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ZZZZNACZENIE MODELU DONACZENIE MODELU DONACZENIE MODELU DONACZENIE MODELU DOŚWIADCZALNEGO URAZU CWIADCZALNEGO URAZU CWIADCZALNEGO URAZU CWIADCZALNEGO URAZU CIIIIŚNIENIOWEGO PŁUC NIENIOWEGO PŁUC NIENIOWEGO PŁUC NIENIOWEGO PŁUC     

W BADANIU WYPADKW BADANIU WYPADKW BADANIU WYPADKW BADANIU WYPADKÓÓÓÓW NURKOWYCHW NURKOWYCHW NURKOWYCHW NURKOWYCH    

 
 

Uraz ciśnieniowy płuc (PB) i tętnicze zatory gazowe (AGE) są, obok choroby 

ciśnieniowej (dekompresyjnej), ważną przyczyną śmiertelnych wypadków nurkowych. 

Częste występowanie urazu pomimo bezbłędnej techniki wynurzania i ciężki przebieg 

kliniczny, związany bądź to z odmą opłucnową, bądź z zatorami gazowymi naczyń 

mózgowych, stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia i życia nurkujących, szczególnie 

podczas nurkowań płytkich. 

W dostępnym piśmiennictwie prac dotyczących badań urazu ciśnieniowego płuc  

w oparciu o zwierzęcy model doświadczalny jest niewiele. Analiza metodyki badań 

przedstawionych przez innych autorów nie pozwoliła na nabranie przekonania, że 

odzwierciedlają one dokładnie przebieg wypadku nurkowego. Zachęciło to nas do 

opracowania oryginalnego modelu doświadczalnego tego urazu. 

Badania przeprowadziliśmy na królikach. Zwierzęta usypiano i intubowano  

w sposób gwarantujący przepływ mieszaniny oddechowej wyłącznie przez światło rurki 

intubacyjnej niezależnie od ciśnienia otoczenia. Następnie umieszczano je w specjalnie 

skonstruowanej komorze ciśnieniowej dla zwierząt, sprężano w atmosferze powietrznej do 

nadciśnienia ok 202 kPa, a następnie odtwarzano wypadek nurkowy odpowiadający 
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niekontrolowanemu wynurzeniu z zaciśniętą głośnią, poprzez uniedrożnienie rurki 

intubacyjnej, z gwałtowną (w ciągu 1 minuty) dekompresją do ciśnienia atmosferycznego.  

Wykonane badania pośmiertne wykazały u wszystkich zwierząt doświadczalnych 

wykładniki morfologiczne, zarówno mikroskopowe, jak i makroskopowe zmian, 

identycznych z tymi, które stwierdza się u ludzi po urazie ciśnieniowym płuc. 

W oparciu o opracowany model, wykonano prace badawcze przebiegu, powikłań 

i następstw PB, które w pełni potwierdziły jego przydatność. 

 
Słowa kluczowe: uraz ciśnieniowy płuc, model doświadczalny. 

 

 

TTTTHE SIGNIFICANCE OF AHE SIGNIFICANCE OF AHE SIGNIFICANCE OF AHE SIGNIFICANCE OF AN EXN EXN EXN EXPERIMENTAL MODEL OF PERIMENTAL MODEL OF PERIMENTAL MODEL OF PERIMENTAL MODEL OF PULMONARY PULMONARY PULMONARY PULMONARY 

BAROTRAUMA IN EXAMINBAROTRAUMA IN EXAMINBAROTRAUMA IN EXAMINBAROTRAUMA IN EXAMINING DIVING ACCIDENTSING DIVING ACCIDENTSING DIVING ACCIDENTSING DIVING ACCIDENTS    

 
 

Pulmonary barotrauma (PB) and arterial gas embolism (AGE) are, next to 

decompression sickness, significant contributors to the number offatal diving accidents. 

Frequent occurrence of the trauma, despite an error-free ascending technique, and its 

serious clinical course related either to pneumothorax or cerebral arterial gas embolism, 

constitutes a significant threat to divers’ health and life, particularly in shallow dives. 

Studies on pulmonary barotrauma based on animal experimental models in the 

available literature are scarce. The analysis of methodology of studies presented by other 

authors led to the conclusion that they do not provide an accurate description of a diving 

accident. For this reason, we became convinced of the need to commence works on an 

original experimental model related to this trauma. 

The experiment was conducted on rabbits. The animals were anaesthetized and 

intubated in a manner guaranteeing the flow of a breathing mixture only through the 

lumen of the intubation tube, irrespective of ambient pressure. Next, they were placed in  

a specially designed pressure chamber for animals, with an invoked overpressure of 

approximately 202 kPa of the air atmosphere, after which a diving accident was 

reconstructed, involving an uncontrolled emergence with stricture of the glottis obtained 

by blocking of the intubation tube, with a rapid decompression (within 1 minute) to the 

atmospheric pressure. 

The performed post-mortem examination of all the animals showed morphological 

exponents, both microscopic and macroscopic, in the observed changes, identical to those 

detected in people who had experienced pulmonary barotrauma. 

The prepared experimental PB model allowed conduction of a number of studies 

which confirmed its full usability in the evaluation of the course, complications, 

consequences and treatment of PB. 

 
Key words: pulmonary barotrauma, experimental model. 
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WSTĘP 
 

Uraz ciśnieniowy płuc (pulmonary barotrauma - PB) i związane z nim powietrzne 
zatory gazowe (arterial gas embolism - AGE) są, obok choroby dekompresyjnej 
(ciśnieniowej), główną przyczyną wypadków wymagających leczenia hiperbarycznego. 
Do urazu dochodzi podczas zmniejszania ciśnienia otaczającego, najczęściej wynurzania 
się nurka, gdy powietrze znajdujące się w płucach nie może ich opuścić przez drogi 
oddechowe. Najczęściej opisywaną przyczyną takiej sytuacji jest panika i gwałtowna 
„ucieczka ku powierzchni” z zaciśniętą z obawy przed brakiem powietrza głośnią.  
Z podobnym mechanizmem możemy mieć do czynienia przy niekontrolowanym 
wynurzaniu w związku z utratą przytomności, czy awarią urządzeń wypornościowych. 
Zagrożenie PB o takich przyczynach może być dzięki właściwemu szkoleniu i treningom, 
a także zachowaniu zasad bezpieczeństwa, choćby przez nurkowanie zawsze  
z partnerem zminimalizowane. Jednak wedle różnych badaczy [14,15] a także  
z doświadczeń własnych autorów wynika, że w większości przypadków PB nie daje się 
zaobserwować błędu w technice wynurzania nurka. Mamy tu do czynienia z miejscowym 
urazem ciśnieniowym płuc, podczas którego do uniedrożnienia dróg oddechowych 
dochodzi nie na wysokości krtani, lecz w oskrzelach. Mimo faktu, że urazowi podlega 
tylko część płuca, często niewielka, objawy, powikłania i następstwa są analogiczne jak  
w przypadku uniedrożnienia dróg oddechowych na poziomie krtani.  

Do powstania urazu niezbędne jest wykonanie choćby jednego wdechu pod 
ciśnieniem większym, niż atmosferyczne i, zgodnie z prawem Boyle`a i Mariotte`a 
dotyczy przede wszystkim nurkowań płytkich (już od głębokości ok. 3 m). Przy 
gwałtownej zmianie głębokości w nurkowaniach głębokich (ponad 30 m) wynikające  
z w. wym. prawa zmiany objętości mieszaniny oddechowej są na tyle niewielkie, że do 
uszkodzenia miąższu płucnego raczej nie dochodzi.  

Jak wynika z badań innych autorów ok. 70% przypadków PB ma przebieg 
subkliniczny i pomyślne zejście [14,15], jednak prace katamnestyczne i doświadczalne  
[23,29,32,35] dowodzą, że nawet te bezobjawowe epizody pozostawiają po sobie odległe 
następstwa. Głównymi powikłaniami PB jest odma opłucnowa i tętnicze zatory gazowe 
(AGE), których dominująca lokalizacja w ośrodkowym układzie nerwowym odpowiada 
za objawy i przebieg choroby. 

PB jest również spotykany w praktyce klinicznej, podczas oddechu 
kontrolowanego, bądź zastępczego, gdy występuje niestosunek pomiędzy całkowitą 
objętością płuc a objętością powietrza podawanego. W klinicznych przypadkach objawy  
i powikłania są te same, co podczas nurkowania, jednak co do liczby przypadków 
dominują te z odmą opłucnową.  

Różnica ciśnień między powietrzem wypełniającym płuca a ciśnieniem 
zewnętrznym, powoduje wzrost objętości gazu w płucach, a w konsekwencji ich rozdęcie 
z powiększeniem objętości pęcherzyków. Dochodzi przy tym do ucisku przegród 
pęcherzykowych. Dalszy wzrost objętości gazu prowadzi do pękania przegród 
międzypęcherzykowych i łączenia się pęcherzyków w większe przestrzenie (pęcherze) 
wypełnione powietrzem. Opisy zmian morfologicznych w przypadkach PB  
w piśmiennictwie są rzadkie. Większość opisów tych zmian zawarta jest  
w opracowaniach podręcznikowych [3,7], lub opisach konkretnych wypadków  
o niepomyślnym zejściu. [17,20,38]. W opisach zmian morfologicznych w płucach  
w przebiegu PB u ludzi najczęściej pojawiają się wybroczyny krwi w okolicy 
podopłucnowej, okołonaczyniowej i okołooskrzelowej. Towarzyszy im niekiedy 
rozerwanie struktury płuca wraz z opłucną płucną, powikłane odmą opłucnową. 
Ponadto w miąższu płuc widoczne są ogniska rozdęcia sąsiadujące z obszarami 
niedodmy.  
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INTRODUCTION 
 

Pulmonary barotrauma (PB) and the related arterial gas embolism (AGE) are, 
next to decompression sickness, the main cause for accidents requiring the 
implementation of hyperbaric treatment. The trauma occurs when ambient pressure 
decreases, most frequently during a diver’s emergence, and the air gathered in the lungs 
is not able to escape through the airways. The most commonly quoted reason for such  
a situation is panic and rapid ‘escape to the surface’ accompanied by stricture of the 
glottis in fear of air deficiency. A similar mechanism may be observed in an uncontrolled 
emergence due to a loss of consciousness, or a failure of displacement devices. The threat 
of PB due to such causes may be minimized with proper training and practice, as well as 
by observing safety guidelines, such as diving in the company of a partner. However, 
according to various researchers [14,15] as well as the authors’ own experience, the 
majority of PB cases do not reveal any errors in divers’ ascending techniques. What is 
observed is a local pulmonary barotrauma with an occlusion taking place not in the 
larynx but in the bronchi. Despite the fact that the trauma is limited to a part of the lung, 
often a small one, its symptoms, complications and consequences are analogous to an 
airway occlusion appearing on the level of the larynx.  

In order to induce the trauma it is necessary to take at least one breath under  
a pressure higher than the atmospheric pressure; which, in accordance with the Boyle–
Mariotte law, mainly applies to shallow dives (already at the depth of ca. 3 m). With rapid 
depth changes in deep dives (above 30 m), the fluctuations in the breathing mix volume 
resulting from the said law are rather too small to cause any damage in the lung 
parenchyma. 

As it results from other authors’ studies, approximately 70% of PB cases are 
characterised by subclinical course and a positive outcome [14,15]; however, 
catamnestic and experimental studies [23,29,32,35] prove that even such symptomless 
episodes leave behind long lasting consequences. The main PB complications involve 
pneumothorax and arterial gas embolism, with its predominant location in the central 
nervous system being responsible for the symptoms and course of the sickness. 

PB is also encountered in clinical practices, during controlled or mechanical 
breathing, with a disproportion between the complete lung capacity and the volume of 
the administered air.  In clinical cases the symptoms and complications are the same as 
in diving, however, the majority of them involve pneumothorax. 

The difference in the pressure of the air filling the lungs and ambient pressure 
causes an increase in the gas volume in the lungs, leading to their emphysema 
accompanied by an increase in the volume of pulmonary alveoli. This results in the 
constriction of alveolar walls. Further increase in the gas volume leads to bursting of 
alveolar walls and production of larger spaces filled with air. Descriptions of 
morphological changes related to PB are scare in literature. Most such descriptions are 
found in medical course books [3,7], or relate to particular cases with negative outcomes. 
[17,20,38]. The most common morphological changes in the lungs of people with PB 
quoted in the available studies include petechia in subpleural, circumvascular and 
peribronchial areas. This, at times, is accompanied by a rupture in the lung structure 
including the pleura pulmonalis. Moreover, the lung parenchyma was characterised by 
visible emphysema foci adjacent to the area of atelectasis. 
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W dotychczasowych badaniach wykorzystywano różne metody wywoływania PB. 
Najczęściej odtwarzano przebieg urazu jatrogennego, poprzez rozdęcie płuc, często 
izolowanych, w warunkach normobarii [1,22], stosowano eksplozywną dekompresję,  
a także różne metody uniedrażniania dróg oddechowych w tym z użyciem rurki 
intubacyjnej [24], bądź bezpośrednio. Ostatnia wymieniona metoda co prawda 
gwarantowała faktyczną niedrożność dróg oddechowych, jednak wymagała 
dodatkowych zabiegów na zwierzęciu przed rozpoczęciem właściwego doświadczenia, 
co mogło mieć wpływ na jego przebieg i ostateczne wyniki badań. Zastosowanie rurki 
intubacyjnej uniedrażnianej we właściwym momencie najbliższe jest przebiegowi 
rzeczywistego wypadku, jednak w metodyce autorzy nie znaleźli szczegółowego opisu 
sposobu zabezpieczenia szczelności intubacji w warunkach zmieniającego się ciśnienia 
otoczenia. 

Zachęciło to nas do opracowania własnego, wiernie odtwarzającego wypadek 
nurkowy modelu doświadczalnego PB. Model taki został przez nasz zespół opracowany 
w ostatnich latach XX wieku [31], następnie potwierdzony na większej grupie zwierząt 
doświadczalnych i wykorzystany do dalszych badań. Obecna praca ma na celu 
przedstawienie sprawdzonego w praktyce modelu doświadczalnego, a także pokrótce 
badań, do jakich był wykorzystany. 

 
MATERIAŁ I METODY 

 
Badania przeprowadzono w skonstruowanej specjalnie dla małych zwierząt 

komorze hiperbarycznej (rys. 1.) 

Rys. 1. Szczegóły konstrukcyjno - techniczne komory. 
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The studies conducted so far applied various methods of inducing PB. Most 
commonly, the course of iatrogenic trauma was reconstructed by inflating the lungs, 
often isolated, in the conditions of normobaria [1,22], applying explosive decompression, 
as well as other methods of obstructing the airways, with the use of an intubation tube 
[24] or directly. The last method guaranteed an actual occlusion of the airways, however, 
required performing additional activities on an animal before the commencement of the 
proper experiment, which could have an impact on its course and the final research 
results. Using an intubation tube, obstructed at the right moment, seems to be the closest 
to what happens in an actual accident, however, the authors have not been able to find  
a detailed description of securing intubation tightness in the conditions of changeable 
ambient pressure. 

This convinced us to starts works on developing our own PB experimental model, 
accurately reflecting a diving accident. The model was prepared in the final years of the 
20th c. [31], and its efficiency was confirmed on a larger group of experimental animals 
and used in further research. The aim of the present work is to present the experimental 
model tested in practice, as well as to provide a short presentation of the studies it was 
used in. 

 
MATERIAL AND METHODS 
 
The research was conducted in a hyperbaric chamber constructed for small 

animals (fig. 1.) 

       

Fig.1. Structural and technical details of the chamber. 
 

The chamber {5} was designed as a hermetically closed pressure container with  

a capacity of 30 litres, enabling the application of pressures up to 10 kg/cm2. The 
chamber enables the operator to obtain selected controlled pressures, facilitating  the 
compression of experimental animals, maintaining them in hyperbaria for various time 
spans, and slow or quick decompression with the use of the blow off valve {13}. The 
valve is equipped with a flowmeter, enabling accurate control of chamber ventilation. 
The chamber is closed with a lid {1}, equipped with a head illuminator and six clamping 
screws fixed on the joint of the chamber body. Four hermetic passes {2} enable the use of 
EEG, EKG or other electrodes inside the chamber and withdrawing them to the 
registering apparatus.  
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Komora {5} została zaprojektowana w postaci zbiornika ciśnieniowego, 
hermetycznie zamykanego, o pojemności 30 litrów, umożliwiającego stosowanie ciśnień 

do 10 kg/cm2. Umożliwia ona uzyskiwanie kontrolowanych nadciśnień, a zatem 
sprężanie zwierząt doświadczalnych, przetrzymanie ich przez dowolny czas w hiperbarii 
i powolne lub szybkie rozprężenie za pomocą zaworu upustowego {13}. Zawór ten został 
wyposażony w przepływomierz, umożliwiający dokładną kontrolę wentylacji komory. 
Komora zamykana jest za pomocą pokrywy {1}, wyposażonej w iluminator czołowy  
i sześć śrub mocujących, zamocowanych przegubowo na korpusie komory. Cztery 
hermetyczne przepusty {2} umożliwiają podłączenie elektrod EEG, EKG lub innych do 
obiektu i wyprowadzenie ich na zewnątrz do aparatury rejestrującej. Zawór {3} 
przeznaczony jest do zamknięcia, lub otwarcia światła rurki intubacyjnej. 
Zamknięcia/otwarcia dokonywano poprzez obrót pokrętła umieszczonego na zewnątrz 
komory. Komora wyposażona jest w iluminator boczny {4} i górny {6}. Manometr {7} 
zapewnia możliwość stałej kontroli wartości nadciśnienia panującego wewnątrz komory. 
Zawór bezpieczeństwa {8} o możliwości płynnej regulacji w zakresie 0 - 10 kg/cm2 
został ustawiony na ciśnienie 10 kg/cm2. Komora ustawiona jest na dwóch podstawach 
{14}. Zasilana jest z zewnątrz, gazem sprężonym w butlach wysokiego ciśnienia {9}. 
Każda z butli podłączona jest do układu komory poprzez reduktor ciśnienia {10} zawór 
{11} i główny zawór odcinający {12}. Taki system podłączenia umożliwia naprzemienne 
stosowanie różnych gazów. Otwarcie komory wymaga każdorazowego 
rozhermetyzowania układu zaworem upustowym {13}, po uprzednim zakręceniu 
zaworu głównego {12}. 

Badania przeprowadzono na 36 królikach płci obojga, rasy mieszanej, wagi od 
2700 do 3950g. Podzielono je na 3 grupy, doświadczalną (D) liczącą 19 zwierząt, leczoną 
(L) liczącą 10 zwierząt i porównawczą (P), liczącą 7 zwierząt. 

Przed umieszczeniem w komorze króliki znieczulono podając im domięśniowo  
w jednej strzykawce dawkę 10 mg diazepamu w objętości 2 ml (Relanium) i 150 mg 
ketaminy w objętości 3 ml (Calypsol) a w drugiej strzykawce 1 mg atropiny w objętości  
1 ml (Atropinum Sulfuricum). Przed intubacją wykonywano znieczulenie 
powierzchniowe gardła i tchawicy zwierzęcia ksylokainą. W głębokim uśpieniu 
intubowano królika pod kontrolą wzroku, bez użycia laryngoskopu i prowadnicy. 
Zakładano rurkę intubacyjną z balonem uszczelniającym. Po sprawdzeniu lokalizacji 
końca rurki w tchawicy napełniano balon uszczelniający. Ponieważ wypełnienie balonu 
powietrzem, ze względu na znaczne zmiany objętości i ciśnienia otoczenia w trakcie 
doświadczenia nie gwarantowało szczelności, balon wypełniano wodą.  

Po sprawdzeniu szczelności intubacji królika grupy doświadczalnej umieszczano 
w komorze łącząc koniec rurki intubacyjnej z zaworem odcinającym {3} rys. 2.  
 

 
 

Rys. 2. Ułożenie zwierzęcia w komorze. Widoczne podłączenie rurki intubacyjnej do zaworu 
odcinającego. 
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The role of the valve {3} is to close or open the lumen of the intubation tube. The 
opening/closing is performed by turning a knob placed outside the chamber. The 
chamber is also equipped with a side {4} and upper {6} illuminator. The pressure gauge 
{7} ensures constant control of overpressure values inside the chamber. The safety valve 
{8} enabling smooth pressure adjustment within the range of 0 - 10 kg/cm2 was set at 
the pressure of 10 kg/cm2. The chamber was placed on two stands {14}. It is powered 
externally with compressed gas from high pressure cylinders {9}. Each of the cylinders is 
connected to the chamber system through the pressure regulator {10}, valve {11} and 
the main break valve {12}. Such a connection enables alternating use of various gases. 
Each opening of the chamber requires system depressurization with the use of the blow 
off valve {13}, after turning off the main valve {12}. 

The research was conducted on 36 rabbits, both males and females, of mixed 
breed, with the body weight ranging from 2700 to 3950g. They were divided into  
3 groups: experimental (E), consisting of 19 animals, treated (T), consisting of 10 animals 
and comparative (C), consisting of 7 animals. 

Before placing the rabbits in the chamber, they were anaesthetized with  
an intramuscular injection using a single syringe containing a dose of 10 mg of diazepam 
in 2 ml volume (Relanium) and 150 mg of ketamine in 3 ml volume (Calypsol), and 
another syringe containing 1 mg of atropine in 1 ml volume (Atropinum Sulfuricum). 
Intubation was preceded with surface analgesia of the animals’ throat and trachea with 
xylocaine. The rabbits were intubated in deep sleep under an eye observation, without 
the use of a laryngoscope and a guide. The intubation tube was installed together with  
a sealing balloon. After checking the location of the end of the intubation tube in the 
trachea, the balloon was filled with water (filling the balloon with air would not 
guarantee its tightness during the experiment due to significant changes in the ambient 
pressure and gas volumes). After checking intubation tightness, a rabbit from the 
experimental group was placed in the chamber, connecting the end of the intubation 
tube to the break valve {3}, fig. 2. 

 

 
 
Fig. 2. Animal placement in the chamber. Visible connection of the intubation tube to the break 
valve. 
 

Within the time of approximately one minute, the pressure in the chamber was 
increased to the intended overpressure value of ca. 202 kPa, corresponding to the 
hydrostatic pressure present at the depth of 20 m. After a one-minute stay in the 
conditions of hyperbaria, the intubation tube was closed with the break valve at the 
rabbit’s inhalation peak under an eye observation. Next, within another one minute the 
pressure in the chamber was decreased to reach the value of the atmospheric pressure, 
reconstructing the mechanism of a rapid emergence with a closed glottis. 
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W czasie około 1 min. Podwyższano ciśnienie w komorze do zadanej wartości 
nadciśnienia równej ok. 202 kP, co odpowiada ciśnieniu hydrostatycznemu panującemu 
na głębokości 20 m. Po jednominutowym pobycie zwierzęcia w warunkach hiperbarii 
powietrznej, pod kontrola wzroku zamykano rurkę intubacyjną na szczycie wdechu przy 
pomocy zaworu odcinającego. Następnie, w czasie 1 minuty obniżano ciśnienie  
w komorze do wartości ciśnienia atmosferycznego odtwarzając mechanizm 
gwałtownego wynurzania z zamknięta głośnią. Po dekompresji natychmiast udrażniano 
rurkę intubacyjną przez otwarcie zaworu odcinającego i wyjmowano zwierzę z komory. 
W jednym przypadku zgon zwierzęcia nastąpił jeszcze wewnątrz komory, w czasie 
dekompresji bezpośrednio po urazie. 

Dla badań wpływu leczenia rekompresją - dekompresją zatorów gazowych 
powstałych jako powikłanie PB, zwierzęta po wydobyciu z komory rozintubowywano  
i umieszczano na 30 minut w klatkach.  

Do leczenia zastosowano zmodyfikowaną zgodnie z założeniami innych autorów  
[3] dla potrzeb tej pracy powietrzną tabelę leczniczą Marynarki Wojennej [2,34]. 

Sprężanie do najgłębszej stacji - 8 m./min. 
Czas przejścia pomiędzy poszczególnymi przystankami - 5 min. 
Łączny czas pobytu na stacjach - 113 min. 
Całkowity czas rekompresji i dekompresji - 169 min. 
Tabele powietrzne są obecnie rzadziej stosowane, odkąd wprowadzono 

charakteryzujące się znacznie krótszym czasem leczenia tabele tlenowe [36,37]. Jednak 
ze względu na znane niekorzystne działanie hiperbarii tlenowej na drogi oddechowe, 
która sama mogłaby wpływać na wyniki doświadczenia i obraz morfologiczny, 
zastosowano tabelę powietrzną [6,16,19,33,34]. 

Po upływie 30 minut od zakończenia doświadczenia wywołującego PB królika 
ponownie umieszczano w komorze. Komorę zamykano i w czasie 6-u minut 
podwyższano w niej ciśnienie do wartości nadciśnienia odpowiadającej głębokości 50 m. 
czyli do 505 kPa. Przez 3 minuty utrzymywano w komorze takie nadciśnienie,  
a następnie w ciągu 5-u minut, zgodnie z tabelą, obniżano je do wartości 420 kPa. 
Analogicznie postępowano dla następnych stacji dekompresyjnych, aż do zakończenia 
leczenia, którego całkowity czas wynosił zawsze 169 minut. Podczas leczenia komorę 
wentylowano według standardów obowiązujących w komorach leczniczych dla ludzi  
[18] a o prawidłowości wentylacji świadczył brak zmian równowagi kwasowo – 
zasadowej u badanych zwierząt, co opisano w osobnej publikacji [27]. 

