference between the average
value and the nominal value has a significant impact on
the evaluation and conclusion of the controlled process.
The current capability of the measurement system cannot
be accepted for measurements in responsible hyperbaric
systems. Despite the lack of qualification of the system,
the test results confirmed many of its advantages
indicating its potential capability. Notwithstanding the
insufficient accuracy, in some cases the system exceeded
the defined requirements of the individual components of
correctness and precision45. The advantage of the system
is a very high level of measurement precision and a large
number of distinguishable categories. Correctness
correction46 will allow the system to be qualified to
supervise the hyperbaric exposure process with
breathing air. The developed test results demonstrate the
possibility of using the sensor of the analysed system also
for other purposes, e.g. for monitoring the composition of
the atmosphere or for continuous verification of the
declared operational parameters of breathing air
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deklarowanych parametrów eksploatacyjnych systemów
uzdatniania powietrza oddechowego w innych obiektach
hiperbarycznych oraz systemach wskaźnikowych itp.
Zalety systemu umożliwiają w perspektywie jego
wykorzystanie
w
nowo
tworzonych
lub
modernizowanych
systemach
kontroli atmosfery
obiektów hiperbarycznych47.
W kwalifikacji systemów ze względów
bezpieczeństwa ekspozycji hiperbarycznych kluczowe
znaczenie odgrywa weryfikacja metrologicznych cech
jakościowych eksploatowanych systemów. Determinuje
to
konieczność
stosowania,
w
badaniach
eksploatacyjnych,
do
pomiarów
jedynie
zakwalifikowanych,
wiarygodnych
i
użytecznych
systemów analitycznych o potwierdzonej skuteczności.
Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki badań należy
wdrażanie nowych systemów poprzedzać realizacją
badań weryfikacyjnych48 systemów pomiarowych, pod
kątem deklarowanych parametrów metrologicznych.
Dynamicznie rozwijająca się technika systemów
analitycznych pozwala na przypuszczenie, że niebawem
będzie możliwe zastosowanie bardziej dokładnych,
stabilnych, odpornych i mniej kosztownych systemów
pomiarowychi.
Ponieważ
wiadomo,
iż
oprócz
wiarygodności systemów pomiarowych przy budowie
nowych obiektów hiperbarycznych ich dobór uzależniony
jest
również
uwarunkowaniami
ekonomicznymi
związanymi z ich pozyskaniem oraz kosztem
wynikającym z cyklu życia produktu.

treatment systems in other hyperbaric facilities and
indicator systems, etc. The advantages of the system allow
its prospective use in newly developed or upgraded
atmospheric control systems of hyperbaric facilities47.
In the qualification of systems for reasons of
safety of hyperbaric exposures, the verification of the
metrological quality characteristics of the systems in
operation plays a key role. This determines the necessity
of using in operational tests, only qualified, reliable and
useful analytical systems of confirmed effectiveness for
taking measurements. Taking into consideration the
results obtained, the implementation of new systems
should be preceded by verification tests48 of the
measurement systems in terms of the declared
metrological parameters. The dynamically developing
technology of analytical systems suggests that it will soon
be possible to use more accurate, stable, robust and less
costly measuring systems. As it is well known that besides
the reliability of measuring systems in the construction of
new hyperbaric facilities, their selection is also influenced
by the economic conditions related to their acquisition
and lifecycle costs.

REFERENCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

NO-07-A005:2020. Diving for military purposes. Breathing agents Classification, requirements and tests. Warsaw: WCNJK;
NO-52-A201:2012. Diving for Military Purposes Measurement Instruments Classification and Requirements. Warsaw: WCNJK;
O Announcement of the Minister of Defence of 4 October 2018 on the announcement of the consolidated text of the Regulation of the Minister
of Defence on the safety conditions for underwater work in organisational subordinate units;
ADivP-04 (A)(1)(2013) Diving Gas Quality (STANAG 1458). Brussels: Nato Standardization Office;
SS521-AG-PRO-010 US. Navy Diving Manual. 2011;
Woźniak A. Evaluation of the impact of air breathing pollution or the safety performance of hyperbaric exposure. Zeszyty Naukowe AMW. 2016,
ISNN 860-899X, strony 101-111;
R. Kłos. Decompression selection options for Amphora diving apparatus. Gdynia : Polskie Towarzystwo Medycyny
i Techniki Hiperbarycznej, 2012. ISBN 978-83-924989-8-8;
ADivP-02(C)/ STANAG 1432:2020. Allied Guide to Diving Medical Disorders. Bruksela : NSO, 2020;
PN-EN ISO 10012:2004 Requirements for measurement processes and measuring equipment;
Sałaciński T. SPC statistical control of production processes. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. ISBN 978-837207-42-1;
Woźniak A. Qualification of a carbon dioxide measurement system to supervise and improve the production of breathing air for hyperbaric
oxygen conditions. Polish Hyperbaric Research. 4, 2019, Tom 69, ISSSN: 1734-7009, strony 7-32;
Namieśnik J. Konieczka P., Zygmunt B., Bulska E. Evaluation and quality control of analytical measurement results. Warsaw: WNT, 2017. ISBN
978-83-01-19444-4;
Krzyżak J. Medicine for divers. Poznań : KOOP-graf, 1998. ISBN 83-909187-06;
PN-ISO 8258 +AC1:1993 KShewhart's checklists;
ATP-57(B) (2009) The Submarine Search And Rescue Manual;
DNVGL-OS-E402 Diving Systems. 2017;
NO-07-A010:2011. Diving for military purposes Diving with nitrox Requirements;
Jakus R. Kłos B. Measurement process capacity. Polish Hyperbaric Research. 2, 2007, Tom 19, ISNN-1734-7009.

dr inż. Arkadiusz Woźniak
Katedra Technologii Prac Podwodnych
Akademii Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
tel.261262746
ar.wozniak@amw.gdynia.pl

20

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

Polish Hyperbaric Research
1)

an appropriately organised set of elements constituting an organisational whole and under common control, designed to extract measurement information
from a test item and transfer it to an observer in a usable form,
1)
odpowiednio zorganizowany zestaw elementów stanowiący całość organizacyjną i objęty wspólnym sterowaniem, przeznaczony do wydobycia informacji
pomiarowej z obiektu badanego i przekazania jej obserwatorowi w użytecznej formie,
2)

measurement System Analysis - is a method of analysis of capacity and stability of measurement instruments and systems used in quality engineering,
ang. Measurement System Analysis - Measurement System Analysis jest metodą analizy zdolności i stabilności narzędzi i systemów pomiarowych
stosowanych w inżynierii jakości,

2)

3)
3)

4)
4)

5)
5)

department of Underwater Works Technology of the Naval Academy (AMW),
Katedra Technologii Prac Podwodnych AMW,
experimental deep-water hyperbaric system,
doświadczalny głębokowodny system hiperbaryczny,
North Atlantic Treaty Organization,
ang. North Atlantic Treaty Organization,

6)

this capacity means not only functional correctness but above all conformity of the measuring system with its declared quality characteristics: resolution,
uncertainty, accuracy, repeatability, reproducibility, and stability over time,
6)
zdolność ta oznacza nie tylko poprawność funkcjonalną, ale przede wszystkim spełnianie przez system pomiarowy jego deklarowanych cech
jakościowych: rozdzielczość, niepewność dokładność, powtarzalność, odtwarzalność, i stabilność w czasie,
7)
7)

measurement processes must be metrologically validated,
procesy pomiarowe muszą być metrologicznie potwierdzone,

8)

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

8)

9)

working standard – a measurement standard which is used permanently for calibration or verification of measuring instruments or measuring systems.
Working measurement standards should be subjected to metrological control in accredited Military Metrology Laboratories and calibration laboratories
operating on the basis of the current edition of the international standard PN-EN IEC 17025 or in justified cases in NMI (National Metrology Institutes),
9)
wzorzec roboczy – wzorzec pomiarowy, który używany jest stale do wzorcowania (kalibracji) lub weryfikacji (sprawdzenia) przyrządów pomiarowych lub
układów pomiarowych. Wzorce pomiarowe robocze powinny być poddawane kontroli metrologicznej w akredytowanych Wojskowych Laboratoriach
Metrologicznych i laboratoriach wzorcujących działających w oparciu o aktualne wydanie międzynarodowej normy PN-EN IEC 17025 lub w uzasadnionych
przypadkach w NMI (National Metrology Institutes – ang. Krajowe Instytuty Metrologiczne),
10)

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

10)

11)

following outlier elimination,
po eliminacji outlier,

11)

12)

the probable interval within which the mean of a given normal distribution lies,
prawdopodobny przedział, w którym znajduje się średnia danego rozkładu normalnego,

12)

13)

p-value – the p-value of a hypothesis test is the smallest value of the significance level α which leads to the rejection of the zero hypothesis
p-value – wartość p testowania hipotezy jest to najmniejsza wartość poziomu istotności k, która prowadzi do odrzucenia hipotezy zerowej

13)

14)
14)

15)
15)

16)
16)

17)
17)

18)
18)

LM – measuring system spread factor,
LM – wskaźnik rozrzutu systemu pomiarowego,
LMN – measuring system position indicator,
LMN – wskaźnik położenia systemu pomiarowego,
?TS −lower limit STS – upper limit,
?TS −dolna wartość graniczna STS − górna wartość graniczna,
run chart,
ang. run chart,
in processes it is recommended, where possible, that the value of the index is LMN > 1,33. Alternatively at a level of at least LM , LMN > 1,67. C_gk>1,33,
w procesach zaleca się, o ile to możliwe, aby wartość wskaźnika wynosiła LMN > 1,33. Alternatywnie na poziomie co najmniej LM , LMN > 1,67,
the required condition for the suitability of the system to measure a characteristic with tolerance T is that F • (0,1 ∙ U) [10],
wymaganym warunkiem przydatności systemu do pomiary cechy o tolerancji U jest spełnienie warunku F • (0,1 ∙ U) [10],

19)
19)

20)

certified reference material,
certyfikowanego materiału odniesienia,

20)

•

=

,

21)

for the calculation, the uncertainty of the reference value is equal to the expanded uncertainty divided by the spread factor

21)

do obliczeń niepewność wartości odniesienia jest równa rozszerzonej niepewności podzielonej przez współczynnik rozszerzenia

),
22)
22)

23)
23)

24)
24)

25)
25)

,
,

N

= 0,106%( / ),

•
N

=

,

= 0,106%( /

from standard certificate no. 1495569 dated 27.09.2017 issued by Linde gaz Polska,
z atestu wzorca nr 1495569 z dnia 27.09.2017 roku wydane przez Linde gaz Polska,
%Var(Repeatabilty),
ang.%Var(Repeatabilty),
%Var(Repeatabilty and Bias),
ang.%Var(Repeatabilty and Bias),
%•>;(r:D), %•>;(r:D > 9 ‘A><) = 15% corresponds to the value of the capacity factors for the measurement system LM , LMN =1,33,
%•>;(r:D), %•>;(r:D > 9 ‘A><) = 15% odpowiada wartości współczynników zdolności dla systemu pomiarowego LM , LMN =1,33,
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26)
26)

a set target value for the process and a known standard deviation,
zadana wartość docelowa procesu oraz znane odchylenie standardowe,

27)

the chart can be developed by a project or stabilisation method, based on a series of at least n>30 measurements before the control limits and the centre
line are calculated and plotted. After elimination of the deterministic causes of the disruption signals and stabilisation of the process, the control limits
should be recalculated,
27)
kartę można opracować metodą projektową lub stabilizacyjną, na podstawie serii co najmniej > 30 pomiarów przed obliczeniem i wykreśleniem granic
kontrolnych oraz linii centralnej. Po eliminacji przyczyn deterministycznych sygnałów rozregulowania i stabilizacji procesu należy dokonać ponownej
rekalkulacji granic kontrolnych,
28)
28)

Individual Value − Moving Range,
ang. Individual Value − Moving Range,

29)

in general the concentration range for linearity analysis covers values between 50 and 150% of the expected value of the analysis results, for economic
reasons it was decided to use available standards slightly exceeding these values,
29)
przeważnie zakres stężeń do analizy liniowości obejmuje wartości od 50 do 150% wartości oczekiwanej wyników analizy, ze względów ekonomicznych
zdecydowano się na wykorzystanie dostępnych wzorców nieznacznie przekraczających te wartości,
30)
30)

31)
31)

32)
32)

33)
33)

34)
34)

35)
35)

36)
36)

37)
37)

38)
38)

39)
39)

%’A :>;AC“ = 1,0%,
%’A :>;AC“ = 1,0%,
ang. Gauge Repeatability and Reproducibility,
ang. Gauge Repeatability and Reproducibility,
conditions of normality of distribution, equality of variances, homogeneity and randomisation of data are met,
spełniono warunek normalności rozkładu, równości wariancji, równoliczności i randomizacji danych,
covering the range of variation of the controlled process,
pokrywające zakres zmienności nadzorowanego procesu,
Total Variation,
ang. Total Variation,
process variation,
ang. process variation,
the expected result does not depend on the part (the variation from the device does not show the variation of the process),
spodziewany wynik nie zależy od części (na tle zmienności od urządzenia nie widać zmienności procesu),
total gage R&R,
ang. Total gage R&R,
part to part,
ang. part to part,
Number of distinct categories,
ang. number of distinct categories,
9E ≥ 14 capable system, 9E = 4 − 13 conditionally capable system, 9E • 3 incapable,
9E ≥ 14 system zdatny, 9E = 4 − 13 zdatny warunkowo, 9E • 3 niezdatny,

40)
40)

41)
41)

42)
42)

43)
43)

Coefficient of Variation,
ang. Coefficient of Variation,
Relative Standard Deviation,
ang. Relative Standard Deviation,
therefore, changes in the limit values were expected ∆
± 0,8%( / ),
(
w związku z powyższym, oczekiwano zmian w granicach ∆
± 0,8% ' ),
(

44)

between trials from 23.10 and 26.11.2019,
44)
pomiędzy próbami z dnia 23.10 oraz 26.11.2019 roku,
45)
45)

46)
46)

47)
47)

48)
48)

49)
49)

except for reproducibility due to an automated system without operator involvement,
za wyjątkiem odtwarzalności ze względu na system automatyczny bez udziału operatora,
centering after alignment,
wycentrowania po adiustacji,
if economically justified,
o ile okaże się to zasadne z punktu widzenia ekonomicznego,
e.g. system validation through laboratory and in-service testing of individual units in a specialised laboratory,
np. walidacji systemu w ramach badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych pojedynczych egzemplarzy urządzeń w wyspecjalizowanym laboratorium,
such as optical sensors, ultrasound sensors, etc.
jak np. sensory optyczne, ultradźwiękowe itp.
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STABILITY TESTING METHOD FOR UNDERWATER ROVS
METODA BADANIA STATECZNOŚCI POJAZDÓW GŁĘBINOWYCH TYPU ROV
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Department of Underwater Works Technology, Polish Naval Academy in Gdynia, Poland
Katedra Technologii Prac Podwodnych, Akademia Marynarki Wojennej

STRESZCZENIA / ABSTRACTS
The article presents the results of research carried out in the framework of an engineering thesis prepared at the Department of Underwater Works
Technology of the Naval Academy in Gdynia. The objective of the work was to develop a method and a station to test the stability of deep-sea ROVs. The
study presents the theoretical basis of the method as well as the results of performed experiments.
Keywords: mechanical engineering, underwater technology, unmanned underwater vehicles.
W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej realizowanej w Katedrze Technologii Prac Podwodnych
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Celem pracy było opracowanie metody i stanowiska do badania stateczności pojazdów głębinowych typu ROV.
W materiale przedstawiono podstawy teoretyczne metody oraz wyniki wykonanych eksperymentów.
Słowa kluczowe: inżynieria mechaniczna, technologia prac podwodnych, bezzałogowe pojazdy głębinowe.
В статье представлены результаты исследования, проведенного в рамках дипломной работы инженера, выполненной на Кафедре Технологии
Подводных Работ Военно-Морской Академии в Гдыне. Целью работы являлась разработка методики и стенда для испытаний остойчивости
глубоководных аппаратов типа ROV. В материале представлены теоретические основы методики и результаты проведенных экспериментов.
Ключевые слова: машиностроение, технология подводных работ, необитаемые подводные аппараты.
In diesem Artikel werden die Ergebnisse von Forschungsarbeiten vorgestellt, die im Rahmen einer Diplomarbeit in der Abteilung für
Unterwasserarbeitstechnik an der Polnischen Marineakademie in Gdynia durchgeführt wurden. Ziel der Arbeit war die Entwicklung einer Methode und einer
Station zur Prüfung der Stabilität von Tiefsee-ROVs. Die theoretischen Grundlagen der Methode und die Ergebnisse der Experimente werden im Dokument
vorgestellt.
Schlüsselwörter: Maschinenbau, Unterwassertechnik, unbemannte Tiefseefahrzeuge.
En el artículo se han presentado los resultados de los estudios llevados a cabo en el marco del trabajo de fin de grado de ingeniería realizados en la
Cátedra de Tecnología de Trabajos Subacuáticos de la Academia de Marina de Guerra de Gdynia. El objetivo del trabajo era desarrollar métodos y bancos
para el estudio de la estabilidad de vehículos sumergibles del tipo ROV. En el material se han presentado las bases teóricas del método y los resultados
de los experimentos efectuados.
Palabras clave: ingeniería mecánica, tecnología de trabajos subacuáticos, vehículos sumergibles no tripulados.
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INTRODUCTION

WSTĘP
Ostatnie dziesięciolecia to okres burzliwego
rozwoju
technologii
podwodnych
w
kierunku
wykorzystania urządzeń bezzałogowych, bardzo często
znacząco zrobotyzowanych [1,2,3]. Głównie urządzenia te
osadzone są w redukcyjnym modelu rozwoju technik
głębinowej, czyli nurcie rozwojowym polegającym na
eliminacji czynnika ludzkiego z podwodnego miejsca
pracy [4].
Jest to z resztą trend wyłaniający się obecnie
z każdego obszaru współczesnej techniki. Co raz więcej
zadań dotychczas wykonywanych przez człowieka jest
realizowanych przez urządzenia zdalnie sterowane lub
pracujące
w
trybie
półautonomicznym
albo
autonomicznym. Biorąc pod uwagę uwarunkowania pracy
w środowisku podwodnym rozwój takich technologii
wykorzystywanych do pracy pod wodą jest oczywisty
i jasno widoczny w rozwoju techniki głębinowej [4].
Możemy dziś spotkać szereg urządzeń
stosowanych w aplikacjach podwodnych, które zostały
opracowane z wykorzystaniem różnych koncepcji
konstrukcji i rozwiązań, gdzie najbardziej awangardowe
podejście
do
konstruowania
tych
urządzeń
reprezentowane jest przez podejście związane
z naśladownictwem organizmów żywych, czyli tzw.
pojazdy biomimetyczne [5]. Pomimo tego największym
zasięgiem zastosowania i wykorzystania w środowisku
podwodnym mogą poszczycić się, jednak protoplaści tego
trendu rozwojowego w technice głębinowej, czyli
bezzałogowe zdalnie sterowane pojazdy głębinowe
(z j. ang. ROV – remotely operated vehicle) – Rys. 1.
Niezależnie od stopnia ich zrobotyzowania zawsze
stanowią one platformę do zamontowania różnego
rodzaju
specjalistycznego osprzętu i
urządzeń
peryferyjnych, co wynika wprost z funkcji celu jaką dane
rozwiązanie ma realizować i jest pochodną wymagań oraz
potrzeb jego końcowego użytkownika.
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The recent decades are a period of turbulent
development of underwater technologies towards the use
of unmanned devices, very often considerably automated
[1,2,3]. The main focus of these devices is embedded in
the reductionist model of deep-sea technology
development, i.e. the development trend towards the
elimination of the human factor from the underwater
workplace [4]. It is the trend that is currently emerging
from every area of modern technology. An increasing
number of tasks hitherto performed by man are being
executed by devices remotely controlled or operating in
semi-autonomous or autonomous mode. Taking into
account the conditions of work in an underwater
environment, the development of such technologies used
to perform underwater work is evident and clearly visible
in the development of deep-sea technology [4].
At present, we can encounter a number of
devices used in underwater applications that have been
developed using different design concepts and solutions,
where the most avant-garde approach to the construction
of these devices is represented by the approach related
with imitation of living organisms, i.e. the so-called
biomimetic vehicles [5]. However, it is the prototypes of
this developmental trend in the deep-sea technology, i.e.
unmanned remotely operated vehicles (ROVs) that stand
out in terms of the widest range of application and use in
underwater environments – Fig. 1. Regardless of the
degree of their robotisation, they always provide
a platform for mounting various types of specialised
equipment and peripheral devices, which results directly
from the function that a given solution is to perform and
is a derivative of the requirements and needs of its end
user.
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ROV Falcon

ROV Tiger

ROV Lynx

ROV Cugar Compact

Fig. 1 Typical representatives of deep-sea ROV constructions - vehicles manufactured by Saab Seaeye Ltd. from Great Britain [9].
Rys. 1 Typowi przedstawiciele konstrukcji pojazdów głębinowych typu ROV – pojazdy produkcji firmy Saab Seaeye Ltd. z Wielkiej Brytani [9].

Podwodna platforma montażowa jest w tym
przypadku niczym innym jak zdalnie sterowanym
statkiem głębinowym i aby poprawnie funkcjonować
w środowisku dla jakiego została skonstruowana musi
cechować się odpowiednimi zdolnościami morskimi.
Jedną z podstawowych zdolności, któryą musi się
charakteryzować, jest właściwość jednostki głębinowej
do
przeciwstawiania
się
działaniu
momentów
wymuszających przechył oraz powrót do położenia
początkowego po ustaniu ich działania, czyli stateczność.
Najprościej można powiedzieć, że jest to zdolność do
utrzymywania osi pionowej urządzenia zgodnie
z kierunkiem pionowym. Zdolność ta musi być zachowana
niezależnie od położenia jednostki w wodzie: na
powierzchni oraz w toni wodnej.
W przypadku jednostek typu ROV najczęściej
zdolność tę uzyskuje się poprzez odpowiednie
rozmieszczenie ciężarów i elementów wypornościowych
w obrysie konstrukcji urządzenia. Zachowanie się
pojazdu pod wpływem momentów wymuszających
przechył jest uzależnione od sposobu ich działania – przy
statycznym działaniu momentu mówimy o stateczności

An underwater assembly platform is in this case
nothing more than a remotely operated deep-sea vessel,
and in order to function properly in the environment for
which it has been constructed, it requires appropriate
maritime capabilities. One one of the basic capabilities it
must possess is the capacity to withstand the action of
moments which force it to heel and return to its initial
position when they cease, i.e. stability. In simplest terms,
it is the ability to maintain the vertical axis of a device
aligned in a vertical direction. This capability must be
maintained regardless of the position of the vessel in the
water: on the surface or in water depth. In the case of
ROVs this capability is most often achieved by the
appropriate arrangement of weights and buoyancy
elements within the structural contour of the device. The
behaviour of the vehicle when subjected to a heeling
moment depends on the mode of action of the moment in the case of a static moment we speak of static stability
and in the case of a dynamic moment we speak of
dynamic stability. Static stability occurs when the heeling
moment increases very slowly from zero to a maximum
value.
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statycznej, a przy dynamicznym o stateczności
dynamicznej. Stateczność statyczna zachodzi wówczas,
kiedy moment przechylający narasta bardzo wolno od
zera do wartości maksymalnej. Natomiast stateczność
dynamiczna zachodzi gdy moment przechylający zmienia
się gwałtownie.
Zazwyczaj
jednak
używając
terminu
„stateczność” mamy na myśli jedynie stateczność
statyczną, ponieważ to ona jest najważniejszym
miernikiem zachowania się jednostki pod wpływem
momentów przechylających. Dla załogowej jednostki
pływającej po powierzchni zdolność ta jest o tyle istotna,
że ma bezpośredni wpływ na sposób prowadzenia obrony
przeciwawaryjnej okrętu. W tym przypadku generalną
zasadą w stanach awaryjnych jest utrzymywanie
jednostki na równej stępce, a następnie walka o jej
niezatapialność. Co wynika z prostego założenia, że walka
o niezatapialność jednostki utrzymującej swoją oś
pionową zgodnie z kierunkiem pionowym jest po prostu
łatwiejsza i, co nie mniej ważne, bezpieczniejsza dla
załogi.
Natomiast dla bezzałogowych jednostek
głębinowych, a szczególnie zdalnie sterowanych, brak tej
zdolności powoduje katastrofalne skutki dla skuteczności
sterowania taką jednostką – pojazd ROV staje się po
prostu nieprzewidywalny. Zmiany nastaw sterujących na
pędniki poziome wymuszające zmiany kierunku płynięcia
będą nieadekwatne do oczekiwań sterującego. Bardzo
często producenci pojazdów ROV nie udostępniają ich
dokumentacji statecznościowej, koncentrując się przede
wszystkim na danych dotyczących ich prawidłowego
wywarzenia, czyli pływalności. Z powyższych powodów
w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej realizowanej
na I stopniu studiów na kierunku mechatronika
w specjalności prace podwodne w Katedrze Technologii
Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
został wygenerowany temat pracy o brzmieniu: „Metoda
badania stateczności pojazdów głębinowych typu ROV” [6].
Praca była realizowana przez pchor. Patryka Zająca
z grupy szkolnej 175U, jej promotorem był dr hab. inż.
Adam Olejnik a konsultantem mgr inż. Marek Dawidziuk.
Celem powyższej pracy było opracowanie stanowiska
pomiarowego do badania stateczności pojazdów
głębinowych typu ROV oraz jego weryfikacja
z wykorzystaniem wybranej konstrukcji pojazdu. Praca
została obroniona w styczniu 2021 roku.

STATECZNOŚĆ POJAZDU GŁĘBINOWEGO
Jednostka zanurzona w wodzie zawsze będzie
starała się przyjąć takie położenie, w którym wszystkie
działające na nią siły i momenty będą się wzajemnie
znosić, co oznacza, że znajduje się w równowadze
wówczas, kiedy jej ciężar ( ⃗) i wyporność ( ⃗) są sobie
równe ale o przeciwnych zwrotach (Rys. 2A). Po
wychyleniu jednostki od osi pionowej nie zmienia się ani
jej wyporność ani jej ciężar, zmianie nie ulega też
położenie środka ciężkości. Natomiast na skutek zmiany
kształtu części zanurzonej zmienia się położenie środka
wyporu ( ) – Rys. 2B. Dla różnych kątów przechyłu
środek ten będzie się znajdował w różnych punktach,
poruszając się po krzywej. W przypadku małych kątów
przechyłu jego położenie będzie oscylowało w miejscu,
które jest środkiem tej krzywej i nazywa się metacentrum
(M). Po przechyleniu jednostki kierunki działania siły
wyporu i siły ciężkości ciągle działają w kierunku
prostopadłym do płaszczyzny wody, tak więc zmiana
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Dynamic stability, on the other hand, is when the
heeling moment changes rapidly. Usually, however, when
we use the term “stability”, we refer only to static stability
because static stability is the most important measure of
the heeling behaviour of a ship. For a manned surface
vessel, this capability is all the more important as it has
a direct effect on the ship’s defence against damage. In
this case, the general rule in an emergency is to keep the
vessel on a level keel and subsequently to struggle to keep
it unsinkable. The simple assumption is that the struggle
for unsinkability of a vessel keeping its vertical axis in line
with the vertical direction is simply easier and, last but
not least, safer for the crew. However, for unmanned
deep-sea vessels, in particular remotely operated ones,
the lack of this capability has disastrous consequences for
the effectiveness of controlling such a vessel - the ROV
simply becomes unpredictable.
Changes in control settings on horizontal
thrusters that force changes in the direction of the swim
will be inadequate to the helmsman’s expectations.
Frequently, ROV manufacturers do not make the stability
documentation available, focusing mainly on the data
concerning the proper weighting of the vehicle, i.e.
buoyancy. For these reasons, in the framework of the
engineering diploma thesis carried out at the first degree
course in the field of mechatronics, with a specialisation
in underwater works at the Department of Underwater
Works Technology of the Naval Academy in Gdynia, the
following thesis topic was generated: “Stability testing
method for deep-sea ROVs” [6]. The thesis was executed by
midshipman Patryk Zając from 175U training group, and
it was supervised by Adam Olejnik, Ph.D., whereas the
consultant Marek Dawidziuk M.Sc. The aim of the thesis
was to develop a measuring station to test the stability of
deep-sea ROVs and its verification using a selected vehicle
construction. The thesis was defended in January 2021.