Zwierzęta grupy porównawczej poddawano tej samej procedurze, jak grupa 
doświadczalna, za wyjątkiem zamykania rurki intubacyjnej. 

Króliki uśmiercano dożylnym podaniem siarczanu magnezu natychmiast po 
wydobyciu z komory i wykonywano badanie pośmiertne. Podczas preparowania okolicy 
szyjnej, celem zapobieżenia zapadnięciu się płuc, w przeciętej pod krtanią tchawicy 
umieszczano pałeczkę ze sztucznego tworzywa, mocując ją poprzez założenie dwóch 
podwiązek wokół tchawicy. Przed otwarciem klatki piersiowej wykonywano próby 
wodne na obecność odmy opłucnowej, a następnie zatorów gazowych serca, osobno dla 
każdej komory.  

Podczas autopsji zwierząt każdorazowo i programowo poszukiwano 
wykładników morfologicznych charakterystycznych dla PB: 

a) odmy opłucnowej,  
b) odmy śródpiersiowej,  
c) rozerwań miąższu płucnego i opłucnej,  
d) pęcherzy podopłucnowych (tzw. rozedmy śródmiąższowej), 
e) podopłucnowych wylewów krwi,  
f) obecności krwi w tchawicy i dużych oskrzelach, 
g) zatoru gazowego serca. 
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After the decompression, patency of the intubation tube was immediately 
restored by opening the break valve, and the animal was removed from the chamber.  
In one case, an animal deceased while still inside the chamber, during the decompression 
immediately following the induced trauma. 

For the sake of the research on the treatment of arterial gas embolism as a PB 
complication with the course of recompression – decompression, the animals were 
deintubated outside the chamber and placed in cages for 30 minutes. 

The treatment was applied according to the Navy air treatment table [3] modified 
for the needs of this study in accordance with the assumptions made by other authors  
[2,34]. 

Compression to the deepest station - 8 m./min. 
Transition time between different stops - 5 min. 
Total stay time at the stations - 113 min. 
Total recompression and decompression time - 169 min. 
Currently, since the introduction of oxygen tables characterised by a much 

shorter treatment time [36,37], air tables are not applied quite as often. However, due to 
the known unfavourable impact of oxygen hyberbaria on the airways, which could itself 
affect the experiment results and the morphological picture, the authors decided to apply 
the said air table [6,16,19,33,34]. 

After the lapse of 30 minutes from the completion of the experiment inducing PB, 
rabbits were placed in the chamber for the second time. The chamber was closed, and 
within 6 minute the pressure inside it was increased to the overpressure value present at 
the depth of 50 m, i.e. 505 kPa. Such a pressure was maintained in the chamber for  
3 minutes, and then, according to the table, it was decreased within the next 5 minutes to 
420 kPa. An analogous procedure was applied for the successive decompression stations 
until the completion of the treatment, the total time of which each time amounted to 169 
minutes. In the course of the treatment, the chamber was ventilated according to the 
standards applied to treatment chambers for humans [18], with its correctness proved 
by a lack of changes in the acidic– alkaline balance in the examined animals, as described 
in a separate publication [27]. 
Animals from the comparative group were subjected to the same procedure as the 
experimental group, with an exclusion of the closure of the intubation tube. 

The rabbits were put to death with an intravenous injection of magnesium 
sulphate immediately after removing them from the chamber, which was followed by  
a post-mortem examination. During the dissection of the neck area, a plastic stick was 
placed in the trachea cut under the larynx by providing two ligatures around the trachea, 
in order to prevent lung collapse. Opening of the chest was preceded by water tests for 
the presence of pneumothorax and arterial gas embolism, separately for each chamber. 

The objective of each autopsy was to seek morphological exponents 
characteristics of PB: 

a) pneumothorax,  
b) pneumomediastinum,  
c) ruptures in the lung parenchyma and the pleura, 
d) subpleural sacs (the so-called interstitial emphysema), 
e) subpleural haemorrhages,  
f) presence of blood in the trachea and the large bronchi,  
g) gas embolism of the heart. 
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Płuca wypreparowane wraz z tchawicą i narządami śródpiersia, w tym z sercem 
pakiety tkankowe utrwalano w 10% roztworze zobojętnionej formaliny. Skrawki 
tkankowe (obejmujące przekrój całego płuca) sporządzono metodą parafinową, 
barwiono hematoksyliną i eozyną. Badania histologiczne płuc były prowadzone  
w sposób rutynowy. 

 
WYNIKI 
 
Wyniki badań makroskopowych zestawiono w tab. 1. 

Tabela 1.  
 

Zmiany makroskopowe stwierdzone w płucach królików. 
 

Zmiana makroskopowa 
Grupa P 

(7) 
Grupa D 

(19) 
Grupa L 

(10) 
Śmierć zwierzęcia w komorze 0 1 2* 

Obustronna odma opłucnowa 0 1 1 
Jednostronna odma opłucnowa 0 1 1 

Odma śródpiersiowa 0 1 1 
Pęcherze podopłucnowe (rozedma 

śródmiąższowa) 
1 7 0 

Rozerwanie powierzchni płuca  (opłucnej) 0 2 0 
Wybroczyny podopłucnowe 2 15 6 

Krwotok do tchawicy 0 1 3 
Zator gazowy serca lewego 0 2 0 

 
*  jeden zgon podczas dekompresji, jeden bezpośrednio po zakończeniu leczenia. 
 
Jak wynika z danych zawartych w tabeli, do najczęstszych zmian należały 

podopłucnowe wylewy krwi, a także rozedma śródmiąższowa. Pozostałe zmiany 
morfologiczne wystąpiły u mniejszej liczby zwierząt. Przyczyną zgonu królika w czasie 
dekompresji był zator gazowy lewej komory serca. 

Zwraca uwagę również fakt, że zmiany morfologiczne, choć nieliczne i w małym 
nasileniu, znajdowano także u królików grupy porównawczej. Ich obecność autorzy 
wiążą z opisanym we wstępie mechanizmem miejscowego PB. Badania mikroskopowe 
płuc ujawniły obrazy nadmiernie rozszerzonych pęcherzyków płucnych (ostre rozdęcie), 
przy jednoczesnej obecności niedodmy w strefie podopłucnowej. (rys.3). Ściany 
pęcherzyków płucnych były często rozerwane z towarzyszącymi wylewami krwi. 

Stwierdzono liczne ogniska rozedmy śródmiąższowej, najczęściej pod postacią 
odwarstwienia opłucnej (rys. 4) 

W bezpośrednim sąsiedztwie dużych naczyń (rys. 5) i dużych oskrzeli (rys. 6),  
a także w okolicach podopłucnowych (rys. 4), stwierdzono różnie rozległe krwinkotoki. 

W grupie zwierząt leczonych na szczególną uwagę zasługują zgony podczas 
leczenia i bezpośrednio po nim. Były to te same zwierzęta, u których podczas badania 
pośmiertnego stwierdzono odmę opłucnową. Najprawdopodobniej zastosowanie 
leczenia hiperbarycznego było przyczyna dopełnienia odmy i niewydolności 
oddechowej. Przypadki takie znane są z opisu przebiegu leczenia wypadków nurkowych 
a obecność odmy opłucnowej do czasu jej odbarczenia jest przeciwwskazaniem do 
leczenia hiperbarycznego [9].  
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The specimens of lungs with the trachea and mediastinum organs, including 
heart tissues, were fixed in the solution of 10% neutralized formalin. Tissue scraps 
(containing the section of the whole lung) were prepared with a paraffin method, and 
stained with haematoxylin and eosin. The histological examination of the lungs was 
carried out following the standard procedure. 

 
RESULTS 
 
The macroscopic examination results are collectively presented in tab. 1. 
 

Table 1. 
 

Macroscopic changes detected in the lungs of the rabbits. 
 

Macroscopic change 
Group C 

(7) 
Group E 

(19) 
Group T 

(10) 
Death of an animal in the chamber 0 1 2* 

Bilateral pneumothorax 0 1 1 
Unilateral pneumothorax 0 1 1 

Pneumomediastinum 0 1 1 
Subpleural sacs (interstitial emphysema) 1 7 0 

Rupture of the lung (pleura) 0 2 0 
Petechia in the subpleural area 2 15 6 
Haemorrhage into the trachea 0 1 3 

Gas embolism of the left heart ventricle 0 2 0 
 
*  one death during decompression, one immediately after treatment completion. 

 
As it results from the data included in the table, the most common changes 

included subpleural haemorrhages and interstitial emphysema. The remaining 
morphological changes occurred in a smaller number of animals. The reason for the 
death of a rabbit during decompression was gas embolism in the left ventricle of the 
heart. 

Another important fact is that the morphological changes, although sparse and of 
little intensification, were detected also in the rabbits from the comparative group. Their 
presence has been linked by the authors to local PB mechanism, already mentioned  
at the beginning of this paper. Microscopic lung examination showed images  
of excessively expanded pulmonary alveoli (acute emphysema) with a concurrent 
presence of atelectasis in the subpleural area (fig. 3). The walls of pulmonary alveoli 
were often torn, with accompanying haemorrhages. 

Numerous foci of interstitial emphysema were found, most commonly in the form 
of the pleura detachment (fig.  4). 

Erythrorrhagiae of different spread were found in the vicinity of large vessels 
(fig. 5) the large bronchi (fig.  6) and in the subpleural area (fig. 4). 

Particular attention should be paid to the animals which deceased in the course 
of the treatment or directly after its completion. Those were the animals in which 
pneumothorax was confirmed during the post-mortem examination. In all likelihood, the 
application of hyperbaric treatment completed pneumothorax and caused the 
respiratory failure. Such cases have been known from medical histories concerned with 
diving accidents, where the presence of pneumothorax constituted a contraindication  
for applying hyperbaric treatment until its decompression [3]. 
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W grupie leczonej nie stwierdzono przypadków zatorów gazowych serca a także 
występowania pęcherzy podopłucnowych. Należy to wiązać z pozytywnym wpływem 
leczenia hiperbarycznego.  

Pozostałe zmiany makroskopowe były analogiczne i występowały z podobną 
częstotliwością, jak w grupie doświadczalnej.  

 
Rys. 3. Ogniska rozdęcia pod opłucną i sąsiadująca niedodma. W głębszych warstwach 
miąższu wylewy wewnątrzpęcherzykowe. HE  50x. 

 

 
 

Rys. 4. Odwarstwienia opłucnej trzewnej i wylewy podopłucnowe HE  100x. 
 
 

 
 
 

Rys. 5. Wylewy wokół naczynia tętniczego. HE  200x. 
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In the treated group no cases of heart gas embolism or subpleural sacs were 
found. Such an outcome should be related to the positive effect of the hyperbaric 
treatment.  

The remaining macroscopic changes were analogous and occurred at a similar 
frequency to the experimental group. 

 

 
 

Fig. 3. Emphysema foci under the pleura and an adjacent atelectasis. Interalveolar 
haemorrhages in the deeper layers of the parenchyma.  HE  50x. 

 

 
 

Fig. 4. Detachment of viscelar pleura and subpleural haemorrhages.  HE  100x. 
 

 
 

Fig. 5. Haemorrhages around an arterial vessel.  HE  200x. 
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Rys. 6. Wylewy okołooskrzelowe. HE 100 x. 
 
Wyniki badań mikroskopowych zestawiono w tab. 2. 

 
Tabela 2. 

 
Zmiany mikroskopowe stwierdzone w płucach królików. 

 

Zmiana mikroskopowa 
Grupa P 

(7) 
Grupa D 

(19) 
Grupa L 

(10) 
Rozdęcie 4 14 7 

Rozedma śródmiąższowa 0 5 2 
Niedodma 3 9 5 

Krwinkotoki 0 9 8 
Zawały parakortykalne (podopłucnowe) 1 4 2 

Sąsiadujące zmiany rozdęciowo-
niedodmowe 

0 7 5 

 
OMÓWIENIE WYNIKÓW 
 
Zwykle do wystąpienia PB u człowieka wystarcza różnica ciśnień ponad 30 kPa.  

co odpowiada warunkom nurkowania na głębokość 3 m.  Z uwagi na większą elastyczność 
miąższu płuca królika w porównaniu z człowiekiem, oraz trudności  
w precyzyjnym określeniu fazy wdechu i wydechu u zwierzęcia, w naszym modelu 
zwiększono różnicę ciśnień do 202 kPa (2 atm.). Odpowiada to w przybliżeniu warunkom, 
jakie występują przy nurkowaniu na głębokości 20 m. 

Zastosowany przez nas model doświadczalny odtworzył warunki, w jakich 
dochodzi do PB u nurków. Dowodzą tego stwierdzane przez nas zmiany morfologiczne 
zarówno makro- jak i mikroskopowe w płucach zwierząt doświadczalnych. Wykładniki 
morfologiczne tych zmian są analogiczne do stwierdzanych u ludzi zmarłych  
w następstwie PB [4,5,17,20,39]. U królików najczęściej występowały wybroczyny krwi 
głównie w okolicy podopłucnowej a także w okolicy większych naczyń i oskrzeli, oraz do 
światła pęcherzyków płucnych. U pojedynczych zwierząt stwierdzano zatory gazowe 
lewej komory serca, odmę opłucnową, krwotok do tchawicy oraz płasko-wyniosłe 
odwarstwienia opłucnej. Obecne były także pęcherze podobne do pęcherzy rozedmowych 
w patologii ludzkiej, chociaż mechanizm ich powstania jest odmienny. Zwiększone 
upowietrznienie płuc (rozdęcie) występujące w PB, doprowadza do pękania przegród 
międzypęcherzykowych, a dalej do tworzenia pęcherzy.  
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Fig. 6. Supleural haemorrhages. HE  100x. 
 
 

The results of microscopic examination were presented in tab. 2. 
 

Table 2.  
 

Microscopic changes found in the lungs of the rabbits. 
 

Microscopic change 
Group C 

(7) 
Group E 

(19) 
Group T 

(10) 
Emphesyma 4 14 7 

Interstitial emphysema 0 5 2 
Ateleclasis 3 9 5 

Erythrorrhagiae 0 9 8 
Paracortical infarctions (subpleural) 1 4 2 

Adjacent emphysemic-ateleclasic changes 0 7 5 
 

DISCUSSION OF RESULTS 
 
Usually, it is enough to induce PB in humans with a pressure difference of over 30 

kPa, which corresponds to the diving conditions at the depth of 3 m. Due to a higher 
elasticity of a rabbit’s pulmonary parenchyma as compared with the human lungs, and the 
difficulty to accurately determine the inhalation and aspiration phase in an animal, the 
pressure difference in our model was increased to 202 kPa (2 atm.). This approximately 
corresponds to the diving conditions at the depth of 20 m. 

The applied experimental model reconstructed the conditions leading to the 
occurrence of PB in divers, as it was proven by the detected morphological changes, both 
macro- and microscopic, in the lungs of the experimental animals. The morphological 
exponents of those changes were analogous to those found in humans deceased as a result 
of PB [4,5,17,20,39]. The characteristic changes in rabbits involved ecchymosis focused 
mainly in the subpleural area as well as in the areas surrounding larger vessels and the 
bronchi, and into the lumen of pulmonary alveoli. In single cases the observed changes 
involved gas embolism of the left ventricle of the heart, pneumothorax, haemorrhage into 
the trachea and a flat-protruding detachment of the pleura. There were also air-filled sacs 
similar to pneumothorax sacs found in human pathology, although the mechanism 
causing their occurrence was different. An increased inflation of the lungs (emphysema) 
occurring in PB, leads to the bursting of interalveolar walls, and next to the creation of air-
filled sacs.  
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W przeciwieństwie do klasycznych pęcherzy rozedmowych, nie stwierdza się  
w nich zaburzeń histoarchitektoniki.  

Adekwatność i powtarzalność opisanego modelu doświadczalnego pozwoliła na 
wykorzystanie go w dalszych badaniach. Przy jego użyciu prowadzone były badania 
makroskopowych i mikroskopowych wykładników morfologicznych PB [12,32], badania 
ilościowe i półilościowe [29] natężenia zmian morfologicznych w płucach po przebytym 
PB, wpływu leczenia hiperbarycznego na obserwowane zmiany morfologiczne [28,30],  
a także, wspomniane wcześniej badania zmian w równowadze kwasowo – zasadowej  
[27]. Badano także wpływ leczenia rekompresją – dekompresją leczniczą na nasilenie 
zmian morfologicznych. 

Osobną grupę prowadzonych badań stanowiły te dotyczące następstw przebycia 
jednokrotnego PB. Wykonano badania zmian makroskopowych i mikroskopowych, 
jakościowe i ilościowe, zachodzących w płucach [28 ] i mięśniu sercowym [10,25,26].  

Uzyskane wyniki, odpowiadające w pełni zmianom opisywanym u ludzi, pozwalają 
na wysnucie następujących wniosków:  
 

WNIOSKI 
 

1. Zastosowany model doświadczalny pozwala na uzyskanie powtarzalnych zmian 
morfologicznych w płucach, tych samych, które obserwowane są u ludzi z urazem 
ciśnieniowym płuc. 

2. Opracowany model doświadczalny sprawdził się w badaniach doświadczalnych 
nad ostrymi i przewlekłymi skutkami urazu ciśnieniowego płuc. 

3. Na przedstawionym modelu doświadczalnym można ocenić dynamikę zmian  
w miąższu płucnym po zastosowaniu leczenia dekompresją – dekompresją leczniczą. 
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Contrary to classical emphysemic sacs, these were not characterised by any 
changes in their histoarchitecture. 

The adequacy and repeatability of the described experimental model allowed its 
application for further research. It was used in examining macroscopic and microscopic 
morphological exponents of PB [12,32], conducting quantitative and semi-quantitative 
evaluation [29] of the intensification of morphological changes in the lungs resulting from 
PB, assessing the effect of the hyperbaric treatment on the observed morphological 
changes [28,30], as well as the already mentioned research on the changes in the acidic-
alkaline balance [27]. Also, the impact of a recompression – decompression treatment on 
the intensification of morphological changes was examined. 

A separate research was devoted to the results of a single case of PB. The research 
involved examining macroscopic and microscopic changes, occurring in the lungs [28] and 
the heart muscle [ 10,25,26 ] with their qualitative and quantitative evaluation. 

The obtained results, fully corresponding to the changes described in humans, 
allow drawing the following conclusions: 

CONCLUSIONS 

1. The applied experimental model allows obtaining repetitive morphological
changes in the lungs, corresponding to those observed in people with pulmonary
barotrauma.

2. The experimental model proved correct in experimental studies on acute and
chronic side effects of pulmonary barotrauma.

3. The discussed experimental model allows evaluating the dynamics of changes in
pulmonary parenchyma after the application of a decompression treatment.

Research financed from an academic grant KBN/NCN No. NN 404 109 739 
Badania finansowane z grantu nr. KBN/NCN No. NN 404 109 739
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Çíà÷åíèåÇíà÷åíèåÇíà÷åíèåÇíà÷åíèå    ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìîäåëèýêñïåðèìåíòàëüíîé ìîäåëèýêñïåðèìåíòàëüíîé ìîäåëèýêñïåðèìåíòàëüíîé ìîäåëè    

áàðîòðàâìûáàðîòðàâìûáàðîòðàâìûáàðîòðàâìûëëëëåãêèõãêèõãêèõãêèõ    â â â â èññëåäîâàíèèèññëåäîâàíèèèññëåäîâàíèèèññëåäîâàíèè    íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ 

ïðè ïîäâîäíûõ ïîãðóæåíèÿõïðè ïîäâîäíûõ ïîãðóæåíèÿõïðè ïîäâîäíûõ ïîãðóæåíèÿõïðè ïîäâîäíûõ ïîãðóæåíèÿõ    

Баротравма легких (PB ) и Артериальная газовая эмболия (AGE),  находятся 

возле болезни давления (декомпрессии), главной причины смертельных несчастных 

случаев при погружении. Частые случаи травмы с тяжелым ходем клиническим, при 

подъеме без  технических ошибок, особенно для  мелких погружений, связаны или с 

пневмотораксом или с газовой эмболией сосудов мозга и являются серьезной угрозой 

для здоровья и жизни дайверов.  

В доступной литературе научно-исследовательские работы по баротравме 

лёгких, основанные на экспериментальной модели животных, встречаются 

редко.Анализа методики исследования не позволила убедиться, что они точно 

отражают ход несчастных случаев при подводных погружениях. Это побудило нас 

к разработке оригинальной экспериментальной модели этой травмы. 

Мы провели исследование на кроликах. Животные были под наркозом, 

а затем были интубированы таким образом, что поток дыхательной смеси 

происходил только при свете эндотрахеальной трубки, независимо от давления 

окружающей среды. Животных помещали в барокамере для животных в атмосфере 

сжатого воздуха до давления 3 кПа, а затем был воссоздан несчастный случай 

ныряния; неконтролируемый подъем с закрытой голосовой  щелью через не 

разблокирование  эндотрахеальной трубки и быстрой (в течение 1 минуты) 

декомпрессии атмосферного давления. 

Посмертное гистологическое обследование показало, что у всех подопытных 

животных, морфологические маркеры как микроскопические так 

и макроскопические, идентичны тем, которые содержатся в организме 

человека,которые поддались баротравме легких. 

На основе разработанной модели выполнены исследования хода осложнений 

и последствий баротравмы легких (PB), которые полностью подтвердили его 

полезность. 

Ключевые слова: легочная баротравма, экспериментальная модель. 
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PPPPLANOWANIE SPECJALANOWANIE SPECJALANOWANIE SPECJALANOWANIE SPECJALNYCH OPERACJI BOJOWLNYCH OPERACJI BOJOWLNYCH OPERACJI BOJOWLNYCH OPERACJI BOJOWYCH Z WYKORZYSTANIEMYCH Z WYKORZYSTANIEMYCH Z WYKORZYSTANIEMYCH Z WYKORZYSTANIEM

APARATU NURKOWEGO TYAPARATU NURKOWEGO TYAPARATU NURKOWEGO TYAPARATU NURKOWEGO TYPU PU PU PU AMPHORAAMPHORAAMPHORAAMPHORA 

Artykuł jest drugim z serii zawierających wyniki badań przeprowadzonych 

w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni a finansowanych ze środków na naukę w latach 

2009 − 2011 w ramach projektu rozwojowego Nr O R00 0001 08 p.t.: Projektowanie de-

kompresji w misjach bojowych. Pierwszy zawierał wyniki badań nad możliwościami doboru 

dekompresji dla aparatu nurkowego typu ��� � ���	��	
�	���
	. W treści obecnego

zawarto wyniki badań nad możliwościami prowadzenia ekspozycji nitroksowo− tlenowych 

dla aparatu nurkowego typu �� � ���/�� � ���		�����		���
	, lecz znajdują się

w nim odwołania do teorii, które zostały opublikowane w części pierwszej. 

Słowa kluczowe: dekompresja, aparat nurkowy typu Amphora. 

PPPPLANNING SPECIAL COMBLANNING SPECIAL COMBLANNING SPECIAL COMBLANNING SPECIAL COMBAT OPERATIONSAT OPERATIONSAT OPERATIONSAT OPERATIONS     

WITH THE USE OF THE WITH THE USE OF THE WITH THE USE OF THE WITH THE USE OF THE AMPHORAAMPHORAAMPHORAAMPHORA    REBREATHERREBREATHERREBREATHERREBREATHER 

This article is second in a series of articles containing the results of studies conduct-

ed in the Naval Academy of Gdynia and financed from educational funds in the years 2009 - 

2011 within a developmental research project No. O R00 0001 08 titled: Designing decom-

pression in combat missions. The first article included the results of research into the possi-

bilities of selecting decompression for ��� � ���	��	
�	���
	. This paper contains the

results of a current research on the possibilities of conducting nitrox-oxygen exposures for �� � ���/�� � ���		�����		���
	, however it also includes references to the theo-

ries that have been published in the first article. 

Key words: decompression, diving apparatus Amphora. 
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Ïëàíèðîâàíèå ñïåöèàëüíûõ áîåâûõ äåéñòâèé Ïëàíèðîâàíèå ñïåöèàëüíûõ áîåâûõ äåéñòâèé Ïëàíèðîâàíèå ñïåöèàëüíûõ áîåâûõ äåéñòâèé Ïëàíèðîâàíèå ñïåöèàëüíûõ áîåâûõ äåéñòâèé 

ñ èñïîëüçîâàíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì àïïàðàòààïïàðàòààïïàðàòààïïàðàòà    äëÿ ïîãðóæåíèÿ äëÿ ïîãðóæåíèÿ äëÿ ïîãðóæåíèÿ äëÿ ïîãðóæåíèÿ òèïà òèïà òèïà òèïà 

ÀÌÔÎÐÀÀÌÔÎÐÀÀÌÔÎÐÀÀÌÔÎÐÀ    

Эта статья является второй из серии, содержащей результаты 

исследований, проведенных в Военно-Морской Академии в Гдыне 

и финансируемой  из ресурсов науки в период  2009-2011 годы  как развитие научно-

исследовательский проект № O R00 0001 08, пт. Проектирование декомпрессии при 

выполнении боевых задач.  