STABILITY OF A DEEP-SEA VEHICLE
A vessel submerged in water will always seek to
assume a position in which all forces and moments acting
upon it cancel each other out, which means that it is in
equilibrium when its weight ( ⃗) and buoyancy ( ⃗) are
equal but of opposite directions (Fig. 2A). When a vessel
is tilted from the vertical axis, neither its displacement
nor its weight changes, and neither does the position of
the centre of gravity. However, the position of the centre
of buoyancy ( ) is altered due to the change in shape of
the submerged part – Fig. 2B. For different heeling angles,
this centre will be located at different points, moving
along the curve. For small angles of heel, its position will
oscillate at a point which is the centre of this curve and is
called the metacentre (M).
When the vessel is tilted, the directions of the
buoyancy force and the gravity force still act in a direction
perpendicular to the plane of the water, so a change in the
position of the centre of buoyancy and the direction of the
forces generates the moment of the pair of forces ⃗ and
⃗. If the metacentre is above the position of the centre of
gravity then this moment of force pair is the righting
moment and the balance of the craft is constant. During
immersion, the centre of buoyancy and the metacentre
move until they assume a common position for full
immersion. The mutual position of the centre of buoyancy
and the centre of gravity also changes – the centre of
gravity is located below the centre of buoyancy (Fig. 2C),
which is a direct result of the radically changed
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położenia środka wyporu i kierunek działania sił
�⃗. Jeśli
powoduje generowanie momentu pary sił 𝑃𝑃�⃗ i 𝐷𝐷
metacentrum znajduje się powyżej położenia środka
ciężkości to ten moment pary sił jest momentem
prostującym, a równowaga jednostki jest stała. Podczas
zanurzania środek wyporu i metacentrum przemieszczają
się, aż do zajęcia wspólnego miejsca dla pełnego
zanurzenia. Zmienia się też wzajemne położenie środka
wyporu i środka ciężkości – środek ciężkości znajduje się
poniżej środka wyporu (Rys. 2C), co wynika wprost
z diametralnej zmiany kształtu części podwodnej po
zanurzeniu.
D

shape of the underwater part after immersion.
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Fig. 2 Transverse stability of the vessel.
Rys. 2 Stateczność poprzeczna jednostki pływającej.

�⃗, jak wspomniano
Działanie pary sił 𝑃𝑃�⃗ i 𝐷𝐷
wcześniej generuje powstawanie momentu prostującego,
którego wartość określa iloczyn wartości liczbowej jednej
z sił i długość ramienia prostującego. Można to zapisać
następująco:

�⃗, as
The action of the pair of forces 𝑃𝑃�⃗ and 𝐷𝐷
previously mentioned, generates a righting moment
whose value is determined by the product of the
numerical value of one of the forces and the length of the
righting arm. This can be expressed as follows:

Gdzie h jest wartością liczbową (długością)
ramienia
prostującego,
którą
można
obliczyć
z zależności:

Where h is the numerical value (length) of the
righting arm, which can be calculated from the
relationship:

𝑀𝑀𝑝𝑝 = 𝑃𝑃�⃗ ⋅ ℎ

(1)

(2)

ℎ = 𝐺𝐺𝐺𝐺 ⋅ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Wówczas
w postaci:

równanie

(1)

𝑀𝑀𝑝𝑝 = 𝑃𝑃�⃗ ⋅ ℎ = 𝑃𝑃�⃗ ⋅ 𝐺𝐺𝐺𝐺 ⋅ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

można

zapisać
(3)

𝑀𝑀𝑝𝑝 = 𝑃𝑃�⃗ ⋅ ℎ

ℎ = 𝐺𝐺𝐺𝐺 ⋅ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Then equation (1) can be expressed as:
𝑀𝑀𝑝𝑝 = 𝑃𝑃�⃗ ⋅ ℎ = 𝑃𝑃�⃗ ⋅ 𝐺𝐺𝐺𝐺 ⋅ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

(1)

(2)

(3)
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Z czego wynika, że dla małych kątów przechyłu
wartość momentu prostującego jest przede wszystkim
zależna od wartości siły ( ⃗) i odległości pomiędzy
położeniem środka ciężkości i metacentrum, czyli
wysokości metacentrycznej ( ):

⃗,

dla małych ≮

It follows that for small roll angles the value of
the righting moment is primarily dependent on the force
( ⃗) and the distance between the position of the centre of
gravity and the metacentre, i.e. the metacentric height
( ):

⃗,

(4)

Opisane powyżej zagadnienia to podstawowa
teoria stateczności poprzecznej jednostek pływających
opisana szeroko w literaturze przedmiotu, na przykład
w [7,8,9,10]. Teoria ta jest także podstawą opracowanej
w ramach pracy dyplomowej metody badania
stateczności pojazdu głębinowego typu ROV. Z zależności
(4) wynika wprost, że określenie wartości momentu
prostującego wymaga znajomości ciężaru pojazdu ( ⃗)
oraz wartości długości ramienia prostującego, dla małych
kątów przechyłu uzależnionego przede wszystkim od
wartości wysokości metacentrycznej ( ). A to oznacza,
że podstawowy problem badawczy polega tu na
wyznaczeniu położenia środka ciężkości i środka wyporu.
Ponieważ wysokość metacentryczną definiuje odległość
pomiędzy położeniem środka ciężkości i metacentrum,
które dla jednostki głębinowej w położeniu podwodnym
znajduje się w tym samym miejscu co środek wyporu.
Do określania współrzędnych środka ciężkości
można zastosować metodę momentów statycznych oraz
pomiary kątów przechyłu powstających po dodaniu
dodatkowej masy w określonym miejscu konstrukcji
pojazdu. Natomiast współrzędne środka wyporu można
określić w drodze pomiarów kątów przechyłu
powstających na skutek przesuwania masy.

for small ≮

(4)

The issues described above constitute the basic
theory of transverse stability of vessels widely described
in the literature, for instance in [2,4,5,10]. This theory is
also the basis of the method of testing the stability of an
underwater ROV developed within the framework of the
diploma thesis. It follows directly from relation (4) that
determination of the righting moment value requires
knowledge of the vehicle weight ( ⃗) and the value of the
righting arm length, for small roll angles depending
primarily on the value of metacentric height ( ). This
means that the main research problem is to determine the
position of the centre of gravity and the centre of
buoyancy. Since the metacentric height is defined by the
distance between the position of the centre of gravity and
the metacentre, which for an underwater vessel in its
submerged position is in the same place as the centre of
buoyancy.
For the determination of the coordinates of the
centre of gravity, the method of static moments and the
measurement of the roll angles resulting from the
introduction of additional mass at a particular place
within the vehicle structure can be applied. On the other
hand, the coordinates of the centre of buoyancy can be
determined by measuring the angles of roll resulting from
the displacement of the mass.

METODA

BADANIA
STATECZNOŚCI
POJAZDÓW GŁĘBINOWYCH TYPU ROV

ROV STABILITY TESTING METHOD

W proponowanej metodzie badania stateczności
jej określanie polega głównie na wyznaczeniu wartości
wysokości metacentrycznej konstrukcji pojazdu. Wynika
to wprost z zależności (4), gdzie parametr związany
z ciężarem pojazdu ⃗ zazwyczaj jest znany i podany
przez producenta. Natomiast wielkością nieznaną
pozostaje wartość wysokości metacentrycznej pojazdu
. Z relacji trygonometrycznych można wyprowadzić
zależność na obliczanie tej wielkości (względem osi
Z – Rys. 3):

In the proposed stability test method, stability is
determined mainly by determining the value of the
metacentric height of the vehicle structure. It results
directly from from relation (4), where the parameter
related to vehicle mass ⃗ is usually known and specified
by the manufacturer. However, the value of the vehicle
metacentric height
remains an unknown quantity.
From the trigonometric relationships, it is possible to
derive the relation for the calculation of this quantity
(with respect to Z-axis – Fig. 3):

−

−

(5)
where:

gdzie:
¯GM - wysokość metacentryczna,
Z_G - współrzędna Z środka ciężkości pojazdu,
Z_W - współrzędna Z środka wyporu pojazdu,
Α - kąt przechyłu bocznego.

Z zależności (5) wprost wynika, że do określenia
wartości wysokości metacentrycznej niezbędne jest
określenie położenia współrzędnych X środka wyporu
i środka ciężkości.
W niniejszym materiale zaproponowano
rozwiązanie tego problemu w drodze eksperymentu.
W pierwszej kolejności należy wykonać
eksperyment w wyniku, którego określi się współrzędne
położenia środka ciężkości. Eksperyment polega na
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(5)

¯GM - metacentric height,
Z_G - coordinate Z of the vehicle’s gravity centre,
Z_W - coordinate Z of the vehicle’s buoyancy centre,
Α - transverse roll angle.

It follows directly from relation (5) that in order
to determine the value of the metacentric height it is
necessary to determine the position of coordinates X of
the centre of buoyancy and the centre of gravity. In the
present material, the solution of this problem was
proposed by means of an experiment.
First, an experiment needs to be performed to
determine the coordinates of the position of the centre of
gravity. The experiment consists in placing the vehicle
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umieszczeniu pojazdu w powietrzu na zawiesiu
umożliwiającym wykonanie przechyłów względem jego
osi horyzontalnych do układu odniesienia. Po dokonaniu
pomiaru kątów przechył względem osi eksperyment się
powtarza dociążając pojazd odpowiednio zdefiniowanym
balastem usytuowanym w ściśle wyznaczonych miejscach
konstrukcji. Następnie współrzędne środka ciężkości
określa się na podstawie znanej masy pojazdu, masy
balastów oraz znanych współrzędnych dołożonego
balastu, korzystając z zależności:

in the air on a sling allowing it to tilt with respect to its
horizontal axis for the reference system. After measuring
the angles of roll with respect to the axes, the experiment
is repeated with an appropriately defined ballast placed
at precisely defined points on the structure. Then, the
coordinates of the centre of gravity are determined on the
basis of the known mass of the vehicle, the mass of the
ballast and the coordinates of the ballast added, using the
following formula:

#
"

$ !−

&'

%

− !"(
"

−

X_G0;Y_G0;Z_G0 - współrzędne środka ciężkości w pierwotnym
położeniu,
M_0 - masa pojazdu bez dodatkowego balastu,
O - masa dodatkowego balastu,
H - wysokość pojazdu,
X_0 - współrzędna X balastu,
α_0 - kąt przechyłu bocznego bez dodatkowego balastu,
α_1 - kąt przechyłu bocznego z dodatkowym balastem,
β_0 - kąt przechyłu wzdłużnego bez dodatkowego balastu.

Drugim krokiem w proponowanej metodzie, jest
eksperymentalne wyznaczenie współrzędnej środka
wyporu X. W tym celu pojazd umieszcza się w basenie
testowym. Poszukiwane dane oblicza się na podstawie
pomiaru kąta przechyłów wywołanych zmianą położenia
masy elementu konstrukcyjnego pojazdu, w omawianym
przypadku zastosowano zmiany położenia masy
wynikające z wychylenia manipulatora pojazdu.
Współrzędną
środka
wyporu
liczono
z zależności:
∗

0

−

1

+*

" % +2
−

1
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∗

34

&'

%
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"

−

X_G0;Y_G0;Z_G0 - coordinates of the centre of gravity in its original
position,
M_0 - mass of the vehicle without additional ballast,
O - mass of the additional ballast,
H - vehicle height,
X_0 - coordinate X of the ballast,
α_0 - roll angle without additional ballast,
α_1 - roll angle with additional ballast,
β_0 - longitudinal roll angle without additional ballast.

The second step in the proposed method, is to
experimentally determine the coordinate of the centre of
buoyancy X. For this purpose, the vehicle is placed in
a test pool. The data sought are calculated from the
measurement of the angle of roll caused by the change in
position of the mass of the vehicle's structural element; in
the case under discussion, the changes in the position of
the mass resulting from the vehicle's manipulator
deflection were used. The coordinates of the centre of
buoyancy were calculated from the relation:
)*

+,-.

+,-.

"

where:

gdzie:
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$ !−

(6)
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gdzie:
X_WP - współrzędna X środka wyporu,
B_rov - sumaryczna wyporność pojazdu i manipulatora,
α - początkowy kąt przechyłu pojazdu w wodzie,
α^' - kąt przechyłu pojazdu wywołany zmianą położenia manipulatora,
X_G2 - współrzędna środka ciężkości pojazdu po dołożeniu dodatkowej
masy,
X_G0 - współrzędna środka ciężkości pojazdu w położeniu pierwotnym,
B_U - wypór manipulatora pojazdu,
X_BU1 - współrzędna środka ciężkości manipulatora w położeniu
pierwotnym,
X_BU2 - współrzędna środka ciężkości manipulatora po zmianie
położenia manipulatora,
B_P - wypór pojazdu bez manipulatora.
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where:
X_WP - coordinate X of the centre of buoyancy,
B_rov - total buoyancy of the vehicle and manipulator,
α - initial angle of roll of the vehicle in water,
α^' - angle of vehicle roll due to manipulator repositioning,
X_G2 - coordinate of the centre of gravity of the vehicle after the
additional mass has been added,
X_G0 - coordinate of the centre of gravity of the vehicle in its original
position,
B_U - vehicle manipulator buoyancy,
X_BU1 - coordinate of the centre of gravity of the manipulator in the
original position,
X_BU2 - coordinate of the centre of gravity of the manipulator after
repositioning of the manipulator,
B_P - vehicle buoyancy without manipulator.
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EKSPERYMENTALNE

EXPERIMENTAL

WYZNACZENIE

DETERMINATION

OF

WYSOKOŚCI METACENTRYCZNEJ

METACENTRIC HEIGHT

Eksperymenty wykonano w laboratorium
Katedry Technologii Prac Podwodnych Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni. Do badań wykorzystano
pojazd typu ROV Seabotix LBV 200 z manipulatorem
cechujący się następującymi wymiarami: wysokość 39,4
[cm], szerokość: 25 [cm] i długość 55,0 [cm] o masie
całkowitej 17,52 [kg]. Podczas określania współrzędnych
środka ciężkości w ściśle określonych miejscach (Rys. 3)
(Tab.
1)
umieszczano
atestowane
odważniki
laboratoryjne o masie 2 [kg] każdy.

The experiments were carried out in the
laboratory of the Department of Underwater Works
Technology of the Naval Academy in Gdynia. A Seabotix
LBV 200 ROV with a manipulator was used for the tests
with the following dimensions: height: 39.4 [cm], width:
25 [cm] and length: 55.0 [cm] with the total mass of 17.52
[kg]. During the determination of coordinates of the
centre of gravity, certified laboratory weights of 2 [kg]
each were placed in precisely defined places (Fig. 3)
(Table 1).

Fig. 3 Distribution points of additional mass during determination of the centre of gravity coordinates.
Rys. 3 Punkty rozmieszczenia dodatkowej masy podczas określania współrzędnych środka ciężkości.

Tab. 1
Coordinates of the points of application of the additional mass.
Współrzędne punktów przyłożenia dodatkowej masy.

Coordinates of the location of
additional mass
No.

Weight

X

Y

Z

[cm]

30

1

Left stern (1)

8,4

-21,4

13,4

2

Right stern (2)

-5,4

-21,4

13,4

3

Right bow (3)

-8,6

15,1

1,6

4

Left bow (4)

5,1

15,1

1,6
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W
wyniku
przeprowadzenia
pomiarów
uzyskano wielkości liniowe odwzorowujące wartości
kątowe przechyłów, które uwzględniając gabaryty
pojazdu i zależności trygonometryczne przeliczono na
wartości kątowe przechyłów. Następnie wyniki te
wykorzystano do obliczenia współrzędnych środka
3,38 '89(,
ciężkości:
−0,36 '89(, #
19,4 '89(.
Określanie położenia środka wyporu rozpoczęto
od zanurzenia pojazdu w basenie testowym (Rys. 4).
Eksperyment polegał na pomiarach pośrednich kątów
przechyłu przy zmianie położenia manipulatora pojazdu
(Tab.
2).
Przykładowo
podczas
pomiarów
zaobserwowano, że zmiana położenia manipulatora
o masie 0,6 [kg] powoduje przechył o ponad 40.

As a result of the measurements, linear values
mapping the cant angles were obtained, which were
converted to cant angles taking into account the vehicle
dimensions and trigonometric relationships. Then, the
results were used to calculate the coordinates of the
centre
of
gravity:
3,38 '89(,
19,4 '89(.
−0,36 '89(, #
Determination of the position of the centre of
buoyancy was commenced from the moment of
immersion of the vehicle in the test pool (Fig. 4). The
experiment consisted in measuring intermediate roll
angles when changing the position of the vehicle
manipulator (Table 2). For example, it was observed that
a change in position of the 0.6 [kg] manipulator resulted
in a roll exceeding 40.

Fig. 4 Seabotix LBV 200 ROV during the experiment in the test pool.
Rys. 4 Pojazd ROV Seabotix LBV 200 podczas eksperymentu w basenie testowym.
Tab. 2
Coordinates of the manipulator during the experiment.
Współrzędne manipulatora podczas eksperymentu.

Original location
X

Y

After location change
Z

X

[cm]
-9,2

2,8

Y

Z

[cm]
3,7

W
wyniku
przeprowadzonych
obliczeń
uzyskano współrzędne środka wyporu:
)*
−0,033 '89(, #)* 0,08 '89(, )* 24,84 '89(.
Na
podstawie przeprowadzonych pomiarów określono
współrzędne środka ciężkości oraz współrzędne środka
wyporu badanej konstrukcji (Rys. 5).

9,2

2,8

3,7

As a result of the calculations, the coordinates of
the centre of buoyancy were obtained:
)*
−0,033 '89(, #)* 0,08 '89(, )* 24,84 '89(. Based
on the measurements, the coordinates of the centre of
gravity and the coordinates of the buoyancy centre of the
tested structure were determined (Fig. 5).
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Fig. 5 Coordinates of the centre of gravity (G) and the centre of buoyancy (W) of the tested structure determined during the experiments.
Rys. 5 Wyznaczone na podstawie eksperymentów współrzędne środka ciężkości (G) i środka wyporu (W) badanej konstrukcji.

Righting moment [Nm]

Następnie
na
podstawie
określonych
współrzędnych środka ciężkości i środka wyporu pojazdu
obliczono wartość wysokości metacentrycznej dla
badanej konstrukcji (¯GM=5,8 [cm]). Ujawniona wartość
wysokości metacentrycznej oraz znana masa pojazdu
pozwala na obliczenie teoretycznej wartości momentu
prostującego generowanego dla małych kątów przechyłu
∢∝∈(0÷30)^0 (Rys. 6).

Next, based on the determined coordinates of
the centre of gravity and the vehicle's centre of buoyancy,
the value of the metacentric height for the tested
structure was calculated (
5,8 '89(). The
determined value of metacentric height and the known
vehicle mass enabled calculation of the theoretical value
of the righting moment generated for small roll angles
∢ ∝∈ 0 C 30" (Fig. 6).
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Fig. 6 Theoretical values of the righting moment for a vehicle with metacentric height equal to 3.8 [cm] and 5.8 [cm] and 7.8 [cm] for roll angles between 0
0
and 30 .

Rys. 6 Teoretyczne wartości momentu prostującego dla pojazdu o wysokości metacentrycznej równej 3,8 [cm] oraz 5,8 [cm] i 7,8 [cm] dla kątów przechyłu
0
0
od 0 do 30 .
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Na rysunku powyżej przedstawiono wartości
momentu prostującego obliczone dla kątów przechyłów
od 00 do 300 stopni i dla wyznaczonej podczas
eksperymentu wysokości metacentrycznej wynoszącej
5,8 [cm] oraz teoretyczne wartości momentów
prostujących dla hipotetycznych wartości wysokości
metacentrycznej w granicach ±2 [cm] od wartości
eksperymentalnej. Wyraźnie widać wpływ wartości
wysokości metacentrycznej na stateczność pojazdu.
W przypadku zmian w zakresie ±30% wartości
wyznaczonej eksperymentalnie wartość momentu
zmienia się ok. ±35%. Pokazuje to jak ważne z punktu
widzenia eksploatatora pojazdu jest prawidłowe
rozmieszczenie dodatkowych mas i elementów
wypornościowych, co będzie miało znaczenie dla
zdolności manewrowych pojazdu podczas pływania.

WNIOSKI
W artykule przedstawiono eksperymentalną
metodę badania stateczności pojazdów głębinowych typu
ROV wykorzystującą metodę momentów statycznych.
W proponowanej metodzie badanie stateczności pojazdu
polega głównie na określaniu za pomocą pomiarów
pośrednich wartości wysokości metacentrycznej pojazdu,
która zazwyczaj nie jest wielkością ujawnianą przez
producenta. Podczas eksperymentów wykorzystano
pojazd ROV Seabotix LBV 200, fabrycznie wyposażony
w manipulator.
W ramach badań opracowano stanowisko
pomiarowe, za pomocą którego można dokonać badania
stateczności dowolnej konstrukcji, aczkolwiek autorzy
zdają sobie sprawę z faktu, że może to wymagać
niewielkich modyfikacji wynikających z różnorodnych
gabarytów potencjalnie badanych konstrukcji. Jak widać
z otrzymanych wyników wzajemne położenie środka
wyporu i środka ciężkości ma istotne znaczenie dla
zachowania stateczności pojazdu. Jak wynika z Rys. 6
wzrost wartości wysokości metacentrycznej zaledwie
o 2 [cm] powoduje wzrost wartości momentu
prostującego o 1,69 [Nm], co oznacza, że wzrost wartości
wysokości metacentrycznej przekłada się wprost na
poprawę stateczności konstrukcji.
Podczas eksperymentów pominięto wpływ
kabloliny za pomocą której do pojazdu przekazywane są
sygnały sterujące podczas pływania w toni wodnej.
W czasie normalnej eksploatacji jej wpływu nie można
jednak pomijać. Generalnie kablolina niezależnie od
konstrukcji pojazdu powinna mieć jak najbardziej
neutralny wpływ na jego zachowanie. Jednym
z przykładów negatywnego oddziaływania kabloliny na
ruch pojazdu jest brak stabilnej trajektorii podczas
pływania poziomego. Taki przypadek zachodzi jeśli
pojazd będzie wyposażony w kablolinę o ujemnej
pływalności, która ma tendencje do opadania na dno.
Problemy tego rodzaju rozwiązuje eksploatator poprzez
zastosowanie pływaków wypornościowych dla kabloliny
lub innych rozwiązań konstrukcyjnych. W toku badania
stateczności pojazdu można je zatem pominąć.
Przeprowadzone w toku pracy eksperymenty
potwierdziły, że możliwe jest opracowanie metody
wyznaczania wartości wysokości metacentrycznej
pojazdu, i następnie w oparciu o ujawnione przez
producenta dane konstrukcyjne zbadanie stateczności
jego konstrukcji.

The figure above presents the values of righting
moments calculated for the roll angles from 00 to 300
degrees and for the metacentric height of 5.8 [cm]
determined during the experiment, as well as theoretical
values of righting moments for hypothetical values of
metacentric height within ±2 [cm] from the experimental
value. The influence of the metacentric height value on
the vehicle stability is evident. In the case of changes
within ±30% of the experimentally determined value, the
moment value changes by approx. ±35%. This shows how
important, from the vehicle operator's point of view, the
correct distribution of additional masses and buoyancy
elements from the vehicle operator’s point of view, which
will be important for the vehicle manoeuvrability while
swimming.

CONCLUSIONS
The article outlines an experimental method for
testing ROV stability using the method of static moments.
In the proposed method, the vehicle stability testing
consists mainly in determining, by means of indirect
measurements, the value of metacentric height of the
vehicle, which value is not usually disclosed by the
manufacturer. During the experiments, a Seabotix LBV
200 ROV was used, pre-equipped with a manipulator.
As part of the research, a bench has been
developed that can be used to test the stability of any
structure, although the authors are aware of the fact that
it may require minor modifications due to different
dimensions of the structures to be tested. As can be seen
from the results obtained, the mutual position of the
centre of buoyancy and the centre of gravity is important
for the stability of the vehicle. As Fig. 6 demonstrates, the
increase in the value of metacentric height by as little as
2 [cm] results in the increase in righting moment by 1.69
[Nm], which means that the increase in the value of
metacentric height directly translates into the
improvement of structural stability.
During the experiments, the influence of the
tether cable, by which control signals are transmitted to
the vehicle while floating in water, was omitted. During
normal operation, however, its influence cannot be
disregarded. Generally speaking, the tether cable,
irrespective of the vehicle design, should have as neutral
an effect as possible on the behaviour of the vehicle. An
example of a negative influence of a cable on vehicle
movement is the lack of a stable trajectory during
horizontal swimming. This is the case if the vehicle is
fitted with a negative buoyancy cable, which tends to sink
to the bottom. Problems of this kind are solved by the
operator by using buoyancy floats for the tether cable or
other engineering solutions. Thus, they can be
disregarded in the course of the vehicle stability test.
The experiments carried out in the course of the
work confirmed that it is possible to develop a method for
determining the value of metacentric height of a vehicle
and then, on the basis of data revealed by the
manufacturer, to examine the stability of its structure.
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DIVING WITH DIABETES - A REVIEW OF RECOMMENDATIONS
NURKOWANIE Z CUKRZYCĄ – PRZEGLĄD REKOMENDACJI
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
Recreational diving is becoming an increasingly popular physical activity around the world. The vast majority of people who practice scuba diving are
amateurs, often being treated for a number of chronic diseases and having cardiovascular burdens. Due to the high prevalence of diabetes mellitus in the
world population and the potential for dangerous complications during diving, there is a need for unified recommendations for safe diving with this condition.
Current guidelines from international diving associations are not entirely consistent. This review presents the positions of international diving associations
concerning the requirements for diving with diabetes, the scope of diving and recommended management of life-threatening conditions during the dive.
Keywords: diving diabetes mellitus, hypoglycemia, hyperglycemia.
Nurkowanie rekreacyjne cieszy się coraz większą popularnością. Znacząca większość osób praktykujących nurkowanie to amatorzy, często obciążeni
zdrowotnie. Duże rozpowszechnienie cukrzycy wśród populacji oraz znaczące ryzyko wystąpienia u pacjenta poważnych powikłań w trakcie nurkowania
niesie ze sobą konieczność ujednolicenia zaleceń dla nurków-cukrzyków. Obecne zalecenia organizacji nurkowych nie są ze sobą całkowicie zgodne.
W tej pracy poglądowej omawiamy zalecenia organizacji nurkowych dla pacjentów z cukrzycą z omówieniem zalecanego postępowania w przypadku
wystąpienia powikłań cukrzycy podczas nurkowania.
Słowa kluczowe: nurkowanie, cukrzyca, hipoglikemia, hiperglikemia.
Рекреационный дайвинг становится все более популярным. Подавляющее большинство людей, занимающихся дайвингом, — любители, часто
с проблемами со здоровьем. Высокая распространенность сахарного диабета в популяции и значительный риск развития тяжелых осложнений
у пациента при погружениях влекут за собой необходимость стандартизации рекомендаций для диабетиков-дайверов. Существующие
рекомендации дайверских организаций не полностью согласуются друг с другом. В этом обзорном документе мы обсуждаем рекомендации
дайверских организаций для пациентов с сахарным диабетом, с обзором рекомендуемых действий в случае осложнений сахарного диабета во
время погружения.
Ключевые слова: погружение, сахарный диабет, гипогликемия, гипергликемия.
Das Freizeittauchen erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die überwiegende Mehrheit der Sporttaucher sind Amateure, die oft gesundheitlich beeinträchtigt
sind. Die hohe Prävalenz von Diabetes in der Bevölkerung und das erhebliche Risiko, dass ein Patient beim Tauchen ernsthafte Komplikationen entwickelt,
machen standardisierte Empfehlungen für diabetische Taucher erforderlich. Die aktuellen Empfehlungen der Tauchorganisationen sind nicht ganz kohärent
miteinander. In dieser Übersicht werden die Empfehlungen von Tauchorganisationen für Diabetiker erörtert und das empfohlene Management von
diabetischen Komplikationen beim Tauchen diskutiert.
Schlüsselwörter: Tauchen, Diabetes, Hypoglykämie, Hyperglykämie.
El buceo recreativo goza de una popularidad cada vez mayor. Una gran mayoría de las personas que practican buceo son aficionados, a menudo con
problemas de salud. La gran incidencia de la diabetes entre la población y el considerable riesgo de aparición en el paciente de complicaciones graves
durante el buceo conllevan la necesidad de unificar las recomendaciones para los buceadores diabéticos. Las recomendaciones actuales de las
organizaciones de buceo no son totalmente coherentes entre sí. En este trabajo práctico tratamos las recomendaciones de las organizaciones de buceo
para pacientes con diabetes con una mención al procedimiento recomendado en caso de aparición de complicaciones de la diabetes durante el buceo.
Palabras clave: buceo, diabetes, hipoglucemia, hiperglucemia.
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INTRODUCTION

WSTĘP
Regularny wysiłek fizyczny jest zalecany
w szczególności u pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą
i
stanowi
interwencję
wspomagająca
leczenie
podstawowe. Osobom chorującym na cukrzycę typu 2,
którym często towarzyszy otyłość i nadwaga, przynosi to
korzyści pod postacią lepszej kontroli glikemii, redukcji
tkanki tłuszczowej, czynników ryzyka sercowonaczyniowych oraz opóźnienia wystąpienia powikłań
cukrzycy. Zdecydowane korzyści odnoszą również chorzy
na cukrzycę typu 1, u których aktywność fizyczna
zwiększa insulinowrażliwość oraz ogólną sprawność
sercowo-naczyniową. Zgodnie ze stanowiskiem Atlanta
Diving Associattion (ADA) wysiłek fizyczny powinno
zalecać
się
wszystkim
chorym
na
cukrzycę
z uwzględnieniem typu cukrzycy oraz indywidualnych
potrzeb i możliwości chorego [1,2,3].
Wzrastające zainteresowanie nurkowaniem
rekreacyjnym
pociąga
za
sobą
potrzebę
powstania zaleceń dla osób chorujących na cukrzycę ze
względu
na
ich
szczególne
narażenie
na
niebezpieczeństwo wystąpienia wypadków w trakcie
zanurzenia
[4,5].
Hipoglikemia
jest
jednym
z najpoważniejszych stanów, który może wystąpić
u chorego na cukrzycę w trakcie nurkowania [6]. Podczas
wysiłku fizycznego dochodzi do zwiększonego
metabolizmu glukozy, glikogenu, kwasów tłuszczowych
i triglicerydów, a także zwiększonej insulinowrażliwości
mięśni i większego wykorzystania przez nie glukozy.
U osób chorujących na cukrzycę typu 1 fizjologiczne
mechanizmy homeostazy są zaburzone z powodu
upośledzonej endogennej regulacji insuliny. U osób
z cukrzycą typu 2 powyższe zmiany również mogą
wystąpić, ale z znacznie mniejszym nasileniem [7,8].
Wyjątkiem są osoby wymagające leczenia insuliną lub
pochodnymi sulfonylomocznika, u których ryzyko
wystąpienia hipoglikemii jest wysokie [9,10]. Ośrodkowy
układ nerwowy jest wrażliwy na niskie stężenia glukozy,
co powoduje objawy osłabienia i zaburzeń koordynacji
ruchowej, a nawet poważne zaburzenia świadomości.
Należy również zwrócić uwagę na to, że objawy
hipoglikemii są podobne do tych obserwowanych
w
chorobie dekompresyjnej [11]. Wystąpienie
hipoglikemii podczas nurkowania stanowi nie tylko
zagrożenia dla życia i zdrowia chorego na cukrzycę, ale
również dla towarzyszących mu nurków. Kolejnym
potencjalnie
niebezpiecznym
stanem
związanym
z cukrzycą jest hiperglikemia. Występuje ona częściej
u osób ze słabo kontrolowaną cukrzycą. Osoby, które
zanurkują z wysoką glikemią są narażone na odwodnienie
i wystąpienie kwasicy ketonowej podczas wysiłku
fizycznego [12].
W obecnych czasach cukrzyca nie jest
przeciwwskazaniem bezwzględnym do nurkowania
rekreacyjnego.
Międzynarodowe
stowarzyszenia
nurkowe
przygotowały
rekomendacje
dotyczące
dopuszczenia osób chorujących na cukrzycę do
bezpiecznego
nurkowania
oraz
postępowania
w przypadku wystąpienia hipoglikemii. Brak jest jednak
ujednoliconych wytycznych w tej sprawie, a obecne
rekomendacje
międzynarodowych
stowarzyszeń
nurkowych różnią się między sobą.
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Regular physical activity is particularly
recommended to people being treated for diabetes and is
an adjunctive therapy for primary treatment. Patients
with type 2 diabetes, often associated with obesity and
overweight, benefit through improved glycemic control,
body fat reduction, cardiovascular risk factors, and
delayed onset of diabetic complications. There are also
definite benefits for patients with type 1 diabetes, in
whom physical activity increases insulin sensitivity and
overall cardiovascular fitness. According to the ADA,
physical exercise should be advised for all patients with
diabetes and should be adjusted to the type of diabetes
and the individual needs and abilities of the patient
[1,2,3].
The increasing popularity of recreational diving
has led to a demand for recommendations on which
people with diabetes can dive more safely. People with
diabetes are at particular risk of diving accidents [4,5].
Hypoglycemia is one of the most severe conditions that
can occur in a person with diabetes while diving [6].
During the exercise, there is an increased metabolism of
glucose, glycogen, fatty acids and muscle triglycerides, as
well as increased insulin sensitivity of the muscles and
increased glucose utilization by them. In case of people
with type 1 diabetes, physiological mechanisms of
homeostasis are impaired due to defective endogenous
regulation of insulin. The above changes may also occur in
type 2 but with lesser intensity [7,8]. The exceptions are
patients requiring treatment with insulin or
sulphonylurea derivatives, in whom the risk of
hypoglycemia is high [9,10]. The central nervous system
is sensitive to low glucose concentrations, resulting in
symptoms of weakness and impaired motor coordination
or even severely impaired consciousness. It should also
be noted that the symptoms of hypoglycemia are similar
to those observed in decompression sickness [11]. The
occurrence of hypoglycemia during diving is not only
a threat to the life and health of the diabetic patient but
also the accompanying divers. Another potentially
dangerous condition associated with diabetes is
hyperglycemia. This is much more common in people
with poorly controlled diseases. Individuals who dive
with high glycemia are at risk of dehydration
and the development of ketoacidosis during exertion
[12].
Nowadays, diabetes is not an absolute
contraindication to recreational diving. This change
in approach has come as a result of an increasing number
of scientific reports, experimental studies and the
experiences of divers and diving associations. Worth
mentioning is a study conducted in a hyperbaric chamber
by Edge et al. in 1997, in which individuals with type 1
diabetes were subjected to the conditions that prevailed
during diving. No significant changes in blood glucose
were observed during the simulation [27]. Based on new
scientific findings, international diving associations have
made guidelines regarding the safety and management of
hypoglycemia in people with diabetes mellitus. However,
there are no uniform guidelines on this issue and the
current recommendations of the international diving
associations are not consistent.
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ATLANTA
DIVING
ASSOCIATTION
ORAZ
UNDERSEA AND
HYPERBARIC MEDICAL SOCIETY

DAN AND UHMS RECOMMENDATIONS

WYTYCZNE

Do końca lat 90 XX wieku amerykańskie
stowarzyszenie nurkowe DAN traktowało cukrzycę typu
1 jako bezwzględne przeciwwskazanie do nurkowania,
natomiast dopuszczało ono do zanurzeń osoby chore na
dobrze kontrolowaną cukrzycę typu 2 [14]. W raporcie
DAN opublikowanym w 1996 roku opisano 177 czynnie
nurkujących osobób chorujących na cukrzycę, mimo
obowiązujących zaleceń [15]. W 1994 roku przez DAN
oraz Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS)
została powołana komisja, która stworzyła pierwsze
kryteria dopuszczające osoby chorujące na cukrzycę do
nurkowania. Kryteria te wsparte były przeprowadzoną
przez DAN ankietą wśród swoich członków spośród
których 110 nurków chorowało na cukrzycę, a 79 z nich
leczonych było insuliną. Grupa ta wykonała łącznie
48.633 zanurzeń. Spośród wszystkich nurkowań
zgłoszono
tylko
jeden
przypadek
choroby
dekompresyjnej (DCI), a 15% nurków doświadczyło
objawów hipoglikemii bez poważniejszych skutków
[16,17]. W 2005 roku powstały wytyczne DAN/UHMS
dotyczące osób chorych na cukrzycę i nurkowania
rekreacyjnego.
Wytyczne
te
wyszczególniły
3 podstawowe punkty, które powinny zostać wzięte pod
uwagę przez nurka-cukrzyka: obserwacja i selekcja,
zakres nurkowania i zarządzanie glikemią w dniu
nurkowania [18].
Warunki, które powinny zostać spełnione przed
nurkowaniem:

Wiek powyżej 18 roku życia (powyżej 16 roku
życia po specjalnym treningu).

Zrezygnowanie
z
nurkowania
po
rozpoczęciu/zmianie leczenia:
 3 miesiące w przypadku doustnych leków
hipoglikemizujących.
 1 rok po rozpoczęciu leczenia insuliną.
 Brak epizodów hipoglikemii i hiperglikemii
wymagających
interwencji
innej
osoby
w przeciągu ostatniego roku.
 Brak wystąpienia w przeszłości zaburzeń
świadomości z powodu hipoglikemii.
 Wartość hemoglobiny glikowanej (HbA1c) ≤ 9.0
% miesiąc przed kwalifikacją i na każdym
corocznym badaniu.

Brak powikłań narządowych cukrzycy.

Coroczna
konsultacja
diabetologiczna
dopuszczająca chorego do nurkowania.

Ocena występowania bezobjawowej choroby
niedokrwiennej serca u osób >40 r.ż.
Warunki, które powinny zostać spełnione przed
nurkowaniem:

Osoba towarzysząca nie może chorować na
cukrzycę i powinna być poinformowana
o stanie zdrowia chorego nurka.

Osoby nurkujące powinny unikać:
 nurkowania na głębokość > 30 metrów;
 nurkowania > 60 minut;
 niebezpiecznych miejsc, z których trudno się
wydostać;
 sytuacji, które mogą spowodować hipoglikemię.

Until the late 1990s, the American diving
association DAN considered type 1 diabetes an absolute
contraindication to diving but permitted people with
well-controlled type 2 diabetes [14]. The DAN, in
a published report in 1996, reported about 177 actively
diving people with diabetes, despite the existing
recommendations [15]. In 1994, UHMS and DAN formed
a committee to create the first criteria to allow people
with diabetes to dive. These criteria were supported by
a DAN survey of its members, of whom 110 divers had
diabetes, 79 were being treated with insulin and made
48,633 dives. Of all the dives, only one case of DCI was
reported and 15% of the divers experienced
hypoglycaemic symptoms without any adverse effects
[16,17]. In 2005, the DAN/UHMS guidelines for people
with diabetes and recreational diving were established.
These guidelines detailed three key aspects that should
be fulfilled: selection and surveillance, the scope of
diving and glucose management on the day of the dive
[18].

























Selection and surveillance:
Age over 18 (over 16 after special training).
Withdrawal from diving after initiation/change
of treatment:
Three months for oral hypoglycaemic drugs.
One year after initiating treatment with insulin.
No episodes of hypoglycemia or hyperglycemia
requiring the intervention of another person
within the last year.
No history of impaired consciousness due to
hypoglycemia.
HbA1c ≤ 9.0 % one month before initial
assessment and at each annual examination.
 No significant secondary complications from
diabetes.
 Annual diabetes consultation allows the
patient to dive.
 Evaluation for silent ischemic heart disease
for candidates > 40 years of age
Scope of diving:
The assisting diver should be non-diabetic and
be aware of the sick diver's medical conditio.
Divers should avoid:
diving to depths > 30 m,
dives > 60 minutes,
dangerous areas from which it is difficult to
resurface,
situations that may cause hypoglycemia,
Compulsory decompression stops,
Glucose management of the day of diving:
Glycemia≥ 150 mg/dl, stable or rising, before
entering the water,
Measure blood glucose at 60 minutes, 30
minutes and immediately before diving.
Abandon diving if glycaemia < 150 mg/dl or >
300 mg/dl.
Equip with glucose preparation and glucagon
injection at the Surface.
If symptoms of hypoglycemia occur underwater,
surface immediately, take a glucose preparation
and withdraw from diving
Assess blood glucose 12-15 hours after diving
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Zarządzanie glikemią w dniu nurkowania:
Glikemia ≥ 150 mg/dl przed wejściem do wody,
stabilna lub rosnąca.
Ocena glikemii 60 minut, 30 minut
i bezpośrednio przed nurkowaniem.
Odstąpienie od nurkowania, gdy glikemia
wynosi < 150 mg/dl lub > 300 mg/dl.
Posiadanie przy sobie preparatu glukozy oraz
glukagonu do iniekcji na powierzchni.
Jeśli wystąpią objawy hipoglikemii pod wodą;
natychmiastowe wypłynięcie na powierzchnię,
przyjęcie preparatu z glukozą i zakończenie
nurkowania.
Ocena glikemii 12-15 godzin po nurkowaniu.
Zadbanie o odpowiednie nawodnienie w dniu
nurkowania.
Prowadzenie zapisu pomiaru glikemii.

REKOMENDACJE SZWEDZKIE
W Szwecji umożliwiono uprawianie nurkowania
rekreacyjnego przez osoby chore na cukrzycę typu 1 i 2
w 1998 roku. Warunkiem dopuszczającym była dobra
kontrola przebiegu choroby. W roku 2012 powstały
szwedzkie zalecenia dla osób leczonych insuliną oraz
doustnymi
lekami
hipoglikemizującymi.
Obecne
szwedzkie zalecenia zaktualizowane w roku 2020
wymagają u osoby leczącej się na cukrzycę [13,19,26]:

Wartości HbA1c < 7.9%

Braku występowania przewlekłych powikłań
cukrzycy (łagodna retinopatia cukrzycowa
jest dozwolona).

Braku epizodów hipoglikemii w ostatnim roku
w historii choroby kandydata i związanych z nią
utrat świadomości.

Ciągłego monitorowanie
glikemii
przed
zanurzeniem w celu oceny ryzyka.

Regularnej oceny glikemii 4-8 razy dziennie
przez okres 2 tygodni przed nurkowaniem.

Regularnej corocznej oceny stanu zdrowia
dokonanej przez diabetologia lub lekarza
specjalizującego się w medycynie nurkowania.

Oceny glikemii wykonanej w 90, 60, 30 minucie
nurkowania
oraz
10
minut
przed
i po nurkowaniu.

Przyjęcia posiłku 1.5 do 2 godzin przed
nurkowaniem i zmniejszenia ostatniej dawki
insuliny, tak by osiągnąć glikemię na poziomie
7-12 mmol/l. Można rozważyć dodatkowe
przyjęcie węglowodanów w dawce 15-30 g na
kilogram masy ciała w zależności od wartości
glikemii.

W
przypadku
wystąpienia
objawów
hipoglikemii
natychmiastowego
przyjęcia
preparatu
glukozy
(żel),
a
następnie
powiadomienia osoby towarzyszącej. Po
wystąpieniu takiej sytuacji postępowanie zależy
od głębokości nurkowania; natychmiastowe
wynurzenie lub wynurzenie z dekompresją

REKOMENDACJE BRYTYJSKIE




Ensure adequate hydration on the day of diving.
Keep a record of blood glucose measurements.

SWEDISH RECOMMENDATION
In Sweden, recreational diving was permitted for
people with type 1 and type 2 diabetes in 1998. The
requirement for this was well-controlled disease
management. In 2012, Swedish guidelines included
conditions under which people treated for diabetes with
insulin and oral hypoglycaemic medication were allowed
to dive. The current Swedish recommendations updated
in 2020 require a person treated for diabetes [6,19,26] to
present:

HbA1c < 7.9% .

No history of chronic complications of diabetes
(mild diabetic retinopathy is allowed).

No episodes of hypoglycemia in the last year and
related loss of consciousness anytime in the
candidate's medical history.

Continuous
glycaemic
monitoring
is
recommended prior to immersion for risk
evaluation.

Regular glycaemic monitoring should be
performed 4-8 times a day for two weeks prior
to
diving - aim for stable glucose
concentrations.

Regular annual health assessment by
a diabetologist or doctor specializing in diving
medicine.

Glucose assessment should be done 90, 60, 30
and 10 minutes before and 10 minutes after the
dive.

1.5 to 2 hours before the dive, a meal should be
taken and the last dose of insulin reduced to
achieve a glycemia of 7-12 mmol/l. An
additional carbohydrate intake of 15-30
g per kilogram of body weight may be
considered depending on glycaemic values.

If symptoms of hypoglycemia occur, the person
with diabetes should immediately take
a glucose preparation (gel) and then inform
a companion. Then the diver's course of action
depends on the depth of the dive: immediate
ascent or ascent with decompression.

BRITISH UKDMC RECOMMENDATION
Until the mid-1970s, the British Sub-Aqua Club
(BS-AC) allowed people with diabetes to dive, provided
they presented good disease control and no
hypoglycaemic episodes in the last year. The situation
changed after an accident in 1975, based on which diving
was banned for people with diabetes [24,25]. Present
recommendations allow people being treated for diabetes
to practice recreational diving, provided the following
criteria are followed [20]:

No history of any hypoglycaemic episode in the
last year.

No hospital admissions due to diabetes-related
events in the last year.

A positive opinion of the attending physician on
the patient's ability to practice recreational
diving safely.

No presence of microalbuminuria, retinopathy
(any degree), neuropathy (any type) and micro-

Do połowy lat 70. XX wieku British Sub-Aqua
Club (BS-AC) umożliwiał nurkowanie osobom chorym na
cukrzycę, pod warunkiem przedstawienia dobrej kontroli
choroby i niewystępowania w ostatnim roku epizodów
hipoglikemii. Sytuacja zmieniła się po wypadku w 1975
Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
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roku, po którym zakazano nurkowania osobom
z cukrzycą [24,25]. Obecne rekomendacje dopuszczają
nurków-cukrzyków
do
uprawiania
nurkowania
rekreacyjnego pod warunkiem spełnienia następujących
kryteriów [20]:

Braku wystąpienia jakiegokolwiek epizodu
hipoglikemii w ostatnim roku.

Braku hospitalizacji z powodu stanów
związanych z cukrzycą w przeciągu ostatniego
roku.

HbA1c < 8.6 %.

Pozytywnej oceny lekarza prowadzącego co do
zdolności chorego do bezpiecznego nurkowania
rekreacyjnego.

Brak
występowania:
mikroalbuminurii,
retinopatii (każdy stopień), neuropatii (każdy
rodzaj)
oraz
powikłań
mikroi makronaczyniowych cukrzycy.

BMI najlepiej < 29.9 (nie powinno być wyższe
niż 34.9).

Oceny przez lekarza stanu zdrowia chorego
i jego zdolności do nurkowania, a także oceny
wiedzy pacjenta o niebezpieczeństwach
związanych z zanurzeniem.

Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą nurkować
na otwartych wodach.

Każda osoba chora na cukrzycę wymaga
corocznej kontroli stanu zdrowia przez lekarza
komisji do spraw nurkowania

REKOMENDACJE AUSTRALIJSKIE
W 1994 roku Australijskie Stowarzyszenie
Diabetologiczne (ADS) wydało oświadczenie dotyczące
nurkowania przez osoby chore na cukrzycę. Zgodnie
z treścią tego oświadczenia osoby leczone insuliną nie
były dopuszczone do nurkowania rekreacyjnego [21].
W 2015 roku ADS powołało komisje, która zmieniła swoje
stanowisko i przedstawiła rekomendacje obejmujące
kwestie bezpiecznego nurkowania rekreacyjnego przez
osoby chore na cukrzycę typu 1 i 2 [22]. Wytyczne
australijskie podzielone zostały na trzy sekcje:
1. Warunki dopuszczające do nurkowania:

Wiek powyżej 18 lat.

Zrezygnowanie
z
nurkowania
po
rozpoczęciu/zmianie leczenia:
 3 miesiące w przypadku znaczących zmian
w terapii cukrzycy.
 > 1 rok po rozpoczęciu leczenia insuliną.

HbA1c ≤ 9.0 %.

Umiejętność
prawidłowego
korzystania
z urządzeń do monitorowania glikemii.

Posiadanie wiedzy o wpływie węglowodanów,
insuliny i wysiłku fizycznego na poziom glikemii
i umiejętność zastosowania odpowiednich
dawek insuliny.

Brak wystąpienia w przeszłości zaburzeń
świadomości związanych z hipoglikemią
oraz ciężkiej hipoglikemii w ostatnim roku.

Brak mikro- i makronaczyniowych powikłań
cukrzycy.

Diagnostyka w kierunku bezobjawowej choroby
wieńcowej u osób > 40 roku życia.

Regularna coroczna i wstępna ocena przez
lekarza
prowadzącego
i
diabetologa
lub endokrynologa, który posiada odpowiednie








and macrovascular complications of diabetes.
BMI preferably < 29.9 and should not be higher
than 34.9.
Medical assessment of the patient's health and
fitness to dive, as well as an assessment of the
patient's knowledge of the dangers of
immersion.
Persons under 18 years of age may not dive in
open water except under controlled conditions
in a swimming pool.
Anyone with diabetes requires an annual health
check by the diving committee.

AUSTRALIAN RECOMMENDATIONS
In 1994, the Australian Diabetes Association
stated diving by people with diabetes. According to the
statement, people treated with insulin were not allowed
to recreational dive [21]. In 2015, the ADS formed
a committee that changed its position and made
recommendations covering safe recreational diving for
people with type 1 and type 2 diabetes [22]. The
Australian guidelines are divided into three sections:
1. Admission requirements for diving:

Age over 18 years,

No diving after initiation/change in treatment:
 3 months if a significant change in diabetes
therapy.
 > 1 year after starting insulin treatment

Ability to use blood glucose monitoring
equipment correctly.

HbA1c ≤ 9.0 %.

Knowledge of the effects of carbohydrates,
insulin and exercise on blood glucose levels
and the ability to administer appropriate insulin
doses.

No history of hypoglycemia-related disorders of
consciousness or severe hypoglycemia in the
last year.

Diagnosis for asymptomatic coronary artery
disease in people > 40 years of age.

Regular annual and initial assessment by
a general practitioner and a diabetologist
or endocrinologist who is appropriately
licensed to screen divers.
2. Scope of diving:

At least one-hour surface break before the next
dive. It is recommended to extend the break
time after the second dive of the day.

Diving with a non-diabetic companion who has
knowledge of the diver's condition and has the
skills to respond to hypoglycemia.

Avoiding diving into areas without the
possibility of rapid ascent and at depths greater
than 30 m which require a decompression
protocol.

Avoid long dives of more than one hour and in
favorable conditions for the development
of hypoglycemia (cold water, high physical
exertion).

Having oral, readily available glucose
preparations during the dive and on the surface
and injectable glucagon on the surface.
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uprawnienia do badania nurków.
Zakres nurkowania:
Co najmniej godzinna przerwa na powierzchni
przed
kolejnym
nurkowaniem.
Zaleca
się wydłużenie czasu przerwy po drugim
nurkowaniu w ciągu dnia.
Nurkowanie z osobą towarzyszącą niechorująca
na cukrzyce, która ma wiedzę na temat stanu
zdrowia nurka i posiada umiejętności
interweniowania w przypadku wystąpienia
hipoglikemii.
Zakaz nurkowania w miejsca bez możliwości
szybkiego wynurzenia, a także na głębokości
większe niż 30 m, które wymagają zastosowania
protokołu dekompresji.
Unikanie długiego nurkowania powyżej godziny
i w warunkach sprzyjających rozwoju
hipoglikemii (zimna woda, duży wysiłek
fizyczny).
Posiadanie doustnych, łatwo przyswajalnych
preparatów glukozy podczas nurkowania i na
powierzchni oraz posiadanie glukagonu
w iniekcji na powierzchni.

Kontrola glikemii w dniu nurkowania:
Kontrola glikemii na 60 minut, 30 minut
i bezpośrednio przed nurkowaniem.
Zalecane wartości glikemii bezpośrednio przed
zanurzeniem 8.3-16.7 mmol/L - stabilne lub
rosnące.
Przy glikemii 6.6 – 8.3 mmol/L przyjęcie
doustnie
15g
węglowodanów
przed
nurkowaniem.
Przy glikemii <6.6 mmol/L przyjęcie doustnie
30g węglowodanów. Następnie kontrola
i ewentulne ponowne zanurzenie jeżeli glikemia
wynosi >8.3 mmol/L.
Przy glikemii >16,7 mmol/L nurkowanie należy
odroczyć i sprawdzić stężenie ketonów (jeśli
>1,0 mmol/L należy odstąpić od nurkowania
w dniu następnym).
Kontrola glikemii po każdym nurkowaniu.
Każde kolejne nurkowanie powinno być
prowadzone według powyższego schematu.