Первая статья включала в себя результаты испытаний возможности 

выбора  декомпрессии для аппарата типа ��� � ���	��	
�	���
	.В основной

части настоящей статьи содержатся результаты современных исследований 

о возможностях воздействия кислородно-азотней смеси для аппарата типа �� � ���/�� � ���		�����		���
	 , но есть ссылки на теории, которые были

опубликованы в первой части. 

Ключевые слова: декомпрессия, Комплект специального водолазного снаряжения 

(СВС) "Амфора". 
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SYTUACJA PROBLEMOWA 
 
Punktem wyjścia do podjęcia prac była potrzeba rozpoczęcia eksploatacji nowe-

go aparatu nurkowego typu �� � ���/�� � ���		�����		���
	 1 zakupionego 
przez Dowództwo Wojsk Specjalnych. Wymusiło to konieczność przeprowadzenia  
odpowiednich badań celem opracowania adekwatnej technologii nurkowania do podję-
cia planowanych zadań. 

Badania i szkolenia prowadzone były w ramach posiadanego zezwolenia Komisji 
Bioetycznej Wojskowego Instytutu Medycznego. 

Program badań skupił się na dwóch obszarach. Pierwszym było wprowadzenie 
metody nurkowań tlenowych typu przejścia z możliwością wykonania jednej wycieczki 
oraz sprawdzenie możliwości wykonania drugiej wycieczki kończącej proces nurkowa-
nia. W tej konfiguracji aparat działał, jako niezależny aparat  o zamkniętym obiegu tlenu, 
jako czynnika oddechowego �� � ���		�����			���
	. Podstawowym problemem 
oprócz sprawdzenia zagrożenia podczas wycieczek było wypracowanie wytycznych, co 
do zasad przepłukiowania przestrzeni oddechowej. 

Drugim rozpracowywanym scenariuszem wykorzystania aparatu nurkowego �� � ���/�� � ���		�����		���
	 było opracowanie możliwości ucieczki nitrok-
sowej po początkowej fazie transferu przy wykorzystaniu aparatu w konfiguracji nieza-
leżnego aparatu o zamkniętym obiegu tlenu, jako czynnika oddechowego �� ����		�����		���
	. W fazie ucieczki na większą głębokość przełączano aparat na 
zasilanie nitroksem w półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego �� � 	���		�����		���
	. Podstawowym zadaniem badawczym było ustalenie mak-
symalnego czasu nurkowania przy wykorzystaniu nitroksu z wymaganą jedynie dekom-
presją zerową po pobycie na maksymalnej założonej głębokości wycieczki. Przy jego 
ustalaniu należało uwzględnić wpływ wstępnej preoksygenacji2 organizmu nurka tle-
nem. 

 
OBIEKT BADAŃ 

 
Pokazany na rys. 1 aparat nurkowy produkcji francuskiej typu 	�����	 jest 

kontynuacją rozwoju aparatów dwusystemowych typu ��� ����. 
Niezależny aparat nurkowy ���
	 typu 	�����	 może pracować w dwóch 

konfiguracjach: w zamkniętym obiegu tlenu, jako czynnika oddechowego �� ���� ���
	 oraz w półzamknietym obiegu nitroksu �� � ��� ���
	. Tryby pracy 
można zmieniać za pomocą przełącznika 15 podczas procesu nurkowania – rys. 2. 
 

OBIEG CZYNNIKA ODDECHOWEGO 
 

Prawidłowy obieg czynnika oddechowego utrzymywany jest przez zawory kie-
runkowe urządzenia ustnikowego 9 − rys. 2. Podczas wydechu zawór wydechowy urzą-
dzenia ustnikowego 9, otwiera się i wydychany czynnik gazowy, poprzez ustnik, wąż 
wydechowy, przechodzi przez pochłaniacz ��� 8 do miecha oddechowego 6.  

 

                                                 
1Semi-closed Circuit Rebreather/Closed Circuit Rebreather AMPHORA Self-Contained Underwa-
ter Breathing Apparatus, 
2płukania organizmu tlenem ‒ w normalnych warunkach rozpuszczony w tkankach azot pozosta-
je w równowadze z powietrzem atmosferycznym, lecz podczas wstępnej fazy nurkowania tleno-
wego jest on wypłukiwany z tkanek powodując zwłokę w rozpuszczaniu się azotu w tkankach 
podczas fazy nurkowania nitroksowego, której uwzględnienie umożliwia nieznaczne skrócenie 
procesu dekompresji bez wzrostu zagrożenia chorobą ciśnieniową, 
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PROBLEM SITUATION 
 
The starting point for undertaking the said works lay in the necessity of introduc-

ing for use a new diving apparatus ����/�� � ���		�����		���
	.1 purchased by 
Special Forces Command, which imposed carrying out appropriate research in order to 
work out an adequate diving technology for the intended tasks. 

The research and training was conducted within the permit granted to the  
Bioethics Committee of the Military Medical Institute. 

The research programme focused on two main fields. The first involved the im-
plementation of the transit oxygen diving method with the possibility of performing one 
excursion – combined with an examination of the possibility of performing a second  
excursion ending the diving process. Within such a configuration the apparatus func-
tioned as a self-contained closed-circuit rebreather, with the 
o�� � ���		�����		���
	 breathing mixture. The primary problem, apart from 
checking the risks occuring during excursions, rested in working out guidelines con-
cerned with flushing of the breathing space. 

The second scenario for the use of �� � ���/�� � ���		�����		���
	 was 
based on working out the possibility of a diver using a nitrox mix to make his escape  
at greater depth, following an initial transit phase with the use of a rebreather in the con-
figuration of a self-contained closed-circuit breathing apparatus, with the breathing mix 
o�� � ���		�����		���
	. In the escape phase to a greater depth, the rebreather 
was switched into nitrox supply in a semi-closed circuit of the breathing mixture �� � 	���		�����		���
	. The primary research task consisted of determining max-
imum diving time with the use of nitrox with the sole requirement of performing  
a zero decompression dive after a stay at the maximum intended depth. In its determina-
tion it was necessary to take into account the impact of initial pre-oxygenation2  
on a diver’s physiology. 

 
OBJECTS OF RESEARCH 

 
A French production AMPHORA rebreather shown in fig. 1 is a continuation  

in the development of two-system Oxy – Mix apparatuses. 
A self-contained 	�����	 ���
	 can operate within two configurations: with 

a closed oxygen circulation, with the breathing mix �� � ��� ���
	 and with a semi-
closed nitrox �� � ��� ���
	 circulation. Working modes may be changed with the use 
of switch 15 during the diving process – fig. 2. 
 

BREATHING MIXTURE CIRCULATION 
 

The correct circulation of the breathing mixture is maintained by directional 
valves located in the mouthpiece 9 − fig. 2. During the expiration phase, the exhaust valve 
of mouthpiece 9 opens and the breathing mixture exhaled through the mouthpiece and 
into the exhalation hose before passing  through the	��� scrubber 8 and into the breath-
ing bag 6. 
                                                 
1Semi-closed Circuit Rebreather/Closed Circuit Rebreather AMPHORA Self-Contained Underwa-
ter Breathing Apparatus, 
2Flushing the diver’s body tissues with oxygen ‒ in normal conditions the nitrogen dissolved  
in tissues remains in balance with atmospheric air, however in the initial phase of oxygen diving  
it is washed out from tissues causing a delay in the dissolution of nitrogen in tissues in the nitrox 
diving phase, which, when taken into account, allows for a slight shortening of the decompression 
process without increasing the risk of decompression sickeness, 
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Przy ustawieniu przełącznika 15 na zasilanie tlenem, tak jak to zaznaczono  
na rys. 2, powstające podciśnienie podczas fazy wdechu wymusza dozowanie tlenu przez 
reduktor �� �stopnia 10. Stałe nadciśnienie tlenu na �� �stopniu redukcji zapewnia re-
duktor 4, uwzględniający wartość ciśnienia zewnętrznego. Uzupełniony w tlen czynnik 
oddechowy zasysany jest przez wąż wdechowy, zawór wdechowy i ustnik urządzenia 
ustnikowego 9 do płuc nurka. 

 

  
 

Rys.1. Aparat nurkowy produkcji francuskiej �� � ���/�� � ���		�����		���
	 A. 
 

 
 

Rys. 2. Zasada działania dwusystemowego aparatu nurkowego.  �� � ���/��� � ���		�����		���
	. 
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With switch 15 switched at oxygen supply, as shown in fig. 2, the negative pres-
sure produced in the inspiration phase imposes oxygen dosage through the second stage  
regulator valve 10. Constant oxygen hypertension on second degree reduction is ensured 
by regulator valve 4, accounting for the value of external pressure. The breathing mix-
ture supplemented with oxygen is sucked in through the inhalation hose and travels via 
the inlet valve and mouthpiece 9 to the diver’s lungs. 
 

    
 

Fig.1. A French production rebreather - �� � ���/�� � ���		�����		���
	 A. 
 

 
 

Fig. 2. Principle of operation of a two-system rebreather. �� � ���/��� � ���		�����		���
	. 
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1. butla tenowa 9. urządzenie ustnikowe
2. zawór odcinający 10. reduktor �� �stopnia
3. złącze butlowe 11. zwężka
4. reduktor tlenowy 12. zawór dodwczy
5. manometr 13. butla nitroksowa
6. miech oddechowy 14. reduktor stałociśnieniowy
7. zawór nadmiarowy 15 przełącznik 
8 pochłaniacz ���

Przy zamkniętym obiegu tlenu, jako czynnika oddechowego zawór nadmiarowy 
7, upuszczający nadmiar czynnika oddechowego do środowiska wodnego, pracuje tylko 
w fazie wynurzania wyrzucając nadmiar rozszerzającego się czynnika oddechowego 
wraz ze zmniejszaniem się ciśnienia środowiska3. Do wstępnego napełnienia systemu 
oddechowego, uzupełniania czynnika oddechowego podczas zanurzania i płukania prze-
strzeni oddechowej służy zawór dodawczy 12. 

Przy ustawieniu przełącznika rodzaju zasilania 15, odwrotnie niż to zaznaczono 
na rys. 2, przestrzeń oddechowa aparatu zasilana jest nitroksem. Wydychany, zregene-
rowany czynnik oddechowy miesza się z świeżym nitroksem dozowanym przez dysze 
dozującą 11 działającą w swym przepływie nadkrytycznym zapewnianym przez reduk-
tor o stałej wartości ciśnienia zredukowanego 14 (Kłos R., 2000). Dozowanie systemu 
stało‒dozującego jest większe niż zapotrzebowanie stąd zawór nadmiarowy 7 cyklicz-
nie4 upuszcza nadmiar czynnika oddechowego do środowiska wodnego. 

Częściowe wykorzystanie zregenerowanego czynnika oddechowego wpływa na 
jego oszczędniejsze wykorzystywanie, lecz powoduje problemy związane z ustaleniem 
składu czynnika wdychanego przez nurka. Powoduje to problemy z ustaleniem bez-
piecznej i efektywnej dekompresji. Stąd istnieje zależność funkcyjna składu wdychanego 
czynnika oddechowego zależnie od zakresu głębokości, dozowania i obciążenia pracą 
nurka. Przy planowaniu nurkowania należy dobrać odpowiedni nitroks �� oraz dyszę 
dozującą zależnie od planowanej maksymalnej głębokości zanurzenia –tab. 1. Raz wyko-
nany wybór nie może być zmieniony podczas procesu nurkowania, gdyż aparat nie po-
siada przełącznika dysz oraz dodatkowych butli z różnymi rodzajami nitroksów5. 

Przy wybraniu przełącznikiem 15 zasilania �� zgodnie z zaleceniami producenta 
opory reduktora drugiego stopnia 10 powinny być ustawione na maksymalną wartość 
praktycznie blokując jego pracę. Pojawiające się niedobory czynnika oddechowego pod-
czas zanurzania należy uzupełniać zaworem dodawczym 12. Można jednak nie blokować 
pracy reduktora �� �stopnia licząc się jednak z możliwym większym zużyciem ��, co 
przy braku urządzenia odcinającego rezerwowy zapas premiksu6 stwarza zagrożenie dla 
nieuważnego nurka.

3jeśli będzie otwarty, 
4zgodnie z rytmem oddechowym, 
5wymienne dysze są montowane do aparatu przed podjęciem nurkowania a dla wybranej dyszy 
należy dołączyć butlę ze sprawdzonym, prawidłowo dobranym składem nitroksu, 
6premiks to mieszanina dwóch lub większej liczby składników zestandaryzowana przed użyciem 
‒ tutaj określenia tego użyto w celu podkreślenia, że wykorzystywany do zasilania aparatu nur-
kowego nitroks musi być wcześniej przygotowany, zestandaryzowany, wysezonowany, poddany 
badaniom certyfikacyjnym a przed użyciem eksploatacyjnie sprawdzony, 
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1. oxygen cylinder 9. Mouthpiece
2. break valve 10. ����� � degree regulator
3. coupling 11. Reducer
4. oxygen regulator 12. inlet valve
5. manometer 13. nitrox cylinder
6. breathing bag 14. constant pressure regulator
7. relief valve 15. Switch
8. ��� scrubber

With closed circulation of oxygen as the breathing mixture, the relief valve 7, re-
leasing excess breathing mixture to ambient water, operates only during the diver’s as-
cent, throwing out the excess breathing mixture along with the gradual decrease of ex-
ternal pressure.3 Pre-filling of the breathing system, supplementation of the breathing 
mixture during the diver’s descent and flushing of the breathing space is triggered by the 
inlet valve 12. 

When we place switch 15 in the opposite position to the one indicated in fig. 2, 
the breathing space of the apparatus will switch to nitrox. The exhaled regenerated 
breathing mixture is then mixed with fresh nitrox supplied by the dosing nozzle 11 
working within its supercritical flow ensured by the regulator 14 with a constant value 
of reduced pressure (Kłos R., 2000). Dosage provided by a constant-dosing system ex-
ceeds the demand, and so the pressure relief valve 7 cyclically4 releases excess breathing 
mixture into aquatic environment. 

Partial exploitation of regenerated breathing mixture results in its saving, how-
ever, it also leads to problems concerned with determining composition of the breathing 
mix inhaled by the diver: making it difficult to determine safe and effective decompres-
sion. Hence, there is a functional relationship between the composition of inhaled 
breathing mixture and the depth, dosage and the diver’s work rate. When planning dives 
it is necessary to select an appropriate nitrox �� and dosing nozzle depending on the 
maximum intended depth – table 1. Once the choice is made it cannot be changed in the 
diving process since the rebreather is not equipped with a nozzle switch nor additional 
cylinders with different types of nitrox.5 

According to the manufacturer’s recommendations, when selecting �� supply 
with the use of switch 15, the resistance of the second-stage regulator 10 should be set at 
the maximum value, a setting which practically blocks it. Possible shortages in the 
breathing mixture during immersion should be supplemented with the inlet valve 12. 
It is possible not to block the work of the second-stage regulator, however, this would 
imply a possible increase in the use of ��, which, with the lack of a device for shutting off 
premix reserves6, could pose a threat to a diver.

3 if it is open, 
4 according to breathing rhythm, 
5 Removable nozzles are installed on the rebreather before the dive, and each selected nozzle 
requires a cylinder with a double checked, properly adjusted nitrox comoposition, 
6 Premix is a mixture of two or more ingredients, standardised before use – the term was used 
here to emphasise that the nitrox used in the rebreather must be predetermined, standardised, 
seasoned, certified and practically tested before use, 
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Tabela 1. 

Skład nitroksów i powiązane z ich wyborem dozowania dla aparatu �� � ���		�����		���
	. 

NITROX 
Dozowanie � !" Teoretyczny czas 

ochronnego działania† #0,5	��' ∙ ���)* 
[��' ∙ ���)*] [����] [���] 60%-��/�� 5,5 18 66(50) 50%-��/�� 7,2 24 51(38) 40%-��/�� 10,5 32 36(27) 

†obliczono przyjmując pojemność butli / 0 2,0	��' oraz ciśnienie 
robocze 2 0 20	��3; w nawiasie podano teoretyczny czas 
ochronnego działania przy odliczeniu 5	��a awaryjnego zapasu 
ciśnienia rezerwy �� 

WENTYLACJA 

W zasilanych premiksem aparatach o półzamkniętym obiegu czynnika oddecho-
wego występuje relatywny spadek wartości stężenia tlenu we wdychanym czynniku od-
dechowym, w stosunku do zawartości tlenu w premiksie zgromadzonym w butlach zasi-
lających. Dzieje się tak, ponieważ częściowo wykorzystany czynnik oddechowy miesza 
się w worku oddechowym z dozowanym do niego premiksem.  

Dla czasu dążącego do nieskończoności osiągany jest stan stacjonarny w wenty-
lacji przestrzeni oddechowej aparatu nurkowego: lim7→∞ �9:; 0 <=∙>? @A?>? @A? 	 , przy czym �9: 0 0; 0 �B (Kłos R., 2000). W piśmiennictwie podawana jako model dynamicznego
stanu równowagi gazowej przy założeniu doskonałej mieszalności wynikający z bilansu 
masy tlenu i czynnika oddechowego w worku oddechowym (Haux G., 1982; Williams S., 
1975). 

STABILIZACJA 

Stabilizacja i homogenizacja składu czynnika oddechowego jest pochodną wenty-
lacji i ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa, efektywności i ekonomiczności nurkowa-
nia ale, przede wszystkim, ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa dekompresji. 
Zagadnienia te odgrywają także ważną rolę w fazie projektowania aparatu. Przykładową, 
teoretyczną zawartość tlenu �9:; we wdychanym przez nurka czynniku oddechowym 
w jednoworkowej wersji aparatu o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego 
w funkcji czasu : i strumienia zużywanego tlenu C? , pokazano na rys.37.  

PŁUKANIE 

Zawartość tlenu we wdychanym czynniku oddechowym dla konfiguracji �� � ���		�����		���
	 można podnieść płucząc przestrzeń oddechową premik-
sem przy wykorzystaniu zaworu dodawczego 12 – rys. 1. Technika wykonywania tego 
zabiegu wygląda następująco: 

7obliczenia wykonano dla �� � ���		�����		���
	, lecz noszą one znamiona ogólności, 
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Table 1. 

 
Nitrox compositions and the related dosage for �� � ���		�����		���
	. 

 

NITROX 
Dosage � !" 

Theoretical time of 
protected work† #0.5	��' ∙ ���)* 

[��' ∙ ���)*] [����] [���] 60%-��/�� 5.5 18 66(50) 50%-��/�� 7.2 24 51(38) 40%-��/�� 10.5 32 36(27) 
†calculated for cylinder capacity of / 0 2.0	��' and working pres-

sure of 2 0 20	��3; values in parentheses present theoretical 
time of protective action with deducted 5	��a of emergency 
pressure reserve of Nx reserves 

 
FLUSHING 

 
In semi-closed circuit apparatuses there is a relative decline of oxygen content  

in the inhaled breathing mixture in relation to the premix in the cylinders; this is due  
to mixing of the partially used breathing mixture with premix in the breathing bag. 

With the aim of reaching infinite working time stationary state is invoked in the 
flushing of the rebreather’s breathing space: lim7→E �9:; 0 <=∙>? @A?>? @A? 	 , with �9: 0 0; 0 �B 
(Kłos R., 2000). In literature it is referred to as a model of dynamic gas balance with the 
assumption of excellent mixability resulting from the balance of oxygen and breathing 
mixture mass in the breathing bag (Haux G., 1982; Williams S., 1975). 
 

STABILIZATION RATE 
 

Stabilization and homogenization of the composition of the breathing mixture  
is a ventilation derivative that is of vital importance for the safety, effectiveness and 
economy of diving, and, above all, it is crucial for the safety of decompression. These is-
sues also play a significant role in the designing of a rebreather. An exemplary, theoreti-
cal oxygen content �9:; in the breathing mixture inhaled by a diver in a one-bag version 
of a semi-closed circuit apparatus in a function of time : and the oxygen consumption C? , 
has been presented in fig. 3.7 
 

FLUSHING 
 

Oxygen content in the breathing mixture in the configuration �� � ���		�����		���
	 may be increased with premix flushing of the breathing 
space with the use of the inlet valve 12 – fig. 1. This procedure should be carried out in 
the following way: 

 
 
 

                                                 
7 Calculations were done for �� � ���		�����		���
	, however they seem to be quite gen-
eral, 



Nr 1 (38) 2012 rok 
 

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 
39 

- nurek wyciąga poprzez ustnik możliwie całą zawartość czynnika oddechowego  
z przestrzeni oddechowej i wydycha go8 na zewnątrz, 
- za pomocą zaworu dodawczego wypełnia całą przestrzeń oddechową świeżym czyn-
nikiem oddechowym, 
- jeśli stosuje się płukanie kilkakrotne to powtarza się powyższe czynności. 

 
Podczas płukania9 przestrzeni oddechowej nurek przez cały czas trzyma ustnik  

w ustach lub może go zaślepić przed napełnieniem przestrzeni oddechowej. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, że stabilizacja składu czynnika oddechowego w przestrzeni odde-
chowej zależy od procesu dynamicznego mieszania się zregenerowanego czynnika odde-
chowego ze świeżym premiksem. Przepłukiwanie przestrzeni oddechowej premiksem 
nie gwarantuje, że równowaga ta nastąpi natychmiast. Spowoduje jednak to, że zawar-
tość tlenu w worku oddechowym będzie bardziej zbliżona do wartości stabilnej, wystę-
pującej gdy nurek nie jest obciążony pracą.  

Teoretyczna zawartość tlenu w czynniku oddechowym w funkcji czasu dla apara-
tu �� � ���		�����		���
	, po wykonaniu i przy nie wykonaniu wstępnego płuka-
nia przestrzeni oddechowej pokazano na rys. 4. Przy obliczeniach założono, że 25% 
przestrzeni oddechowej nie jest wymieniana na premiks.  

 

 
 
Rys. 3. Przykładowy, teoretyczny proces stabilizacji zawartości tlenu � w cyrkulującym czynni-
ku oddechowym w funkcji czasu : i strumienia zużywanego tlenu C?  podczas oddychania na 
powierzchni 2 0 2B i na głębokości 30	���� ⇒ 2 0 4 ∙ 2B dla aparatu �� � ���			�����		���
	.  
 
 
 
 

                                                 
8np. nosem, 
9napełniania, 
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- diver sucks in the entire, if possible, breathing mixture from the breathing space 
through the mouthpiece, and blows it out8 into the aquatic environment, 
- diver fills the entire breathing space with fresh breathing mixture with the use of the 
inlet valve, 
- in the case when flushing is repeated several times, the diver repeats the above actions. 
 

During the flushing9 of the breathing space the mouthpiece remains in the diver’s 
mouth at all times, or it is plugged before filling of the breathing space. It is important to 
understand that stabilization of the breathing mixture in the breathing space depends on 
the dynamic process consisting in mixing regenerated breathing mixture with a fresh 
premix. Premix flushing of the breathing space does not guarantee reaching immediate 
balance, however, when the diver is not overloaded with work, it results in the oxygen 
content in the breathing bag being closer to a stable value. 

Theoretical oxygen content in the breathing mixture in a function of time for �� � ���		�����		���
	, after and without pre-flushing of the breathing space has 
been shown in fig. 4. In calculations it was assumed that 25% of the breathing space is 
not replaced with premix. 

 

 
 
Fig. 3. An exemplary theoretical stabilization process of oxygen content � in the circulating 
breathing mixture in a time function : and oxygen consumption  C?  in breathing on the surface 2 0 2B and at the depth of 30	���� ⇒ 2 0 4 ∙ 2B for �� � ���			�����		���
	. 
 

                                                 
8 for instance through the nose, 
9 filling, 
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Rys. 4. Teoretyczny skład czynnika oddechowego w worku oddechowym aparatu �� ����		�����		���
	 w funkcji czasu, po wykonaniu i przy niewykonaniu płukania przestrze-
ni oddechowej na powierzchni. 
 

CZAS OCHRONNEGO DZIAŁANIA 
 

Czas ochronnego działania aparatu nurkowego �� � ���/�� � ���	 	�����		���
	 zależy od zdolności sorpcyjnych ��� wapna sodowanego oraz zapasu 
czynnika oddechowego. 

Badania sorpcji wapna sodowanego wykazały, że czas ochronnego działania apa-
ratu �� � ���/�� � ���		�����		���
	 mieści się w granicach 9150 � 200;��� ‒ 
rys. 5 (AQUA LUNG, 2004).Stąd maksymalny czas pojedynczej misji I przy wykorzysta-
niu aparatu �� � ���/�� � ���		�����		���
	 i tlenu podczas tranzytu oraz wy-
cieczek na maksymalną głębokość 15	����, czy �� jedynie podczas wycieczek z głębo-
kości tranzytowej do maksymalnej głębokości 24	����, należy ustalić na I J 150	���.  
W sytuacjach wyjątkowych10 czas ten nie może przekroczyć wartości granicznej I K 200	���. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10wymuszonych sytuacją bojową, w celu ratowania życia ludzkiego itp. 
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Fig. 4. Theoretical breathing mixture composition in the breathing bag of �� � ���		 	�����		���
	 in a function of time, after and without flushing the breathing space on the 
surface. 

PROTECTED WORKING TIME 

The protected working time for the diving apparatus �� � ���/�� � ���		�����		���
	 depends on ��� absorption capabilities of soda lime and the breath-
ing mixture reserves. 