PODSUMOWANIE ZALECEŃ
Pacjenci chorujący na cukrzycę, którzy chcą
uprawiać nurkowanie rekreacyjne, powinny zostać
odpowiednio przygotowani fizycznie, a także mieć
adekwatną wiedzę na temat swojego stanu zdrowia, która
pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji w trakcie
zanurzenia. Ważnym ogniwem w bezpiecznym
nurkowaniu cukrzyka jest odpowiedni screening
medyczny, który pozwoli stwierdzić, czy osoba może
bezpiecznie
nurkować.
Wspólną
rekomendacją
stowarzyszeń nurkowych jest ocena układu sercowonaczyniowego u wszystkich osób z cukrzycą,
przynajmniej raz w roku, wykonana przez osobę
doświadczoną w medycynie nurkowej. Podczas
nurkowania dochodzi do obciążenia układu sercowonaczyniowego w wyniku wielu mechanizmów (ciśnienie
otoczenia, temperatura, wysiłek fizyczny, stres). Takie
przesiewowe badanie pozwala wyselekcjonować nurków
z
poważnymi
obciążeniami
układu
sercowonaczyniowego oraz powikłaniami przewlekłymi cukrzycy
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Glucose control on the day of diving:
Glycaemic control at 60 minutes, 30 minutes and
immediately before the dive.
Recommended
blood
glucose
values
immediately before diving 8.3 - 16.7 mmol/L stable or rising.
With blood glucose 6.6 - 8.3 mmol/L oral intake
of 15g carbohydrate before diving.
With blood glucose <6.6 mmol/L: oral intake of
30 g of carbohydrate; if blood glucose >8.3
mmol/L after reassessment, then dive.
With glycemia>16.7 mmol/L dive should be
postponed and ketone level checked; if>1.0
mmol/L dive should be abandoned the following
day.
Blood glucose should be controlled after each
dive.
Each subsequent dive should follow the above
pattern.

SUMMARY OF THE GUIDELINES
People with diabetes interested in recreational
diving should be physically prepared and have sufficient
knowledge of their disease to avoid potentially hazardous
situations during the immersion. The primary
importance of safe diving with this condition is an
adequate medical screening to determine if a person is fit
to dive. A common recommendation of diving
associations is a cardiovascular assessment for all people
with diabetes, performed by an experienced specialist in
diving medicine at least once a year. When diving,
the cardiovascular system is stressed by many
mechanisms (ambient pressure, temperature, physical
exertion, stress) [28]. This screening enables the selection
of divers with serious cardiovascular burden and chronic
complications of diabetes (nephropathy, retinopathy,
neuropathy, diabetic foot), which pose a serious risk
during diving [26]. The DAN and the ADS specifically
point out the need to exclude the presence of silent
ischemic heart disease for candidates > 40 years of age.
The second common recommendation is to assess
carbohydrate metabolism and the degree of diabetes
control. The glycemia of a person with diabetes should be
well controlled. The patient should not have a history of
severe hypoglycemia or hypoglycemia with loss of
consciousness. A blood glucose measurement should be
taken before and after the dive and indicate stable values.
Only the US guidelines refer to the need for glycaemic
monitoring 12-15 hours after diving, which is done to
avoid the occurrence of delayed hypoglycemia.
Differences are outlined in the admission criteria based
on Hb1Ac, an indicator of carbohydrate balance in people
with diabetes. Another recommendation highlighted by
all associations is to dive only with an accompanying
diver who is properly trained, knowledgeable about the
diver's condition and able to intervene in case of
hypoglycemia in a sick diver. Significant differences in the
management of symptoms suggest low blood glucose the Swedish guidelines recommend immediate ascent
according to decompression protocol, whereas the
Australian and US guidelines do not recommend diving to
depths that would preclude immediate ascent
[18,19,20,22].
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(nefropatia, retinopatia, neuropatia, stopa cukrzycowa),
które stanowią poważne zagrożenie w trakcie
nurkowania [26]. Drugim zaleceniem wspólnym
jest ocena gospodarki węglowodanowej oraz stopnia
kontroli cukrzycy. Glikemia osoby chorej na cukrzyce
powinna być dobrze kontrolowana.
W historii swojej choroby nie powinna mieć
epizodów ciężkiej hipoglikemii i hipoglikemii z utratą
świadomości. Pomiar glikemii powinien zostać wykonany
przed i po nurkowaniu oraz wskazywać wartości stabilne.
Tylko wytyczne amerykańskie odnoszą się do potrzeby
monitorowania glikemii 12-15 godzin po nurkowaniu,
które wykonuje się w celu uniknięcia wystąpienia
opóźnionej hipoglikemii. Kolejnym zaleceniem, na które
zwracają uwagę wszystkie stowarzyszenia jest
nurkowanie tylko z osobą towarzysząca, odpowiednio
przeszkoloną, posiadającą wiedzę na temat stanu zdrowia
nurka oraz potrafiącą interweniować w przypadku
wystąpienia hipoglikemii u chorego nurka. Zasadnicze
różnice dotyczą postępowania w przypadku wystąpienia
objawów wskazujących na niskie stężenie glukozy we
krwi – zalecenia szwedzkie zalecają niezwłoczne
wynurzenie zgodne z protokołem dekompresji, natomiast
australijskie i amerykańskie nie zalecają nurkowania na
głębokości, które uniemożliwiałyby natychmiastowe
wynurzenie. Różnice zarysowane są również w kryteriach
dopuszczających na podstawie w Hb1Ac, czyli wskaźnika
wyrównania gospodarki węglowodanowej u osób
chorych na cukrzycę [18,19,20,22].
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
In this study, it was assumed that the propensity to risk behavior is a relatively persistent feature of an individual's behavior. A person prone to risk, having
the choice of taking a risky or cautious behavior, usually chooses to choose a risky behavior. The level of propensity to risk is related to the perception of
the size of the threat and the motivational tendency to risk behavior. Risk management, and therefore managing your own safety, is a skill that is
particularly important among people who undertake activities with a high level of risk. These include all underwater activities. The aim of the research was
to find an answer to the question of whether there is a relationship between the level of risk behavior and the subjectively assessed risk in diving? Also, are
there differences between different groups of divers in terms of risk behavior?
112 divers from public services (military formations, police, PSP) participated in the study, of which the results of 67 people were finally analyzed. The
Ryszard Student's Risk Behavior Test, the Makarowski Risk Acceptance Scale and the proprietary subjective risk assessment questionnaire were used. It
has been shown that among all professional groups of divers, the group of policemen is more prone to risky behaviors than the other groups. No other
dependencies have been confirmed.
Keywords: diving, risk assessment, bravado.
W niniejszej pracy przyjęto założenie, że skłonność do zachowań ryzykownych jest względnie trwałą właściwością zachowania jednostki. Człowiek skłonny
do ryzyka mając do wyboru podjęcie zachowania ryzykownego albo ostrożnego, zazwyczaj zdecyduje się na wybór zachowania ryzykownego. Poziom
skłonności do ryzyka pozostaje w związku ze spostrzeganiem wielkości zagrożenia oraz motywacyjną tendencją do zachowań ryzykownych. Zarządzanie
ryzykiem, a zatem i zarządzanie własnym bezpieczeństwem, to umiejętność szczególnie istotna wśród osób podejmujących działania o wysokim poziomie
ryzyka. Do takich zaliczamy wszelkie działania podwodne. Celem badań było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy
poziomem skłonności do zachowań ryzykownych a subiektywnie ocenianym ryzykiem w nurkowaniu? A także, czy istnieją różnice pomiędzy różnymi
grupami nurków w zakresie skłonności do zachowań ryzykownych?
W badaniu udział wzięło 112 nurków ze służb publicznych (formacje wojskowe, policja, PSP), z czego ostatecznej analizie poddano wyniki 67 osób.
Posłużono się Testem Zachowań ryzykownych Ryszarda Studenckiego, Skalą Akceptacji Ryzyka Makarowskiego oraz autorskim kwestionariuszem
subiektywnej oceny ryzyka. Wykazano, że wśród wszystkich grup zawodowych nurków, grupa policjantów wykazuje wyższe skłonności do zachowań
ryzykownych niż pozostałe grupy. Innych zależności nie potwierdzono.
Słowa kluczowe: nurkowanie, ocena ryzyka, brawura.
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В данном исследовании предполагалось, что склонность к рискованному поведению является относительно устойчивой чертой поведения
индивида. Человек, склонный к риску, имея выбор между рискованным или осторожным поведением, обычно выбирает рискованное поведение.
Уровень склонности к риску связан с восприятием размера угрозы и мотивационной склонностью к рискованному поведению. Управление
рисками и, следовательно, управление собственной безопасностью — это навык, который особенно важен для людей, занимающихся
деятельностью с высоким уровнем риска. К ним мы относим любые мероприятия под водой. Целью исследования было найти ответ на вопрос,
существует ли связь между уровнем рискованного поведения и субъективно оцениваемым риском при погружении? Кроме того, существуют ли
различия между различными группами водолазов в отношении склонности к рискованному поведению?
В исследовании приняли участие 112 водолазов государственных служб (воинские формирования, полиция, пожарные), из которых окончательно
проанализированы результаты 67 человек. Использовались Тест Рискованного поведения Рышарда Студенского, Шкала Приемлемости риска
Макаровского и авторский опросник субъективной оценки риска. Установлено, что среди всех профессиональных групп водолазов группа
полицейских более склонна к рискованному поведению, чем другие группы. Никакие другие зависимости не были подтверждены.
Ключевые слова: Погружение, оценка рисков, бравада.
Die vorliegende Studie geht davon aus, dass die Neigung zu riskantem Verhalten eine relativ dauerhafte Eigenschaft des Verhaltens einer Person ist. Ein
risikofreudiges Individuum, das die Wahl zwischen riskantem und vorsichtigem Verhalten hat, wird sich in der Regel für das riskante Verhalten entscheiden.
Der Grad der Risikobereitschaft hängt mit der Wahrnehmung des Ausmaßes des Risikos und der motivationalen Neigung zu riskantem Verhalten
zusammen. Das Risikomanagement und damit auch das Management der eigenen Sicherheit ist eine Fähigkeit, die besonders für diejenigen wichtig ist,
die risikoreiche Aktivitäten unternehmen. Dazu gehören alle Unterwasseraktivitäten. Ziel dieser Studie war es, herauszufinden, welche Beziehung zwischen
dem Grad der Risikobereitschaft und dem subjektiv eingeschätzten Risiko beim Tauchen besteht. Und gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen
Gruppen von Tauchern, was die Neigung zu riskantem Verhalten angeht?
Insgesamt nahmen 112 Taucher aus dem öffentlichen Dienst (Militär, Polizei, PSP) an der Studie teil, von denen schließlich 67 ausgewertet wurden. Es
wurden der Risikoverhaltenstest von Ryszard Studencki, die Risikoakzeptanzskala von Makarowski und ein eigener Fragebogen zur subjektiven
Risikobewertung verwendet. Es hat sich gezeigt, dass unter allen Berufsgruppen von Tauchern die Gruppe der Polizeibeamten eine höhere Neigung zu
riskantem Verhalten zeigt als die anderen Gruppen. Andere Beziehungen wurden nicht bestätigt.
Schlüsselwörter: Tauchen, Risikobewertung, Übermut.
En el presente trabajo se ha supuesto que la inclinación a los comportamientos de riesgo es una propiedad relativamente constante del comportamiento
del individuo. Una persona propensa al riesgo, al poder elegir entre un comportamiento arriesgado y uno prudente normalmente se decide por el
comportamiento arriesgado. El nivel de inclinación al riesgo está relacionado con la percepción de la dimensión del riesgo y la tendencia motivacional a los
comportamientos arriesgados. La gestión del riesgo, y por lo tanto la gestión de la seguridad propia, es una habilidad especialmente importante entre las
personas que realizan actividades con un elevado nivel de riesgo. Entre estas incluimos cualquier tipo de actividad subacuática. El objetivo de los estudios
era buscar respuesta a la pregunta de si existe una relación entre el nivel de inclinación a los comportamientos arriesgados y el riesgo evaluado de forma
subjetiva en el buceo. Y también si existen diferencias entre distintos grupos de buceadores en el ámbito de la inclinación a los comportamientos
arriesgados.
En el estudio participaron 112 buceadores de servicios públicos (formaciones militares, policía, bomberos), de los cuales 67 personas fueron sometidas
a un análisis definitivo. Se empleó el Test de Comportamientos arriesgados de Ryszard Studencki, la Escala de Aceptación del Riesgo de Makarowski y un
cuestionario propio de evaluación subjetiva del riesgo. Se demostró que entre todos los grupos de buceadores profesionales el grupo de policías muestra
una mayor inclinación a los comportamientos arriesgados que los demás grupos. No se constataron otras dependencias.
Palabras clave: buceo, evaluación de riesgo, bravura.
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WSTĘP
Nurkowanie może mieć, ogólnie ujmując,
wymiar rekreacyjny i zawodowy. W obu tych obszarach
istnieje duże ryzyko wypadków i to ze skutkiem
śmiertelnym. Stanowi to przesłankę do podejmowania
problematyki bezpieczeństwa i zagrożeń podczas
nurkowania oraz związanego z nimi ryzyka.
Nurkowanie
rekreacyjne,
dla
zabawy
i przyjemności, rozwinęło się w ostatnich kilkudziesięciu
latach w sposób bardzo dynamiczny. Aktualnie coraz
więcej osób uprawia nurkowanie rekreacyjne. Sprzyja
temu dostępność sprzętu nurkowego, możliwość
wyjazdów za granicę i brak uregulowań prawnych
i zdrowotnych. Od form najprostszych, które uprawiają
miliony ludzi do form ekstremalnych przeznaczonych dla
nielicznych, takich jak nurkowanie „techniczne”,
jaskiniowe, wysokogórskie czy rekordowo głębokie.
O
popularności
rekreacji
decydują
motywy
wypoczynkowe, hedonistyczne, poznawcze (turystyka
podwodna), estetyczne, integracyjne czy katarktyczne [1].
Powszechność i dostępność nurkowania oraz jego
ekstremalne formy generują potencjalne zagrożenia dla
zdrowia i życia nurkujących.
Rozwijają się także sportowe formy rywalizacji
podwodnej, z których najbardziej niebezpieczny jest tzw.
„freediving”, do niedawna zaliczany do ciężkich
wypadków nurkowych i nazywany zgnieceniem nurka.
Nurkowanie zawodowe jest zawodem, który
w każdej swojej postaci znacznie różni się od nurkowania
rekreacyjnego,
amatorskiego
czy
sportowego.
W nurkowaniu zawodowym głównym celem jest praca,
a nie zabawa czy realizacja własnych pasji. Obejmuje ono
wiele różnorodnych form aktywności pod wodą, którym
towarzyszą poważne zagrożenia. Zazwyczaj nurek
komercyjny pracuje w zimnych wodach portowych,
z małą widocznością, albo jej brakiem. Jednym z głównych
miejsc pracy nurków zawodowych jest przemysł
stoczniowy, energetyka atomowa, platformy wiertnicze,
obsługa budowli hydrotechnicznych i podobnych. Do
typowych zadań podwodnych należą inspekcje
i konserwacja konstrukcji podwodnych, zwłaszcza przy
platformach
wiertniczych
czy
rurociągach
transportujących pod wodą ropę naftową czy rzadziej,
ratowanie mienia. Nurkowanie zawodowe czasem wiąże
się z użyciem materiałów wybuchowych lub
z zanurzeniem w wodzie skażonej czynnikami
biologicznymi,
chemicznymi
a
nawet
promieniotwórczymi (np. elektrownie jądrowe) [2,3,4].
Osobnym
zagadnieniem
fizjologicznym
i technologicznym są nurkowania głębokie i długotrwałe.
Realizowane są one najczęściej w technice saturacji, czyli
grupa nurków przez okresy wielu dni, czasem dłużej niż
miesiąc przebywa pod ciśnieniem w kompleksach
hiperbarycznych, co jest bardziej efektywnie ze względu
na koszty i czas.
Do nurkowania zawodowego zaliczyć można
również nurkowanie w służbach publicznych. Nurkowie
są najczęściej funkcjonariuszami policji, straży pożarnej,
wojska czy ratownikami. Występują tu dodatkowe
zagrożenia, determinowane na przykład, warunkami
bojowymi.
Opracowania naukowe dotyczące ryzyka i jego
skutków w poszczególnych grupach nurków zawodowych
i płetwonurków amatorów są niezwykle rzadkie. Wynika

INTRODUCTION
Generally speaking, diving can be divided into
recreational and professional. In both these areas
a significant risk of an occurrence of accidents and
fatalities exists. This warrants addressing the issues of
safety and hazards in diving and the associated risks.
Recreational diving, for fun and pleasure, has
developed dynamically in the last few decades. Presently,
recreational diving is being practised by an ever
increasing number of people. This is facilitated by the
availability of diving equipment, the possibility to travel
abroad and the lack of legal and health regulations. The
range of recreational diving is growing from the simplest
forms, which are practised by millions of people, to
extreme forms intended for the few, such as “technical”,
cave, high-mountain and record-deep diving. The
popularity of recreation is determined by recreational,
hedonistic, cognitive (underwater tourism), aesthetic,
integrative or cathartic motives [1]. The universality and
availability of diving and its extreme forms generate
potential threats to the health and life of divers.
Sports forms of underwater competition are also
developing, the most dangerous of which is the so-called
“freediving”, which until recently was classified as
a serious diving accident and called diver's crushing.
Professional diving is a profession which in all
its forms is very different from recreational, amateur or
sport diving. The main goal in professional diving is work,
not fun or the pursuit of personal passions. It
encompasses a wide variety of underwater activities
accompanied by serious risks. Typically, a commercial
diver works in cold harbour waters, with little or no
visibility. One of the main workplaces for commercial
divers is in the shipbuilding industry, nuclear power
plants, oil rigs, the operation of hydraulic structures and
the like. Common underwater tasks include inspection
and maintenance of underwater structures, especially at
oil rigs, pipelines transporting crude oil underwater or,
more rarely, rescuing property. Professional diving
sometimes involves the use of explosives or immersion in
water contaminated with biological, chemical or even
radioactive agents (e.g. at nuclear power plants) [2,3,4].
Deep and long dives constitute a separate
physiological and technological challenge. These are
usually carried out using the saturation technique, i.e.
a group of divers spend periods of days, sometimes more
than a month, under pressure in hyperbaric complexes,
which is more effective in terms of cost and time.
Professional diving also includes diving
performed in public services. Such divers are usually
police officers, firefighters, military personnel or rescuers.
In this case there are additional risks, determined, for
example, by the combat conditions.
Scientific studies on risk and its consequences in
specific groups of professional divers and amateur divers
are extremely rare. This is primarily due to the lack of
access to figures that can be analysed; no diving
organisation or institution is interested in rendering
accident data available.
In the case of amateur diving, the various dive
training federations are careful not to disclose the
number of accidents among their trainees, as this could
(and rightly so) be used to draw conclusions about the
quality and level of training. The international
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to przede wszystkim z braku dostępu do danych
liczbowych, które można by było poddać analizie; żadna
organizacja czy instytucja zajmująca się nurkowaniem nie
jest
zainteresowana
udostępnieniem
danych
o wypadkach.
W przypadku nurkowania amatorskiego
poszczególne federacje zajmujące się szkoleniem
nurkowym skrzętnie ukrywają liczbę wypadków pośród
osób u nich wyszkolonych, gdyż można byłoby z tego
(i słusznie) wyciągnąć wnioski co do jakości i poziomu
szkolenia. Nadzieję mogła dać międzynarodowa
organizacja Diving Alert Network (DAN) [5], jednak
szybko okazała się po prostu komercyjną firmą
ubezpieczeniową nastawioną na ubezpieczanie nurków –
amatorów.
W nurkowaniach wojskowych wypadków na
świecie jest bardzo niewiele z uwagi na poziom
wyszkolenia. Ze zrozumiałych względów informacje
o nich nie są udostępniane ogółowi społeczeństwa [6].
Podobnie ma się sprawa z „nurkami bezpieczeństwa
publicznego” czyli w przypadku Polski, nurkami będącymi
funkcjonariuszami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Brak wiarygodnych danych utrudnia, bądź
uniemożliwia prowadzenie badań statystycznych. Ze
względu na brak danych dotyczących wypadków podczas
nurkowań
rekreacyjnych
w
Polsce,
często
wykorzystywane są dane zawarte w Raportach Diving
Alert Network z okresu 2002-2007 [5]. Wśród niewielu
publikacji polskojęzycznych poświęconych analizie
wypadków nurków na uwagę zasługuje opracowania
Poleszaka (2008) [7] czy Krzyżaka (2014). Krzyżak,
z informacji zaczerpniętych ze strony internetowej
„Forum Nuras” przytacza 99 poważnych wypadków
nurkowych, wśród których 70% skończyło się zgonem
nurka [8]. Na rynku dostępne jest także opracowanie
Strugalskiego dotyczące 121 różnorodnych zdarzeń
nurkowych, które posłużyły autorowi do wniosków
dydaktycznych [9]. W pracy tej nie posługiwano się
jednak naukowymi metodami badawczymi.
Czy w związku z powyższymi zagrożeniami,
można oczekiwać, że wśród nurków wystąpi wysoki
poziom skłonności do zachowań ryzykownych? Celem
przedstawionych w niniejszym opracowaniu badań jest
poznanie zjawiska ryzyka subiektywnego w nurkowaniu
i poszukiwanie różnic w poziomie ocenianego ryzyka
wśród zawodowych nurków reprezentujących różne
formy działalności podwodnej. Analizie poddano grupę
nurków z jednostek straży pożarnej, policji i formacji
wojskowych.

organisation Diving Alert Network (DAN) [5], may have
offered some hope, but it soon proved to be simply
a commercial insurance company focused on insuring
amateur divers.
In military diving, accidents are very rare
worldwide due to the level of training. For
understandable reasons, information about them is not
made available to the general public [6]. The situation is
similar with “public safety divers”, i.e. in the case of
Poland, divers who are officers of the Ministry of Internal
Affairs.
Lack of reliable data makes statistical research
difficult or impossible. Due to the lack of data on
recreational diving accidents in Poland, data contained in
Diving Alert Network Reports from the period 2002-2007
are often used [5]. Among the few Polish-language
publications devoted to the analysis of diving accidents,
the studies by Poleszak (2008) [7] or Krzyżak (2014)
merit attention. Krzyżak, using information taken from
the website “Forum Nuras” cites 99 serious diving
accidents, among which 70% ended in the death of the
diver [8]. Also available on the market is Strugalski’s
study of 121 various diving incidents, which served the
author to draw teaching conclusions [9]. However, this
study was not based on scientific research methods.
In view of the above risks, is it reasonable to
expect that there will be a high level of propensity for
risky behaviour among divers? The aim of the research
presented in this paper is to understand the phenomenon
of subjective risk in diving and to seek differences in the
level of assessed risk among professional divers
representing various forms of underwater activities.
A group of divers from fire brigade, police and military
formations were analysed.

SAFETY, RISK, HAZARD

The issue of security is an important area of
scientific consideration of philosophy, sociology,
psychology, pedagogy, as well as politics, economics,
ecology, theory of information and communication or
military strategies. From an axiological point of view,
security should be treated as one of the absolute values,
and thus it is one of the basic human needs, as it gives us
a sense of certainty and stability [10]. The analysis of
phenomena related to security requires the definition of
several concepts related to it. Firstly, a distinction needs
to be made between security as a state, feature or
characteristic and security as a process (dynamics,
variability, development). Secondly, security has to be
BEZPIECZEŃSTWO, ZAGROŻENIE, RYZYKO
considered in the context of a specific situation,
expressing its subjective scope (with whom or what is
security concerned?) and objective scope (which area of
Problematyka bezpieczeństwa stanowi istotny
human activity is security concerned with?), and in
obszar rozważań naukowych filozofii, socjologii,
a spatial context (when and where does the activity takes
psychologii, pedagogiki, a także polityki, ekonomii,
place?) [11].
ekologii, teorii informacji i komunikacji, czy strategii
Security is the opposite of danger. A threat is
militarnych. Bezpieczeństwo w ujęciu aksjologicznym
something that can cause an accident, illness or harm. It is
należy traktować jako jedną z wartości absolutnych, a tym
also a situation that can, with some probability, bring loss
samym jest ono jedną z podstawowych potrzeb
to an individual [12].
człowieka, gdyż daje mu poczucie pewności i stabilności
Threats can be external and internal. External
[10]. Analiza zjawisk związanych z bezpieczeństwem
hazards are not under our direct control, they exist
wymaga sprecyzowania kilku pojęć z nim związanych. Po
independently of us. In the case of diving, external
pierwsze, należy dokonać rozgraniczenia między
hazards result from the physical and chemical properties
bezpieczeństwem traktowanym jako stan, cecha czy
of water and their effects on the human body underwater.
właściwość od bezpieczeństwa rozumianego jako proces
Particularly important here are dangers resulting from
(dynamika,
zmienność,
rozwój).
Po
drugie,
from the physical properties of the water, as it determines
bezpieczeństwo należy rozpatrywać w kontekście
phenomena related to pressure, resistance or buoyancy.
określonej sytuacji, wyrażającej zakres podmiotowy
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(kogo
lub
czego
dotyczy
bezpieczeństwo?)
i przedmiotowy (jakiej dziedziny działalności ludzkiej
dotyczy
bezpieczeństwo?)
oraz
w
kontekście
przestrzennym (w jakim czasie i gdzie odbywa się
działanie?) [11].
Bezpieczeństwo jest odwrotnością zagrożenia.
Zagrożenie jest tym, co może spowodować wypadek,
chorobę lub szkodę. Jest to także sytuacja, która może,
z pewnym prawdopodobieństwem, przynieść jednostce
stratę [12].
Zagrożenia mogą mieć charakter zewnętrzny
i wewnętrzny. Na zagrożenia zewnętrzne nie mamy
bezpośredniego wpływu, istnieją one niezależnie od nas.
W przypadku nurkowania, zagrożenia zewnętrzne
wynikają z właściwości fizycznych i chemicznych wody
i ich wpływu na organizm człowieka zanurzonego
w wodzie. Szczególnie istotne są tu zagrożenia wynikające
z właściwości fizycznych wody, gdyż determinuje ona
zjawiska związane z ciśnieniem, oporami czy
wypornością. Na bezpieczeństwo nurkującego ma wpływ
także widzialność pod wodą, temperatura oraz zagrożenia
ze świata zwierzęcego [13].
Zagrożenia wewnętrzne tkwią natomiast
w osobie nurkującej, w niskiej sprawności oraz
popełnianych błędach, a więc w wadach i słabościach
człowieka. Pozornie, mogą one zależeć od zachowania
podmiotu, ale bardzo często nie potrafi on trafnie
rozpoznać tych zagrożeń i nie umie nad nimi zapanować.
W efekcie, poziom zagrożeń wewnętrznych może być
wysoki, a często nawet przewyższa zagrożenia
zewnętrzne [14]. Krzyżak (2014) na podstawie danych
z literatury stwierdza, że wypadki nurkowe najczęściej
spowodowane są przez niewłaściwe zachowanie ofiar lub
innych nurków, z powodu braku doświadczenia,
bezmyślności lub ignorancji [8].
Z bezpieczeństwem i zagrożeniem wiąże się
zjawisko ryzykowania. Działając ze świadomością
występującego zagrożenia podejmuje się mniejsze lub
większe ryzyko. Ryzyko oznacza prawdopodobieństwo,
że realizowany zamiar może się nie udać, że mogą
wystąpić zdarzenia prowadzące do strat. Ryzyko dotyczy
przedsięwzięcia, którego wynik jest niepewny [15].
Ryzyko jest iloczynem prawdopodobieństwa wystąpienia
straty i konsekwencji, które są z nią związane. Ryzyko
postrzegane jest, jako wyższe, kiedy wielkość straty oraz
prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest wyższe.
Oczekiwana strata to suma wszystkich negatywnych
wyników ważonych poprzez prawdopodobieństwo ich
zaistnienia. Powyższe wymiary ilustrują matematyczne
podejście do kalkulowania ryzyka, które wyznacza normę
racjonalnego dokonywania wyborów (Ryc. 1).

Risk

=

Probability of an incydent

Underwater visibility, temperature and hazards
from the animal world also affect diver safety [13].
The internal hazards, on the other hand, lie in
the diver, in his low performance and in the mistakes he
makes, i.e. in the flaws and weaknesses of the person.
Seemingly, they may depend on the subject’s behaviour,
but very often he is not able to recognize these threats
correctly and does not know how to control them. As
a result, the level of internal threats can be high and often
even exceeds external threats [14]. Krzyżak (2014) based
on the literature, states that diving accidents are most
often caused by inappropriate behaviour of victims or
other divers, due to inexperience, thoughtlessness or
ignorance [8].
Safety and risk are related to the phenomenon of
risk-taking. When acting in the knowledge of a threat, one
takes greater or lesser risks. Risk means the probability
that the intention pursued may fail, that events leading to
losses may occur. Risk refers to an undertaking whose
outcome is uncertain [15]. Risk is the product of the
probability of a loss occurring and the consequences that
are associated with that loss. Risk is perceived as higher
when the magnitude of the loss and its probability of
occurrence are higher. Expected loss is the sum of all
negative outcomes weighted by their probability of
occurrence. The above parameters illustrate the
mathematical approach to calculating risk, which sets the
standard for making rational choices (Fig. 1).

x

Effects of this occurence

Ryc. 1 Diagram illustrating the measure of the amount of risk in a given activity [14].
Ryc. 1 Schemat ilustrujący miarę wielkości ryzyka w danym działaniu za [14].
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Powyższa funkcja wskazuje, że naszym
działaniom zawsze towarzyszy jakieś ryzyko, a stan
bezpieczeństwa charakteryzuje się po prostu niskim
poziomem ryzyka utraty życia, zdrowia, dóbr
materialnych lub niematerialnych. Podejmowanie
optymalnych decyzji minimalizujących zagrożenie
podczas działania związane jest z analizą i oceną ryzyka.
Wymaga to opanowania umiejętności identyfikacji
zagrożeń, a następnie analizy prawdopodobieństwa
wystąpienia zdarzeń negatywnych. Jest to działanie
określane jako zarządzanie ryzykiem (risk management),
czyli system metod i działań zmierzających do obniżenia
ryzyka.

CEL PRACY
Bezpieczeństwo, ujmując ogólnie, jest to
obiektywny stan rzeczy, stan niezagrożenia (braku
zagrożenia), uwalniający od wszelkiej obawy. Pojęcie
bezpieczeństwa wyraża także stan odczuwany
subiektywnie przez jednostki lub grupy. Aspekt
subiektywny bezpieczeństwa dotyczy stanu psychicznego
lub prawnego, w którym jednostka ma poczucie
pewności, oparcia, stanu spokoju i pewności. Jego
wyrazem jest poczucie bezpieczeństwa, które odnosi się
do świadomości istnienia zagrożeń, jej braku, braku
wiedzy o możliwości zapobieganiu niebezpieczeństwom
[16].
Jedna z podstawowych klasyfikacji ryzyka
zakłada, że występuje ryzyko subiektywne i obiektywne.
Ryzyko subiektywne wiąże się z percepcją sytuacji przez
jednostkę i jest uzależnione od sposobu postrzegania
zagrożenia oraz oceny możliwych jego skutków oraz
oceny korzyści jakie możemy osiągnąć dzięki podjęciu
ryzykownej działalności. Postrzeganie ryzyka jest tak
różnorodnie uwarunkowane jak różne mogą być jego
wyznaczniki. Do ilościowych wymiarów percepcji należy
prawdopodobieństwo straty, wielkość straty, oczekiwana
strata, wariancja oraz liniowa funkcja wartości
oczekiwanej i wariancji. Emocje znacznie wpływają na
ocenę ryzyka. Strach sprawia, że postrzegane ryzyko jest
wyższe niż rzeczywiste, a euforia zaniża postrzegany
poziom ryzykowności sytuacji [17,18].
W niniejszej pracy przyjęto założenie, że
skłonność do zachowań ryzykownych jest względnie
trwałą właściwością zachowania jednostki. Skłonność to
zbiór
wrodzonych
właściwości
podmiotowych
wpływających na wybór zachowań stanowiących
preferowany sposób rozwiązania sytuacji i umożliwiający
osiągnięcie pożądanego wyniku. Poziom skłonności do
ryzyka pozostaje w związku ze spostrzeganiem przez nią
wielkości ryzyka oraz motywacyjną tendencją do
zachowań ryzykownych. Człowiek skłonny do ryzyka
w sytuacji, w której pożądany wynik zarówno przez
podjęcie zachowania ryzykownego, jak i ostrożnego,
zazwyczaj zdecyduje się na wybór zachowania
ryzykownego.
Działalność podwodna człowieka stanowi
doskonały przykład wyżej opisanej tezy. Poprzez
doskonalenie się w zakresie nurkowania człowiek
opanowuje jeden z najbardziej zagrażających mu
elementów przyrody nieożywionej. Z drugiej strony
podejmowanie aktywności ruchowej w środowisku
naturalnym zawsze wiąże się obcowaniem z różnymi
zagrożeniami, a w konsekwencji podejmowaniem ryzyka.
Celem pracy było zbadanie:
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The above function indicates that our actions are
always accompanied by some kind of risk, and a state of
security is simply characterised by a low level of risk of
loss of life, health, material or non-material goods. Making
optimal decisions to minimise risk during an activity is
related to risk analysis and assessment. This requires
mastering the ability to identify hazards and then analyse
the likelihood of negative events occurring. This is
referred to as risk management, which is a system of
methods and actions aimed at reducing risk.

RESEARCH OBJECTIVE
Generally speaking, security is an objective state
of affairs, a state of absence of danger (lack of threat),
freeing one from all anxiety. The concept of security also
expresses the state subjectively perceived by individuals
or groups. The subjective aspect of security relates to the
psychological or legal state in which the individual has
a feeling of certainty, support, a state of peace. Its
expression is the feeling of security, which refers to the
awareness of the existence of dangers, the lack thereof,
the lack of knowledge about the possibility of preventing
dangers [16].
One of the main classifications of risk is that
there are subjective and objective risks. Subjective risk
relates to an individual's perception of a situation and
depends on how they perceive a threat and assess the
possible consequences and benefits of engaging in a risky
activity. The perception of risk is as varied as its
determinants. Quantitative dimensions of perception
include probability of loss, magnitude of loss, expected
loss, variance and a linear function of expected value and
variance. Emotions significantly influence
risk
assessment. Fear makes the perceived risk higher than
the actual risk, while euphoria understates the perceived
riskiness of a situation [17,18].
This study assumes that the propensity to
engage in risky behaviour is a relatively fixed behavioural
property of the individual. Propensity is a set of innate
subjective properties that influence the choice of
behaviour that constitutes the preferred way of solving
a situation and enables a desired outcome to be achieved.
The level of risk proneness is related to the individual's
perception of the magnitude of the risk and the
motivational tendency towards risky behaviour. A riskprone person in a situation where the desired outcome is
achieved by both risky and cautious behaviour will
ordinarily choose the risky behaviour.
Man's underwater activities are a perfect
example of the thesis described above. By improving
one's diving skills, a person masters one of the most
threatening elements of inanimate nature. On the other
hand, undertaking physical activity in the natural
environment is always connected with contact with
various dangers and, consequently, taking risks.
The aim of the study was to examine whether:
1. there are differences between different groups
of divers in terms of subjective risk assessment
and propensity for risky behaviour;
2. there exists a relationship between the level of
divers' propensity for risky behaviour and
subjectively assessed risk in diving;
3. socio-demographic data (age, marital status)
determine the subjective assessment of risk
among divers;
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1. Czy istnieją różnice pomiędzy różnymi grupami
płetwonurków w zakresie subiektywnej oceny ryzyka
oraz skłonności do zachowań ryzykownych?
2. Czy istnieje zależność pomiędzy poziomem skłonności
do
zachowań
ryzykownych
płetwonurków
a subiektywnie ocenianym ryzykiem w nurkowaniu?
3. Czy dane społeczno-demograficzne (wiek, stan
cywilny) warunkują subiektywną ocenę ryzyka wśród
płetwonurków?
4. Czy doświadczenie w nurkowaniu (staż nurkowy,
uczestnictwo, bycie świadkiem wypadku) warunkuje
subiektywną ocenę ryzyka?

MATERIAŁ I METODY
Skłonność do ryzyka jest to zmienna, którą
można mierzyć. W niniejszych badaniach skłonność do
zachowań ryzykownych zmierzono przy pomocy Testu
Zachowań Ryzykownych Studenskiego (TZR) i Skali
Akceptacji Ryzyka Makarowskiego (SAR) [17,19].
TZR Studenskiego mierzy deklarowaną częstość
uczestnictwa w sytuacji o podwyższonym ryzyku oraz
doznawania satysfakcji związanych z ryzykowaniem.
Kwestionariusz testu składa się z 25 ogólnych stwierdzeń
przedstawiających czynności ryzykowne lub motywy
podejmowania zachowań ryzykownych. Osoby badane
dokonują samooceny na skali 5-punktowej. Ocena
wyników TZR dokonywana jest na podstawie norm
stenowych uzależnionych od wyników testu, płci i wieku
badanego [19].
Skala Akceptacji Ryzyka składa się z 20 pytań
Odpowiedzi udzielane są na siedmiostopniowej skali
Likerta od „zdecydowanie tak” do „zdecydowanie nie”.
Minimalna liczba punktów, jaką można uzyskać to
0, a maksymalna 140. Im większa uzyskana wartość, tym
deklarowane zachowania są bardziej ryzykowne [17].
W celu zdiagnozowania subiektywnej oceny
ryzyka wśród badanych nurków zastosowano autorski
kwestionariusz
subiektywnej
oceny
ryzyka
zmodyfikowany na potrzeby badania nurków (KOR)
[20,21]. Składa się on z 6 pytań zamkniętych i 2
półotwartych. Pytania zamknięte odnoszą się do
jakościowych wymiarów oceny ryzyka. Subiektywna
ocena ryzyka wypadku dokonywana została w wybranych
jakościowych wymiarach: ogólny poziom ryzyka,
wzbudzany lęk, kontrolowalność ryzyka, dobrowolność,
częstość wypadków oraz powaga konsekwencji wypadku.
Wskaźnikiem oceny ryzyka jest wynik liczbowy uzyskany
w badaniu kwestionariuszem oceny ryzyka, w którym
badani odnoszą się do poszczególnych wymiarów ryzyka
na skalach. Badani zostali poproszeni o wskazanie na
7-stopniowej skali różnych jakościowych wymiarów
ryzyka: poziom ryzyka w działalności podwodnej ogólnie oraz w odniesieniu do samego badanego, obawa
przed wypadkiem podczas nurkowania, dobrowolność
podejmowania
ryzyka,
kontrola
ryzykowności
nurkowania oraz częstość występowania wypadków.
Niższy wynik liczbowy na skali oznaczał niższy poziom
danego jakościowego wymiaru.
Zmienną niezależną stanowiło doświadczenie
badanych
związane
z
wykonywaniem
zadań
w nurkowaniu zawodowym. Dane zebrano za pomocą
metryczki.
Badania zostały przeprowadzone w pierwszej
połowie 2015 roku. Uzyskano materiał badawczy od 112
osób (badano również osoby zajmujące się nurkowaniem

4.

experience in diving (diving seniority,
participation, witnessing an accident) condition
the subjective risk assessment?

MATERIAL AND METHODS
The propensity to risk is a variable that can be
measured. In the present study, propensity for risky
behaviour was measured using Studenski’s Risk
Behaviour Test (TZR) and Makarowski's Risk Acceptance
Scale (SAR) [17,19].
The TZR of Studenski measures the declared
frequency of participation in a high-risk situation and of
experiencing satisfaction related to risk-taking. The test
questionnaire consists of 25 general statements
representing risky activities or motives for engaging in
risky behaviour. Subjects make a self-assessment on a 5point scale. The assessment of the TZR results is made on
the basis of standard ten norms depending on the test
results, gender and age of the respondent [19].
The Risk Acceptance Scale consists of 20
questions. Answers are given on a seven-point Likert
scale from “definitely yes” to “definitely no”. The
minimum number of points that can be obtained is 0 and
the maximum 140. The higher the value obtained, the
more risky the declared behaviour [17].
In order to diagnose subjective risk assessment
among surveyed divers, a proprietary subjective risk
assessment questionnaire modified for the diver survey
(KOR) was used [20,21]. It consists of 6 closed and
2 semi-open questions. The closed questions refer to
qualitative dimensions of risk assessment. The subjective
assessment of accident risk was performed on selected
qualitative dimensions: overall level of risk, induced fear,
controllability of risk, voluntariness, frequency of
accidents and severity of accident consequences. The risk
assessment indicator is the numerical score obtained in
the risk assessment questionnaire survey, in which the
respondents refer to the different dimensions of risk on
scales.
The respondents were asked to indicate on a 7point scale different qualitative dimensions of risk: the
level of risk in underwater activities - in general and in
relation to the respondent himself, the fear of a diving
accident, the voluntariness of taking risks, the control of
the riskiness of diving and the frequency of accidents.
A lower numerical score on the scale indicated a lower
level of a given qualitative dimension.
The independent variable was the respondents’
experience of performing tasks in professional diving.
Data were collected using a metric.
The study was conducted in the first half of
2015. Research material was obtained from 112
individuals (recreational and commercial divers were
also surveyed). In the end, however, the results of 67
public service divers were included in the analysis, as the
remaining individuals did not meet the requirements for
the performance of the ANOVA tests (comparison of
means across multiple groups). Depending on the source,
samples are considered equal if they differ by 10% or at
most one is 2 x larger than the other.
The participants in the study were public service
divers:
1) W - diver of a special unit of the army
(18 persons),
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rekreacyjnie i komercyjnie). Ostatecznie jednak,
w analizie uwzględniono wyniki 67 nurków ze służb
publicznych, gdyż pozostałe osoby nie spełniały
wykonania warunków testów ANOVA (porównanie
średnich w wielu grupach).
W zależności od źródła, próby uznaje się za
równoliczne, jeżeli różnią się o 10% lub maksymalnie
jedna jest 2 x liczniejsza od drugiej. Uczestnikami badań
byli nurkowie służb publicznych:
1. W – nurek jednostki specjalnej wojska (18 osób),
2. M – nurek innej formacji wojskowej (16 osób),
3. P – nurek policyjnej jednostki antyterrorystycznej (15
osób),
4. S – nurek Państwowej Straży Pożarnej (18 osób).
W chwili obecnej wojskowe kwalifikacje
nurkowe rozpoczynają się uprawnieniami młodszego
nurka. Pozwalają one na nurkowanie, wykonywanie prac
podwodnych i działań obrony przeciwawaryjnej
w
sprzęcie
przewodowym
i
autonomicznym
z wykorzystaniem powietrza do głębokości 20 m.
Następnie nurek może szkolić się w czterech kierunkach
w zależności od wymogów jakie stawia przed nim dalsza
służba wojskowa:

Nurek inżynierii.

Nurek miner

Nurek ratownictwa.

Nurek bojowy szkolony jest według osobnych
zasad i wykorzystywani w siłach specjalnych
[22].
Prace podwodne wykonywane w jednostkach
podległych
MSWiA
(policyjne
jednostki
antyterrorystyczne, Morski Oddział Straży Granicznej,
BOR oraz Państwowa Straż Pożarna) obejmują
następujące działania:
1. specjalne (szturmowe, minersko-pirotechniczne,
rozpoznawcze),
2. ratownicze (ratowanie życia i zdrowia ludzkiego oraz
środowiska naturalnego),
3. specjalistyczne (praca w przestrzeniach zamkniętych,
praca z użyciem mieszanin oddechowych lub tlenu),
4. szkoleniowe i ćwiczenia,
5. wspomagające — realizowane w ramach czynności
procesowych lub wspomagających służbę lub podmiot
ratowniczy.
Powyższe działania mogą wykonywać osoby
posiadająca kwalifikacje młodszego nurka, nurka oraz
nurka instruktora [23].
Badania nurków wojskowych przeprowadzono
podczas szkoleń. Nurków bojowych i antyterrorystów
policyjnych na stacjonarnym szkoleniu na wodach
otwartych dla uzyskania wyższych kwalifikacji.
Pozostałych – podczas szkoleń doskonalących w Ośrodku
Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP. Badania nurków
PSP przeprowadzono podczas corocznych badań
lekarskich kwalifikujących do wykonywania zadań
nurkowych w poszczególnych jednostkach – komendach
miejskich i powiatowych w regionie Wielkopolski,
Podlasia oraz Warmii i Mazur. Wszystkie badania
prowadziła ta sama osoba.

2)

W - diver of a special unit of the army
(18 persons),
3) M - a diver of another military formation
(16 persons),
4) P - a diver of a police anti-terrorist unit
(15 persons),
5) S - a diver of the National Fire Service
(18 persons).
At present, military diving qualifications start
with the junior diver qualification. These allow the diver
to perform diving, underwater work and emergency
defence operations in wired and autonomous equipment
using air to a depth of 20m. The diver can subsequently
train in four directions depending on the requirements
for further military service:

Engineering divers.

A miner diver.

A rescue diver.

A combat diver is trained under separate rules
and used in special forces [22].
Underwater work performed in units
subordinate to the Ministry of Internal Affairs and
Administration (the Police Anti-Terrorist Unit, the Marine
Unit of the Border Guard, the Bureau of Government
Protection BOR and the State Fire Service) includes the
following activities:
1) special
(assault,
mine-pyrotechnic,
reconnaissance),
2) rescue (saving human life and health and the
natural environment).
3) specialised (work in confined spaces, work with
breathing mixtures or oxygen),
4) training and exercises,
5) supporting - performed as part of process
activities or activities supporting a rescue
service or entity.
The above activities may be carried out by
persons qualified as junior divers, divers and instructor
divers [23].
Military divers were tested during training.
Combat divers and police anti-terrorists at a stationary
training in open waters for higher qualifications. All
others – during in-service training at the Divers and
Frogmen Training Centre of the Polish Armed Forces. The
examination of Fire Service divers was conducted during
annual medical examinations qualifying them to perform
diving tasks in particular units – municipal and district
headquarters in the region of Wielkopolska, Podlasie and
Warmia and Mazury. All tests were conducted by the
same person.

RESULTS
The results of basic statistics (mean, variance,
standard deviation) for all subjects and by group are
presented in the tables below (Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3, Tab.
4, Tab. 5).

WYNIKI
Wyniki podstawowych statystyk (średnia,
wariancja, odchylenie standardowe) dla wszystkich
badanych oraz z podziałem na grupy są przedstawione
w tabelach poniżej (Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4, Tab. 5).
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Tab. 1

Results of basic statistics for the whole study group.
Wyniki podstawowych statystyk dla całej badanej grupy.

Without division into groups
N
Mean

Minimum

Maximum

Variance

Std.dev.

71,28358

44,00000

102,0000

142,9032

11,95421

Risk assess. 67

3,19652

1,33333

5,8333

0,6944

0,83330

TZR

35,61194

2,00000

84,0000

386,7562

19,66612

Variable
SAR

67
67

Tab. 2

Results of basic statistics for a group of other military divers.
Wyniki podstawowych statystyk dla grupy innych nurków wojskowych.

Group=m
Not significant Mean

Minimum

Maximum

Variance

Std.dev.

64,75000

44,00000

85,00000

163,6667

12,79323

Risk assess. 16

3,13542

1,50000

5,83333

1,0527

1,02599

TZR

26,68750

9,00000

56,00000

204,7625

14,30952

Variable
SAR

16
16

Tab. 3

Results of basic statistics for the group of anti-terrorist police officers.
Wyniki podstawowych statystyk dla grupy policjantów antyterrorystów.

Group=p
Not significant Mean

Minimum

Maximum

Variance

Std.dev.

76,53333

57,00000

86,00000

59,2667

7,69848

Risk assess. 15

3,21111

2,16667

4,33333

0,3153

0,56155

TZR

47,20000

12,00000

69,00000

307,8857

17,54667

Variable
SAR

15
15

Tab. 4

Results of basic statistics for a group of firefighters.
Wyniki podstawowych statystyk dla grupy strażaków.

Group=s
Not significant Mean

Minimum

Maximum

Variance

Std.dev.

68,22222

47,00000

93,00000

176,0654

13,26896

Risk assess. 18

3,10185

1,33333

4,16667

0,6148

0,78411

TZR

26,88889

2,00000

65,00000

416,1046

20,39864

Variable
SAR

18
18

Tab. 5

Results of basic statistics for the group of divers of the special army unit.
Wyniki podstawowych statystyk dla grupy nurków jednostki specjalnej wojska.

Group=w
Not significant Mean

Minimum

Maximum

Variance

Std.dev.

75,77778

58,00000

102,0000

89,7124

9,47166

Risk assess. 18

3,33333

2,16667

5,0000

0,8595

0,92708

TZR

42,61111

12,00000

84,0000

325,3105

18,03636

Variable
SAR

18
18
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1.

Różnice pomiędzy różnymi grupami nurków
w zakresie skłonności do zachowań
ryzykownych
Najwyższe średnie wyniki w testach badających
skłonność do zachowań ryzykownych uzyskali badani
w grupie policjantów antyterrorystów. W Skali Akceptacji
Ryzyka uzyskali wynik – 76,53 punktów, a w Teście
Zachowań Ryzykownych – 47, 20 punktów (tab. 3)
Najniższe wyniki w tych testach uzyskała grupa innych
nurków wojskowych – 64, 75 punktów w Skali Akceptacji
Ryzyka oraz 26,69 punktów w Teście Zachowań
Ryzykownych (tab. 2).
Wyniki badań sugerują, że najbardziej skłonną
do ryzyka grupą nurków są policjanci antyterroryści.
Jednak należy zauważyć, że wyniki wszystkich grup
wskazują raczej na przeciętny poziom skłonności do
zachowań ryzykownych. Czy osoby o wysokiej skłonności
do ryzyka są odpowiednie do pracy w służbach
publicznych czy może niska tendencja do podejmowania
ryzyka jest korzystną cechą w działaniu w takich
jednostkach? Czy w nurkowaniu w ogóle warto być
ryzykantem?
2.

Różnice pomiędzy różnymi grupami nurków
w zakresie subiektywnej oceny ryzyka
Najwyższą subiektywną oceną ryzyka wykazała
się grupa nurków jednostki specjalnej wojska uzyskując
wynik 3,33 (tab. 4) Najniżej ocenili ryzyko strażacy -3,10
(tab. 4). W poszczególnych grupach zaobserwowano
różnice w średnich dla wszystkich zmiennych zależnych.
Na diagramie ramka-wąsy zilustrowano wyniki
dla zmiennej TZR, dla której różnice w poszczególnych
grupach są największe (Rys. 1).
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1.

Differences in the propensity for risky
behaviour between different groups of
divers
The highest mean scores in the tests examining
propensity to risky behaviours were obtained by the
respondents in the group of counterterrorist police
officers. In the Risk Acceptance Scale they scored 76.53
points and in the Risk Behaviour Test – 47.20 points
(Table 3) The lowest results in these tests were obtained
by the group of other military divers – 64.75 points in the
Risk Acceptance Scale and 26.69 points in the Risk
Behaviour Test (tab. 2).
The results suggest that the most risk-prone
group of divers are anti-terrorist police officers. However,
it should be noted that the results for all groups indicate
a rather average level of propensity for risk-taking
behaviour. Are individuals with a high propensity to risk
suitable for work in the public services or is a low
tendency to take risks a beneficial trait in operating in
such units? Is it even worth being a risk-taker in diving?
2.

Differences between different groups of
divers in subjective risk assessment
The highest subjective risk assessment was
displayed by the group of divers of the special army unit
with a score of 3.33 (Table 4). The lowest risk assessment
was displayed by the firefighters – 3.10 (Table 4). In
individual groups differences in means for all dependent
variables were observed.
The box-and-whisker diagram illustrates the
results for the variable TZR, for which the differences in
individual groups are the greatest (Fig. 1).
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Fig. 1 Box-and-whisker diagram for the results of the Risk Behaviour Test for all groups. Rys.
1 Diagram ramka-wąsy dla wyników Testu Zachowań Ryzykownych dla wszystkich grup.

Do przetestowania hipotezy o równości średnich
w
poszczególnych
grupach
zastosowano
jednoczynnikowy test ANOVA. Założenia wykonania testu
zostały spełnione w następującym zakresie.
Analizowane grupy mają podobną liczność
a zmienne zależne są mierzone na skali co najmniej
przedziałowej. Zmienne zależne: subiektywna ocena
ryzyka (OcenaRyz), wynik Skali Akceptacji Ryzyka (SAR),
wynik Testu Zachowań Ryzykownych (TZR) mają rozkład
normalny, co sprawdzono testem Shapiro-Wilka,
uzyskując w poszczególnych grupach następujące
wartości OcenaRyz: p(m)=0.24, p(p)=0.61, p(s)=0.59,
p(w)=0.11, TZR: p(m)=0.28, p(p)=0.31, p(s)=0.16, p(w)=0.88,
SAR: p(m)=0.35, p(p)=0.12, p(s)=0.68, p(w)=0.25.
Rozkład wariancji jest homogeniczny dla
zmiennych OcenaRyz, TZR, co sprawdzono testem
Levene’a brak tej własności dla zmiennej SAR (Tab. 6).

A one-way ANOVA test was used to test the
hypothesis of equality of means across groups. The
assumptions of the test were met in the following range.
The analysed groups have a similar size and the
dependent variables are measured on a minimum interval
scale. Dependent variables: subjective risk assessment
(Risk Assess), the result of the Risk Acceptance Scale
(SAR), the result of the Test of Risk Behaviour (TZR) have
normal distribution, which was checked by the ShapiroWilk test, obtaining in individual groups the following
Risk Assess. values: p(m)=0.24, p(p)=0.61, p(s)=0.59,
p(w)=0.11, TZR: p(m)=0.28, p(p)=0.31, p(s)=0.16, p(w)=0.88,
SAR: p(m)=0.35, p(p)=0.12, p(s)=0.68, p(w)=0.25.
The distribution of variance is homogeneous for
the TZR Risk Assess. variables, which was checked by
Levene's test, this property is missing for the SAR variable
(Tab. 6).

53

2021 Vol. 74 Issue 1

Tab. 6

Levene's test results for dependent variables.
Wyniki Testu Levene'a dla zmiennych zależnych.