Studies on soda lime absorption showed that the protected working time of the 
apparatus �� � ���/�� � ���		�����		���
	 ranges between 9150 � 200;��� ‒ 
fig. 5 (AQUA LUNG, 2004). Therefore, the maximum time of a single mission I with the 
use of �� � ���/�� � ���		�����		���
	 in transitions and excursions to the 
maximum depth of 15	����, or �� used only during excursions from transition to max-
imum depth of 24	����, should be determined for I J 150	���.
In extraordinary situations10the time must not exceed the boundary value I K 200	���. 

10 imposed by a combat situation, for instance with the aim of rescuing of a human life, 
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Rys. 5. Wyniki pomiaru czasu ochronnego działania pochłaniacza ��� aparatu nurkowego �� � ���		�����		���
	 w funkcji czasu dla wypełnienia typu Sodasorb 4/8 H 16 WSL, 
objętości wdechu symulatora oddechowego: 1	��', częstości oddechowej symulatora odde-
chowego: 20	��' ∙ ���)*, dozowania ���: 0,8	��' ∙ ���)*, temperatura wody: 15M (AQUA 
LUNG, 2004). 
 

SZACOWANIE ZAGROŻENIA TOKSYCZNOŚCIĄ TLENOWĄ 
 

Do szacowania zagrożenia toksycznością tlenową wykorzystano metody analizy 
przeżycia (Gerth W.A., 2002; Kłos R., 2007). 

Analiza przeżycia zajmuje się modelowaniem statystycznym przebiegów czaso-
wych, dla których interesujące są czasy trwania pomiędzy wybraną chwilą  
a oczekiwanym zdarzeniem. Zdarzenie to nazywane jest rezultatem lub punktem końco-
wym.  

Dane do analizy przeżycia mogą być także traktowane, jako czas do zaistnienia 
zdarzenia, czas przeżycia, czas do awarii, czas niezawodności, czas trwania itp. Analiza 
takich danych jest ważna zarówno w medycynie11, naukach społecznych12 jak i w inży-
nierii13. 

W tab. 2 przedstawiono przegląd podstawowych funkcji stosowanych w analizie 
przeżycia. Należy stwierdzić, że wystarczy podać jedną z nich aby opisać inne, gdyż są 
one pomiędzy sobą powiązane. W analizie przeżycia najczęściej operuje się funkcjami 
przeżycia �9:; i hazardu N9:; 14. Wiadomo, że rzetelnego oszacowania specyficznych 
funkcji analizy przeżycia można dokonać, jeśli liczność próby do wnioskowania jest 
większa niż � 0 30, w przeciwnym przypadku wyniki estymacji są obciążone. 

                                                 
11np. analiza czasu od rozpoczęcia kuracji do nawrotu choroby, śmierci itp. 
12np. czas pozostawania bezrobotnym, wiek pierworództwa itp. 
13np. czas do uszkodzenia elementu wyposażenia, czas bezawaryjnej pracy itd. 
14jedną z ważnych przyczyn wykorzystania funkcji hazardu N9:; jest fakt, że warunkowy rozkład, 
przewidywanego przeżycia poza moment czasu :B może być bezpośrednio z niej obliczony dla N9: O :B;, 
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Fig. 5. Results of the measurement of protected working time of ��� scrubber of the re-
abreather �� � ���		�����		���
	 in a function of time for the filling type Sodasorb 4/8  
H 16 WSL, with inhalation volume of the breathing simulator: 1	��', breathing frequency: 20	��' ∙ ���)*, ���: dosage 0.8	��' ∙ ���)*, water temperature: 15M (AQUA LUNG, 2004). 
 

OXYGEN TOXICITY THREAT EVALUATION 
 

Oxygen toxicity threat evaluation has been conducted with the use of survival 
analysis method (Gerth W.A., 2002; Kłos R., 2007). 

Survival analysis consists in statistical modelling of time history with particular 
interest in the intervals occurring between a selected moment and an awaited event. The 
event is often referred to as a result or a final point. 

The data used in survival analysis may also be treated as the time remaining until 
a certain event occurs, such as survival time, time until a failure, reliability time, duration 
time, etc. Such data analysis is equally important in medicine,11 social studies12 and in 
engineering.13 

Table 2 presents a review of basic functions applied in survival analysis. It needs 
to be stated that it is sufficient to indicate only one of them in order to describe the other 
ones, since they are interrelated. The most common functions operating in survival anal-
ysis are the functions of survival �9:; and hazard N9:; 14. As we know, a reliable evalua-
tion of specific functions in survival analysis is possible with a sample size higher than � 0 30, otherwise estimation results will be burdened with error. 

 
 
 

 
 
 

                                                 
11 e.g. analysis of the time between treatment commencement and illness recurrence, death, etc. 
12 e.g. the time of remaining unemployed, the age of giving birth, to a first child etc. 
13 e.g. the time until damage of an element of equipment,  the time of unfailed work, etc. 
14 one of the important reasons for applying hazard function N9:; lies in the fact that the condi-
tional expected survival extension beyond the time moment :B may be directly derived from it for N9: O :B;, 
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Pomimo zbieżności formuł do obliczania różnych charakterystycznych parame-
trów rozpatrywanych przebiegów czasowych istnieją różnice ich interpretacji pomiędzy 
teorią niezawodności, analizą bezpieczeństwa czy w innych zastosowaniach analizy 
przeżycia15. 

 
ZAGROŻENIE CNSYN 

 
Analizę przeżycia stosuje się także do przewidywania zagrożenia ośrodkową 

formą toksyczności tlenowej �����. Jednym z zaproponowanych algebraicznych modeli 
funkcji ryzyka �9:, 2PQ; jest zależność16 (Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 1994): 
 9�92PR; 0 3B ∙ 92PR � 2S;!T 	 (1)  
 

gdzie: �U:, 2PRV− funkcja ryzyka wystąpienia ����� 

 2PR− prężność tlenu [atn] 
 2S− ciśnienie cząstkowe graniczne [ata] 

 3B. . 3*− stałe 
 

Ryzyko � wystąpieniem objawów ����� (1) nie jest funkcją czasu  �U2PRV W X9:; 17. Funkcja ryzyka �92PR;	 z zależności (1) wykorzystywana jest do obli-
czania zagrożenie Y wystąpieniem objawów ����� 18 dla wszystkich obserwacji zawar-
tych w tab. 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15przykładowo, miarą niezawodności jest prawdopodobieństwo spełnienia wymagań dotyczących 
systemu w jednostce czasu, zaś miarą niebezpieczeństwa jest prawdopodobieństwo zaistnienia 
sytuacji niekorzystnej dla otaczającej system czasoprzestrzeni, 
16zależność równoważna funkcji hazardu �9:, 2PQ; ≡ N9:, 2PQ; określająca prawdopodobieństwo 
wystąpienia ����� dla procedury typu jednej ekspozycji w powiązaniu z ciśnieniem cząstkowym 
tlenu 2PR , na które jest eksponowany nurek oraz czasu ekspozycji :, 
17ryzyko � opisujące intensywność wystąpienia ����� w wybranym czasie dla (1) jest niezmien-
ne � 0 ���� i niezależne od czasu, dla dowolnego ciśnienia cząstkowego tlenu 2PR ; funkcja czasu 
pojawia się w chwili obliczania zagrożenia Y9:, 2PR; według formuł (2), 
18będącego prawdopodobieństwem wystąpieniem objawów �����, 
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Despite the convergence of formulas for calculating various characteristic pa-
rameters of the time histories in question, there are differences in their interpretation 
based on reliability theory, safety analysis or other applications of survival analysis.15 
 

CNSYN THREAT 
 

Survival analysis is also applied in determining the risk of central oxygen toxicity, �����. One of the proposed algebraic threat function models �9:, 2PQ; is presented as 
the following interrelation16 (Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 1994): 
 �92PR; 0 3B ∙ 92PR � 2S;!T 	 (1)  
 

where: �U:, 2PRV− risk function for the occurrence of ����� 

 2PR− oxygen pressure [atn] 
 2S− limit partial pressure [ata] 

 3B. . 3*− constants 

 
The risk � for the occurrence of ����� symptoms (1) is not represented in  

a function of time U2PRV W X9:; 17. The risk function �92PR;	from the interrelation (1) is 
used in calculating the threat Y of occurrence of ����� symptoms18 for all the observa-
tions included in tab. 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 for instance, a reliability measure will be the probability of fulfilling requirements concerned 
with the system in a given unit of time, and a risk measure will be the probability of occurence of 
an unfavourable situation for the surrounding space-time, 
16 an interrelation equivalent to the hazard function �9:, 2PQ; ≡ N9:, 2PQ; determining the proba-
bility of occurrence of ����� in a single-depth exposure procedure with oxygen partial pressure 2PRto which the diver is exposed and exposure time :, 
17 risk � describing the intensity of ����� in a given time for (1) is invariable � 0 ����  
and independent of time, with any oxygen partial pressure 2PR; time function is applied in threat 
assessment Y9:, 2PR; following the formulas (2), 
18 i.e. the probability of occurrence of ����� symptoms, 
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Tabela 2. 
 

Użyteczne zależności dla częściej spotykanych funkcji w analizie przeżycia. 
 
 

 �9:; 0 1 � [9:; 0 \ ]9:;�:E7  

 

 ]9:; 0 � ^̂7 ∙ �9:; 
 

 �9:; ≡ N9:; 0 � ^̂7 ∙ ln �9:; 
 

 �9:; 0 � ln �9:; 0 \ �9:; ∙ �:7B ≡ \ N9:; ∙ �:7B  

 

 �9:; 0 expb��9:;c 0 ��2 d�\ N9:; ∙ �:7B e 
 [ �dystrybuanta N �funkcja hazardu � �funkcja skumulowanego hazardu 

] �gęstość prawdopodobieństwa � �funkcja ryzyka � �funkcja przeżycia 

 
Tabela 3. 

 
Przebadane eksperymentalne profile nurkowań tlenowych, które posłużyły do określenia za-
grożenia Y wystąpieniem objawów ����� określonego według półempirycznych algebraicz-
nych modeli matematycznych (4.28)−(4.29) (Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 1995). 

 
Nr 

pro-
filu 

Profile ekspozycji z zaznaczonym miejscem wystąpienia objawów ����� � �⁄  
czas [���]/głębokość [X�g] 

Ekspozycje ze zmianą głębokości 
1 60 25⁄  15 40⁄  † 60 25⁄     1 14⁄  
2 120 25⁄  ‡ 15 40⁄  ††     3 15⁄  
3 120 20⁄  † 25 35⁄  † 95 20⁄     2 20⁄  
4 240 20⁄  †† 25 35⁄  †     3 19⁄  
5 120 20⁄  25 35⁄  † 95 20⁄  25 35⁄  †   2 16⁄  
6 120 20⁄  15 40⁄  † 105 20⁄     1 39⁄  
7 240 20⁄  15 40⁄  ‡     1 16⁄  
8 120 20⁄  10 50⁄  † 110 20⁄     1 18⁄  
9 15 40⁄  30 20⁄  15 40⁄  ††‡    3 24⁄  

10 15 40⁄  45 25⁄  15 40⁄  †    1 4⁄  
11 15 40⁄  † 60 20⁄  15 40⁄  ††‡    4 47⁄  
12 15 40⁄  90 20⁄  †††‡ 15 40⁄  90 20⁄  15 40⁄  15 20⁄  4 11⁄  
13 15 40⁄  †† 225 20⁄  ††     4 64⁄  

Suma 30 307⁄
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Table 2. 
 

Useful interrelations for more common functions in survival analysis. 
 
 

 �9:; 0 1 � [9:; 0 \ ]9:;�:E7  

 

 ]9:; 0 � ^̂7 ∙ �9:; 
 

 �9:; ≡ N9:; 0 � ^̂7 ∙ ln �9:; 
 

 �9:; 0 � ln �9:; 0 \ �9:; ∙ �:7B ≡ \ N9:; ∙ �:7B  

 

 �9:; 0 expb��9:;c 0 ��2 d�\ N9:; ∙ �:7B e 
 [ �cumulative distribution function N �hazard function � �integrated hazard function 

] �probability density � �risk function � �survival function 

 
Table 3. 

 
The tested experimental oxygen diving profiles used to determine the threat Y of occurrence of ����� symptoms defined according to semi-empirical algebraic mathematical models 
(4.28)−(4.29) (Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 1995). 

 
Pro-
file 
No. 

Exposure profiles with an indication of places of ����� symptoms 
Occurrence � �⁄  

time [���]/depth [X�g] 
Exposures with depth changes 

1 60 25⁄  15 40⁄  † 60 25⁄     1 14⁄  

2 
120 25⁄

 ‡ 
15 40⁄  ††     3 15⁄  

3 
120 20⁄

 † 
25 35⁄  † 95 20⁄     2 20⁄  

4 
240 20⁄

 †† 
25 35⁄  †     3 19⁄  

5 120 20⁄  25 35⁄  † 95 20⁄  25 35⁄  †   2 16⁄  
6 120 20⁄  15 40⁄  † 105 20⁄     1 39⁄  
7 240 20⁄  15 40⁄  ‡     1 16⁄  
8 120 20⁄  10 50⁄  † 110 20⁄     1 18⁄  
9 15 40⁄  30 20⁄  15 40⁄  ††‡    3 24⁄  

10 15 40⁄  45 25⁄  15 40⁄  †    1 4⁄  
11 15 40⁄  † 60 20⁄  15 40⁄  ††‡    4 47⁄  
12 15 40⁄  90 20⁄  †††‡ 15 40⁄  90 20⁄  15 40⁄  15 20⁄  4 11⁄  

13 
15 40⁄  †

† 
225 20⁄  ††     4 64⁄  

Sum 30 307⁄  
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Tabela 3 cd. 
 
 

Ekspozycje na pojedynczej głębokości 
14 154 25⁄  *      0 12⁄  
15 240 25⁄       0 22⁄  

16 
129 30⁄  *††

††      4 18⁄  

17 90 30⁄  ‡      1 40⁄  
18 25 35⁄       0 47⁄  

19 
30 35⁄  ††††

†      5 40⁄  

20 15 40⁄       0 70⁄  
21 20 40⁄  ‡‡      2 17⁄  
22 5 50⁄       0 57⁄  
23 10 50⁄       0 58⁄  

Suma 12 381⁄
Suma całkowita 42 688⁄

Zebrano opublikowane przez różnych badaczy przypadki dla braku objawów �����, dla 
wystąpienia objawów† i wystąpienia konwulsji‡ podano czas i głębokość zakończenia 
ekspozycji . 
Ekspozycje o numerach 1 � 13 to płytkowodne profile z 1 � 3 wycieczek na głębokości j35,40,50k	X�g z czasami pobytu w zakresie 10 � 25	��� zaś to ekspozycje na jedną głę-
bokość � �ogólna liczba ekspozycji � �liczba przypadków wystąpienia ����� ∗ �przybliżony czas trwania ekspozycji 
 
Gdy ����� spowoduje zatrzymanie ekspozycji po czasie m*, to zagrożenie Y*U:, 2PRV 01 � exp	b�\ �92PR;	�:nTB c wystąpieniem objawów ����� obliczane jest według zależno-

ści: 
 Y*9m*, 2PR; 0 1 � ��2	b�3B ∙ 92PR � 2S;!T ∙ m*c																									 92a;	  

 
Gdy ekspozycja zakończyła się po czasie mB bez wystąpienia objawów �����, to zagro-

żenie YBU:, 2PRV 0 exp	b�\ �92PR;	�:npB c można wyrazić, jako: 

 YBUmB, 2PRV 0 ��2	b�3B ∙ 92PR � 2S;!T ∙ mBc	 92b;	  

 
Ciśnienie cząstkowe tlenu 2PR w zależnościach (2) jest wyrażone w b2PRc 0 3:3, 

podobnie jak graniczne ciśnienie cząstkowe tlenu b2Sc 0 3:3. Estymowana wartość 3B 
jest współczynnikiem skali a graniczne ciśnienie cząstkowe 2S jest progiem, po przekro-
czeniu którego 2PR O 2S ryzyko wystąpienia ����� zaczyna być większe od zera � O 0. 
W rozpatrywanym algebraicznym modelu matematycznym zagrożenia Y wystąpieniem 
objawów �����, wartość granicznego ciśnienia cząstkowego 2S jest zawsza większe od 
jedności 2S r 1	3:3, ponieważ objawy ����� nie występują poniżej ciśnienia cząstko-
wego tlenu na poziomie 2PR 0 1	3:3. 
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Table 3 cont. 
 

Exposures at a single depth 
14 154 25⁄  *      0 12⁄  
15 240 25⁄       0 22⁄  
16 129 30⁄  *††††      4 18⁄  
17 90 30⁄  ‡      1 40⁄  
18 25 35⁄       0 47⁄  
19 30 35⁄  †††††      5 40⁄  
20 15 40⁄       0 70⁄  
21 20 40⁄  ‡‡      2 17⁄  
22 5 50⁄       0 57⁄  
23 10 50⁄       0 58⁄  

Sum 12 381⁄  
Total Sum 42 688⁄  

The table presents cases of no ����� symptoms, certain symptoms† and convulsions‡ pub-
lished by various researches, with the specification of exposure times and depths. 
Exposures numbered from 1 � 	13 refer to shallow water dives with 1 � 3 excursions to 
the depths of j35,40,50k	X�g and stay times ranging between 10 � 25	���, whereas the 
rest are exposures at a single depth � �total number of exposures � �total number of ����� cases ∗ �approximate exposure time 

 
When ����� causes the exposure to be interrupted after a given time m*, the 

threat Y*U:, 2PRV 0 1 � exp	b�\ �92PR;	�:nTB c of occurrence of ����� symptoms is calcu-

lated according to the following formula: 
 Y*9m*, 2PR; 0 1 � ��2	b�3B ∙ 92PR � 2S;!T ∙ m*c	 92a;	  

 
In the case when the exposure is finished after a given time mB without presenting 

any ����� symptoms, the threat YBU:, 2PRV 0 exp	b�\ �92PR;	�:npB c may be expressed as 

follows: 

 YBUmB, 2PRV 0 ��2	b�3B ∙ 92PR � 2S;!T ∙ mBc	 92b;	  

 
Oxygen partial pressure 2PR in the formulas (2) is expressed as b2PRc 0 3:3, simi-

larly to limit oxygen partial pressure b2Sc 0 3:3. The estimated 3B value represents  
a scale factor whereas the limit partial pressure is a threshold beyond which	2PR O 2S 
the risk of ����� occurrence begins to be higher than zero � O 0. In the discussed alge-
braic mathematical threat model Y for the occurrence of ����� symptoms the value of 
the limit partial pressure 2S is always higher than 2S r 1	3:3, since ����� symptoms do 
not occur below oxygen partial pressure of 2PR 0 1	3:3. 
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Dla estymowanego współczynnika 3* 0 0 ryzyko � wystąpienia ����� jest war-
tością niezmienną � 0 ���� niezależnie od wartości ciśnienia cząstkowego tlenu 2PR . 
Kiedy estymowany współczynnik 3* 0 1, to ryzyko � wystąpienia ����� wzrasta linio-
wo wraz ze wzrostem ciśnienia cząstkowego tlenu 2PR. Dla wartości 3* O 1 ten wzrost 
jest szybszy niż dla zależności liniowej. 

Dla ustalonej wartości granicznego ciśnienia cząstkowego tlenu 2S ≡ 1	3:3 19, es-
tymowane metodą największej wiarygodności, wartości parametrów algebraicznego 
modelu matematycznego zagrożenia Y wystąpieniem ����� wyniosły: 3B 091,33 # 0,22; ∙ 10)' i 3* 0 93,39 # 0,5; . 

Wyniki badań, które stały się podstawą do przeprowadzonego wnioskowania by-
ły prowadzone w ciepłej wodzie 22M 20, nurek znajdował się w pozycji embrionalnej21 
wydatkując pracę cykliczną22 na cykloergometrze w płytkim zbiorniku wodnym przy 
średnim obciążeniu − konsumpcja tlenu wynosiła średnio C?B s 1,3	��' ∙ ���)*. Zwraca-
no baczną uwagę na zawartości tlenu i ditlenku węgla starając się utrzymać je na odpo-
wiednich poziomach: �PR O 95	%, �tPR K 1	% 23. Odrzucono także ekspozycje, w których 
podczas ich trwania nurek dysymulował24 a po ich ukończeniu twierdził, że miał objawy �����. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19estymowana wartość granicznego ciśnienia cząstkowego dla danych z tab. 3 wyniosła 2S 0 91,3 # 0,4;	3:3, lecz przyjęto wartość 2S ≡ 1	3:3 jako bardziej fizjologiczną, 
20nie uwzględniono badań przeprowadzonych w wodzie o temperaturze 12M i 4M, gdyż stwarza-
ją one dodatkowe zagrożenie stwierdzone wcześniej przez K. Donalda (Donald K., 1992), 
21cykloergometr był zanurzony w płytkim zbiorniku ustawionym w komorze hiperbarycznej tak, 
że pochylony nurek siedzący na cykloergometrze w dowolnej chwili podnosząc głowę i wyjmując 
ustnik mógł zacząć oddychać powietrzem z atmosfery komory (Harabin A.L., Survanshi S.S., 
Homer L.D., 1995), 
226	��� pracy 4	��� odpoczynku (Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 1995), 
23nie podano czy było to stężenie odniesione do ciśnienia normalnego, 
24dyssymulacja lub dysymulacja jest rozumiana tutaj, jako udawanie przejawiające się w próbie 
dostosowania do norm lub sytuacji i ukrycia rzeczywistych odczuć, odruchów, zachowań itp. 
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With the scale factor estimated at	3* 0 0 the risk � of ����� occurrence is invar-
iable � 0 ���� irrespective of the value of oxygen partial pressure 2PR. With 3* 0 1 the 
risk � of ����� occurrence shows a linear increase together with the increase of oxygen 
partial pressure 2PR . In the case when 3* O 1 the said increase is faster in comparison 
with linear dependence. With oxygen limit partial pressure of 2S ≡ 1	3:3 19, estimated 
with the maximum likelihood method, the parameter values in the algebraic mathemati-
cal threat model Y for the occurrence of ����� reached: 3B 0 91.33 # 0.22; ∙ 10)' and 3* 0 93.39 # 0.5;. 

Research which provided the basis for the conducted inference was carried out 
on a cycloergometer in a shallow water container, with water temperature of 22M, 20 and 
a diver remaining in an embryonic position21 with cyclic work distribution22 and medium 
load. The results of this exercise showed the average oxygen consumption of C?B s 1.3	��' ∙ ���)*. Careful attention was paid to the contents of oxygen and carbon 
dioxide with the attempt to maintain them at the respective levels of �PR O 95	%, �tPR K 1	% .23 Exposures during which the diver dissimulated,24 claiming to have experi-
enced ����� symptoms, were rejected. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 the estimated limit partial pressure for the data from tab. 3 reached 2S 0 91.3 # 0.4;	3:3, how-
ever,  value 2S ≡ 1	3:3 was adopted as more physiological, 
20 tests conducted with water temperatures of 12M and 4M have not been considered since such 
temperatures pose an additional threat, as noted earlier by K. Donald (Donald K., 1992), 
21 cycloergometer was immersed in a shallow water container in a hyperbaric chamber in such  
a way that a diver sitting on the cycloergometer in a bent position could raise his head at all times, 
remove the mouthpiece and start breathing the air from the chamber atmosphere (Harabin A.L., 
Survanshi S.S., Homer L.D., 1995), 
22 6	��� work 4	��� rest (Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 1995), 
23 it was not specified whether it was the concentration with reference to regular pressure,  
24 The term ‘dissimulation’ used here is understood as pretending in the attempt to adjust to 
norms or situations and concealing the actual feelings, reactions, behaviours, etc. 
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Tabela 4. 
 

Porównanie zagrożenia Y wystąpieniem objawów ����� określonego według półempirycz-
nych algebraicznych modeli matematycznych (4.30) z rozkładem binominalnym (Harabin A.L., 
Survanshi S.S., Homer L.D., 1995). 

 

N
r 

p
ro

fi
lu

  
z 

ta
b.

3 

Li
cz

ba
  

ob
se

rw
ac

ji 

Li
cz

ba
 p

rz
y-

p
ad

kó
w

 
���
�� Rozkład binominalny 

Model  
algebraiczny (2a) 

Przedział 
ufności† 

Przewi-
dywana 

liczba ����� 

Zagroże-
nie ����� 

Przewi-
dywana 
liczba ����� � � 2u  2v  �w Y � 

Ekspozycje ze zmianą głębokości 
1 14 1 0,0018 0,3387 0,0−4,7 0,0989 1,4* 
2 15 3 0,0433 0,4809 0,6−7,2 0,0979 1,5* 
3 20 2 0,0123 0,3770 0,2−7,5 0,0915 1,8* 
4 19 3 0,0338 0,3958 0,6−7,5 0,0966 1,8* 
5 16 2 0,0155 0,3835 0,2−6,1 0,1312 2,1* 
6 39 1 0,0006 0,1348 0,0−5,3 0,0916 3,6* 
7 16 1 0,0016 0,3023 0,0−4,8 0,0943 1,5* 
8 18 1 0,0014 0,2729 0,0−4,9 0,1082 1,9* 
9 24 3 0,0266 0,3236 0,6−7,8 0,0485 1,2* 

10 4 1 0,0063 0,8059 0,0−3,2 0,0982 0,4* 
11 47 4 0,0237 0,2038 1,1−9,6 0,0897 4,2* 
12 11 4 0,1093 0,6921 1,2−7,6 0,1597 1,8* 
13 64 4 0,0173 0,1524 1,1−9,8 0,0909 5,8* 

Ekspozycje na pojedynczej głębokości 
14 12 0 0,0000 0,3187 0,0−3,8 0,0768 0,9‡ 
15 22 0 0,0000 0,1889 0,0−4,2 0,1171 2,6‡ 
16 18 4 0,0641 0,4764 1,2−8,6 0,1168 2,1‡ 
17 40 1 0,0006 0,1316 0,0−5,3 0,0830 3,3‡ 
18 47 0 0,0000 0,0933 0,0−4,4 0,0398 1,9‡ 
19 40 5 0,0419 0,2680 1,7−10,7 0,0475 1,9‡ 
20 70 0 0,0000 0,0637 0,0−4,5 0,0376 2,6‡ 
21 17 2 0,0146 0,3644 0,2−6,2 0,0498 0,8‡ 
22 57 0 0,0000 0,0776 0,0−4,4 0,0268 1,5‡ 
23 58 0 0,0000 0,0763 0,0−4,4 0,0529 3,1‡ 

†zgodnie z (Kłos R., 2007): 

∀Byzy{ 	|�9} r �v; 0 ∑ ���� ∙ 2v" ∙ 91 � 2v;{)"z"�B 0 �p� 				�9} J �u; 0 ∑ ���� ∙ 2u" ∙ 91 � 2u;{)"{"�z 0 �p� 					; 
∀z�B 	�2u 0 0																						2v 0 1 � 10���p� 				 		; ∀z�{ �2u 0 10

���p� 				2v 0 1														 
 
‡� 0 � ∙ j1 � exp	b�1,33 ∙ 10)' ∙ 92PR � 1;','� ∙ :ck � �ogólna liczba ekspozycji z tab.3 : �czas ekspozycji z tab.3 � �liczba przypadków wystąpienia ����� 
*sumowanie wartości obliczonych według wzoru z uwagi‡  
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Table 4. 
 

Comparison of the threat Y of occurrence of ����� symptoms determined on the basis of 
semi-empirical algebraic mathematical models (4.30) with binominal distribution (Harabin A.L., 
Survanshi S.S., Homer L.D., 1995). 
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���
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se
s Binominal distribution Algebraic model (2a) 

Confidence inter-
val† 

Anticipat-
ed num-

ber of �����  

Risk of ����� 

Anticipat-
ed num-

ber of ����� 
cases � � 2u  2v  �w Y � 

Exposures with depth changes 
1 14 1 0.0018 0.3387 0.0−4.7 0.0989 1.4* 
2 15 3 0.0433 0.4809 0.6−7.2 0.0979 1.5* 
3 20 2 0.0123 0.3770 0.2−7.5 0.0915 1.8* 
4 19 3 0.0338 0.3958 0.6−7.5 0.0966 1.8* 
5 16 2 0.0155 0.3835 0.2−6.1 0.1312 2.1* 
6 39 1 0.0006 0.1348 0.0−5.3 0.0916 3.6* 
7 16 1 0.0016 0.3023 0.0−4.8 0.0943 1.5* 
8 18 1 0.0014 0.2729 0.0−4.9 0.1082 1.9* 
9 24 3 0.0266 0.3236 0.6−7.8 0.0485 1.2* 

10 4 1 0.0063 0.8059 0.0−3.2 0.0982 0.4* 
11 47 4 0.0237 0.2038 1.1−9.6 0.0897 4.2* 
12 11 4 0.1093 0.6921 1.2−7.6 0.1597 1..8* 
13 64 4 0.0173 0.1524 1.1−9.8 0.0909 5.8* 

Exposures at a single depth 
14 12 0 0.0000 0.3187 0.0−3.8 0.0768 0.9‡ 
15 22 0 0.0000 0.1889 0.0−4.2 0.1171 2.6‡ 
16 18 4 0.0641 0.4764 1.2−8.6 0.1168 2.1‡ 
17 40 1 0.0006 0.1316 0.0−5.3 0.0830 3.3‡ 
18 47 0 0.0000 0.0933 0.0−4.4 0.0398 1.9‡ 
19 40 5 0.0419 0.2680 1.7−10.7 0.0475 1.9‡ 
20 70 0 0.0000 0.0637 0.0−4.5 0.0376 2.6‡ 
21 17 2 0.0146 0.3644 0.2−6.2 0.0498 0.8‡ 
22 57 0 0.0000 0.0776 0.0−4.4 0.0268 1.5‡ 
23 58 0 0.0000 0.0763 0.0−4.4 0.0529 3.1‡ 

†according to (Kłos R., 2007): 

∀Byzy{ 	|�9} r �v; 0 ∑ ���� ∙ 2v" ∙ 91 � 2v;{)"z"�B 0 �p� 				�9} J �u; 0 ∑ ���� ∙ 2u" ∙ 91 � 2u;{)"{"�z 0 �p� 					; 
∀z�B 	�2u 0 0																						2v 0 1 � 10���p� 				 		; ∀z�{ �2u 0 10

���p� 				2v 0 1														 
 
‡� 0 � ∙ j1 � exp	b�1.33 ∙ 10)' ∙ 92PR � 1;'.'� ∙ :ck � �general number of exposures from table 3 : �exposure time from table 3 � �number of ����� cases 
*summing up of values calculated according to the formula with regard to ‡  
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Rys. 6. Zagrożenie ξ dla nurkowań typu jednej ekspozycji określone według modelu (4.30a). 
 

Symptomami, które uznawano za kończące ekspozycje były: nudności, odrętwie-
nie, zawroty głowy, skurcze, zaburzenia słuchu i wzroku, utrata przytomności i konwul-
sje.  

Wyniki dopasowania modeli algebraicznych ryzyka �92PR; wyrażonego przez za-
leżność (1) oraz zagrożenia Y9m, 2PR; wystąpieniem objawów ����� wyrażonego zależ-
nością (2) zebrano w tab. 4. Zagrożenie Y9m, 2PR; wystąpieniem objawów ����� dla 
nurkowań typu pojedynczej ekspozycji25 policzono wprost z modelu (2a) – rys. 6. Dla 
nurkowań wielopoziomowych policzono zagrożenie dla każdego poziomu osobno i na-
stępnie zsumowano te wartości. Przykładowe obliczenia dla profilu 13 z tab. 4 przed-
stawiono na rys.7. Liczbę � przewidywanych incydentów wystąpienia objawów ����� 
dla poszczególnych profili nurkowań z tab.3 obliczono poprzez pomnożenie wartości 
otrzymanego dla nich zagrożenia Y9m, 2PR; przez liczbę wykonanych nurkowań ekspe-
rymentalnych � – tab. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25ekspozycji na jedną wartość ciśnienia cząstkowego tlenu przez cały czas nurkowania ekspery-
mentalnego – profile 14−23 z tab. 3−tab. 4, 
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Fig. 6. Threat ξ in single-depth exposure dives according to the model (4.30a). 
 

Symptoms which led to exposure termination included: nausea, dizziness, 
cramps, hearing and vision disorders, loss of consciousness and convulsions. 
The results of adaptation of algebraic risk models �92PR; expressed in the formula (1) 
and the threat Y9m, 2PR; of occurrence of ����� symptoms expressed in the formula (2) 
have been presented in tab.4. The threat Y9m, 2PR; of ����� occurrence in single-depth 
exposure dives25 was calculated directly from the model (2a) – fig. 6. In the case of multi-
level dives the threat was calculated separately for each level, and then the values were 
summed up. Exemplary calculations for profile 13 from tab. 4 were presented in fig. 7. 
The number � of anticipated incidents of ����� within particular diving profiles from 
tab. 3 were calculated by multiplying the received threat value Y9m, 2PR; by the number 
of performed experimental dives � – tab. 4. 

 
 
 
 

                                                 
25 Exposure to one oxygen partial pressure in the entire time of an experimental dive – profiles 
14−23 from tab.3−tab.4, 
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Rys. 7. Zależność kumulacyjnego zagrożenia ξ oraz ryzyka � od czasu : dla nurkowań  
wielopoziomowego nr 13 z tab.3−tab.4 (Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 1995). 
 

Przedstawiony sposób modelowania i predykcji zagrożenia Y wystąpieniem ob-
jawów ����� nie budzi zastrzeżeń dla profili typu jednej ekspozycji. Jednak dla profili 
wielopoziomowych zakłada on, że nie ma różnicy pomiędzy sekwencjami czasu trwania 
pobytu na poszczególnych głębokościach. Przykładowo, nie ma różnicy pomiędzy ekspo-
zycjami 6 i 13 z tab. 4. Kłóci się to częściowo także z teorią biochemiczną mechanizmów 
powstawania objawów ����� (Kłos R., 2012). Zgodnie z nią powinna istnieć zależność 
pomiędzy profilem, gdzie wycieczka na większą głębokość występuje na początku dłu-
giego przebywania na stałej głębokości niż pośrodku czy na końcu takiego transferu.  
 

PORÓWNANIE RYZYKA 
 

O braku różnicy przy predykcji według modelu (2) zagrożenia Y wystąpieniem 
objawów ����� świadczyć może mała różnica w jego wartościach pomiedzy profilami  
6 i 13. O występującej różnicy pomiędzy profilem 6 i 13 mogłyby świadczyć rozpiętość 
predykcji liczby przypadków ����� obliczona z rozkładu binominalnego – tab. 4.  
Przy porównywaniu wartości ryzyka można postawić zestaw hipotez:  

 ��B:	Y� 0 Y*'�B:	Y� W Y*'	  

 
Z tab. 3 wynika, że na przeprowadzonych �� 0 39 prób wystąpił �� 0 1 przypa-

dek objawów ����� dla profilu 6, zaś na przeprowadzonych �*' 0 64 próby wystąpiły �*' 0 4 przypadki objawów ����� dla profilu 13.  
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Fig. 7. The dependency of cumulative threat ξ and risk � on time : in multilevel dive no.13 
from tab. 3−tab. 4 (Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 1995). 
 

The presented manner of ����� threat Y modelling and prediction does not raise 
any controversies in single-depth exposure profiles. However, with multilevel profiles it 
assumes there is no difference in stay time sequences at particular depths. For instance, 
there is no difference between exposures 6 and 13 from tab. 4. This is in partial disa-
greement also with biochemical theory concerned with mechanisms inducing ����� 
symptoms (Kłos R., 2012). According to this theory, there should be differences between 
the profiles in which transition to a greater depth occurs at the beginning, in the middle 
or at the end of a long stay at the same level. 
 

THREAT COMPARISON 
 

The lack of differences in the predictions according to model (2) in relation to the 
threat Y of ����� occurrence is revealed in the small differences between values in pro-
files 6 and 13. The fact that profiles 6 and 13 differ could be proved by the scope of pre-
diction of the number of ����� cases calculated from binominal distribution – tab. 4.  
When comparing risk values it is possible to put forward a number of hypotheses: 

 ��B:	Y� 0 Y*'�B:	Y� W Y*'	  

 
Data presented in Tab. 3 reveal that within the total number of �� 0 39 experi-

mental dives there was �� 0 1 case of  ����� symptoms in profile 6, whereas among �*' 0 64 experimental dives there were �*' 0 4 cases of ����� symptoms in profile 13.  
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Można przeprowadzić obliczenia prawdopodobieństwa otrzymanego wyniku 
eksperymentu przy założeniu, że prawdziwa jest hipoteza zerowa �B, chcąc sprawdzić 
czy różny czas podjęcia wycieczki ma wpływ na zagrożenie wystąpieniem objawów �����. 

Wyniki eksperymentów można potraktować jako próby pobrane z dwóch popu-
lacji26. Ponieważ średnie dla obu populacji nie są znane należy oszacować je  
z próby. Przyjmując odpowiednio jako 1 przypadek wystąpienia objawów ����� i 0 jako 
przypadek braku wystąpienia objawów �����, zgodnie z definicją oszacowanie wartości 
oczekiwanej ���	z próby � dla rozkładu binominalnego Y��  można zapisać: Y�� 0T∙���p∙U��@��V�� 0 ���� ≡ �̅� , gdzie �̅� to wartość średnia z próby (Kłos R., 2007). Stąd można 

obliczyć dla poszczególnych profili estymatory wartości oczekiwanej: Y�� ≡ �̅� 0 ���� 0T�� ≅ 0,0256 i Y�*' ≡ �̅*' 0 �T��T� 0 ��� ≅ 0,0625 . Dla rozkładu binominalnego wariancję ��� 

można oszacować z próby: ��� 0 � ∙ Y�� ∙ U1 � Y��V (Kłos R., 2007). Stąd wariancja dla profi-
lu 6 wyniesie: ��� ≅ 39 ∙ 0,0256 ∙ 91 � 0,0256; ≅ 0,9728 a dla profilu 13 wyniesie: �*'� ≅ 64 ∙ 0,0625 ∙ 91 � 0,0625; ≅ 3,75. Wariancję wartości średniej można obliczyć 

według zależności: �"̅� 0 ����R�  (Taylor J.R., 1995). Dla poszczególnych prób wyniosą one: �"̅� ≅ �p,��R��� ≅ 0,1579 oraz �"̅T� ≅ ��,���� ≅ 0,2421 .  

Formalnie liczebność prób jest wystarczająca do przybliżenia rozkładu binomi-
nalnego rozkładem normalnym, jednak liczność jednej z grup jedynie nieznacznie prze-
wyższa 30, dlatego zdecydowano się zastosować :��:	:.  
Obliczenia wykonano dla średniego rozkładu estymowanej wartości zagrożenia Y�� wyra-
żonego rozkładem binominalnym, który przybliżono rozkładem : � �:����:3 dla profilu 
6 z tab. 3, z którego losowano próbkę �*' 0 64 profili dekompresji. Pociągało to za sobą 
przyjęcie   0 �*' � 1 0 63 stopni swobody dla przyjętego rozkładu : � �:����:3. Inte-
resującym było, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia średniego estymowanego 
zagrożenia Y�*', takiego jak zaobserwowano dla rozkładu 6 lub wyższą Y�*' r Y��. 

Korzystając z zależności : 0 9�̅ � ¡;:� �R�@T , zwanej statystyką, gdzie: �̅ �średnia  

z próby, ¡ �wartość prawdziwa dla rozkładu binominalnego opisującego próbę, �� �wa-
riancja z próby, � �liczność próby, można obliczyć jakie będzie prawdopodobieństwo ¢B 
dla rozkładu statystycznego próby 6, w której oszacowane zagrożenie Y� będzie takie sa-
mo lub wyższe od oszacowanego zagrożenia dla rozkładu 13: : 0 <£T�@<£��<£� ≅ p,p�R�@p,pR��p,T��� ≅0,2337 . Z rozkładu : � �:����:3 wartość statystyki : wyniesie: : ≅ 0,2337. Odpowiada 
ona wartości prawdopodobieństwa ¢B9�*' � 1 0 63; ≅ 0,4080.  

Z wykonanych obliczeń widać, że spośród wszystkich możliwych do wylosowania 
64 próbek spośród populacji profilu 6, aż ok.41% ma taką samą lub wyższą wartość es-
tymowanego zagrożenia Y�. Na podstawie przeprowadzonych badań  
i oszacowań nie można stwierdzić, że estymowane zagrożenia Y� możliwością wystąpie-
nia objawów ����� dla obu populacji przy stosowanych rozkładach ekspozycji różnią 
się znacząco27. Otrzymany wynik usprawiedliwia przyjęty sposób szacowania zagroże-
nia, tzn. bez uwzględnienia sekwencji wykonywanych wycieczek. 

                                                 
26z każdej z nich można pobrać nieskończenie wiele takich próbek a rozkład średnich z tak pobra-
nych prób będzie dążył zgodnie z centralnym twierdzeniem granicznym do rozkładu normalnego 
o średniej populacji szacowanej jako średnia z próby oraz odchyleniu standardowym szacowa-
nym jako odchylenie standardowe z próby podzielone przez pierwiastek z wielkości próby, 
27przeprowadzenie formalnego testu : � �:����:3 dla prób niepowiązanych daje taki sam rezul-
tat mówiący, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej �B na poziomie istotności ¢B 0 5%, 
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It is possible to carry out probability calculus for the received results of the ex-
periment with the objective to determine whether different times of dive commence-
ment has any impact on the threat of occurrence of ����� symptoms, with the assump-
tion that the null hypothesis is a true hypothesis. 

Experiment results may be treated as samples taken from two populations.26 
Since the mean values for both populations are not known, it is necessary to estimate 
them from the samples. Assuming that 1 represents a single case of occurrence of ����� 
symptoms and 0 represents a lack of ����� symptoms, according to definition, evaluat-
ing an expected value ���	from sample	� for binominal distribution Y��  may be presented 

as follows: Y�� 0 T∙���p∙U��@��V�� 0 ���� ≡ �̅�  , where �̅� stands for the sample’s mean value (Kłos 

R., 2007). This allows to calculate expected value estimates for particular profiles: Y�� ≡ �̅� 0 ���� 0 T�� ≅ 0.0256 and Y�*' ≡ �̅*' 0 �T��T� 0 ��� ≅ 0.0625 . In binominal distribution 

the ��� variance may be evaluated from the sample according to the formula: ��� 0 � ∙ Y�� ∙ U1 � Y��V (Kłos R., 2007). Hence, the variance for profile 6 will amount to: ��� ≅ 39 ∙ 0.0256 ∙ 91 � 0.0256; ≅ 0.9728 and for profile 13: �*'� ≅ 64 ∙ 0.0625 ∙ 91 �0.0625; ≅ 3.75. The mean value variance may be calculated according to the following 

dependency: �"̅� 0 ����R�  (Taylor J.R., 1995). Results for the samples in question will be as 

follows: �"̅� ≅ �p.��R��� ≅ 0.1579 and �"̅T� ≅ ��.���� ≅ 0.2421 . 

Formally speaking the number of samples was sufficient to allow for an approxi-
mation of binominal distribution to normal distribution, however the size of one of the 
groups only slightly exceeded 30, that is why it was decided to apply a :��:	:. 
Calculations were conducted for the average distribution of the estimated threat value Y�� 
expressed in binominal distribution which was approximated with the distribution : � �:����: for profile 6 from tab. 3, from which the sample �*' 0 64 was randomly 
selected from among decompression profiles. This involved adopting degrees of freedom 
of   0 �*' � 1 0 63 for the applied : � �:����: distribution. What was interesting was 
the probability of =occurrence of the average estimated threat Y�*' as was observed in the 
case of distribution 6 or its higher value Y�*' r Y��. 

By applying the dependence	: 0 9�̅ � ¡;: � �R�@T , the so-called statistical value, 

where �̅ �a sample’s mean value, ¡ � a true value for binominal distribution describing 
the sample, �� �sample variance, � �sample size, it is possible to estimate probability ¢B for statistical distribution of sample 6, for which the estimated threat Y� will be the 
same or higher than the threat estimated for distribution 13: : 0 <£T�@<£��<£� ≅ p.p�R�@p.pR��p.T��� ≅0.2337 . The statistical value t from : � �:����: distribution amounts to: : ≅ 0.2337. 
This result corresponds to the probability value ¢B9�*' � 1 0 63; ≅ 0.4080. 

The conducted calculations showed that among all of the 64 samples within pop-
ulation profile 6, as many as ca. 41% the estimated threat values	Y� were the same or 
higher. Based on the research and estimation results it is not possible to ascertain that 
the estimated threat Y� of the possibility of occurrence of ����� symptoms for both pop-
ulations with the applied exposure distributions significantly differs.27  
 

                                                 
26 we may take an inifinite number of such samples for each of them where the distribution of 
mean values will, according to the central limit theorem, move towards normal distribution with 
the average population estimated as the sample’s mean value and the standard deviation estimat-
ed as a standard deviation of the sample divided by the root of the sample’s size, 
27 conducting a formal : � �:����: test for unrelated samples gives the same result stating that 
there are no bases for rejecting the zero hypothesis �B with the statical significance of ¢B 0 5%, 
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Wyniki badań umożliwiały statystyczne porównanie jedynie dwóch profili pod 
kątem różnic w niesionym zagrożeniu przy innym czasie podejmowania wycieczki. Prze-
prowadzone dla nich wnioskowanie statystyczne nie wykazało istotnych statystycznie 
różnic w niesionym zagrożeniu przy zmianie kolejności wycieczek.  
 

NURKOWANIA Z WYKORZYSTANIEM TLENU 
 

Wytyczne do prowadzenia ekspozycji tlenowych oparto na najlepszej wiedzy, 
uzyskanej w ramach badań własnych oraz analizy piśmiennictwa. Wykorzystano techno-
logię nurkowań ��	�3¤�, której podstawę stanowiły badania przeprowadzone w latach 
osiemdziesiątych (Butler F.K., Thalmann E.D., 1984; Butler F.K., Thalmann E.D., 1986a; 
Butler F.K., Thalmann E.D., 1986b). Badania własne pokazały jednak występowanie nie-
konsekwencji w niektórych procedurach, dlatego zaproponowano ich modyfikację.  
 

UWARUNKOWANIA TAKTYCZNE 
 

Tlenowe nurkowania bojowe wykorzystywane są do skrytego transferu grup/ 
sekcji specjalnych. Standardowo wykonywane są one na niewielkiej głębokości, do 6	����. Ograniczenie głębokości nurkowania wymusza, przede wszystkim toksyczne 
działanie tlenu, lecz także kalkulacja taktyczna. Techniczne środki pasywnego wykrywa-
nia nurków bojowych28 sytuowane są najczęściej na dnie a ich skuteczność drastycznie 
maleje z odległością. Trzymanie się blisko powierzchni minimalizuje ryzyko wykrycia 
przez te środki techniczne29.  

Do technicznego zabezpieczenia przeciw nurkom stosuje się wyspecjalizowane 
aktywne i pasywne systemy sonarowe, zaprojektowane specjalnie do detekcji nurków30. 
Dla aktywnych sonarów służących do wykrywania nurków detekcja przy powierzchni 
jest mniej skuteczna31 zwłaszcza, gdy na kursie omiatania znajduje się większy cel, jak 
nawodna jednostka pływająca, dryfujące śmieci, bogate życie biologiczne, tworząca się 
podczas falowania warstwa zawiesiny powietrznej itp.  

Nurek stanowi obiekt o stosunkowo małej sile celu oraz małych gabarytach, stąd 
urządzenia te charakteryzują się ograniczonym zasięgiem skutecznym, który  
w zależności od warunków hydrologicznych mieści się w granicach (300 �	�800;� (Pozański P., 2011). Ustalono tutaj 800	� promień operacyjny jako najmniejszy 
przy podejściu do nierozpoznanego brzegu ze względu na możliwość wystąpienia tech-
nicznego uzbrojenia infrastruktury brzegowej w urządzenia ochronne/rozpoznawcze32. 
Biorąc pod uwagę powyższą analizę przyjęto, że fazy wycieczki33 występującej po nur-
kowaniu tlenowym na głębokości do 6	���� można spodziewać się najwcześniej po 45	��� transferu. 
 
 
 

                                                 
28takie jak bariery magnetyczne, akustyczne itp. 
29zwiększa jednak zagrożenie wykrycie np. czujnikiem laserowym, 
30 sonary ��� – Diver Detection Sonar, 
31z reguły głowice sonarów nie są kierowane do powierzchni ze względu na zakłócenia występu-
jące podczas odbicia i interferencji fal, 
32wynika stąd, że ze względów taktycznych minimalny dystans, na którym należy zachować skry-
tość podejmowanych operacji powinien nie być mniejszy niż 800	�, 
33tzw. wycieczki na większe głębokości to awaryjne przedsięwzięcia taktyczne związane z ko-
niecznością szybkiego ukrycia się w głębinie lub uniknięcia kolizji, 
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The received result justifies the adopted manner of threat assessment, i.e. the one 
that does not consider sequences of the excursions performed. 

Research results enabled performing statistical comparison of only two profiles 
in relation to differences in the threat posed by different excursion times. The conducted 
statistical inference did not show any significant statistical differences in the threat value 
with modified excursion sequences. 
 

OXYGEN DIVES 
 

The guidelines for conducting oxygen exposures were based on best knowledge 
obtained within the author’s own research and literature analysis. Exposures were con-
ducted with the use of the ��	�3¤� diving technology, the grounds for which were pro-
vided by research carried out in the 1980s (Butler F.K., Thalmann E.D., 1984; Butler F.K., 
Thalmann E.D., 1986a; Butler F.K., Thalmann E.D., 1986b). As it was found, the author’s 
own research showed certain inconsistencies in some of the procedures, therefore it was 
proposed to introduce to them some modifications. 
 

TACTICAL CONDITIONS 
 

Oxygen combat dives are used in secret group transits/special sections. They are 
commonly performed at a depth of up to 6	����. Such a limitation to the diving depth is 
due, first of all, to oxygen toxicity and tactical calculation. Technical devices for passive 
detection of combat divers28 are usually situated at the bottom, with their efficiency be-
ing significantly compromised with distance. Thus, keeping close to the surface minimiz-
es the risk of detection with the use of those technical means.29 

Technical protection against combat divers includes the use of active and passive 
sonar systems designed with the sole purpose of their detection.30 In the case of active 
sonars, diver detection at the surface is less efficient31 especially with a larger target  
appearing within the sweeping zone, such as a surface watercraft, drift waste, rich bio-
logical life, or thick layer of air suspension created by waves, etc. 