Variable
SAR
TZR

Levene's test for homogeneity of variance (Sheet2) The marked effects are significant with p < ,05000
SS
df
MS
SS
df
MS
F
p
Effect
Effect
Effect
Error
Error
Error
407,5159

3

135,8386

2376,275

63

37,7187

3,601364

0,018153

186,4890

3

62,1630

6358,306

63

100,9255

0,615930

0,607233

3

0,3741

15,610

63

0,2478

1,509974

0,220574

Risk Assess. 1,1224

The results of the ANOVA test allow us to reject
the null hypothesis (of equality of means) for the TZR
variable, but they do not indicate the presence of
significant differences in the results of subjective risk
assessment (Table 7)

Wyniki testu ANOVA pozwalają odrzucić
hipotezę zerową (o równości średnich) dla zmiennej TZR,
ale nie wskazują one na występowanie istotnych różnic
w wynikach subiektywnej oceny ryzyka (Tab. 7).

Tab. 7

ANOVA test results.
Wyniki testu ANOVA.

Variable
SAR
TZR

Analysis of variance (Sheet2) The marked effects are significant with p < ,05000
SS
df
MS
SS
df
MS
df Welch df Welch
F
p
Welch F Welch p
Effect
Effect Effect
Error
Error Error
Effect
Error
1628,656 3

542,885 7802,96 63

123,8564 4,383183 0,007263 3

34,44329 4,382951 0,010244

5540,017 3

1846,672 19985,89 63

317,2364 5,821124 0,001413 3

34,65876 6,002710 0,002090

0,187

0,7185

34,43321 0,231401 0,873876

Risk Assess. 0,561

3

45,27

63

W przypadku zmiennej SAR, ze względu na brak
jednorodności wariancji w grupach, zdecydowano się
dodatkowo wykorzystać test nieparametryczny KruskalaWallisa, który potwierdził istotność różnic dla tej
zmiennej na poziomie istotności p = 0,0315. (Tab. 8).

0,260329 0,853696 3

In the case of the SAR variable, due to the lack of
homogeneity of variance in the groups, it was decided to
additionally use the non-parametric Kruskal-Wallis test,
which confirmed the significance of differences for this
variable at the significance level of p = 0.0315. (Tab. 8).

Tab. 8

Results of the non-parametric Kruskal-Wallis test for the SAR variable.
Wyniki testu nieparametrycznego Kruskala-Wallisa dla zmiennej SAR.

ANOVA rang Kruskala-Wallisa; SAR (Arkusz2) Zmienna niezależna (grupująca): Grupa Test Kruskala-Wallisa: H
( 3, N= 67) =9,788087 p =,0205
N
Dependent: Code
Rank sum
Mean rank
significant
SAR
m
102
16
401,0000
25,06250
p

103

15

654,5000

43,63333

s

104

18

514,5000

28,58333

w

105

18

708,0000

39,33333

54

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

Polish Hyperbaric Research

Aby zobaczyć, pomiędzy którymi grupami
dochodzi do różnic, wykonano testy post hoc. Dla
zmiennej TZR były to testy Scheffe oraz HDS dla
nierównych n, a dla zmiennej SAR – test porównań
wielokrotnych.
Dla zmiennej TZR oba testy post hoc wykazały
istotnie statystycznie różnice między grupami innych
nurków wojskowych (m) i policjantów (p) oraz między
policjantami (p) i strażakami (s). Grupa policjantów
wykazywała
większe
skłonności
do zachowań
ryzykownych niż grupy innych nurków wojskowych
i strażaków (tab. 9, tab. 10).

In order to determine between which groups
differences occur, post hoc tests were performed. For the
TZR variable, these were Scheffe and HDS tests for
unequal n, and for the SAR variable, a multiple
comparisons test.
For the variable TZR, both post hoc tests showed
statistically significant differences between the groups of
other military divers (m) and police officers (p) and
between police officers (p) and firefighters (s). The group
of police officers revealed a higher propensity for risky
behaviour than the groups of other military divers and
firefighters (tab. 9, tab. 10).

Tab. 10

HSD test for TZR variable.
Test HSD dla zmiennej TZR.

Group
m {1}

HSD (unequal N); var.: TZR
Marked differences are significant with p < .05000
{1}
{2}
M=26,688
M=47,200
0,012956

p {2}

0,012956

s {3}

0,999990

0,014123

w {4}

0,065199

0,894592

{3}
M=26,889

{4}
M=42,611

0,999990

0,065199

0,014123

0,894592
0,048977

0,048977

Tab. 1

Test Scheffe dla zmiennej TZR.
Test Scheffe dla zmiennej TZR.

Group
m {1}

Test Scheffe; Zmienna: TZR
Marked differences are significant with z p < .05000
{1}
{2}
{3}
M=26,688
M=47,200
M=26,889

{4}
M=42,611

0,022426

0,999990

0,090415

0,019367

0,908892

p {2}

0,022426

s {3}

0,999990

0,019367

w {4}

0,090415

0,908892

W przypadku zmiennej SAR istnieje istotna
różnica pomiędzy grupami innych nurków wojskowych
(m) i policjantów (p) (tab. 11).

0,082059
0,082059

For the variable SAR, a significant difference
exists between the groups of other military divers (m)
and police officers (p) (tab. 11).
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Tab. 12

Multiple comparison test for the SAR variable.
Test porównań wielokrotnych dla zmiennej SAR.

p-value for multiple comparisons (two-sided); SAR
Independent (grouping) variable: Group
Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 67) =9,788087 p =,0205
p
s
Dependent: m
R:25,063
R:43,633
R:28,583
SAR
m
0,048026
1,000000

0,198240

p

0,048026

1,000000

s

1,000000

0,162911

w

0,198240

1,000000

0,162911

Podsumowując
powyższe
wyniki, grupa
policjantów(p) wykazuje wyższe skłonności do zachowań
ryzykownych niż grupa innych nurków wojskowych (m).
3.

Zależność pomiędzy poziomem skłonności
do zachowań ryzykownych płetwonurków
a
subiektywnie
ocenianym
ryzykiem
w nurkowaniu
Poszukiwano zależności pomiędzy poziomem
skłonności do zachowań ryzykownych płetwonurków
a subiektywnie ocenianym ryzykiem w nurkowaniu.
W tym celu policzono współczynnik korelacji pomiędzy
zmiennymi Ocena ryzyka i TZR (0,15) oraz Ocena ryzyka
i SAR (0,14). Współczynnik policzono również
z podziałem na grupy. W żadnym przypadku nie uzyskano
istotnych statystycznie wyników potwierdzających
związek subiektywnej oceny ryzyka ze skłonnością do
zachowań ryzykownych.
4.

Dane społeczno-demograficzne (wiek, stan
cywilny) a subiektywna ocena ryzyka wśród
płetwonurków
Sprawdzono także czy sylwetka społecznodemograficzna badanych warunkuje subiektywną ocenę
ryzyka. Dane społeczno-demograficzne najpierw zbadano
niezależnie (osobno wiek, osobno stan cywilny). Na
wykresie pokazano zależność subiektywnej oceny ryzyka
od wieku. Nie przyjmuje on kształtu żadnej typowej
funkcji (liniowej, kwadratowej, wielomianowej, czy innej),
co oznacza brak zależności pomiędzy tymi zmiennymi
(Rys. 2).
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w
R:39,333

0,587406
0,587406

Summarizing the above results, the group of
police officers (p) displays a higher propensity for risky
behaviour than the group of other military divers (m).
3.

The relationship between divers’ level of
propensity for risky behaviour and
subjectively assessed risk in diving
A relationship was sought between divers' level
of propensity for risky behaviour and subjectively
assessed risk in diving. For this purpose, the correlation
coefficient between the variables Risk Assessment and
TZR (0.15) and Risk Assessment and SAR (0.14) was
computed. The coefficient was also quantified by group.
In no case were statistically significant results obtained
confirming the association of subjective risk assessment
with propensity to risky behaviour.
4.

Socio-demographic data (age, marital status)
and subjective risk assessment among divers
It was also checked whether the sociodemographic profile of the subjects determines the
subjective risk assessment. Socio-demographic data were
first examined independently (age and marital status
separately). The graph shows the dependence of
subjective risk assessment on age. It does not take the
shape of any typical function (linear, quadratic,
polynomial or other), which means that there is no
relationship between these variables (Fig. 2).
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Fig. 2 Dependence of subjective risk assessment on the age of respondents.
Rys. 2 Zależność subiektywnej oceny ryzyka od wieku badanych.

Podobnie wyglądają wykresy w podziale na
grupy. W przypadku grup nurków jednostki specjalnej
wojska (w) oraz policjantów antyterrorystów (p)
współczynnik korelacji liniowej wyniósł odpowiednio 0,396 oraz 0,399 – korelacja niska. Test analizy
jednoczynnikowej ANOVA nie wykazał istotnych różnic
pomiędzy grupami o różnym stanie cywilnym.
5.

Doświadczenie
w
nurkowaniu
(staż
nurkowy, uczestnictwo, bycie świadkiem
wypadku) a subiektywna ocena ryzyka
wśród nurków.
Zbadano
również
w
jakim
zakresie
doświadczenie związane z nurkowaniem warunkuje
subiektywną oceną ryzyka. Rozkład zmiennej dotyczącej
uczestnictwa
lub
bycia
świadkiem
wypadku
w nurkowaniu był niejednorodny w wylosowanej
populacji, dlatego ten czynnik nie mógł zostać wzięty pod
uwagę. Sprawdzono natomiast zależność subiektywnej
oceny ryzyka od stażu w nurkowaniu, czyli liczby lat
uprawiania tego rodzaju aktywności. Na wykresie
rozrzutu pokazano zależność subiektywnej oceny ryzyka
od stażu. Na wykresie nie można zauważyć żadnej
zależności funkcyjnej (Rys. 3). Również w podziale na
grupy wykresy rozrzutu nie przybierają kształtu żadnej
funkcji. Zatem nie można stwierdzić zależności
subiektywnej oceny ryzyka od stażu uprawiania danej
aktywności.

The graphs analysed by group look similar. For
the groups of military special unit divers (w) and antiterrorist police officers (p), the linear correlation
coefficient was -0.396 and 0.399 respectively – a low
correlation. The one-way ANOVA test showed no
significant differences between the groups with different
marital status.
5.

Diving
experience
(diving
seniority,
participation, witnessing an accident) vs.
subjective risk assessment among divers.
The extent to which diving experience
determines subjective risk assessment was also
investigated. The distribution of the variable concerning
participation in or witnessing a diving accident was
heterogeneous in the population sampled and therefore
this factor could not be taken into account. However, the
relationship between subjective risk assessment and
seniority in diving, i.e., the number of years spent diving,
was examined. The scatter plot shows the dependence of
subjective risk assessment on seniority. No functional
relationship can be seen in the graph (Fig. 3). Also when
divided into groups, the scatter plots do not assume the
shape of any function. Thus, no dependence of the
subjective risk assessment on the length of time spent
practising the activity can be established.
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Fig. 3 Dependence of subjective risk assessment on diving seniority.
Rys. 3 Zależność subiektywnej oceny ryzyka od stażu nurkowego.

OMÓWIENIE WYNIKÓW
W złożonych sytuacjach społecznych o ocenie
ryzyka w znacznym stopniu decydują aspekty jakościowe.
Najważniejsze spośród jakościowych wymiarów to
dobrowolność i kontrolowalność ryzyka, katastroficzność,
natychmiastowość, surowość konsekwencji działań
ryzykownych, poziom wzbudzanego lęku, obycie
z ryzykiem i wiedza o zagrożeniach. Dobrowolnie podjęte
zachowania dają poczucie osobistego wpływu na
konsekwencje tych działań. Ludzie zazwyczaj przeceniają
ryzyko konieczne, a nie doceniają ryzyka dobrowolnego,
które podejmują np. paląc papierosy lub uprawiając sport
ekstremalny. Kontrolowalność ogólnie jest rozumiana,
jako możliwość sterowania przebiegiem zdarzeń. Ryzyko
w sytuacji, w której ludzie mogą sprawować nad nim
kontrolę, jest oceniane niżej niż w sytuacjach, w których
ryzyko jest poza ich wpływem. Na wielkość
spostrzeganego ryzyka wpływa także poziom lęku, jaki
wzbudza dany rodzaj zagrożenia. Im jest on wyższy tym
wyżej oceniane jest ryzyko [24].
Jakościowe wymiary percepcji ryzyka można
podzielić na następujące trzy rodzaje czynników: „ryzyko
budzące lęk”, „nieznane ryzyko”, „poziom narażenia na
ryzyko”. Pierwszy z czynników jest związany z takimi
cechami jak powaga konsekwencji, wzbudzany lęk,
katastroficzność, dobrowolność i kontrolowalność. Ten
czynnik jest najsilniej skorelowany z bezpośrednimi
ocenami ryzykowności różnych działań. Czynnik
„nieznane ryzyko” odnosi się do takich wymiarów jak:
nowość ryzyka, wiedza o nim, odległość konsekwencji
w czasie. Istota tego czynnika polega na tym, że człowiek
uświadamia sobie istnienie ryzyka, ale nie potrafi go
dokładnie zdefiniować z powodu niejasności lub
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DISCUSSION OF RESULTS
In complex social situations, risk assessment is
largely determined by qualitative aspects. The most
important qualitative dimensions are the voluntariness
and controllability of the risk, the catastrophic nature, the
immediacy, the severity of the consequences of the risky
action, the level of fear induced, the familiarity with the
risk and the knowledge of the risks. Voluntary behaviour
gives a sense of personal influence over the consequences
of that action. People tend to overestimate the necessary
risks and underestimate the voluntary risks they take, e.g.
smoking or taking part in extreme sports. Controllability
is generally understood as the ability to control the course
of events. Risk in situations where people can exercise
control over it is rated lower than in situations where the
risk is beyond their influence. The perceived risk is also
influenced by the level of fear that a particular type of risk
arouses. The higher it is, the greater the perceived risk
[24].
The qualitative dimensions of risk perception
can be divided into the following three types of factors:
"fear-inducing risk", "unknown risk", "level of risk
exposure". The first factor is related to characteristics
such as severity of consequences, fear induced,
catastrophic, voluntary and controllability. This factor is
most strongly correlated with direct assessments of the
riskiness of different activities. The "unknown risk" factor
refers to dimensions such as the novelty of the risk, the
knowledge of the risk, the distance of the consequences in
time. The essence of this factor is that a person becomes
aware of the existence of a risk, but is unable to define it
precisely due to the vagueness or unavailability of
information about it. The factor relates to the number of
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niedostępności informacji o nim. Czynnik związany jest
z liczbą osób potencjalnie narażonych na dany rodzaj
zagrożenia. Ryzyko oceniane jest, jako większe, gdy
więcej osób jednocześnie może doświadczyć jego
negatywnych skutków. Struktura czynnikowa jest
uniwersalna, co oznacza, że czynniki wpływające na
ocenę ryzyka są takie same bez względu to, kto dokonuje
oceny i na rodzaj ocenianej aktywności [25]. Percepcję
ryzyka, jako wypadkową determinant poznawczych,
emocjonalnych i osobowościowych, odzwierciedla model
Trimpopa. Zachodzi zależność między czynnikami
indywidualnymi, a czynnikami sytuacyjnymi. Spośród
czynników sytuacyjnych istotny jest rodzaj działalności.
Na percepcję ryzyka składają się: percepcja symptomów
emocjonalnych, percepcja symptomów fizjologicznych
i ocena poznawcza ryzyka. Komponenty oceny
poznawczej to: wykształcenie, posiadane umiejętności,
pamięć
niedawnych
doświadczeń,
umiejętność
wyciągania doświadczeń z doświadczeń innych [18,26].
Wszechstronny trening aktywności fizycznej
i dyspozycji psychicznych zwiększający zasób życiowo
ważnych umiejętności ruchowych człowieka może
przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym, potęgować
zdrowie. W bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem
naturalnym, te nabyte i doskonalone umiejętności
ruchowe zapewniają opanowanie przyrody i lepsze
pokonywanie trudności oraz przeciwności współczesnego
życia. Ogólna sprawność fizyczna człowieka może stać się
jego
płaszczem
ochronnym
przeciwko
niebezpieczeństwu. Człowiek wychodzi wtedy naprzeciw
zagrożeniem, a tym samym realizuje potrzeby związane
z bezpieczeństwem. Trening fizyczny wskazuje granice
możliwości ludzkiego ciała. Stawia też fizyczności ludzkiej
wysoką poprzeczkę w postaci intensywnej pracy.
Nagrodą za ten trud może być poczucie bezpieczeństwa
[27].

people potentially exposed to a particular hazard. A risk is
evaluated as being greater if more people are likely to
experience a negative effect at the same time. The factor
structure is universal, which means that the factors
affecting risk assessment are the same regardless of the
person performing the assessment and the type of activity
assessed [25]. Risk perception as a combination of
cognitive, emotional and personality determinants is
reflected in the Trimpop model. There is a relationship
between individual factors and situational factors. Of the
situational factors, the type of activity is important. Risk
perception consists of: perception of emotional
symptoms, perception of physiological symptoms and
cognitive evaluation of risk. The components of cognitive
appraisal are: education, skills possessed, memory of
recent experience, ability to learn from the experience of
others [18,26].
Comprehensive training of physical activity and
mental dispositions, increasing the resource of lifeimportant human motor skills can counteract the
civilisation diseases and enhance health. In direct contact
with the natural environment, these acquired and
improved motor skills ensure mastery over nature and
allow us a better ability to overcome difficulties and
adversities of modern life. A person's overall physical
fitness can become a protective cloak against danger.
A person is thus ready to confront the danger and fulfil his
or her safety needs. Physical training shows the limits of
what the human body can do. It also sets a high bar for
human physicality in the form of intensive work. The
reward for this effort can be the sense of safety [27].

CONCLUSIONS
1.

WNIOSKI
1.

2.

3.

Przeprowadzona
analiza
wyników
pozwala
stwierdzić, iż występują pewne istotne różnice
pomiędzy
różnymi
grupami
zawodowymi
płetwonurków w zakresie skłonności do zachowań
ryzykownych. Największe różnice występują
w badaniu Testem Zachowań ryzykownych Ryszarda
Studenskiego.
Jakkolwiek
istotności
różnic
w wynikach Skali Akceptacji Ryzyka również zostały
potwierdzone. Wykazano, że wśród wszystkich grup
zawodowych nurków, grupa policjantów wykazuje
wyższe skłonności do zachowań ryzykownych niż
grupa innych nurków wojskowych.
W trakcie opisywanego projektu badawczego
poszukiwano zależności subiektywnej oceny ryzyka
nie tylko od przynależności do grupy zawodowej
płetwonurków, ale także od skłonności do zachowań
ryzykownych, sylwetki społeczno-demograficznej
oraz doświadczenia w nurkowaniu. Na podstawie
przeprowadzonych badań nie można stwierdzić
związku wysokości subiektywnej oceny ryzyka
w nurkowaniu ze skłonnością do zachowań
ryzykownych, z wiekiem i stanem cywilnym oraz
liczbą lat uprawiania tej aktywności.
Subiektywna ocena ryzyka wśród nurków
prawdopodobnie jest mocniej związana z profilem
osobowościowym osób przyjmowanych do pracy

2.

3.

The conducted analysis of the results allows to
conclude that some significant differences exist
between different professional groups of divers in
the area of susceptibility to risky behaviours. The
greatest differences are found in the Risk Behaviour
Test by Ryszard Studenski. However, the significance
of differences in the results of the Risk Acceptance
Scale was also confirmed. It was found that among all
professional groups of divers, the group of police
officers exhibited more pronounced tendencies
towards risky behaviours than the group of other
military divers.
In the course of the research project described above,
the relationship between subjective risk assessment
and not only membership of a professional group of
divers, but also susceptibility to risky behaviour,
socio-demographic profile and experience in diving
was sought. On the basis of the conducted studies, no
relationship could be established between the
amount of subjective risk assessment in diving and
the propensity for risky behaviour, with age and
marital status and the number of years of practice of
this activity.
Subjective risk assessment among divers is likely to
be more strongly related to the personality profile of
public service recruits than to demographic
characteristics and diving experience. Also, the
average level of propensity for risky behaviour may
be the result of the personality traits of a typical
officer regardless of the fact that diving activities are
part of the service.
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4.

w służbach
publicznych,
niż z cechami
demograficznymi i doświadczeniem w nurkowaniu.
Również przeciętny poziom skłonności do zachowań
ryzykownych może być rezultatem cech osobowości
typowego funkcjonariusza bez względu na fakt
działalności nurkowej w ramach służby.
Należy prowadzić pogłębione badania zagadnienia
subiektywnego ryzyka, które miałyby na celu
weryfikacje powyższych wniosków w oparciu
o badania uzyskane wśród osób uprawiających inne
aktywności plenerowe zarówno zawodowo jak
i rekreacyjnie. Uwarunkowania subiektywnej oceny
ryzyka mogą znajdować się w innych cechach
osobowości,
niż
skłonność
do
zachowań
ryzykownych lub w innych doświadczeniach niż te
związane bezpośrednio z aktywnością, w której
ryzyko jest oceniane. Nie wykluczone, iż należy
ponownie dopracować narzędzie, które mierzy
subiektywną ocenę ryzyka lub sprawdzić trafność
diagnostyczną w odniesieniu do innych testów
psychologicznych.

4.