A diver is a relatively small target, hence the detection devices are characterised 
by a limited efficiency scope, ranging between (300 � 800;� depending on hydrological 
conditions (Pozański P., 2011). For the sake of the research, the shortest operational 
radius when approaching an unrecognised shore was established at 800	� due to the 
possibility of an infrastructure’s armament with protection/detection devices.32 With 
regard to the above analysis it was assumed that the excursion phase33 occurring after an 
oxygen dive at the depth of 6	���� may be undertaken, at the earliest, 45	��� after the 
transition. 
 
 
 

                                                 
28 such as magnetic, accoustic barriers, etc. 
29 however, it increases the risk of dectection with e.g. a laser sensor, 
30 ��� sonars – Diver Detection Sonars, 
31 in principle, sonar heads are not directed towards the surface due to interruptions occurring  
during wave reflections and interference, 
32 meaning that due to tactical reasons the minimum distance for preserving secrecy of undertak-
en operations should not be shorter than 800	�, 
33 The so-called excursions to deeper depths constitute emergency tactical undertakings related 
to the necessity of quickly hiding in the depth or avoiding a collision, 
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Tabela 5. 
 

Określenia stosowane w procedurach nurkowań z wykorzystaniem czystego tlenu. 
 

Określenie Definicja 

Procedura typu przejścia procedurą tą nazywamy nurkowanie na głębokość 
do 6	���� bądź mniejszą z możliwością wykona-
nia jednej wycieczki na głębokość do 15	���� 

Przejście transportowe część czasu nurkowania spędzona na głębokości 
do 6	���� 

Wycieczka część czasu nurkowania spędzona na głębokości 
większej niż 6	����, a mniejszej bądź równej 15	���� 

Czas wycieczki jest to czas liczony od momentu kiedy nurek pod-
czas zanurzania przekroczy granicę 6	����, 
a momentem kiedy powróci na głębokość 6	���� 
lub mniejszą od niej kończąc wycieczkę podczas 
procedury typu przejścia 

Procedura typu jednej eks-
pozycji 

procedura tego typu pozwala na wykonanie jedne-
go nurkowania głębszego niż 6	���� 

Powtarzalne nurkowanie 
tlenowe 

nurkowanie przy użyciu aparatów nurkowych 
o zamkniętym obiegu tlenu jako czynnika odde-
chowego, gdy przerwa pomiędzy pojedynczymi 
nurkowaniami jest mniejsza niż 2	¥�¦ 

Przerwa pomiędzy  
pojedynczymi  

ekspozycjami tlenowymi 

czas, który upłynął od przerwania oddychania tle-
nem podczas pierwszego nurkowania do czasu, 
kiedy nurek zaczął powtórnie oddychać tlenem 
z aparatu nurkowego o zamkniętym obiegu tlenu, 
jako czynnika oddechowego 

 
Tabela 6. 

 
Maksymalne dozwolone czasy wycieczki według US Navy  (US Navy diving manual, 2008). 

 

Zakres  
głębokości 

Maksymalny  
dozwolony  

czas  
trwania  

wycieczki 
[����] [���] 

6−12 15 

12−15 5 
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Table 5. 
 

Terms used in the diving procedures with the use of pure oxygen. 
 

Term Definition 

Transit type procedure It is a procedure for diving at a depth of up to 6	���� or shallower, with the possibility of per-
forming one excursion to the depth up to 15	���� 

Transportation transit A part of the diving time spent at the depth up to 6	���� 
Excursion A part of the diving time spent at the depth deeper 

than  6	���� and shallower or equal to 15	���� 
Excursion time Time measured from the moment the diver ex-

ceeds the depth limit of 6	����, and the moment 
of his return to the depth of 6	���� or shallower, 
ending the excursion during transition procedure 

Single-depth exposure pro-
cedure 

This procedure allows for performing one dive at 
the depth deeper than 6	���� 

Repeatable/cyclic oxygen 
dives 

Diving with the use of closed circuit rebreathers 
with oxygen as the breathing mix, with the time 
interval between single dives shorter than 2	N�§� 

Time intervals between sin-
gle-depth oxygen exposures 

The time measured from the moment the diver 
stops breathing oxygen during the first dive and 
the moment he resumes breathing oxygen from the 
closed circuit rebreather 

 
Table 6. 

 
Maximum allowable excursion times according to US Navy  (US Navy diving manual, 2008). 

 

Depth scopes 
Maximum allowable 

excursion times 
[����] [���] 

6−12 15 

12−15 5 
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Pozostawanie przy powierzchni w czystej wodzie ma tę wadę, że nurek może sto-
sunkowo łatwo zostać wykryty przez obserwatorów znajdujących się na powierzchni. 
Jednakże ze względu na refleksy wodne obserwatorzy muszą znajdować się stosunkowo 
wysoko patrząc pod takim kątem, aby refleksy te ich nie oślepiały. Zastosowanie polary-
zatorów poprawia warunki prowadzonej obserwacji ze względu na zjawisko znacznej 
polaryzacji odbijanego światła przez powierzchnię wody. Obiecujące efekty oczekiwane 
są przy wykorzystaniu zielonego lasera do detekcji płytkowodnych obiektów.  

W mętnej wodzie, przy braku emisji czynnika oddechowego, wolno płynący nu-
rek stanowi trudny do wykrycia cel pod warunkiem, że nie powoduje zawirowań wody 
na powierzchni powstających przy pracy płetw. Dlatego bojowe operacje nurkowe po-
winny uwzględniać trening w pływaniu przy powierzchni ze stosunkowo małą prędko-
ścią.  
 

WARIANTY NURKOWAŃ TLENOWYCH 
 

Zastosowane tutaj podstawowe określenia zebrano w tab. 5. Podstawą do opisa-
nej tutaj technologii nurkowań tlenowych były badania przeprowadzone w latach 
osiemdziesiątych (Butler F.K., Thalmann E.D., 1984; Butler F.K., Thalmann E.D., 1986a; 
Butler F.K., Thalmann E.D., 1986b). Wprowadzono wtedy dwie kategorie operacji nur-
kowych (US Navy diving manual, 2008): 
- przejścia na małej głębokości z dozwoloną jedną wycieczką na większą głębokość, zwa-
ną dalej procedurą typu przejścia  − tab. 6 
- dopuszczalnych pojedynczych ekspozycji tlenowych, zwaną dalej procedurą typu 

jednej ekspozycji  − tab. 7 
 

Procedura przejścia jest preferowanym sposobem wykonywania operacji pod-
wodnych, ponieważ przebywanie na głębokości do 6	���� minimalizuje możliwość wy-
stąpienia objawów �����. 

Tabela 7. 
 
Tabela dopuszczalnych ekspozycji tlenowych przy korzystaniu z procedury  
typu jednej ekspozycji. 
 

Maksymalna  
głębokość  

nurkowania 

Maksymalny czas 
nurkowania przy 

oddychaniu tlenem 
[����] [���] 

6 240 

9 80 

10,5 25 

12 15 

15 10 

 
 

Porównując dane z tab. 6 i tab. 7 można zauważyć, że teorie stojące u podstaw ich 
opracowania były różne. W tab. 7 dopuszczalny czas 12	���� ekspozycji jest określany 
na 15	��� i dalsze nurkowanie powinno być zaniechane.  
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The disadvantage of remaining at the surface in clean water is that the diver may 
be relatively easily detected by observers situated above the surface of the water. How-
ever, due to the reflextion from the water, those observers would have to be positioned 
relatively high and look at the water at such an angle that would prevent them from be-
ing blinded by reflection from the water. The use of polarizers improves observational 
conditions due to significant polarization of the light reflected on the water’s surface; 
studies into the application of green lasers for shallow water object detection are ex-
pected to obtain promising results. 

A diver swimming slowly in turbid water, who is making no bubbles from his ex-
haled breath, is difficult to detect: as long as he does not cause any swirling on the sur-
face of the water with the action of his flippers. For this reason combat operations should 
include training in swimming directly below water surface at a relatively low speed. 
 

OXYGEN DIVE VARIANTS 
 

The basic terms used herein have been collectively presented in tab. 5. The basis 
for the described oxygen diving technology was provide by research carried out in the 
1980s (Butler F.K., Thalmann E.D., 1984; Butler F.K., Thalmann E.D., 1986a; Butler F.K., 
Thalmann E.D., 1986b). At that time two new diving operation categories were intro-
duced (US Navy diving manual, 2008): 
-transition to a shallow depth with one allowable excursion to a deeper depth, further 
called a transition procedure − tab. 6 
-allowable single oxygen exposures, further called a single-depth exposure procedure − 
tab. 7 
 

Transition procedure is preferred in underwater operations, since remaining  
at the depth of up to 6	���� minimizes the risk of occurrence of ����� symptoms. 
 

Table 7. 
 

The table of allowable oxygen exposures in a single-depth exposure procedure. 
 

Maximum diving 
depth 

Maximum diving 
times with oxygen 

as the breathing mix 

[����] [���] 

6 240 

9 80 

10.5 25 

12 15 

15 10 
 
 

When comparing the data from tab. 6 and tab. 7 we notice that the theories be-
hind their preparation are quite different. According to tab. 7 the allowable time of expo-
sure at the depth of 12	���� was set at 15	��� without the possibility of continuing the 
dive. However, according to tab.6 it is allowed to continue diving up to the depth of 6	����, with the maximum exposure time of 240	���.  
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Natomiast w tab. 6 dozwolone jest kontynuowanie nurkowania do głębokości 6	���� i maksymalnego łącznego czasu ekspozycji 240	���. Dlatego proponowane tutaj 
procedury zostały zmodyfikowane. Podstawą do zaproponowanej modyfikacji były wy-
niki badań przeprowadzone przez ��	�3¤� i częściowo w 	�¨.  

Opisane tutaj dopuszczalne ekspozycje tlenowe dotyczą nurkowania przy użyciu 
konfiguracji �� � ���		�����		���
	 w zamkniętym obiegu tlenu, jako czynnika 
oddechowego34. Wyniki badań potwierdziły użyteczność i bezpieczeństwo zastosowa-
nych procedur dla szerokiego grona specjalnie trenowanych nurków bojowych. W prak-
tyce mogą się jednak zdarzyć indywidualne skłonności do zwiększonej wrażliwości na 
toksyczne działanie tlenu na ośrodkowy układ nerwowy czy oddechowy (Donald K., 
1992). Z tego powodu nurkowania takie powinny odbywać się przy maksymalnym moż-
liwym w danych warunkach zabezpieczeniu. W Siłach Zbrojnych RP przyjmuje się, że do 
nurkowań z użyciem tlenu i sztucznych czynników oddechowych dopuszcza się jedynie 
przeszkolonych nurków, którzy przeszli z wynikiem pomyślnym test tolerancji tlenowej 
(Szefostwo Ratownictwa Morskiego, 2007). 
 

PROCEDURA TYPU PRZEJŚCIA 
 
Procedura typu przejścia z jedną wycieczką jest najczęściej spotykaną operacją 

podczas bojowych działań specjalnych. Jeżeli zadanie wymaga nurkowania na głębokość 
większą niż 6	���� przez czas dłuższy niż dopuszczalny czas wykonywania wycieczki, 
to należy skorzystać z procedury typu jednej ekspozycji. Nurek, który przebywa na głę-
bokości 6	���� lub mniejszej może wykonać wycieczkę na głębokość większą, lecz 
przygotowując się do niej powinien ją skalkulować według następujących zasad: 
 
- maksymalny czas nurkowania35 nie może przekroczyć 240	��� 36, gdy zaś była podjęta 
dozwolona wycieczka ulega on zmniejszeniu do 120	��� ponad czas wykonanej wy-
cieczki, 
- pojedyncza wycieczka może być rozpoczęta w dowolnym czasie przebywania na głębo-
kości przejścia, lecz jej wykonanie ogranicza czas dalszego tranzytu do 120	���  
i w tym czasie tranzytu nie może być już podjęta żadna inna wycieczka, 
- nurek musi powrócić z wycieczki na głębokość 6	���� lub mniejszą, kończąc ją przed 
upływem dozwolonego czasu przewidzianego na wycieczkę, 
-dozwolona jest jedynie jedna wycieczka na głębokość w zakresie  96 � 15;���� , 
- czas przewidziany na wycieczkę jest ograniczony ze względu na maksymalną głębokość 
osiąganą podczas wycieczki − tab. 8. 
 
 
 
 
 

                                                 
34nie mogą być wykorzystane, jako dopuszczalne ekspozycje tlenowe dla innych nurkowań, np.  
z wykorzystaniem mieszanin gazowych, jako czynnika oddechowego − dla nurkowań z użyciem 
sztucznych czynników oddechowych są opracowane osobne tabele dopuszczalnych ekspozycji 
tlenowych, np. dla głębokowodnych nurkowań z użyciem mieszanin azotowotlenowych, jako 
czynnika oddechowego, 
35czas oddychania tlenem, 
36czas ten jest istotny z punktu widzenia kalkulacji zagrożenia �����, lecz należy pamiętać, że 
czas ochronnego działania �� � ���		�����		���
	 jest krótszy ze względu na czas ochron-
nego działania pochłaniacza ‒ rys. 5, 
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For this reason the proposed procedures have been modified. The grounds for 
the suggested modifications were the results of researches conducted by ��	�3¤� and 
partly at the Naval Academy in Gdynia. 

The described allowable oxygen exposures concern the dives with the use of the 
configuration �� � ���		�����		���
	 in a closed circuit, with oxygen as the 
breathing mix.34 Research results confirmed the procedures’ applicability and safety for  
a large team of specially trained combat swimmers. In practice, however, it is possible to 
encounter certain susceptibility to oxygen toxicity on the central nervous or respiratory 
systems in individual divers (Donald K., 1992). Therefore, such dives should be carried 
out with maximum possible protection in given operational conditions. In the Polish 
Armed Forces it is required that only well-trained divers, who successfully underwent 
the oxygen tolerance test, are allowed to perform dives with the use of oxygen and artifi-
cial breathing mixes (Szefostwo Ratownictwa Morskiego, 2007). 
 

TRANSITION PROCEDURE 
 
Transition procedure with a single excursion constitutes the most common pro-

cedure in special combat operations. However, if a given task requires diving at the 
depth exceeding 6	���� in a time longer than the allowable excursion time, the single-
depth exposure procedure should be applied. Diver remaining at the depth of 6	���� or 
less may perform an excursion to a greater depth, however, before doing so he should 
prepare a calculation according to the following principles: 
 
-the maximum diving time35 must not exceed 240	���,36 however, after performing the 
permitted excursion, the time is shortened to 120	��� above the time of such an excur-
sion, 
- a single excursion may be commenced at any time while remaining at the transit depth, 
however, its execution leads to limiting the time of further transition down to 120	���, 
and within this transition time the diver must not perform any other excursions, 
- the diver must return from the excursion to the depth of 6	���� or less, ending it be-
fore the lapse of an anticipated excursion time, 
- he is allowed to perform only one excursion to the depth within the range of 96 � 15;���� the anticipated excursion time is limited according to the maximum 
depth reached during the excursion − tab. 8. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 they may not be used as permitted oxygen exposures for other diving types, e.g. with the use of 
gas mixes – there are separate tables of allowable oxygen exposures for dives with the use of arti-
ficial breathing mixes, e.g. for deep-water dives with nitrogen-oxygen mixes, 
35 oxygen breathing time, 
36 this duration time is relevant from the point of view of �����	threat calculations, however it 
should be remembered that the protected working time of the �� � ���		�����		���
	 is 
shorter due to the protected working time of the scrubber ‒ fig. 5, 
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Tabela 8. 
 

Maksymalne dozwolone czasy wycieczki dla �� � ���		�����		���
	  
i zrównoważonego zagrożenia Y K 5,5% według (2b). 
 

Zakres  
głębokości 

Maksymalny  
dozwolony  

czas  
trwania  

wycieczki 

Uwagi 

[����] [���] 

Tlen 
Po wykonaniu wycieczki tlenowej mak-
symalny czas nurkowania z wykorzysta-
niem tlenu zmniejsza się do 120	��� 

6−12 10 

12−15 5 

Nitroks 0,4	��/�� Ostatnie 5	��� traktowane jest jako czas 
awaryjny przeznaczony na niwelację 
ewentualnie powstałych opóźnień 6−24 30 

 
Jeżeli zdarzy się podczas nurkowania przypadkowa wycieczka należy zastosować 

jedną z opisanych poniżej procedur: 
a) jeżeli głębokość i/lub czas wycieczki przekroczy czas dopuszczalny lub jest to 

druga wycieczka, nurkowanie musi być przerwane a nurkowie muszą powrócić 
na powierzchnię, 

b) jeżeli po wykonaniu wycieczki łączny czas tranzytu przekroczył 120	��� nurko-
wanie powinno być przerwane, 

c) jeżeli przypadkowa wycieczka jest pierwszą i nie wyczerpała ona limitów zawar-
tych w tab. 8 można kontynuować nurkowanie aż do maksymalnego czasu tran-
zytu wynoszącego 120	��� i nie wolno podjąć żadnej dodatkowej wycieczki na 
głębokości większe niż 6	����, 

d) jeżeli przypadkowa wycieczka wyczerpała limity przewidziane dla procedury ty-
pu przejścia, a pozostały limity dla procedury typu jednej ekspozycji, to nurko-
wanie może być kontynuowane zgodnie z tą procedurą – tab. 9, 

e) jeżeli nurek po niekontrolowanym opadnięciu nie jest pewien jak długo przeby-
wał na głębokości poniżej 6	����, to nurkowanie powinno być przez niego 
przerwane. 
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Table 8. 
 

Maximum allowable excursion times for �� � ���		�����		���
	  
with the threat levelled at Y K 5.5% according to (2b). 
 

Depth scopes 
Maximum allowable 

excursion times Notes/Comments 
[����] [���] 

Oxygen 
After performing an oxygen excursion 
the maximum diving time with the use 
of oxygen is shortened to 120	��� 

6−12 10 

12−15 5 

Nitrox 0.4	��/�� The last 5	��� are treated as an emer-
gency time intended to make up for the 
possible delays 6−24 30 

 
Should an unintended excursion be performed during the diving operation, it is 

required to apply one of the following procedures: 
a) if an excursion depth and/or time exceeds the allowable time or if it is a second 

excursion, the diving operation must be aborted with the divers returning to the 
water surface, 

b) if the total transition time after performing an excursion exceeds 120	��� the 
diving operation should be aborted, 

c) if an unintended excursion is the first excursion and it does not exhaust the limits 
included in tab. 8 the diving operation may be continued up to reaching the max-
imum transition time of 120	���, however, no additional excursions to depths 
deeper than 6	���� must be performed, 

d) if an unintended excursion exhausts the limits set for the transition procedure, 
but there are still some remaining limits allowing for application of the single-
depth exposure procedure, the diving operation should be continued according 
to the latter procedure – tab. 9, 

e) If after an uncontrolled immersion to a greater depth, the diver is not certain how 
long he remained at the depth greater than 6	����, this diver should be pre-
vented from continuing the diving operation.  
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Tabela 9. 
 

Tabela dopuszczalnych ekspozycji tlenowych przy korzystaniu z procedury typu jednej ekspo-
zycji dla �� � ���		�����		���
	 i zrównoważonego zagrożenia Y ≅ 5,5% według (2b). 
 

Maksymalna  
głębokość  

nurkowania 

Maksymalny czas 
nurkowania przy 

oddychaniu tlenem 
na 24	¥�¦ 

[����] [���] 

6 240 

7 142 

8 90 

9 60 

10 42 

11 30 

12 22 

13 17 

14 13 

15 10 
 

PROCEDURA TYPU JEDNEJ EKSPOZYCJI 
 

Dopuszczalne ekspozycje tlenowe dla procedury typu jednej ekspozycji zebrano 
w tab. 9. Nurek nie musi spędzić całego czasu ekspozycji na jednej głębokości, lecz mak-
symalny, dozwolony czas nurkowania jest funkcją maksymalnej głębokości osiąganej 
podczas procesu nurkowania. W odróżnieniu od procedury typu przejścia, podczas sto-
sowania procedury typu jednej ekspozycji nie są dozwolone żadne dodatkowe wycieczki.  
 

EKSPOZYCJE WYJĄTKOWE 
 

Podczas misji bojowych mogą wyniknąć wyjątkowe sytuacje, do których należą 
nurkowania powtarzalne. Jeżeli planowana misja przy użyciu �� � ���		�����		���
	 jest nurkowaniem powtarzalnym, to wpływ poprzedniego 
nurkowania na dopuszczalny czas i głębokość misji zależy od przerwy pomiędzy po-
przednim a planowanym nurkowaniem. Jeżeli nurkowanie tlenowe jest nurkowaniem 
powtarzalnym, to czas nurkowania tlenowego jest określony według zasad podanych  
w tab. 10. Dla procedury przejścia, nie należy przekraczać dobowych limitów zebranych 
w tab. 8. Jeżeli czas przerwy pomiędzy poprzednim nurkowaniem a planowanym jest 
większy niż 2	¥�¦, to dla procedury jednej ekspozycji nurkowanie to może być trakto-
wane w taki sam sposób, jakby poprzednie nurkowanie nie miało miejsca z tym wyjąt-
kiem, że ich łączny czas nie może przekroczyć 240	��� w ciągu ostatnich 24	¥�¦. 
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Table 9. 
 

The table of allowable oxygen exposures with the use of a single-depth exposure procedure 
for �� � ���		�����		���
	 and the threat levelled at Y ≅ 5.5% according to (2b). 
 

Maximum diving 
depth 

Maximum diving 
time with oxygen 

per 24	N�§� 
[����] [���] 

6 240 

7 142 

8 90 

9 60 

10 42 

11 30 

12 22 

13 17 

14 13 

15 10 
 

A SINGLE-DEPTH EXPOSURE PROCEDURE 
 

The allowable oxygen exposures for a single-depth exposure procedure have 
been collectively presented in tab. 9. It is not required that the diver remains at a single 
depth during the entire exposure time, however, the maximum allowable diving time 
constitutes a function of the maximum depth reached during the diving process. As op-
posed to transition procedure, the single-depth exposure procedure does not allow for 
undertaking any additional excursions. 
 

EXTRAORDINARY EXPOSURES 
 

Combat missions account for the possibility of occurrence of extraordinary situa-
tions, one of them being the need of conducting repetitive dives. In the case when the 
planned mission with the use of �� � ���		�����		���
	 is a repetitive dive, the 
impact of the previous dive on the allowable mission time and depth will depend on the 
time interval between the previous and the planned dive. If a repetitive dive is an oxygen 
dive, its duration time will be determined according to the principles put forward in tab. 
10. In transition procedure it is required to observe daily limits presented in tab. 8.  
If the time interval between the previous and the planned dives exceeds 2 hours, in  
a single-depth exposure this is treated as if the previous dive had not taken place, pro-
vided that their total time did not exceed 240	��� within the last 24	N�§�. 
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Tabela 10. 
 

Sposoby kalkulacji dozwolonych ekspozycji tlenowych przy zastosowaniu  
procedury nurkowań powtarzalnych dla �� � ���		�����		���
	. 
 

Wyszczególnienie 
Sposób obliczania  

dozwolonego czasu trwania 
nurkowania powtarzalnego 

Możliwość wykonania  
wycieczki na większą  

głębokość 
procedura przej-
ścia z dopuszczal-
ną wycieczką na 
większą głębokość 

odjąć czas poprzedniego  
nurkowania od 240	��� 37  
a otrzymany czas jest możli-
wym czasem nurkowania pod-
czas powtórnego nurkowania 

możliwa, jeżeli nie była 
przedsięwzięta podczas 
poprzedniego nurkowa-
nia i czas tranzytu nie 
przekroczył 120	��� 

Jeżeli żadna z opisanych sytuacji nie może być wybrana, to należy odczekać mi-
nimum 2	¥�¦ do następnego nurkowania, z tym wyjątkiem, że ich łączny czas 
nie może przekroczyć 120	��� w ciągu ostatnich 24	¥�¦ 
procedura jednej 
ekspozycji tleno-
wej 

1.określić maksymalny czas 
nurkowania dla maksymalnej 
głębokości nurkowania, która 
to głębokość jest wybierana 
po analizie poprzednich i pla-
nowanego nurkowania 

nie jest możliwa przy 
wyborze tej procedury 
postępowania 

 2.odjąć czas poprzedniej ekspo-
zycji od dozwolonego czasu 
ekspozycji dla maksymalnej 
głębokości nurkowania okre-
ślonej w p.1 

 

Jeżeli żadna z dwóch sytuacji opisanych w tabeli dla procedury typu jednej eks-
pozycji nie może być wybrana, to należy odczekać minimum 2	¥�¦ do następ-
nego nurkowania z tym wyjątkiem, że ich łączny czas nie może przekroczyć 120	��� w ciągu ostatnich 24	¥�¦ 

 
Inną wyjątkową sytuacją spotykaną podczas misji bojowych są nurkowania tle-

nowe następujące po innych typach ekspozycji. Nie istnieje prosta procedura pozwalają-
ca obliczyć dopuszczalne limity dla ekspozycji tlenowych następujących po nurkowaniu  
z wykorzystaniem powietrza czy mieszanin oddechowych. Jeżeli nurek używa aparatu  
o zamkniętym obiegu tlenu do wykonania części nurkowania i innego aparatu nurkowe-
go z wykorzystaniem innego niż tlen czynnika oddechowego do wykonania dalszego 
nurkowania, to często tylko ta część nurkowania, kiedy nurek oddycha tlenem powinna 
być liczona, jako czas ekspozycji tlenowej38.  