Further in-depth research on subjective risk should
be carried out to verify the above conclusions based
on studies among practitioners of other outdoor
activities both occupational and recreational. The
determinants of subjective risk assessment may lie in
other personality traits than the propensity for risky
behaviour or in other experiences than those directly
related to the activity in which the risk is assessed. It
is not excluded that an instrument that measures
subjective risk assessment should be refined or the
diagnostic accuracy checked in relation to other
psychological testing.
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THE EFFECT OF SUBACUTE POISONING WITH DELTAMETHRIN ON THE LEVELS OF INTERLEUKIN
1ß AND TUMOUR NECROSIS FACTOR α N THE LIVERS AND KIDNEYS OF MICE
WPŁYW PODOSTREGO ZATRUCIA DELTAMETRYNĄ NA POZIOM INTERLEUKINY 1ß I CZYNNIKA α
MARTWICY NOWOTWORU W WĄTROBIE I NERKACH MYSZY
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Deltamethrin is a type II pyrethroid. Deltamethrin’s action is characterised by nephrotoxicity, hepatotoxicity and immunotoxicity.
The aim of the study was to evaluate the effect of poisoning with deltamethrin on the levels of interleukin1ß and TNFα in the livers and kidneys of mice.
A total of 24 female mice were divided into 3 groups of 8:
- controls,
- receiving deltamethrin i.p. at the dose of 41.5 mg/kg for 28 days
- receiving deltamethrin i.p. at the dose of 8.3 mg/kg for 28 days.
On day 29 the animals were euthanised, livers and kidneys were obtained, homogenised and centrifuged. The supernatant was used for measuring IL-1ß
and TNFα concentration with ELISA tests. The results were analysed with Statsoft Statistica.
The interleukin 1ß concentrations were significantly higher in the kidneys (18.30±16.85) of mice exposed to the higher dose of deltamethrin than in the
controls (8.15±4.66) (p<0.05). In the livers of mice receiving 41.5mg/kg deltamethrin it was 203±71.63 vs 46.77±34.79 (p<0.05). In the livers of animals
receiving the lower dose it was higher than in the control group (96.51±24.73) (p<0.05). The TNF α was elevated in the kidneys of mice exposed to the
higher dose of deltamethrin (6.56±3.26 vs 2.89±1.57)(p<0.05).
Conclusion: Deltamethrin produces a significant increase of interleukin 1ß in the livers and kidneys of mice and so the cytokine seems to be a good marker
of hepatotoxicity and nephrotoxicity in the course of subacute poisoning.
Keywords: deltamethrin; interleukin 1ß; tumour necrosis factor α.
Deltametryna jest pyretroidem typu II. Działanie deltametryny charakteryzuje się nefrotoksycznością, hepatotoksycznością i immunotoksycznością. Celem
pracy była ocena wpływu zatrucia deltametryną na poziom interleukiny1ß i TNFα w wątrobie i nerkach myszy.
W badaniach 24 samice myszy podzielono na 3 grupy po 8:
- kontrole,
- otrzymywanie deltametryny i.p. w dawce 41,5 mg/kg przez 28 dni
- deltametryna i.p. w dawce 8,3 mg/kg przez 28 dni.
W 29 dniu zwierzęta zostały uśmiercone, pobrano wątroby i nerki, które następnie homogenizowano i odwirowano. Supernatant wykorzystano do pomiaru
stężenia IL-1ß i TNFα za pomocą testów ELISA. Wyniki analizowano za pomocą Statsoft Statistica. Stężenia interleukiny 1ß były znacząco wyższe
w nerkach (18,30±16,85) myszy narażonych na wyższą dawkę deltametryny niż u kontroli (8,15±4,66) (p<0,05). W wątrobach myszy otrzymujących 41,5
mg/kg deltamtehryny było to 203±71,63 vs 46,77±34,79 (p<0,05). W wątrobach zwierząt otrzymujących niższą dawkę była ona wyższa niż w grupie
kontrolnej (96,51±24,73) (p<0,05). TNFα był podwyższony w nerkach myszy eksponowanych na wyższą dawkę deltametryny (6,56±3,26 vs 2,89±1,57)
(p<0,05).
Wniosek: Deltametryna powoduje znaczny wzrost interleukiny 1ß w wątrobie i nerkach myszy, dlatego cytokina wydaje się być dobrym markerem
hepatotoksyczności i nefrotoksyczności w przebiegu zatrucia podostrego.
Słowa kluczowe: deltametryna; interleukina 1ß; czynnik martwicy nowotworu α.
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Дельтаметрин является пиретроидом II типа. Действие дельтаметрина характеризуется нефротоксичностью, гепатотоксичностью
и иммунотоксичностью. Целью исследования было оценить влияние отравления дельтаметрином на уровень интерлейкина-1ß и TNFα в печени
и почках мышей.
В исследованиях 24 самки мышей были разделены на 3 группы по 8 особей:
- контрольная группа,
- введение дельтаметрина внутрибрюшинно в дозе 41,5 мг/кг в течение 28 дней
- дельтаметрин внутрибрюшинно в дозе 8,3 мг/кг в течение 28 дней.
На 29-й день животных усыпили, у них удалили печень и почки, а затем их гомогенизировали и центрифугировали. Супернатант использовали
для измерения концентраций IL-1β и TNFα с помощью тестов ELISA. Результаты были проанализированы с помощью Statsoft Statistica.
Концентрации интерлейкина 1β были значительно выше в почках (18,30 ± 16,85) мышей, подвергшихся воздействию более высокой дозы
дельтаметрина, чем в контрольной группе (8,15 ± 4,66) (p <0,05). В печени мышей, получавших дельтамтерин в дозе 41,5 мг/кг, они составили
203±71,63 против 46,77±34,79 (р<0,05). В печени животных, получавших меньшую дозу, они были выше, чем в контрольной группе (96,51 ± 24,73)
(р < 0,05). TNFα был повышен в почках мышей, подвергшихся воздействию более высокой дозы дельтаметрина (6,56 ± 3,26 против 2,89 ± 1,57)
(p <0,05).
Вывод: Дельтаметрин вызывает значительное увеличение интерлейкина 1β в печени и почках мышей, поэтому цитокин представляется хорошим
маркером гепатотоксичности и нефротоксичности при подострых отравлениях.
Ключевые слова: дельтаметрин; интерлейкин 1ß; фактор некроза опухоли α.
Deltamethrin ist ein Pyrethroid vom Typ II. Die Wirkungen von Deltamethrin sind durch Nephrotoxizität, Hepatotoxizität und Immuntoxizität gekennzeichnet.
Ziel dieser Studie war es, die Auswirkungen einer Deltamethrin-Intoxikation auf die Interleukin1ß- und TNFα-Spiegel in der Leber und Niere von Mäusen zu
untersuchen.
Für die Studie wurden 24 weibliche Mäuse in 3 Gruppen zu je 8 Tieren aufgeteilt:
- Kontrollen,
- Deltamethrin i.p. in einer Dosierung von 41,5 mg/kg über 28 Tage
- Deltamethrin i.p. in einer Dosierung von 8,3 mg/kg über 28 Tage.
Am 29. Tag wurden die Tiere geschlachtet und Leber und Nieren entnommen, die dann homogenisiert und zentrifugiert wurden. Der Überstand wurde zur
Messung der IL-1ß- und TNFα-Spiegel mittels ELISA verwendet. Die Ergebnisse wurden mit Statsoft Statistica ausgewertet. Die Interleukin 1ßKonzentrationen waren in den Nieren (18,30±16,85) von Mäusen, die einer höheren Deltamethrin-Dosis ausgesetzt waren, signifikant höher als in den
Kontrollen (8,15±4,66) (p<0,05). In den Lebern von Mäusen, die 41,5 mg/kg Deltamtehrin erhielten, betrug dieser Wert 203±71,63 gegenüber 46,77±34,79
(p<0,05). Sie war in den Lebern der Tiere, die die niedrigere Dosis erhielten, höher als in der Kontrollgruppe (96,51±24,73) (p<0,05). TNFα war in den
Nieren von Mäusen, die der höheren Deltamethrin-Dosis ausgesetzt waren, erhöht (6,56±3,26 gegenüber 2,89±1,57) (p<0,05).
Schlussfolgerung: Deltamethrin verursacht einen signifikanten Anstieg von Interleukin 1ß in der Leber und den Nieren von Mäusen, daher scheint das
Zytokin ein guter Marker für Hepatotoxizität und Nephrotoxizität während einer subakuten Vergiftung zu sein.
Schlüsselwörter: Deltamethrin; Interleukin 1ß; Tumor-Nekrose-Faktor α.
La deltametrina es un piretroide de tipo II. La acción de la deltametrina se caracteriza por su nefrotoxicidad, hepatotoxicidad e inmunotoxicidad. El objetivo
del trabajo era evaluar la influencia de la intoxicación por deltametrina en el nivel de interleucina 1ß y TNFα en el hígado y los riñones de ratones.
En los estudios se dividieron 24 hembras de ratón en 3 grupos de 8 cada uno:
- de control,
- administración de deltametrina i.p. en una dosis de 41,5 mg/kg durante 28 días
- deltametrina i.p. en una dosis de 8,3 mg/kg durante 28 días.
El día 29 los animales fueron sacrificados, se extrajeron los hígados y los riñones, que a continuación fueron homogeneizados y centrifugados. Se empleó
un sobrenadante para medir la concentración de IL-1ß y TNFα mediante test ELISA. Los resultados fueron analizados con ayuda de Statsoft Statistica. Las
concentraciones de interleucina 1ß eran considerablemente más altas en los riñones (18,30±16,85) de los ratones expuestos a una dosis más alta de
deltametrina que en el grupo de control (8,15±4,66) (p<0,05). En los hígados de los ratones que recibieron 41,5 mg/kg de deltametrina era 203±71,63
frente a 46,77±34,79 (p<0,05). En los hígados de los animales que recibieron una dosis más baja, esta era más alta que en el grupo de control
(96,51±24,73) (p<0,05). TNFα era más elevado en los riñones de los ratones expuestos a una dosis más alta de deltametrina (6,56±3,26 frente
a 2,89±1,57) (p<0,05).
Conclusión: La deltametrina provoca un notable incremento de la interleucina 1ß en el hígado y los riñones de los ratones, motivo por el cual la citoquina
parece ser un buen marcador de la hepatotoxicidad en el transcurso de una intoxicación subaguda.
Palabras clave: deltametrina; interleucina 1ß; factor de necrosis tumoral α.
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INTRODUCTION
Deltamethrin is a type II pyrethroid. Pyrethroids
are used indoors and outdoors worldwide. They are
recommended for agricultural, public, residential, and
veterinary usages [1]. This group of insecticides is widely
used in malaria control [2]. In temperate climate zones it
is used in agriculture to protect potatoes, cabbages, wheat
and barley from insect pests. Therefore, there is a risk of
animal and human exposure to deltamethrin by ingestion
of contaminated water or feed.
Pyrethroids act on insects as target organisms
via voltage-gated sodium channels in neurons and in the
same way on non-target organisms like humans.
Therefore, they are classified as neurotoxins. Pyrethroids
used in agriculture for pest control contain an α-cyano
group, like deltamethrin. They accumulate in sediments,
which cause pyrethroid contamination in aquatic
products [3]. Among pyrethroids found in urban dust
ones without an α-cyano group predominate.
Pyrethroids are metabolised in the liver and
their metabolites are passed with urine. The 3phenoxybenzoic acid (3-PBA) is the most commonly
detected urinary metabolite of several pyrethroids
[4]. The pyrethroid metabolites are frequently detected
in the urine of children and adults from rural and urban
areas, confirming widespread exposure of the human
population to these compounds. Non-occupational
exposure occurs via ingestion with food and water or
contact with contaminated house dust after the use of
bednets, burning coils, pyrethroid-soaked mats,
electrovaporises and aerosols [1,5]. Acute poisoning with
pyrethroids produces paraesthesia, and respiratory, eye
and skin irritation in humans [1]. There is data that
nephrotoxicity, hepatotoxicity [6] and immunotoxicity
signs develop due to subacute or chronic poisoning with
pyrethroids [7].
Interleukin 1ß and tumour necrosis factor α are
proinflammatory cytokines produced by numerous cells
in response to infection, oxidative stress and intoxication
[8,9].
The aim of the study was to evaluate the effect of
subacute poisoning with deltamethrin on the levels of
interleukin1ß and tumour necrosis factor α in the livers
and kidneys of mice.

MATERIALS AND METHODS
The study project was approved by The Local
Ethical Committee in Lublin, Poland. The experiment was
conducted according to European law regulations at the
Centre for Experimental Medicine at The Medical
University of Lublin.
Deltamethrin was purchased from the Organic
Chemistry Institute (Annopol 6, 03-236 Warsaw, Poland).
Saline was purchased from Glenmark Pharmaceuticals
(Warsaw, Poland) in 5ml ampules. At the Centre for
Experimental Medicine (CEM) at The Medical University
of Lublin, Poland where the experiment was conducted
there were standard laboratory conditions with 12h
light/dark cycles, temperature 21-22°C and relative
humidity of 55-60%. All the animals had free access to
sterile water (sterilised with UV) and feed for rodents
purchased from Altromin International (Lage, Germany).
A total of 24 young adult non-gravid female Albino Swiss

mice was used. The animals were approximately 6 weeks
old at the beginning of the experiment. The animals were
bred at CEM and the original source of the colony was
Charles River Laboratories (Cologne, Germany).
The animals were randomly divided into
3 groups of 8:

Group 1-controls (receiving saline daily i.p. for
28 days),

Group 2-animals receiving deltamethrin i.p. at
the dose of 41.5 mg/kg for 28 days (0.5LD50)[6]

Group 3- animals receiving deltamethrin i.p. at
the dose of 8.3 mg/kg for 28 days (0.1LD50).
On day 29 the animals were euthanised, and their livers
and kidneys were harvested.
The intraperitoneal route of administration was
chosen as it guarantees absorption of the xenobiotis. It is
unlikely however for animals to get intoxicated
intraperitoneally in the real world. Learning from our
previous experiments conducted at the Hygiene
Department we knew the intraperitoneal LD50 for
deltamethrin = 83mg/kg.
The kidneys and livers were homogenised with
a mechanical blender MPW-120(MPW Med. Instruments,
Warsaw, Poland) in 0.1 mol buffer of Tris-HCl, of pH 7.4.
For further analyses 0.5g of tissue was blended in 5ml of
buffer. The homogenates were centrifuged for 15min
(5000xg) twice (Sigma1-6P centrifuge, Polygen,
Engelwood, NY, USA). The supernatant was used for
measuring interleukin 1ß and tumour necrosis factor
α concentration with the ELISA test. The interleukin 1ß
and tumour necrosis factorα kits were purchased from
the manufacturer (Cloud-Clone Corp. Katy, TX, USA).
The results were analysed with Statsoft
Statistica (Statsoft Sp.zo.o.,Cracow, Poland) using the
U-Mann-Whitney test. The results were expressed as
mean± SD. The p<0.05 was considered statistically
significant.

RESULTS
The interleukin 1ß concentrations were
significantly higher in the kidneys (18.30±16.85) of mice
exposed to the higher dose of deltamethrin than in
controls (8.15±4.66) (p<0.05). In the livers of mice
receiving 0.5LD50 deltamethrin it was 203±71.63 vs
46.77±34.79 in controls (p<0.05). In the livers of animals
receiving the lower dose of deltamethrin it was also
significantly higher than in the control group
(96.51±24.73) (p<0.05). Tumour necrosis factor α level
was significantly elevated in the kidneys of mice exposed
to the higher dose of deltamethrin (6.56±3.26 vs
2.89±1.57 in controls)(p<0.05)(Tab.1.).
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Tab. 1
The concentrations of interleukin1ß and tumour necrosis factor α (TNFα) in mice kidneys and livers after intoxication with deltamethrin.

Group

Interleukin 1ß in the kidneys
[pg/mL] mean±SD

Interleukin 1ßTNF α in the
TNF α in the kidneys
in the livers livers
[pg/mL]
[pg/mL]
[pg/mL]
mean±SD
mean±SD
mean±SD

Group 1 (controls), n=8

8.15±4.66

2.89±1.57

46.77±34.79 4.41±1.17

6.56±3.26*

203.17±71.63 5.78±2.49
*

2.24±1.20

96.51±24.73* 4.64±4.83

Group 2 (41.5mg /kg b.w. deltamethrin for 28 days i.p.), 18.30±16.85*
n=8
Group 3 (8.3mg/kg b.w. deltamethrin for 28 days i.p.),
n=8

8.30±12.25

*p<0.05 vs controls

DISCUSSION

channels was responsible for the neurotoxic effects if
pyrethroids.
Han et al. explained how hepatic fibrosis
develops due to intoxication with deltamethrin via
proinflammatory molecules. In their experiment quails
were treated by intragastric administration with
deltamethrin at the dose of 0 or 15, 30 or 45mg/kg bw.
They also conducted experiments on chicken liver treated
with deltamethrin. The authors confirmed that oxidative
stress and activation of transforming growth factor-β1 led
to liver fibrosis in a dose-dependent manner [17].
Feriania et al. studied the effect of bifenthrin
(a pyrethroid type I: missing the α-cyano group) on
cytokines in experimental animals. The authors recorded
an increase in serum tumour necrosis factor α, interleukin
2, and inerleukin-6 [18].
Aouey et al. studied the effect of 60-day
intoxication of rats with lambdacyhalothrin on liver
function. Lambdacyhalothrin, like deltamethrin, is an αcyano pyretroid insecticide. Intoxication produced
a significant increase in hepatic oxidative stress markers
in a time-dependent and dose-dependent manner [19].
Accumulation of 3-PBA in the livers, and significantly
increased expression of tumour necrosis factor α and
interleukin-1β genes was noted [18]. In our study tumour
necrosis factor α was measured in kidneys and livers.
Contrary to Feriani and Aouey, we did not see an increase
in tumour necrosis factor α concentration, but there was
a significant increase in the level of interleukin-1ß in
a dose- proportionate manner in both organs: kidneys
and livers in our experiment.
Possible explanation of the difference could be
the difference in the time of exposure: in our study it was
28 days, while in Aouey’s it was up to 60 days. It is
possible that after subacute poisoning with low doses of
deltamethrin the oxidative stress produces internal organ
damage, thus inducing reactive oxygen species (ROS)
production. ROS stimulate expression of gene coding
proinflammatory cytokines. Both interleukin-1β and
tumour necrosis factor α are produced in macrophages
and monocytes. As they are secreted into the blood, they
have a systemic proinflammatory effect. Tumour necrosis
factor α is one of the first cytokines to appear during
inflammatory reaction [20]. It stimulates production of
interleukin-1ß during prolonged oxidative stress [21].
This explains why in the course of our experiment tumour

Burns analysed 61 articles about health
outcomes of exposure to pyrethroids. Many of them were
based on a single assessment of pyrethroid urinary
metabolites [10].
In a study conducted in France, in which 245
families, each having 6-year old children, participated,
permethrin, cypermethrin, cyfluthrin, deltamethrin, and
tetramethrin pyrethroids were detected in 100, 56, 9, 15,
and 26% of the dust samples, respectively [11].
Al-Omar et al. detected necrosis, hyperaemia,
and fatty changes in the liver after exposure of male
Albino Swiss mice via inhalation for 21 days to
pyrethroids [5]. In the kidneys Al-Omar et al. visualised
glomerular necrosis, cytoplasmic degeneration of renal
tubular cells, necrosis of tubules and dilatation of kidney
blood vessels [5].
Amin et al. conducted a study on catfish exposed
to deltamethrin for 4 days. After exposure to deltamethrin
at the dose of 0.75 µg/l of water in the tank an increased
level of lipid peroxidation in the liver and kidney was
noted. Catalase activity was decreased in the tissues.
Serum alanine transaminase, urea, and creatinine were
increased. The authors concluded that deltamethrin is
highly toxic to catfish. The effect is best visible in the liver
[8]. Abdel-Daim et al. confirmed high deltamethrin
toxicity to fish: in their experiment on tilapia subacute
intoxication, with deltamethrin administered at the dose
of 1.46 µg/L for 28 days, it was observed that serum
alanine transaminase, total cholesterol, urea, uric acid,
creatinine and malonaldehyde all increased. In the same
animals’ glutathione peroxidase, superoxide dismutase
and catalase were reduced confirming oxidative stress
[12]. Dubey also confirmed that deltamethrin’s toxicity in
mammals demonstrates itself as hepatotoxicity [13].
The studies of Abdou et al. show that
deltamethrin is hepatotoxic [14]. Lu et al. in an excellent
review summarised that oxidative stress and metabolism
in the liver are highly correlated with deltamethrin’s
toxicity [15]. In other words, the mechanism of liver
damage is the oxidative stress occurring in hepatocytes
after intoxication with the pyrethroid.
Zhong confirmed a significant role of interleukin
1 in deltamethrin’s neurotoxicity [16]. Before it was
believed that only interaction with voltage gated sodium
Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

64

Polish Hyperbaric Research
necrosis factor α was elevated only in the kidneys of mice
exposed to the higher dose of deltamethrin, while
interleukin-1ß differed significantly among the groups
exposed to the pyrethroid and controls. Our results are in
agreement with results of the study with
lambdacyhalothrin administered to mice, which increases
of interleukin-1ß in the kidneys and livers of mice [22].
In the study of Abdel-Daim et al. deltamethrin,
administered orally at the dose of 2 mg/kg for four weeks
to rats, significantly increased tumour necrosis factor
α concentrations in the sera and kidneys, while
ceftriaxone and ascorbic acid produced nephroprotective
and antioxidant effects [23]. This may be the new
perspective in treatment of pyrethroid poisoning.
The significance of pyrethroid poisoning
markers was clerly shown in numerous publications
[24-28]. All of them confirm widespread exposure of the
human population to pyrethroids without significant age
nor sex differences. Klimowska and Wilegomas described
a new method for pyrethroid metabolites detection in the
urine [29]. Interestingly, it was shown that the levels of
pyrethroid metabolites were higher in city dwellers than
in people living in rural areas [30]. Rodzaj et al. suggest
that the widespread exposure of the Polish population to

pyrethroids is from non-dietary sources [31]. Jurewicz et
al. provided evidence that widespread use of pyrethroids
affects male fertility [32]. All these publications indicate
that there is a need for good markers of pyrethroid
toxicity in mammals. In our experiments animals were
intended to be the models in the search for such a marker
in humans.

CONCLUSIONS
Deltamethrin produces a significant increase of
interleukin-1ß in the livers and kidneys of mice, and so
the cytokine seems to be a good marker of hepatotoxicity
and nephrotoxicity in the course of subacute poisoning.
Tumour necrosis factor α is a less sensitive marker of
deltamethrin’s toxicity, as it was elevated only in the
kidneys of animals exposed to 0.5LD50 of deltamethrin.
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS
Introduction. Aflatoxins are metabolites produced by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. Due to the high prevalence of aflatoxin-containing
products they are common issue of the observational studies. Observational studies have demonstrated the hepatotoxic effects of aflatoxins in humans.
However, the exact pathogenetic mechanisms of the effect of aflatoxin B1 on the above-mentioned hepatotoxicity have not yet been known.
Aim of the study. The aim of the study was to assess the toxic effects of different doses of aflatoxin B1. The analyze was performed using assessment of
concentration of NF-κB in liver tissue homogenates after a 7-day intoxication with this mycotoxin.
Material and methods. The studies were carried out on Wistar male rats which were selected randomly, according to the principle of simultaneity for the
control group and the study groups. The concentration of NK-κB was determined by immunoenzymatic ELISA in the obtained supernatants of liver taken
from decapitated animals. The statistical analysis was performed with Statistica 13.3 (Statsoft, USA).
Results. The statistical significance of the difference between the concentrations in the control and study group receiving 1.0 mg/kg of aflatoxin B1 and
between the control and study group who received aflatoxin B1 at a dose of 2.0 mg/kg body weight (p <0,05) were demonstrated. A significant relationship
was also found between the level of dose of aflatoxin B1 administered to the rats and the concentration of NF-κB. Negative correlations were obtained. The
higher dose administered to rats - the lower level of measured concentration of NF-κB.
Conclusions. The study of the influence of aflatoxin B1 on the level of NF-κB transcription factor may significantly contribute to understand the mechanism
of its action, influence on inflammatory, apoptotic and carcinogenic processes in the liver and determine its safe level in food intended for humans and
animals.
Keywords: aflatoxin B1, nuclear factor-κB, liver.
Wstęp. Aflatoksyny to metabolity wytwarzane przez Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. Ze względu na duże rozpowszechnienie produktów
zawierających aflatoksyny są one częstym przedmiotem badań obserwacyjnych. W dotychczasowych badaniach potwierdzono hepatotoksyczne działanie
aflatoksyn u ludzi. Jednak dokładne mechanizmy patogenetyczne wpływu aflatoksyny B1 na wspomnianą hepatotoksyczność nie są jeszcze znane.
Cel pracy. Celem pracy była ocena toksycznego efektu różnych dawek aflatoksyny B1. Analizę przeprowadzono przez ocenę stężenia NF-κB
w homogenatach tkanki wątroby po 7-dniowym zatruciu tą mykotoksyną.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na samcach szczurów rasy Wistar, które zostały wybrane losowo, zgodnie z zasadą jednoczesności dla grupy
kontrolnej i grupy badawczej. Stężenie NK-κB oznaczono immunoenzymatycznym testem ELISA w otrzymanych supernatantach wątroby pobranych od
zwierząt uśmierconych metodą dekapitacji. Analizę statystyczną przeprowadzono w programie Statistica 13.3 (Statsoft, USA).
Wyniki. Stwierdzono różnice istotne statystycznie między stężeniami NK-κB w grupie kontrolnej i badanej otrzymującej 1,0 mg/kg aflatoksyny B1 oraz
między grupą kontrolną i badaną, która otrzymywała aflatoksynę B1 w dawce 2,0 mg/kg masy ciała (p <0,05 ). Stwierdzono również istotną zależność
pomiędzy poziomem dawki podawanej szczurom aflatoksyny B1 a stężeniem NF-κB. Uzyskano korelacje ujemne. Wyższa dawka podawana szczurom
powodowała niższy poziom mierzonego stężenia NF-κB.
Wnioski. Badanie wpływu aflatoksyny B1 na poziom czynnika transkrypcyjnego NF-κB może istotnie przyczynić się do zrozumienia mechanizmu jej
działania, wpływu na procesy zapalne, apoptotyczne i kancerogenne w wątrobie oraz określenia jego bezpiecznego poziomu w żywności przeznaczonej dla
ludzi i zwierząt
Słowa kluczowe: aflatoksyna B1, czynnik jądrowy-κB, wątroba.
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Введение. Афлатоксины являются метаболитами, продуцируемыми Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. Из-за широкого использования
продуктов, содержащих афлатоксин, они часто являются предметом обсервационных исследований. Обсервационные исследования показали
гепатотоксическое действие афлатоксинов.
у людей. Однако точные патогенетические механизмы влияния афлатоксина В1 на эту гепатотоксичность пока неизвестны.
Цель работы. Целью исследования была оценка токсического действия различных доз афлатоксина В1. Анализ был проведен путем оценки
концентрации NF-κB в гомогенатах ткани печени после 7 дней интоксикации этим микотоксином.
Материал и методы. Исследование было проведено на отобранных случайным образом крысах-самцах линии Wistar, в соответствии с принципом
одновременности для контрольной и исследуемой групп. Концентрацию NF-κB определяли методом иммуноферментного анализа ELISA
в полученных супернатантах печени, взятых у декапитированных животных. Статистический анализ проводили в программе Statistica 13.3
(Statsoft, США).
Результаты. Выявлены статистически значимые различия между концентрациями NF-κB в контрольной группе и группе исследования,
получавшей 1,0 мг/кг афлатоксина В1, и между контрольной группой и группой исследования, получавшей афлатоксин В1 в дозе 2,0 мг/кг массы
тела (р<0,05). Также была обнаружена значительная зависимость между уровнем дозы афлатоксина B1, вводимой крысам, и концентрацией NFκB. Были получены отрицательные корреляции. Более высокая доза, введенная крысам, приводила к более низкому уровню измеренной
концентрации NF-κB.
Выводы. Изучение влияния афлатоксина В1 на уровень фактора транскрипции NF-κB может внести существенный вклад в понимание механизма
его действия, влияния на воспалительные, апоптотические и канцерогенные процессы в печени, а также определение его безопасного уровня в
пище, предназначенной для людей и животных.
Ключевые слова: афлатоксин B1, ядерный фактор-κB, печень.
Einführung. Aflatoxine sind Stoffwechselprodukte, die von Aspergillus flavus und Aspergillus parasiticus produziert werden. Aufgrund der weiten
Verbreitung von aflatoxinhaltigen Produkten sind diese häufig Gegenstand von Beobachtungsstudien. Beobachtungsstudien haben hepatotoxische
Wirkungen von Aflatoxinen gezeigt bei Menschen. Die genauen pathogenetischen Mechanismen des Einflusses von Aflatoxin B1 auf diese Hepatotoxizität
sind jedoch noch nicht bekannt.
Ziel der Arbeit. Das Ziel dieser Studie war es, die toxische Wirkung verschiedener Dosen von Aflatoxin B1 zu untersuchen. Für die Analyse wurden die NFκB-Spiegel in Lebergewebe-Homogenaten nach einer 7-tägigen Vergiftung mit diesem Mykotoxin ausgewertet.
Material und Methoden. Die Studie wurde an männlichen Wistar-Ratten durchgeführt, die nach dem Zufallsprinzip für die Kontrollgruppe und die
Studiengruppe ausgewählt wurden. Die Konzentration von NF-κB wurde durch einen immunoenzymatischen ELISA in Leberüberständen von geköpften
Tieren bestimmt. Die statistische Analyse wurde mit der Software Statistica 13.3 (Statsoft, USA) durchgeführt.
Ergebnisse. Es wurden statistisch signifikante Unterschiede zwischen den NF-κB-Konzentrationen in den Kontroll- und Testgruppen, die 1,0 mg/kg
Aflatoxin B1 erhielten, und zwischen den Kontroll- und Testgruppen, die Aflatoxin B1 in einer Dosis von 2,0 mg/kg Körpergewicht erhielten, festgestellt
(p <0,05 ). Es wurde auch ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Höhe der Aflatoxin B1-Dosis, die den Ratten verabreicht wurde, und der NF-κBKonzentration festgestellt. Es wurden negative Korrelationen festgestellt. Eine höhere Dosis, die den Ratten verabreicht wurde, führte zu einem niedrigeren
Niveau der gemessenen NF-κB-Konzentration.
Schlussfolgerungen. Die Untersuchung der Auswirkung von Aflatoxin B1 auf die Höhe des Transkriptionsfaktors NF-κB kann wesentlich zum Verständnis
seines Wirkmechanismus und seines Einflusses auf entzündliche, apoptotische und karzinogene Prozesse in der Leber beitragen und seinen sicheren
Gehalt in Lebensmitteln für Mensch und Tier bestimmen.
Schlüsselwörter: Aflatoxin B1, Kernfaktor-κB, Leber.
Introducción. Las aflatoxinas son metabolitos producidos por Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Debido al uso generalizado de productos que
contienen aflatoxinas, a menudo son objeto de estudios observacionales. Los estudios observacionales han demostrado los efectos hepatotóxicos de las
aflatoxinasen la gente Sin embargo, los mecanismos patogénicos exactos de la influencia de la aflatoxina B1 en esta hepatotoxicidad aún no se conocen.
Objetivo del trabajo. El objetivo del trabajo era la evaluación del efecto tóxico de diferentes dosis de aflatoxina B1. El análisis se llevó a cabo mediante la
evaluación de la concentración de NF-κB en tejidos homogeneizados de hígado tras una intoxicación de 7 días con esta micotoxina.
Materiales y métodos. Los estudios se realizaron en machos de ratas de la raza Wistar, que fueron seleccionados al azar de conformidad con el principio
de simultaneidad para el grupo de control y el grupo de estudio. La concentración de NF-κB se determinó mediante un test inmunoenzimático ELISA en los
sobrenadantes de hígado obtenidos de los animales descabezados. El análisis estadístico se realizó en el programa Statistica 13.3 (Statsoft, EE. UU.).
Resultados. Se constataron diferencias esenciales entre las concentraciones de NF-κB en el grupo de control y el de estudio que recibió 1,0 mg/kg
aflatoxina B1 y entre el grupo de control y el de estudio que recibió aflatoxina B1 en una dosis de 2,0 mg/kg de masa corporal (p <0,05 ). También se
constató una dependencia importante entre la dosis de aflatoxina B1 administrada a las ratas y la concentración de NF-κB. Se obtuvieron correlaciones
negativas. Una dosis más alta administrada a las ratas provocó un nivel más bajo de la concentración medida de NF-κB.
Conclusiones. El estudio de la influencia de la aflatoxina B1 sobre el nivel del factor de transcripción NF-κB puede ayudar de forma decisiva a comprender
su mecanismo de funcionamiento, la influencia en los procesos inflamatorios, apoptópicos y carcinógenos en el hígado y a determinar su nivel seguro en
los alimentos destinados a personas y animales.
Palabras clave: aflatoxina B1, factor nuclear κB, hígado.
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WSTĘP
Aflatoksyny
są
metabolitami
wtórnymi
wytwarzanymi głównie przez grzyby Aspergillus flavus
i Aspergillus parasiticus. Głównym źródłem narażenia na
aflatoksyny jest doustne spożywanie z pokarmem.
Intoksykację wywołują najczęściej spożywane ziarna
zbóż, orzechy, suszone owoce, przyprawy, ale także mięso
i nabiał od zwierząt spożywających skontaminowaną
paszę. Ze względu na duże rozpowszechnienie produktów
zawierających aflatoksyny wprowadzono normy prawne
określające maksymalny poziom tych mikotoksyn
w żywności. Aflatoksyna B1 jest najbardziej toksyczną
spośród wszystkich aflatoksyn. Wynika to z obecności
pierścienia laktonowego i dwóch pierścieni furanowych,
z których najbardziej zewnętrzny ma wiązanie podwójne.
Ze względu na obecność tego podwójnego wiązania
cząsteczka aflatoksyny B1 może ściślej związać się
z cząsteczką białka lub DNA, co zaburza funkcjonowanie
komórki. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem
(IARC) zakwalifikowała aflatoksynę B1 (AFB1) do grupy I
– rakotwórcza dla ludzi [1]. W badaniach na modelach
zwierzęcych z użyciem aflatoksyny B1 skutki toksycznego
wpływu najczęściej dotyczyły komórek wątroby.
Badania obserwacyjne wykazały również
hepatotoksyczne działanie aflatoksyn u ludzi. Jednak
dokładne
mechanizmy
patogenetyczne
wpływu
aflatoksyny B1 na wspomnianą hepatotoksyczność nie są
jeszcze znane.
Czynnik jądrowy κB (NF-κB) reprezentuje grupę
indukowalnych czynników transkrypcyjnych, które
regulują wiele genów zaangażowanych w różne procesy
odpowiedzi immunologicznej i zapalnej. Pełniąc te
funkcje, odgrywa główną rolę w regulacji zapalnych
szlaków sygnałowych w wielu narządach, w tym
w wątrobie.