Użycie różnych typów aparatów nurkowych przy wykonywaniu operacji specjal-
nych jest dozwolone dla opracowanych i sprawdzonych technologii specjalnie dla każde-
go scenariusza taktycznego. 
 

                                                 
37czas ten jest istotny z punktu widzenia kalkulacji zagrożenia �����, lecz należy pamiętać,  
że czas ochronnego działania �� � ���		�����		���
	 jest krótszy ze względu na czas 
ochronnego działania pochłaniacza ‒ tab. 8, 
38tak jest, gdy nurkowania te nie są zbyt głębokie i długotrwałe, 
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Table 10. 
 

Manner of calculating allowable oxygen exposure times for repetitive dives with the use of the �� � ���		�����		���
	. 
 

Detailed procedure 
Manner of calculation of allow-
able duration time of a repeti-

tive dive 

Possibility of per-
forming an excur-
sion to a greater 

depth 
Transition procedure with 
an allowable excursion to a 
greater depth 

subtract the duration time of 
the previous dive from 240	���37 - the time received 
constitutes the  duration time of 
a repetitive dive 

It is possible to 
perform an excur-
sion if there had 
not been one dur-
ing the previous 
dive, and the tran-
sition time did not 
exceed 120	��� 

If it is not possible to choose any of the described options, it is necessary to hold 
off the operation for at least 2	N�§�, provided that the total diving time did not 
exceed 120	��� within the last 24	N�§� 
Single-depth oxygen expo-
sure procedure 

1.define maximum diving time 
for maximum diving depth, i.e. 
the depth determined after 
conducting an analysis of the 
previous and the planned 
dives 

not possible with-
in this procedure 

 2.subtract the duration time of 
the previous exposure from 
an allowable exposure time 
for maximum diving depth de-
termined in pt.1 

 

In the case when neither of the above scenarios may be applied for a single-depth 
exposure procedure, it is necessary to hold off the operation for at least 2	N�§�, 
provided that the total diving time did not exceed 120	��� within the last 24	N�§� 
 

Another extraordinary situation occasionally encountered during combat mis-
sions involves performing oxygen dives after other exposure types. Unfortunately, there 
is no simple procedure that allows for the calculation of acceptable time limits for oxygen 
exposures occurring after dives with the use of air or breathing mixes. If a diver uses an 
apparatus with a closed oxygen circulation to perform a part of the diving operation, and 
another apparatus with a different breathing mix to continue diving, then, very frequent-
ly, only the part when oxygen is used is considered as the time of oxygen exposure.38  

 

                                                 
37 this duration time is relevant from the point of view of �����	threat calculations, however it 
should be remembered that the protected working time of the �� � ���		�����		���
	 is 
shorter due to the protected working time of the scrubber ‒ tab. 8, 
38 this applies when dives are not too deep and long-lasting, 
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Jeżeli poprzednie nurkowania39 doprowadziły do tego, że nurek był eksponowa-
ny na ciśnienie cząstkowe tlenu równe lub większe od 2PR r 0,1	��3, to ekspozycja  
ta musi być uwzględniona przy planowaniu nurkowania powtarzalnego z wykorzysta-
niem tlenu40.  

Czas przerwy pomiędzy poszczególnymi nurkowaniami jest obliczany od chwili 
przerwania oddychania poprzednią mieszaniną aż do chwili, gdy nurek zacznie oddychać 
tlenem.  

Wszystkie opisane procedury nurkowania z wykorzystaniem tlenu, jako czynnika 
oddechowego mogą być stosowane41 podczas operacji nurkowych prowadzonych  
w zbiornikach wodnych leżących na dużych wysokościach. Transport lotniczy, zaraz po 
nurkowaniu jest zabroniony tylko wtedy, jeżeli nurkowanie z wykorzystaniem tlenu było 
częścią operacji nurkowej, podczas której na różnych głębokościach stosowano także 
inne czynniki oddechowe42. W takim przypadku należy rozpatrzyć możliwość transportu 
powietrznego indywidualnie w stosunku do każdej operacji. Jednak należy uwzględnić, 
że natychmiastowe podjecie transportu nurka po wykonaniu nurkowania z zamkniętym 
obiegiem tlenu, jako czynnika oddechowego może doprowadzić do ��� (Donald K.W., 
1955; Donald K., 1992) 

Większość danych, które posłużyły do zbudowania opisanego systemu uzyskano 
podczas prowadzenia nurkowań eksperymentalnych w zakresie temperatur wody : ∈ b65 � 70cª (Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 1994). W większości misji pro-
wadzonych przez polskich nurków bojowych temperatura ta jest niższa43, zaś wpływ 
zarówno przechłodzenia jak i przegrzania na zmniejszenie tolerancji na hiperoksję jest 
znaczący44 (Donald K., 1992; Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 1994).  

Podczas ekspozycji należy zwrócić uwagę na fakt, że zwiększenie zawartości ��� 
we wdychanym czynniku oddechowym zwiększa zagrożenie �����. Zawartość ���  
w tkankach nie rośnie jedynie z powodu jego recyrkulacji wynikającej  
z niecałkowitego jego pochłaniania przez wypełnienie pochłaniacza czy niedostateczną 
wentylację przestrzeni martwych i powtórne wdychanie wraz z cyrkulującym czynni-
kiem oddechowym. Wykonując pracę w tkankach wytwarza się ��� 45, który może nie 
być efektywnie wydalany w procesie wentylacji płuc i kumulować się w organizmie, po-
wodując wzrost przepływu krwi i wystawiając tym samym mózg na zwiększoną ekspo-
zycję na tlen i powstające wolne rodniki46.  

 

                                                 
39z użyciem innego niż tlen czynnika oddechowego, 
40limity ekspozycji tlenowych przy wykorzystaniu mieszanin oddechowych są jednak inne niż 
tlenowych (Kłos R., 2000; Kłos R., 2007), przykładowo dla nitroksu można wykorzystać tabele 
dopuszczalnych limitów według NOAA (NOAA, 2001), 
41bez żadnych modyfikacji, 
42np. powietrze, nitroks, helioks, trimiks itp. 
43918 � 21;M; należy jednak zwrócić uwagę, że temperatura ta powinna dotyczyć komfortu 
cieplnego nurka nie zaś bezpośrednio temperatury wody, dlatego temperatury przeprowadzo-
nych eksperymentów były niewiele niższe, 
44sama temperatura nie odgrywa bezpośredniego znaczenia, gdyż zależnie od zastosowanej 
ochrony cieplnej jej wpływ może być znacznie ograniczany, 
45przy oddychaniu tlenem na powierzchni występuje niewielki wzrost jego produkcji lecz pod 
zwiększonym ciśnieniem produkcja ��� jest już wyraźnie większa (Harabin A.L., Survanshi S.S., 
Homer L.D., 1994), 
46prawdopodobnie podczas zanurzenia, wykonywania forsownej pracy, oddychania tlenem lub 
wszystkich tych czynnikach jednoczenie obserwuje się zwiększony mózgowy przepływ krwi, 
chociaż receptory tlenowe znajdujące się w kłębuszkach szyjnych odczuwając jego zwiększone 
ciśnienie parcjalne powodują zmniejszenie akcji oddechowej i przepływu krwi na obwodzie 
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Using different rebreather types in executing special operations is permitted only 
for technologies analysed and tested with regard to each tactical scenario. In the case 
when the previous dives39 involved the diver’s exposure to oxygen partial pressure equal 
to or higher than 2PR r 0.1	��3, such an exposure needs to be considered in planning  
a repetitive dive with oxygen use.40 

Time intervals between particular dives are calculated from the moment the 
breathing of the previous mix stops until the moment the diver starts breathing in oxy-
gen. 

It is possible to apply all of the above procedures with oxygen as the breathing 
mix41 in diving operations carried out in water reservoirs located at high altitudes. Air 
transportation immediately after diving is prohibited only in a situation when the diving 
operation partially involved the use of oxygen as well as other breathing mixes42 at vari-
ous diving depths. In such a case, it is necessary to consider the possibility of organizing 
separate air transportation for each operation. What should be taken into account, how-
ever, is that immediate transportation of a diver who performed a dive with a closed 
oxygen circulation may lead to ��� (Donald K.W., 1955; Donald K., 1992). 

Most of the data used in the development of the described system were obtained 
during experimental dives with water temperature scopes : ∈ b65 � 70cª (Harabin A.L., 
Survanshi S.S., Homer L.D., 1994). In the majority of missions carried out by Polish com-
bat divers the temperature was lower,43 and the impact of overcooling and overheating 
on decreasing the tolerance on hyperoxia is quite significant44 (Donald K., 1992; Harabin 
A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 1994). 

During the exposure, attention should be paid to the fact that the increase in ��� 
content in the inhaled breathing mix maximizes the threat of �����. The increase in ��� 
content in tissues is due not only to its recirculation resulting from an incomplete ab-
sorption by the scrubber or insufficient ventilation of dead spaces followed by repetitive 
inhalation together with the circulating breathing mix. When divers perform work ���45 
is produced in the body’s tissues, which may be ineffectively evacuated in the venting 
process and accumulate in the body resulting in an increase in the blood flow and caus-
ing the brain to be more exposed to oxygen and free radicals.46 

 
 
 

                                                 
39 with the use of a different breathing mix from oxygen, 
40 oxygen exposure limits with the use of various breathing mixes are different from pure oxygen 
exposure limits (Kłos R., 2000; Kłos R., 2007), as an example, in the case of nitrox we may use the 
tables of allowable limits prepared by NOAA (NOAA, 2001), 
41 with no modifications, 
42 Such as air, nitrox, heliox, trimix, etc. 
43 918 � 21;M; however, it should be noted that this temperature should concern the diver’s 
thermal comfort rather than ambient water, that is why the temperatures used in the conducted 
experiments were only slightly lower, 
44 the temperature itself is not very important, since irrespective of the applied thermal protec-
tion its impact may be significantly limited, 
45 when breathing oxygen at the surface there is a slight increase in its production, however with 
higher pressure ��� production is significantly higher (Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 
1994), 
46 probably during immersion, divers’ engagment in strenuous work, breathing the oxygen, or 
with all of these factors occurring at the same time, we observe an increased cerebral blood flow, 
even though oxygen receptors found in the carotid bodies cause a slow-down in respiratory ac-
tion and blood flow with a detected higher partial pressure, 
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Przyjęta przez ��	�3¤� technologia nurkowań tlenowych nie uwzględnia zrów-
noważenia zagrożenia ����� (US Navy Diving Manual, 1980; Harabin A.L., Survanshi 
S.S., Homer L.D., 1995) – tab. 11. Wykorzystując opisane metody kalkulacji zagrożenia 
 Y wystąpieniem objawów ����� zaproponowano zmiany w zasadach prowadzenia 
nurkowań z wykorzystaniem �� � ���		�����			���
	. Wydaje się, że nie ma 
większych problemów z zaproponowaniem parametrów dowolnej ekspozycji w zależno-
ści od akceptowanego zagrożenia Y wystąpieniem objawów �����.  
Przykładowe obliczenia dla procedury jednej ekspozycji pokazano na rys. 8  
a dla wybranych profili wielopoziomowych w tab. 11. 

Tabela 11. 
 

Zagrożenie dla różnych profili nurkowania Y według (2b) dla aparatu nurkowego �� ����		�����		���
	. 
  

Profil nurkowania 
czas/głębokość  

zagrożenie	Y 
według  

(2b) 
[���]/[����] [%] 

240/6 5,49 
235/6 → 5/15 7,98 
120/6 → 5/15 5,38 

225/6 → 15/12 8,79 
120/6 → 15/12 6,42 
120/6 → 10/12 5,22 
120/6 → 20/10 5,41 

 

 
 

Rys. 8. Dopuszczalne ciśnienia cząstkowe i czasy ekspozycji tlenowych w zależności parame-
trycznej od zagrożenia Y według (2b) dla aparatu nurkowego �� � ���		�����			���
	.  
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The oxygen diving technology adopted by the ��	�3¤� does not account for bal-
ancing the threat of ����� (US Navy Diving Manual, 1980; Harabin A.L., Survanshi S.S., 
Homer L.D., 1995) – tab. 11.  

Using the described methods of calculating the threat Y of ����� symptoms, it 
was proposed to introduce certain modifications in the principles behind the diving op-
erations with �� � ���		�����			���
	. There seemed not to be any greater prob-
lems with proposing parameters for particular exposure types with regard to acceptable 
threat Y of �����. 

Exemplary calculations for a single-depth exposure procedure have been shown 
in fig. 8, whereas for selected multi-level profiles in tab. 11. 
 

Table 11. 
 

Threat for different dive profiles Y according to (2b) for the �� � ���		�����		���
	.  
 

Dive profile 
time/depth  

Threat Y 
according to  

(2b) 
[���]/[����] [%] 

240/6 5.49 
235/6 → 5/15 7.98 
120/6 → 5/15 5.38 

225/6 → 15/12 8.79 
120/6 → 15/12 6.42 
120/6 → 10/12 5.22 
120/6 → 20/10 5.41 

 

 
 

Fig. 8. Allowable oxygen partial pressures and exposure times in parametric relations to the 
threat Y according to (2b) for the �� � ���		�����		���
	.  
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NURKOWANIA TLENOWO−NITROKSOWE 
 ��� ���⁄ 	�����		���
	 jest aparatem nurkowym dwusystemowym nitrok-
sowo−tlenowym. Tego typu systemy służą najczęściej zabezpieczeniu desantowania 
nurków bojowych z dużych okrętów podwodnych na maksymalnej głębokości 24	����. 
Nurek wychodzi z okrętu podwodnego wykorzystując nitroks �� w półzamkniętym 
obiegu ��� � ���		�����		���
	. Następnie przechodzi na głębokość tranzytową 6	���� i oddychania tlenem w zamkniętym obiegu �� � ���		�����		���
	.  
 

UWARUNKOWANIA TAKTYCZNE 
 

Uwarunkowania taktyczne do nurkowań tlenowo−nitroksowych są takie same 
jak dla opisanych poprzednio nurkowań tlenowych47. Wykorzystanie �� daje możliwość 
stosowania głębszych i dłuższych wycieczek niż przy wykorzystaniu tlenu. Półzamknięty 
obieg ��, jako czynnika oddechowego generuje jednak zwiększenie problemów z za-
chowaniem skrytości misji bojowej, gdyż dla konfiguracji aparatu nurkowego ��� � ���		�����		���
	 część czynnika oddechowego musi być uwalniana do śro-
dowiska wodnego. 

Przyjęty 800	� promień operacyjny, jako najmniejszy przy podejściu do nieroz-
poznanego brzegu ze względu na możliwość wystąpienia technicznego uzbrojenia infra-
struktury brzegowej w urządzenia ochronne/rozpoznawcze48 sugeruje, że fazę nurko-
wania z wykorzystaniem �� występującą po nurkowaniu tlenowym a przed 	800	� transferem na głębokości do 6	����, można do określonego czasu pobytu uznać 
za niebyłą z punktu widzenia dekompresji, oraz przenoszenia drogą powietrzną na puła-
pie nieprzekraczającym 700	� 49.  

Ze względu na możliwość zmiany czynnika zasilającego aparat �� � ���/�� ����		�����		���
	 rozpatrzono możliwość wykonania głębszej wycieczki niż 15	���� z wykorzystaniem �� w celu ukrycia się lub wykonania zadania na większej 
głębokości50. Jednak, zmiana czynnika oddechowego wymagała przetestowania procedu-
ry płukania przestrzeni oddechowej aparatu nurkowego. 
 

PLANOWANIE DEKOMPRESJI 
 

Teoretyczne podstawy dekompresji wykorzystane tutaj do planowania ekspozy-
cji nitroksowych zostały opisane wcześniej i nie będą powtórnie przytaczane  
(Kłos R., 2007; Kłos R., 2011). 

Do planowania dekompresji w aparacie �� � ���/�� � ���		�����	 ���
	 wykorzystano podejście Bühlmanna  z zestawem «� � ]	16
 dla wartości  
M (Bühlmann A.A., 1984; Bühlmann A.A., 1995). Pominięto wpływ zawartości wilgoci  
we wdychanym i wydychanym czynniku oddechowym. Jako bezpieczny przyjęto zrów-
noważony gradient przesyceń na poziomie ¬ 0 90%.  

 

                                                 
47gdyż wycieczki �� stanowią jedynie rozszerzenie technologii nurkowań tlenowych, 
48wynika stąd, że ze względów taktycznych minimalny dystans utajnienia operacji powinien wy-
nosić 800	�, 
49możliwość odzyskania grup/sekcji rozpoznawczych/specjalnych drogą powietrzną przy użyciu 
śmigłowca operującego na wyższym pułapie niż 700	�, zaraz po szybkim odskoku przy wykorzy-
staniu misji tlenowej należy potwierdzić badaniami – najbliższy ośrodek wyposażony w symula-
tory hiperbaryczne i hipobaryczne to WIML Warszawa, 
50problemy związane z desantowaniem nurków z okrętów podwodnych nie były sprawdzane  
w czasie realizacji tego projektu, 
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OXYGEN-NITROX DIVES 
 ��� ���⁄ 	�����		���
	 is a two-system nitrox-oxygen rebreather. Systems 
of this kind are most commonly used in securing the release of combat divers from large 
submarines at the maximum depth of 24	����. During such an operation divers leave 
the submarine using nitrox �� in a semi-closed circulation of the ��� � ���		�����		���
	. Next, they move to the transition depth of 6	���� and 
switch to breathing oxygen in the closed circulation of �� � ���		�����		���
	. 

 
TACTICAL CONDITIONS 

 
Tactical conditions for oxygen-nitrox dives are the same as the conditions for the 

previously described oxygen dives.47 Using �� provides the possibility to perform deeper 
and longer excursions than using oxygen. However, a semi-closed �� circulation gener-
ates a higher risk in relation to preserving secrecy of a combat mission, since with the ��� � ���		�����		���
	 rebreather configuration, a part of the breathing mix is 
released into ambient water. 

The maintaining of an operational radius of 800	� when approaching an unrec-
ognised shore, due to possibility that the locality  maybe equipped with protec-
tion/detection devices,48 suggests that the diving phase with the use of �� occurring 
after an oxygen dive and before the 800	� transition to the depth of up to 6	����, may, 
until a specified stay time, be perceived as non-existent with regard to decompression 
and air transportation at the altitude not exceeding 700	�. 49 

The possibility of changing the breathing mixes �� � ���/�� � ���		�����		���
	 allowed the consideration of an option for 
performing an excursion deeper than 15	����, using ��	for the purpose of hiding or 
executing a task at a greater depth.50 However, such a change in the breathing mix re-
quired testing the flushing procedure of the rebreather’s breathing space. 

 
PLANNING DECOMPRESSION 

 
The theoretical bases for decompression applied herein with regard to planning 

nitrox exposures have already been described earlier in the text and, therefore, will not 
be quoted again (Kłos R., 2007; Kłos R., 2011). 

Planning decompression for �� � ���/�� � ���		�����	 ���
	 was con-
ducted according to Bühlmann’s approach used with the «� � ]	16
 set of  
M-value (Bühlmann A.A., 1984; Bühlmann A.A., 1995). The influence of the moisture con-
tent in the inhaled and exhaled breathing mixture was omitted, and the balanced super-
saturation gradient at ¬ 0 90% was assumed to be safe. Similarly to the research carried 
out for the ��� � ���	��	
�	���
	 the calculations described in detail below, were 
called the AMW approach (Kłos R., 2011).  

                                                 
47 since �� excursions constitute a complementation of an oxygen diving technology, 
48 therefore it seems that due to tactical reasons the minimum distance allowing to preserve op-
eration secrecy should be 800	�, 
49 the possibility of recovering reconnaisance/special groups/sections via air transportation with 
the use of a helicopter operating at an altitude exceeding 700	� following a quick emergence 
ending an oxygen mission should be confirmed with proper tests – the nearest research centre 
equipped with hyperbaric and hypobaric simulators is situated at WIML in Warsaw, 
50 the problems related to releasing divers from submarines have not been discussed within this 
project, 
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Podobnie jak dla aparatu ��� � ���	��	
�	���
	 opisane dalej sposoby obli-
czeń nazwano podejściem 	�¨ (Kłos R., 2011). Dodatkowym elementem, który nie był 
sprawdzany wcześniej było uwzględnianie w toku obliczeń wypłukiwania z organizmu 
azotu podczas oddychania tlenem51 i jego wpływ na procesy dekompresyjne. Do analizy 
porównawczej zastosowano podejście Bühlmanna  z wykorzystaniem programu  
Deco Planner 3.1.4 52. Gradienty przesyceń ¬ 53 według 	�¨ są bardziej konserwatyw-
ne54 dla długich czasów pobytu niż by to wynikało z programu Deco Planner 3.1.4. 

Przy planowaniu misji bojowych z wykorzystaniem aparatu �� � ���/�� ����		�����		���
	 skupiono się nad wykorzystaniem profili z dekompresją zero-
wą55. Do oceny bezpieczeństwa dekompresji eksperymentalnych wykorzystano spraw-
dzoną podczas badań nad dekompresją dla aparatu ��� � ���	��	
�	���
	 metodę detekcji dopplerowskiej śródnaczyniowej fazy gazowej  
(Kłos R., 2010; Kłos R., 2011). 
 

ZAŁOŻENIA DO EKSPERYMENTÓW 
 
Jako wstępne założenia do opracowania tabel dekompresyjnych przyjęto nastę-

pujące wytyczne: 
1. podczas postępowania standardowego w fazie wynurzania do powierzchni wymaga-

na była jedynie dekompresja zerowa, 
2. podczas awaryjnego przedłużenia pobytu na głębokości może być dopuszczona jedy-

nie stacja dekompresyjne na głębokości 3	���� , 
3. maksymalny gradient według «� � ]	16
 mógł być zmieniany w zależności od wyni-

ków eksperymentów nurkowych,  
4. obciążenie nurka wysiłkiem polegało na symulacji pływania w płetwach z zadaną 

intensywnością, 
5. zawartość tlenu �PR na głębokości pracy i stacjach dekompresyjnych nie mogła być 

mniejsza niż �PR r 30%w®.  
Wykonane obliczenia według powyższych założeń nie będą tutaj przedstawiane, 

lecz można je znaleźć w sprawozdaniu z badań (Kłos R., 2012). Założono przy tym, że 
maksymalny standardowy czas wycieczki I przy wykorzystaniu �� następującej po mi-
nimum 45	��� ekspozycji tlenowej56 �PR r 90%w®.�� na głębokości 3	���� nie będzie 
dłuższy niż I J 30	���. Ostatnie 5	��� dozwolonej ekspozycji jest operacyjnym czasem 
awaryjnym przeznaczonym na uwzględnienie ewentualnych opóźnień powstałych pod-
czas realnego procesu nurkowania w warunkach bojowych57.  

 

                                                 
51Preoksygenacji, 
52zastosowano także własną metodykę obliczania tabel ze względu na to, że Deco Planner 3.1.4 
nie zezwala na analizę profili uważanych przez niego za stwarzające zagrożenie ���, 
53gradienty większe od ¬ 0 90% wartości maksymalnej były tutaj uważane wstępnie za poten-
cjalnie niebezpieczne z punktu widzenia zagrożenia ��� chyba, że przeprowadzone badania su-
gerowałyby inaczej, 
54nie zastosowano sugerowanej przez Deco Planner 3.1.4. metodologii VPM  do generacji tabel, 
gdyż jest ona jeszcze bardziej konserwatywna, 
55nurkowania bezpośrednie ‒ według terminologii wprowadzonej przez prof. T. Doboszyńskiego 
56założenie to wynika z przyjętego scenariusza taktycznego opisanego zarówno w tym rozdziale 
jak i poprzednim, 
57pozwala to na zachowanie standardowej dekompresji zerowej przy powstaniu krótkiego opóź-
nienia, 
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An additional element that had not been tested before, factored in calculations 
for the nitrogen wash-out while breathing oxygen51 and its influence on decompression 
processes. The comparative analysis was conducted according to the Bühlmann   
approach and with the use of the Deco Planner 3.1.4 programme.52 According to 	�¨, 
super-saturation gradients ¬ 53 are usually more conservative54 for longer periods of time 
than it would be apparent from the Deco Planner 3.1.4. 

When planning combat missions with �� � ���/�� � ���		�����		���
	 
the focus was placed on using profiles with zero decompression.55 

The assessment of experimental decompressions safety was conducted with the 
Doppler ultrasonic detection of intravascular bubbles already tested in the decompres-
sion tests on ��� � ��� ��	
�	���
	 (Kłos R., 2010; Kłos R., 2011). 
 

GENERAL GUIDELINES FOR THE CONDUCTED EXPERIMENTS 
 
The following guidelines have been proposed as initial principles for creating de-

compression tables: 
1. during the standard procedure for the emerging phase only zero decompression is 
required, 
2. during an emergency prolongation of a stay in the depth only one decompression sta-
tion at  3	���� is permitted,  
3. maximum gradient according to «� � ]	16
 may be shaped depending on the results 
of the diving experiments,  
4. diver’s workload depends on the simulation of swimming with flippers with a speci-
fied intensity, 
5. oxygen content �PR at the depth of work and decompression stations cannot be less 
than �PR r 30%-. 

The calculations conducted in accordance with the above guidelines will not be 
presented in this document since they are available in the research report (Kłos R., 
2012). For the purpose of the experiments it was assumed that maximum standard ex-
cursion time I with the use of ��, occurring after at least a  45 ���� oxygen exposure56 �PR r 90%-.�� at the depth of 3	���� would not be longer than I J 30	���. 