CEL
Celem pracy była ocena toksycznego wpływu
różnych dawek aflatoksyny B1. Analizę przeprowadzono
na podstawie oceny stężenia NF-κB w homogenatach
tkanki wątroby po 7-dniowym zatruciu tą mykotoksyną.

MATERIAŁY I METODY
Badania przeprowadzono na samcach szczurów
rasy Wistar o masie ciała 190-200g, które zostały dobrane
losowo, zgodnie z zasadą jednoczesności dla grupy
kontrolnej i grupy badanej. Badane zwierzęta podzielono
na 4 grupy, po 9 szczurów w każdej:

Grupa nr 1 – zwierzęta, którym podawano
dożołądkowo aflatoksynę B1 w dawce 0,5 mg/
kg masy ciała przez 7 dni.

Grupa nr 2 – zwierzęta, którym podawano
dożołądkowo aflatoksynę B1 w dawce 1,0
mg/kg masy ciała przez 7 dni.

Grupa nr 3 – zwierzęta, którym podano
dożołądkowo aflatoksynę B1 w dawce 2,0 mg/
kg masy ciała przez 7 dni.

Grupa 4 - kontrolna - zwierzęta, którym przez 7
dni
podawano
dożołądkowo
wodę
redestylowaną.

INTRODUCTION
Aflatoxins are secondary metabolites mainly
produced by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus.
The main source of exposure to aflatoxins is oral.
Infection is mostly often caused by consumed grains of
cereals, nuts, dried fruits, spices, but also meat and dairy
products from animals consuming contaminated feed.
Due to the high prevalence of aflatoxin-containing
products, the legal standards have been introduced to
specify the maximum level of these mycotoxins in food.
Aflatoxin B1 is the most toxic one of all aflatoxins. It is due
to the presence of a lactone ring and two furan rings, the
outermost of which has a double bond. Because of the
presence of this double bond the aflatoxin B1 molecule
can associate more closely with the protein or DNA
molecule, which disturbs the functioning of the cell. The
International Agency for Research on Cancer (IARC)
qualified aflatoxin B1 (AFB1) to group I - carcinogenic to
humans [1]. In animal model studies using aflatoxin B1,
the effects of toxic influence affected liver cells most
commonly.
Observational studies have also demonstrated
the hepatotoxic effects of aflatoxins in humans. However,
the exact pathogenetic mechanisms of the effect of
aflatoxin B1 on the above-mentioned hepatotoxicity have
not yet been known.
The aim of the study was to assess the toxic
effects of different doses of AFB1 by measuring the
concentration of NF-κB in rats livers tissue homogenates.
The nuclear factor κB (NF-κB) represents a group of
inducible transcription factors that regulate many genes
involved in various processes of the immune and
inflammatory response. By performing these functions, it
plays a main role in regulating inflammatory signaling
pathways in many organs, including the liver.

AIM
The aim of the study was to assess the toxic
effects of different doses of aflatoxin B1. The analyze was
performed using assessment of concentration of NF-κB in
liver tissue homogenates after a 7-day intoxication with
this mycotoxin

MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out on Wistar male rats
with a body weight of 190-200g, which were selected
randomly, according to the principle of simultaneity for
the control group and the study groups. The tested
animals were divided into 4 groups, 9 in rats in each:

Group No. 1 - Animals administered with
aflatoxin B1 intragastrically at a dose of 0.5
mg/kg body weight for 7 days.

Group No. 2 - Animals administered with
aflatoxin B1 intragastrically at a dose of 1.0
mg/kg body weight for 7 days.

Group No. 3 - Animals administered with
aflatoxin B1 intragastrically at a dose of 2.0
mg/kg body weight for 7 days.

Group No. 4 - Control group - animals
administered
with
redistilled
water
intragastrically for 7 days.
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Po 7 dniach doświadczenia zwierzęta
zdekapitowano po dootrzewnowym podaniu środka
nasennego. Pobrano im wątrobę do dalszych badań.
Pobraną
do
badań
tkankę
zwierzęcą
homogenizowano w buforze PBS w proporcjach: 0,5 g
tkanki na 2 ml buforu. Homogenat wirowano przy 14
000/min. przez 15 minut w 4°C. Stężenie NK-κB
w
otrzymanych
supernatantach
oznaczono
immunoenzymatycznym
testem
ELISA.
Analizę
statystyczną wyników badanych badań przeprowadzono
w programie Statistica 13.3 z wykorzystaniem testu
Shapiro-Wilka dla analizy normalności, testu U MannaWhitneya (dla zmiennych niespełniających założeń dla
testów parametrycznych), testu t-Studenta (dla
zmiennych
spełnianie
założeń
dla
testów
parametrycznych) oraz test ANOVA Kruskal-Wallis wg
rang dla więcej niż dwóch zmiennych. Wyniki uznano za
istotne statystycznie na poziomie istotności p <0,05.

WYNIKI

After 7 days of experiment, the animals were
decapitated after intraperitoneal administration of
a hypnotic agent. Liver was taken from them for further
testing. The animal tissue taken for testing was
homogenized in PBS buffer in the proportions: 0.5 g of
tissue per 2 ml of buffer. The homogenate was centrifuged
at 14,000 / min. for 15 minutes at 4°C. The concentration
of NK-κB was determined by immunoenzymatic ELISA in
the obtained supernatants. The statistical analysis of
results of the subjected tests was performed in the
Statistica 13.3 program using the Shapiro-Wilk test for
normality analysis, Mann-Whitney U test (for variables
not meeting the assumptions for parametric tests),
student's t-test (for variables meeting the assumptions for
parametric tests) and the test ANOVA Kruskal - Wallis by
rank for more than two variables. The results were
considered statistically significant with significance level
p <0.05.

RESULTS

The mean concentration of NF-κB (ng/ml) in the
Średnie stężenie NF-κB [ng/ml] w grupie
control group was 1951.68 ± 773.07 and in the study
kontrolnej wyniosło 1951,68 ± 773,07, a w grupach
groups, respectively: for the group administered with
badanych odpowiednio: dla grupy, której podawano
aflatoxin B1 at a dose of 0.5 mg/kg – 2218.68 ± 603.35,
aflatoksynę B1 w dawce 0,5 mg/kg – 2218,68 ± 603,35,
aflatoxin B1 at a dose of 1.0 mg/kg – 350.53 ± 89.09 and
aflatoksynę B1 w dawce 1,0 mg/kg – 350,53 ± 89,09 oraz
aflatoxin B1 at a dose of 2.0 mg/kg – 224.54 ± 134.89.
aflatoksyny B1 w dawce 2,0 mg/kg – 224,54 ± 134,89.
This data is shown in Table 1. No statistical significance of
Dane te przedstawiono w Tabeli 1. Nie wykazano
the difference between the average concentrations in the
statystycznie istotnej różnicy pomiędzy średnimi
control group and the group receiving 0.5 mg / kg of
stężeniami w grupie kontrolnej i grupie otrzymującej 0,5
aflatoxin B1 (p = 0.426) was demonstrated.
mg/kg aflatoksyny B1 (p = 0,426).
The statistical significance of the difference
Różnicę
istotną
statystycznie
pomiędzy
between the concentrations in the control and study
stężeniami NF-κB w grupie kontrolnej i badanej
group receiving 1.0 mg/kg of aflatoxin was demonstrated
otrzymującej 1,0 mg/kg aflatoksyny wykazano za pomocą
using the non-parametric U-Mann-Whitney test. It
nieparametrycznego testu U-Manna-Whitneya. Wykazano
showed a significant difference in the mean concentration
istotną różnicę średnich stężeń NF-κB w tych dwóch
in this two groups (p = 0.000412).
grupach (p = 0,000412).
To compare and check the statistical significance
W celu porównania i sprawdzenia istotności
of difference between mean concentration of control and
statystycznej różnicy pomiędzy średnim stężeniem NF-κB
study group who received aflatoxin B1 at a dose of 2.0
w grupie kontrolnej i badanej, która otrzymywała
mg/kg body weight the U-Mann-Whitney test was
aflatoksynę B1 w dawce 2,0 mg/kg masy ciała, wykonano
performed. It showed a significant difference in the mean
test U-Manna-Whitneya. Wykazał on istotną różnicę
concentration in this two groups (p = 0.0004).
średnich stężeń NF-κB miedzy tymi dwiema grupami
Kruskal-Wallis test was used to compare the
(p = 0,0004).
differences between the mean concentration in the
Do porównania różnic pomiędzy średnim
control group and the two groups (study group receiving
stężeniem NF-κB w grupie kontrolnej i dwóch grupach
1.0 mg/kg of aflatoxin, and 2.0 mg/kg of aflatoxin). The
(grupa badana otrzymująca 1,0 mg/kg aflatoksyny i 2,0
test result indicates the statistical significance of the
mg/kg aflatoksyny) zastosowano test Kruskala-Wallisa.
studied data (p = 0.0001). Based on these, it can be
Wynik testu wskazuje na istotną statystycznie różnicę
concluded that the results obtained in the study indicate
badanych wartości (p = 0,0001). Na tej podstawie można
a significantly lower concentration of NF-κB in ng/ml in
stwierdzić, że wyniki uzyskane w niniejszym badaniu
the livers of rats under the influence of aflatoxin B1 at
wskazują na istotnie niższe stężenie NF-κB w ng/ml
doses higher than 0.5 mg / kg of the animal's body weight
w wątrobach szczurów pod wpływem aflatoksyny B1
(Table 2).
w dawkach wyższych niż 0,5 mg/kg masy ciała zwierzęcia
In order to perform a more detailed analysis of
(Tab. 2).
the differences between the pairs of trials, the POST-HOC
W celu dokładniejszej analizy różnic pomiędzy
analysis of Dunn in the Bonferonni modification was
parami prób przeprowadzono analizę POST-HOC Dunna
performed. It indicates that significant differences were
w modyfikacji Bonferonni. Wskutech powyższych analiz
found between the control group and the group receiving
stwierdzono istotne różnice między grupą kontrolną
aflatoxin B1 at a dose of 1.0 mg / kg body weight, and the
a grupą otrzymującą aflatoksynę B1 w dawce 1,0 mg/kg
control group and the group receiving aflatoxin B1 at
masy ciała oraz grupą kontrolną i grupą otrzymującą
a dose of 2.0 mg / kg body weight. It also showed no
aflatoksynę B1 w dawce 2,0 mg/kg masy ciała. Wykazano
significant differences between the groups that received
również brak istotnych różnic pomiędzy grupami, które
aflatoxin B1 at a dose of 1.0 mg/kg body weight and 2.0
otrzymywały aflatoksynę B1 w dawce 1,0 mg/kg masy
mg/kg body weight. The results are presented in the table
ciała i 2,0 mg/kg masy ciała. Wyniki przedstawiono
(Table 3).
w tabeli (Tab. 3).
In order to check the correlation between the
W celu sprawdzenia korelacji pomiędzy
concentrations of NF-κB in ng/ml and the dose of
stężeniami NF-κB w ng/ml a dawką aflatoksyny B1
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podaną badanym grupom zastosowano korelację
r Pearsona ze względu na rozkład normalny zmiennych.
Stwierdzono istotną zależność pomiędzy podaną dawką
aflatoksyny B1 a poziomem stężenia NF-κB w ng/ml.
Uzyskano korelacje ujemne. Im wyższa dawka podana
szczurom, tym niższy poziom mierzonego NF-κB w ng/ml.
Wykazano
również
istotność
statystyczną
w powrównaniu stężeń NF-κB w grupie kontrolnej
i dwóch grupach badanych (p = 0,0001). Stwierdzono
również istotną zależność pomiędzy poziomem dawki
podawanej szczurom aflatoksyny B1 a stężeniem NF-κB.
Uzyskano korelacje ujemne – większa dawka podawana
szczurom przy niższym poziomie mierzonego stężenia
NF-κB.
Przeprowadzono również test Kruskala-Wallisa
w celu porównania różnic między średnim stężeniem
w grupie kontrolnej i dwóch grupach badanych. Wynik
testu wskazuje na istotność statystyczną badanych
danych (p = 0,0001).

aflatoxin B1 administered to the study groups, the
Pearson r correlation was used due to the normal
distribution of variables. There was a significant
relationship between the dose of aflatoxin B1
administered and the level of NF-κB concentration in ng /
ml. Negative correlations were obtained. The higher the
dose administered to rats, the lower the level of measured
NF-κB in ng/ml.
Statistical significance of differences between
NF-κB concentrations in the control group and two study
groups was also demonstrated (p = 0.0001). A significant
relationship was also found between the level of dose of
aflatoxin B1 administered to the rats and the
concentration of NF-κB. Negative correlations were
obtained - the higher dose administered to rats with the
lower level of measured concentration of NF-κB.
The Kruskal-Wallis test was also performed to
compare the differences between the average
concentration in the control group and the two study
groups. The test result indicates the statistical
significance of the studied data (p = 0.0001).
Tab. 1

Basic statistics of the studied quantitative variables in the each group of animals included in the experiment examining the level of NF-κB in ng/ml in the
liver.
Podstawowe statystyki badanych zmiennych ilościowych w każdej grupie zwierząt objętych doświadczeniem badającym poziom NF-κB w ng/ml w wątrobie.

Group
Aflatoxin B1 0,5mg/kg
Aflatoxin B1 1mg/kg
Aflatoxin B1 2mg/kg
Control Group

N
9
9
9
9

Medium
2218.682
350.533
224.549
1951.680

SD
603.3593
89.0901
134.8872
773.0677
Tab. 2

Kruskal-Wallis test comparing the measurements: the control group, the group receiving aflatoxin B1 1mg / kg, and aflatoxin B1 2mg / kg.
Test Kruskala-Wallisa porównujący pomiary: grupa kontrolna, grupa otrzymująca aflatoksynę B1 w dawce 1mg/kg i aflatoksynę B1 w dawce 2mg/kg.

Group

Test Kruskala-Wallisa: H (2, N=27 =19.47443, p=0.0001
R:23.00
R:12.222
0.011912
0.0119
0.00004
0.4369

Control Group
Aflatoxin B1 1mg/kg
Aflatoxin B1 2mg/kg

R: 6.7778
0.000043
0.43693

Tab. 3

Dunn's POST-HOC test modified by Bonferonni comparing the measurements from the control group, the group receiving aflatoxin B1 at a dose of 1 mg /
kg, and aflatoxin B1 at a dose of 2 mg / kg.
Test Dunna POST-HOC zmodyfikowany przez Bonferonni porównujący pomiary z grupy kontrolnej, grupy otrzymującej aflatoksynę B1 w dawce 1 mg/kg
oraz aflatoksynę B1 w dawce 2 mg/kg.

Group – compaired pair
Aflatoxin B1 2mg/kg
Aflatoxin B1 1mg/kg
Aflatoxin B1 2mg/kg
control group
Aflatoxin B1 1mg/kg
control group

Test statistics

Significance

-

5.444

0.146

Bonferonni
significance
0.437

–

16.222

0.000015

0.000044

–

10.778

0.004

0.012

corrected
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DISCUSSION

DYSKUSJA
Szacuje się, że aż 4,5 miliarda ludzi na całym
świecie jest narażonych na aflatoksyny, w tym
najważniejszą z nich aflatoksynę B1 [2]. Główna drogą
narażenia na aflatoksyny jest droga doustna [3].
Spożywanie produktów skażonych tymi mikotoksynami
jest powszechne ze względu na dużą różnorodność
produktów
potencjalnie
skażonych
toksynami
wytwarzanymi przez grzyby. Najczęściej spotyka się je
w ziarnach zbóż, orzechach, suszonych owocach,
przyprawach. Celem naszych badań była ocena
toksycznego działania aflatoksyny B1 na podstawie
stężeń czynnika transkrypcyjnego NF-κB w wątrobach
szczurów pod wpływem różnych dawek tej mikotoksyny
w ng/ml. Wątroba została uznana za docelowy narząd,
ponieważ jest ona najbardziej wrażliwa na toksyczność
aflatoksyny B1. Ma to związek z metabolizmem tej
toksyny głównie w wątrobie. Hepatotoksyczne
i hepatokarcynogenne działanie aflatoksyny B1 zostało
dobrze udokumentowane u różnych gatunków zwierząt
[4]. Już w latach sześćdziesiątych badanie Svobody et al.
[5] na temat nieprawidłowości ultrastrukturalnych
i biochemicznych wywołanych aflatoksyną B1 w wątrobie
szczurów ujawniło nieprawidłowości w strukturze jąder
komórkowych po ekspozycji na tę mikotoksynę.
Towarzyszył im spadek zawartości cytoplazmatycznego
RNA i białka, a także zmniejszenie poziomu białka
jądrowego.
Rotimi i wsp. wykazali, że ostre zatrucie
wysokimi dawkami aflatoksyny B1 przez 7 dni
indukowała uszkodzenie wątroby z towarzyszącą
dyslipidemią [6].
Jako marker potencjalnego uszkodzenia wątroby
wybrano czynnik jądrowy κB (NF-κB). Kluczową rolę NFκB w wątrobie podkreśla również fakt, że ablacja
genetyczna regulatorów NF-κB w modelach mysich
prowadzi do samoistnego uszkodzenia wątroby,
zwłóknienia i raka wątrobowokomórkowego [7].
Meki i wsp. wykazali, że zatrucie aflatoksyną B1
istotnie zwiększa poziom markera apopozy – kaspazy-3
[8]. Wyniki analizowanych badań wykazały znaczny
wzrost stężenia czynników proapoptotycznych, takich jak
kaspaza-3 pod wpływem zatrucia aflatoksyną B1.
W badaniach własnych stwierdzono jednak istotny
statystycznie spadek stężenia czynnika jądrowego B (NFκB), aktywowanego pod wpływem czynników
proapoptotycznych [9]. Spadek ten był również zależny
od dawki aflatoksyny B1 podanej szczurom i znacznie
wyższy
przy
wyższych
stężeniach
podawanej
mikotoksyny. Niskie dawki aflatoksyny B1 nie
powodowały istotnych zmian w średnim stężeniu
czynnika jądrowego B (NF-κB) w porównaniu z grupą
kontrolną. Jednak Luedde i wsp. określają rolę jądrowego
czynnika κB (NF-κB) jako potencjalnego kluczowego
regulatora procesów zapalnych w wątrobie [10]. Jest on
niezbędny do przeżycia hepatocytów i homeostazy
wątroby.
Funkcje komórek wątrobowych aktywnych
w fibrogenezie i miofibroblastów są również regulowane
przez NF-κB. Kluczowa rola NF-κB w regulacji śmierci
komórek, stanów zapalnych i gojenia się ran sprawia, że
NF-κB jest ważnym modulatorem postępu choroby
wątroby i wskazuje na potencjalny związek między
przewlekłym uszkodzeniem wątroby, zwłóknieniem
i rakiem wątrobowokomórkowym, co może być ważne
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It is estimated that as many as 4.5 billion people
worldwide are exposed to aflatoxins, including the most
important of them aflatoxin B1 [2]. The main source of
exposure to aflatoxins is the oral route [3]. Consumption
of products contaminated with these mycotoxins is
common due to the large variety of products potentially
contaminated with mycotoxins. They are most often
found in cereal grains, nuts, dried fruit, spices.
The aim of our study was to evaluate the toxic
effect of aflatoxin B1 based on the ng/ml concentrations
of the transcription factor NF-κB in rats' livers under the
influence of various doses of this mycotoxin. The liver was
considered to be the primary organ examined because it
is the organ most toxic for aflatoxin B1. It is related to the
metabolism of this toxin mainly in the liver. The
hepatotoxic and hepatocarcinogenic effects of aflatoxin
B1 have been well documented in various animal species
(Wogan, 1999) [4]. As early as the 1960s, a study by
Svobody et al. [5] on aflatoxin B1-induced ultrastructural
and biochemical abnormalities in the liver of rats
revealed abnormalities in the fine nuclear structure
following exposure to this mycotoxin. They were
accompanied by a decrease in cytoplasmic RNA and
protein content, as well as a decrease in nuclear protein
levels.
Rotimi et al [6] showed that acute exposure to
high doses of aflatoxin B1 for 7 days induced liver damage
with accompanying dyslipidemia.
The nuclear factor κB (NF-κB) was used as
a marker of potential liver damage. The key role of NF-κB
in the liver is also emphasized by the fact that genetic
ablation of NF-κB regulators in murine models leads to
spontaneous liver damage, fibrosis and hepatocellular
carcinoma [7].
Meki et al. [8] showed that intoxication with
aflatoxin B1 significantly increases the level of the
apopotic marker - caspase-3. The results of the analyzed
studies showed a significant increase in the
concentration of pro-apoptotic factors such as caspase-3
under the influence of aflatoxin B1 intoxication. In the
authors' own research, however, a statistically significant
decrease in the concentration of the nuclear factor κB
(NF-κB), activated under the influence of pro-apoptotic
factors [9]. This decrease was also dependent on the dose
of aflatoxin B1 administered to rats and significantly
higher at higher concentrations of the administered
mycotoxin. Low doses of aflatoxin B1 did not cause
significant changes in the mean concentration of nuclear
factor κB (NF-κB) compared to the control group.
However, Luedde et al. [10] define the role of the nuclear
factor κB (NF-κB) as a potential key regulator of
inflammatory processes in the liver.
It is required for hepatocyte survival and liver
homeostasis. The functions of fibrogenesis-active hepatic
cells and myofibroblasts are also regulated by NF-κB. κB.
The key role of NF-κB in regulating cell death,
inflammation and wound healing makes it an important
modulator of the progression of NF-κB liver disease and
a potential link between chronic liver damage, fibrosis
and hepatocellular carcinoma, which may be important in
planning therapy these conditions and targeting this
transcription factor.
The key role of NF-κB in the liver is also
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w planowaniu terapii tych stanów i ukierunkowania na
ten czynnik transkrypcyjny.
Kluczową rolę NF-κB w wątrobie podkreśla
również fakt, że ablacja genetyczna regulatorów NF-κB
w modelach mysich prowadzi do samoistnego
uszkodzenia
wątroby,
zwłóknienia
i
raka
wątrobowokomórkowego [11]. Liczne badania wskazują
również na udział aflatoksyny B1 w patogenezie
wspomnianego raka wątrobowokomórkowego. Kontrola
apoptozy
jest
niezwykle
ważna
w
procesie
karcynogenezy. Pikarsky i wsp. wykazali prokarynogenną
rolę NF-κB u Mdr2 - myszy, u których rozwinął się rak
wątrobowokomórkowy w odpowiedzi na przewlekłe
żółciowe zapalenie wątroby [12]. Przedstawione wyniki
badań własnych wymagają kontynuacji, co może
przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów
hepatotoksycznego działania aflatoksyny B1.
Badanie wpływu aflatoksyny B1 na poziom
czynnika transkrypcyjnego NF-κB może znacząco
przyczynić się do zrozumienia wpływu na procesy
zapalne, apoptotyczne i kancerogenne w wątrobie. Może
pomóc w ustaleniu bezpiecznego poziomu tej
mikotoksyny w żywności przeznaczonej dla ludzi
i zwierząt. Czynnik transkrypcyjny NF-κB może być
również potencjalnym celem farmakoterapeutycznym
w zapobieganiu i leczeniu chorób wątroby wywołanych
toksycznym działaniem aflatoksyny B1.

WNIOSEK
Badanie wpływu aflatoksyny B1 na poziom
czynnika transkrypcyjnego NF-κB może istotnie
przyczynić się do zrozumienia mechanizmu jego
działania, wpływu na procesy zapalne, apoptotyczne
i kancerogenne w wątrobie oraz ustalenia jej
bezpiecznego poziomu w żywności dla ludzi i zwierząt.
Czynnik transkrypcyjny NF-κB może być potencjalnym
celem farmakoterapeutycznym w zapobieganiu i leczeniu
chorób wątroby wywołanych toksycznym działaniem
aflatoksyny B1.

emphasized by the fact that genetic ablation of NF-κB
regulators in murine models leads to spontaneous liver
damage, fibrosis and hepatocellular carcinoma [11].
Numerous studies also indicate the participation
of aflatoxin B1 in the pathogenesis of the abovementioned hepatocellular carcinoma.
The control of apoptosis is extremely important
in the process of carcinogenesis. Pikarsky et al. [12]
demonstrated a procarinogenic role of NF-κB in Mdr2 mice that developed hepatocellular carcinoma in
response to chronic biliary hepatitis.
The presented results of own research require
continuation, which may contribute to a better
understanding of the mechanisms of hepatotoxic activity
of aflatoxin B1. The study of the influence of aflatoxin B1
on the level of the NF-κB transcription factor may
significantly contribute to the understanding the
influence on inflammatory, apoptotic and carcinogenic
processes in the liver. It can help establish a safe level in
food intended for humans and animals. The transcription
factor
NF-κB
may
also
be
a
potential
pharmacotherapeutic target in the prevention and
treatment of liver diseases caused by the toxic effects of
aflatoxin B1.

CONCLUSION
The study of the effect of aflatoxin B1 on the
level of the NF-κB transcription factor may significantly
contribute to the understanding of its mechanism of
action, the influence on inflammatory, apoptotic and
carcinogenic processes in the liver, and to establish its
safe level in food for humans and animals. The
transcription factor NF-κB may be a potential
pharmacotherapeutic target in the prevention and
treatment of liver disease caused by the toxic effects of
aflatoxin B1.
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