The last 5	��� of allowable exposure are treated as operational emergency time 
intended to account for any possible delays in the real diving process in combat condi-
tions.57 

 
 

                                                 
51 pre-oxygenation, 
52 another methodology for calculating tables was used due to the fact that Deco Planner 3.1.4 
does not allow the analysis of the profiles considered by it as posing a ��� risk, and such were the 
ones proposed by the French Navy decompression tables, 
53 it was assumed here that the gradient which is at 75% of the maximum value is not conserva-
tive (0%) , while at 30% of the maximum value, it is conservative (100%); gradients greater than ¬ 0 75% of maximum value will be initially considered as posing potential DCS risk, unless the 
studies will suggest otherwise, 
54 VPM  methodology suggested by Deco Planner 3.1.4. was not used to generate tables, since it is 
even more conservative, 
55 direct dives ‒ according to terminology introduced by Prof. T. Doboszyński, 
56 this principle results from the adopted tactical scenario described both in the current and pre-
vious chapter, 
57 this allows for preserving the standard zero decompression with a possible short delay, 
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Przyjęcie założonej głębokości preoksygenacji wiąże się z tym, że utrzymanie się 
na głębokościach mniejszych od 3	���� jest trudne w warunkach tranzytu morskiego, 
czy w dużych jeziorach ze względu na wpływ falowania na nurka. Tranzyt wykonywany 
jest najczęściej w zakresie głębokości � ∈ 94 � 5;	����. Stąd i z poprzednich analiz 
taktycznych przyjęto metodą najgorszych okoliczności preoksygenację, jako proces 45	��� nurkowania na głębokości 3	����. 

Wykorzystanie konserwatywnego algorytmu «� � ]	16
 podnosi dodatkowo 
bezpieczeństwo nurkowania bez znacznego wpływu na pogorszenie właściwości  
taktycznych zaproponowanej technologii nurkowania.  

Wybrany czas operacyjny 30	��� wynika z przesłanek taktycznych58 i przecięt-
nego zużycia �� podczas procesu nurkowania (AQUA LUNG, 2004). Z tego względu nie 
powinien być on przekraczany przy planowaniu i realizacji nurkowań bojowych.  
Jako premiks wybrano z tab. 1 ��	40%-��/�� dający możliwość nurkowania na głębo-
kości do 32	����. W tym przypadku czas ochronnego działania wynosi 28	��� 59 (AQUA 
LUNG, 2004).  
 

ZMIANY GŁĘBOKOŚCI 
 

Podczas pierwszych eksperymentów należało pierwsze 10	���� zanurzania po-
konywać z szybkością nieprzekraczającą 8	���� ∙ ���)*. Po przekroczeniu głębokości 10	���� szybkość zanurzania ulegała zwiększeniu, lecz nie należało przekraczać 20	���� ∙ ���)*.  

Po opanowaniu nurkowania z wykorzystaniem �� � ���/�� � ��� 	�����		���
	 należało przystąpić do realizacji ćwiczeń w zanurzeniu z głębokości 
tranzytowej po przełączeniu funkcji aparatu z �� � ���		�����			���
	 na �� � ���		�����		���
	 z maksymalną możliwą szybkością, którą ogra-
nicza jedynie konieczność dopełniania przestrzeni oddechowej aparatu przez zawór  
dodawczy 12 rys. 2.  

Tabela 12. 
 

Tabela dekompresji eksperymentalnej 	�¨, cyrkulującego �� O 30%-��/�� i po poprzednim 
pobycie 45	��� na głębokości 3	���� przy oddychaniu tlenem w konfiguracji �� ����		�����		���
	. 
 

Głębokość 
Czas  

na  
dnie 

Szybkość 
wynurzania 
do pierwszej 

stacji 

Stacje  
dekompresyjne 

[����] 
Całkowity  

czas  
dekompresji 6 3 

Czas na stacji 
[����] [���] [���] [���] [���] 

21 

55 1 � 5	� ∙ ���)* − − − 
Procedury awaryjnego przedłużenia pobytu  

60 1 � 5	� ∙ ���)* 

− 1 1 

67 − 2 2 

70 − 3 3 

                                                 
58z reguły nie jest potrzebny dłuższy czas wykonywania zadania czy ucieczki na głębokość po-
między 6	���� � 24	����, 
5936	��� bez uwzględnienia 50	3:� rezerwowego zapasu czynnika oddechowego ‒ tab.1, 
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Adopting the assumed pre-oxygenation depth is due to the fact that remaining at 
the depths of less than 3	���� is particularly difficult in sea transit conditions or in 
large lakes because of the influence of waves on the diver. Transition is most frequently 
performed at the depth range of � ∈ 94 � 5;	����. Thus, considering the previous tacti-
cal analyses, it was assumed with the worst-case scenario that pre-oxygenation process 
occurs after a 45 ���� dive at the depth of 3	����. 

Applying the conservative algorithm «� � ]	16
 additionally raises diving safety 
without much deterioration to the tactical properties of the proposed diving technology. 
The adopted operational time of 30	��� is due to tactical factors58 and the average �� 
consumption in the diving process (AQUA LUNG, 2004). For this reason it should not be 
exceeded in planning and executing combat dives. 
The premix selected from tab.1 was ��	40%-��/��, allowing the performance of dives 
at depths of up to 32	����. In this case the protected working time is 28	���	long 59 
(AQUA LUNG, 2004). 
 

DEPTH CHANGES 
 
During initial experiments the first 10	���� of immersion were to be covered 

with the speed not exceeding 8	���� ∙ ���)*. After passing the depth of 10	���� im-
mersion speed was increased, however not above 20	���� ∙ ���)*. 

After the trial dives with �� � ���/�� � ��� 	�����		���
	 were com-
pleted, experiments moved on to practicing switching the rebreather from �� ����		�����		���
	 to �� � ���		�����		���
	 at the transition depth  
at a maximum possible speed, which was limited only by the necessity of regular filling 
up the breathing space through the inlet valve 12 fig. 2. 

Table 12. 
 	�¨ experimental decompression table for the circulating �� O 30%-��/�� following  

a 45 � ��� stay at the depth of 3	���� with the use of oxygen in the �� � ���		�����		���
	 configuration. 
 

Depth 

Time 
spent at 
the bot-

tom 

Speed of ascend-
ing to the first 

station 
 

Decompression 
stations 
[����] Total decom-

pression time 6 3 
Time spent at a 

station 
[����] [���] [���] [���] [���] 

21 

55 1 � 5	� ∙ ���)* − − − 
Emergency procedures for stay prolongation  

60 1 � 5	� ∙ ���)* − 1 1 

67 − 2 2 

70 − 3 3 
 

 
 

                                                 
58 generally it is not necessary to have a longer time for task performance or escape to the depths 
between 6	���� � 24	����, 
59 36	��� without taking into account the 50	3:� of reserve breathing mix ‒ tab.1, 
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Tabela 12 c.d. 

24 

40 1 � 5	� ∙ ���)* − − − 
Procedury awaryjnego przedłużenia pobytu  

55 1 � 5	� ∙ ���)* − 3 3 

60 − 4 4 

65 − 5 5 

32 

15 1 � 5	� ∙ ���)* − − − 
Procedury awaryjnego przedłużenia pobytu  

20 1 � 5	� ∙ ���)* − 1 1 

25 − 2 2 

30 − 4 4 

Minimalny czas przejścia pomiędzy stacją 3 ���� i powierzchnią wynosi 30 � 
 

DEKOMPRESJA 
 

Nurkowania nitroksowe stanowiły w tym projekcie jedynie dopełnienie nurko-
wań tlenowych zwiększając możliwości ucieczki w głąb przy wykorzystaniu ��  
po preoksygenacji związanej z fazą tranzytu. Założono, że preferowane będą procedury  
z dekompresją zerową. W tab. 12 przedstawiono teoretyczną tabelę dekompresyjną, jako 
przyjęte założenia do badań. Jest ona podzielona na tabelę podstawową i procedury awa-
ryjne60. Procedury awaryjne nie były w projekcie testowane61. 
 

PROCEDURY PŁUKANIA 
 

Elementem badań było sprawdzenie procedury płukania przestrzeni oddechowej 
przy zmianie czynnika oddechowego z �� na tlen. Rozpoczęcie nurkowania poprzedzone 
było procedurą płukania przestrzeni oddechowej tlenem na powierzchni. Prowadzone 
było trzykrotne płukanie przestrzeni oddechowej. Zanurzenie na głębokość wycieczki 
nie było poprzedzane płukaniem przestrzeni oddechowej, jedynie następowało przełą-
czenie na zasilanie �� i otwarcie zaworu nadmiarowego. Dodawano czynnik oddechowy 
do obiegu jedynie w miarę potrzeby. Po upływie planowanego czasu wycieczki należało 
przełączyć się na zasilanie tlenem i zamknąć zawór nadmiarowy. Następnie opróżniano 
worek oddechowy upuszczając czynnik oddechowy w sposób kontrolowany62 do środo-
wiska wodnego. Następnie wykonywano powolne wynurzenie oddychając normalnie.  
W toku badań dopuszczono zmiany w procedurze płukania przestrzeni oddechowej, 
które przedstawiono podczas opisu wyników badań. 
 

 
 

 
 
 

                                                 
60jeżeli procedury awaryjne były możliwe do wygenerowania w trakcie teoretycznych obliczeń 
dla poszczególnych bloków reprezentujących różne założenia dekompresyjne, 
61pełnią one rolę procedur granicznych, których nie można w toku badań przekraczać, 
62należy starać się nie powodować emisji dużych pęcherzy w zbitych grupach, 
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Table 12 cont. 

24 

40 1 � 5	� ∙ ���)* − − − 
Emergency procedures for stay prolongation  

55 1 � 5	� ∙ ���)* − 3 3 

60 − 4 4 

65 − 5 5 

32 

15 1 � 5	� ∙ ���)* − − − 
Emergency procedures for stay prolongation 

20 1 � 5	� ∙ ���)* − 1 1 

25 − 2 2 

30 − 4 4 

Minimum transfer time between the station at 3 ���� and the surface is 30 � 
 

DECOMPRESSION 
 

Nitrox dives conducted within this project were merely a complementation to 
oxygen dives aiming at increasing the possibilities of escaping to greater depths with the 
use of ��, following pre-oxygenation related to the transition phase. It was assumed that 
the preferable procedures would be those with zero decompression. Table 12 is a theo-
retical decompression table presenting principles adopted during the experiments. It is 
divided into the primary table and emergency procedures60 (that were not tested within 
the project61). 
 

FLUSHING  PROCEDURES 
 

One of the research elements consisted in testing breathing space flushing proce-
dures during the change of the breathing mix from �� to oxygen; The diving process was 
preceded by the flushing of the breathing space with oxygen at the surface. The proce-
dure was repeated three times. Immersion to the intended excursion depth was not pre-
ceded by the flushing of the breathing space, the only task performed by divers in this 
instance consisted of switching to �� supply and opening the relief valve. The breathing 
mix was added into circulation only when necessary. After the lapse of the intended ex-
cursion time the task was to switch back to oxygen supply and close the relief valve. 
Next, the breathing bag was emptied by releasing the breathing mix into ambient water 
in a controlled manner.62 This was followed by slow emergence while breathing at  
a regular pace. In the course of the research it was found that certain modifications in the 
venting procedures were allowed, which have been included in the research results de-
scription. 
 
 
 

                                                 
60 provided that it was possible to generate emergency procedures in the course of theoretical 
calculations for particular blocks representing various decompression scenarios, 
61 they serve as boundary procedures which may not be exceeded in the course of research, 
62 in order to avoid emission of clusters of large bubbles, 
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CZASY DOJŚCIA 
 

Testowane sytuacje taktyczne zakładały, że po nitroksowej wycieczce nurek wy-
nurzy się na powierzchnię. Zakładano, że taka operacja będzie niejednokrotnie koniecz-
na, gdyż podczas ucieczki w głąb akwenu nurkowie mogą łatwo zgubić nakazany kieru-
nek. Operacja taka będzie także potrzebna przy zaniechaniu podstawowego celu misji  
i namierzeniu się na zapasowy czy awaryjny.  

Wynurzenie się na powierzchnię zaraz po wycieczce jest elementem bardziej ob-
ciążającym dekompresyjnie niż wynurzenie tylko do głębokości tranzytu. Stąd w nurko-
waniach eksperymentalnych przyjęto realizację takiego właśnie scenariusza, aby testo-
wać system metodą najgorszych okoliczności. 

Czas dojścia do powierzchni powinien być tak dobrany, aby towarzysząca mu 
zawsze emisja ekspandującego czynnika oddechowego do środowiska wodnego była jak 
najmniejsza. Zachowanie skrytości może być w takim przypadku utrudnione i dlatego 
należy w sposób ciągły doskonalić technikę wynurzania. Podczas procesu wynurzania 
zachodzą dwa niekorzystne zjawiska związane z rozszerzaniem objętościowym czynnika 
oddechowego pozostającego w obiegu. Powodując wspomniany efekt zwiększonej emisji 
gazu do środowiska wodnego, któremu towarzyszy efekt dodatkowego wynoszenia mo-
gący w skrajnym przypadku doprowadzić do utraty kontroli nad pływalnością i wyrzu-
cenie nurka w sposób niekontrolowany na powierzchnię.  
 

POWTÓRNE ZANURZANIE 
 

Przed powtórnym zanurzeniem intensywnie płukano tlenem przestrzeń odde-
chową aparatu w konfiguracji �� � ���		�����		���
	. Wykonywano to, aby jak 
najszybciej podnieść jego koncentrację w obiegu czynnika oddechowego. Działanie takie 
w warunkach normalnej eksploatacji nie jest wymagane a intensywne płukanie wręcz 
szkodliwe z punktu zabezpieczenia przed �����. Obecnie dąży się do tego, aby nurek 
oddychał nitroksem, którego wzbogacenie w tlen podczas procesu nurkowania nie po-
winno przekroczyć granicy 85%w®.��/�� (Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 
1994; Walters K.C., Gould M.T., Bachrach E.A., Butler F. K., 2000). Podczas nurkowań eks-
perymentalnych dążono jednak do zwiększenia możliwie szybko koncentracji tlenu, aby 
sprawdzić czy nie występują problemy z toksycznym działaniem tlenu prowadzącym do 
objawów �����. 
 

NURKOWANIA EKSPERYMENTALNE 
 

Program badań dotyczył dwóch obszarów. Pierwszym było przetestowanie me-
tody nurkowań tlenowych typu przejścia z możliwością wykonania jednej wycieczki oraz 
sprawdzenie możliwości wykonania drugiej wycieczki kończącej proces nurkowania.  
W tej konfiguracji aparat działał, jako niezależny aparat o zamkniętym obiegu tlenu, jako 
czynnika oddechowego: �� � ���	���
	.  

Drugim Testowanym scenariuszem wykorzystania aparatu nurkowego �� � ���/�� � ���		�����		���
	 było sprawdzenie możliwości wykonania wy-
cieczki nitroksowej po początkowej fazie transferu tlenowego. Podstawowym proble-
mem badawczym było ustalenie maksymalnego czasu nurkowania przy wykorzystaniu �� z wymaganą jedynie dekompresją zerową po pobycie na maksymalnej założonej głę-
bokości wycieczki.  
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REACHING TIMES 
 

In the tested tactical situations it was assumed that after the nitrox excursion the 
diver would ascend to the surface. It was anticipated that such an operation would be 
necessary on a number of occasions, due to the fact that during escapes into deep-water 
reservoirs, divers could easily lose the assigned direction. Such an operation is also nec-
essary after aborting the primary mission goal and preparing for a reserve target or im-
plementation of an emergency procedure. 

Ascending to the surface directly after an excursion is a much more demanding 
element with regard to compression than emerging only to the transition depth. There-
fore, such a scenario was adopted for experimental dives in order to test the system  
in a worst-case scenario. 

The time of reaching the surface should be adjusted in such a way that the corre-
sponding emission of expanding breathing mix into ambient water is as low as possible. 
Preserving secrecy in this case may be more difficult, that is why it is necessary to con-
tinue improving the emergence technique. During emergence two unfavourable phe-
nomena take place related to volumetric extension of the breathing mix remaining in 
circulation, leading to the already mentioned increased gas emission into ambient water 
accompanied by the effect of additional raising of the diver which, in an extreme situa-
tion, may cause the diver to lose control of his buoyancy and cause him to break the sur-
face of the water. 
 

REPEATED IMMERSION 
 

After a repeated immersion, the breathing space of the rebreather was flushed 
with oxygen in the �� � ���		�����		���
	 configuration. This was performed in 
order to enable a quick increase of oxygen concentration in the breathing mix circulation. 
It is not required to perform such an action in normal conditions, where intense flushing 
would even be harmful with regard to protection against ����� symptoms. The current 
objective was to allow the diver to breath nitrox, the oxygen content of which should not 
go beyond the boundary of 85%-.��/�� in the diving process (Harabin A.L., Survanshi 
S.S., Homer L.D., 1994; Walters K.C., Gould M.T., Bachrach E.A., Butler F. K., 2000). How-
ever, during experimental dives it was attempted to increase oxygen concentration in the 
shortest possible time in order to check for possible problems with oxygen toxicity lead-
ing to the occurrence of ����� symptoms. 
 

EXPERIMENTAL DIVES 
 

The research programme was focused on two main fields. The first involved the 
testing of a transition oxygen diving method; with the possibility of performing one ex-
cursion combined with an examination of the possibility of undertaking a second excur-
sion ending the diving process. Within such a configuration, the apparatus functioned as 
a self-contained closed-circuit rebreather, with the o�� � ���	���
	 breathing mixture. 

The second scenario for the use of �� � ���/�� � ���		�����		���
	 was 
based on examining the possibility of performing a nitrox escape after the initial oxygen 
transition phase. The primary research task consisted of determining the maximum div-
ing time with the use of �� in which a diver could stay at a desired maximum depth 
without incurring any decompression penalty. 
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ORGANIZACJA EKSPERYMENTÓW 
 

Eksperymenty nurkowe prowadzone były w kompleksie nurkowym DGKN−120 
w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ‒ rys. 9a‒b. 

Nurek roboczy wykonując wysiłek w basenie kompleksu nurkowego DGKN−120 
ubezpieczany był przez nurka zabezpieczającego. W ciągu ekspozycji eksperymentalnej 
nurek przebywał w wodzie oddychając z aparatu nurkowego �� � ���/��� ����		�����		���
	. Nurek na stanowisku wysiłkowym posiadał komputer, na któ-
rego ekranie możliwe było wyświetlanie poleceń, niektórych parametrów nurkowania, 
siłę nacisku oraz zawartości tlenu w czynniku oddechowym63 ‒ rys. 10a. Na pulpicie 
komputera nurek miał do dyspozycji trzy przyciski do szybkiej komunikacji. Do komuni-
kacji z nurkiem można było wykorzystać system łączności przewodowej lub głośnik 
znajdujący się w wodzie do bezpośredniego wydawania nurkowi komend poprzez śro-
dowisko wodne.  

W skrzynce komputera znajduje się kamera do obserwacji twarzy nurka ‒ rys. 
10d. Kamera boczna pokazuje prawidłowość ułożenia sylwetki nurka pod wodą ‒ rys. 
10c.  

W kompleksie zamontowane są kamery pokazujące ogólny widok w komorze ‒ 
rys. 10b. Przed zanurzeniem nurek ubezpieczający podłącza szybkozłączem przetokę 
zamontowaną na wężu wdechowym aparatu nurkowego64.  

W ten sposób czynnik oddechowy wdychany przez nurka jest odprowadzany do 
analizy. Maksymalny strumień pobieranego czynnika oddechowego wynosi /? K 1	��' ∙���)* i kierowany jest na paramagnetyczny analizator tlenu typu SERVOMEX 
Pm1111E701 Oxygen Transducer65. Analizator wchodzi w skład automatycznego syste-
mu pomiarowego składu czynnika oddechowego wdychanego przez nurka roboczego 
podobny do systemu pomiarowego jaki posiada każda komora kompleksu DGKN‒120 ‒ 
rys. 9e.  

System posiada urządzenia do utrzymywania stałego ciśnienia oraz automatycz-
nej realizacji jego zmian zgodnie z zaplanowana dekompresją‒ rys. 9f. W atmosferze 
komory hiperbarycznej utrzymywane jest automatycznie stałe ciśnienie cząstkowe tlenu 
‒ rys. 9d.  

Wyniki pomiarów realizowane przez stanowiska pomiarowe: składu czynnika 
oddechowego, tensometru, utrzymywania ciśnienia, realizacji dekompresji i utrzymywa-
nia ciśnienia cząstkowego tlenu są nadzorowane, zobrazowywane, a dane archiwizowa-
ne przez dowolnie wybrany jeden z kilku komputerów będących na wyposażeniu sieci 
pomiarowej kompleksu DGKN‒120 oraz składowane na serwer. Wszystkie systemy nad-
zorowane są przez zintegrowane oprogramowanie mogące działać z dowolnie wybrane-
go komputera podłączonego66 do Ethernetowej sieci pomiarowej ‒ rys. 10b.  

Podczas pobytu na głębokości nurek roboczy obciążany jest wysiłkiem polegają-
cym na symulacji pływania w płetwach jednocześnie napierając na pionową płytę połą-
czoną z tensometrem typu NK−SS 300N Keli Electric Manufacturing (Ning 80) Co.,Ltd ‒ 
rys. 10e. Nurek zabezpieczający asekuruje jedynie nurka roboczego bez wykonywania 
jakiejkolwiek innej pracy. 

 
 

                                                 
63funkcje te można pojedynczo wyłączać, 
64przed zaworem zwrotnym urządzenia ustnikowego, 
65dodatkowo monitorowana jest zawartości ditlenku węgla oraz detekcji związków utlenialnych 
przy pomocy eksplozymetru, 
66może to być to także dowolny komputer przenośny podłączony do wielu gniazd sieci Etherne-
towej kompleksu DGKN‒120, 
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EXPERIMENT ORGANIZATION 
 

The said diving experiments were conducted at the DGKN−120 diving complex of 
the Naval Academy in Gdynia ‒ fig. 9a‒b. 
With a safety diver standing by to assist, a second diver, equipped with the use of �� � ���/��� � ���		�����		���
	 engaged in a physical activity in the swim-
ming pool of the DGKN−120 complex. A workstation equipped with a computer allowing 
for the display of commands, certain diving parameters, oxygen pressure and content in 
the breathing mix63 was used in order to facilitate the interactive participation of the 
second diver ‒ fig. 10a. The computer desktop provided three buttons allowing quick 
communication. Moreover, communication with the diver was possible through a wired 
communication system or a loudspeaker located in water to issue commands directly 
through the aquatic environment. 

The computer box contained a camera allowing for the observation of the diver’s 
face ‒ fig. 10d. An additional side camera was used to show the correctness of the diver’s 
position under water ‒ fig. 10c.  

The DGKN complex was also equipped with cameras showing the general view of 
the chamber ‒ fig. 10b. Before immersion the safety diver connected the part of the inha-
lation hose of the rebreather64 with a quick coupler. This way the breathing mixture in-
haled by the diver was taken for analysis. The maximum intake of the breathing mixture 
was /? K 1	��' ∙ ���)* and was directed to a zirconium probe, SERVOMEX Pm1111E701 
Oxygen Transducer.65 The analyser is a part of an automatic measuring system of the 
breathing mixture inhaled by the diver – similar to the measuring systems that can be 
found in each chamber of the DGKN‒120 complex ‒ fig. 9e. 

The system is also equipped with devices for maintaining constant pressure and 
automatic implementation of changes according to the planned decompression‒ fig. 9f. It 
also allows for maintaining a permanent partial pressure of oxygen in the hyperbaric 
chamber ‒ fig. 9d. 

Measurement results obtained at workstations for the composition of the breath-
ing mixture, strain gauge, pressure maintenance, decompression realisation and oxygen 
partial pressure maintenance were monitored and displayed, then archived by a com-
puter selected within the measurement network of the DGKN‒120 complex, and stored 
on the server. All the systems within the complex are supervised by integrated software 
that can run on any computer connected66 to the Ethernet measurement network ‒ fig. 
10b. 

While underwater, the working diver performed a simulation of swimming with 
flippers pushing a vertical plate connected to a strain gauge NK−SS 300N Keli Electric 
Manufacturing (Ning 80) Co.,Ltd ‒ fig. 10e. The safety diver’s role consisted only in pro-
tecting the working diver without performing any other activities. 

The safety diver, while underwater, could breathe the air or nitrox/oxygen from 
the atmosphere of the chamber through the 
�
� 67 system equipped with a half-mask 
with an exhaust-driven system maintaining proper pressure differences outside the 
chamber. The length of hose on this mask allowed the diver the freedom he needed to 
move across the chamber - fig. 10f. 

                                                 
63 these functions may be individually switched off, 
64 placed before the non-return valve of the mouthpiece, 
65 additionally carbon dioxide content was monitored and the presence of oxidizable compounds 
(detected with an explosimeter) were monitored, 
66 it may also be any portable computer connected to one of the numerous sockets of the Ethernet 
network of the DGKN‒120 complex, 
67Built-In Breathing System, 
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Nurek zabezpieczający podczas nurkowania eksperymentalnego może oddychać 
z atmosfery komory lub nitroksem/tlenem poprzez system 
�
� 67 wyposażony w pół-
maski z wydechem kierowanym na zewnątrz komory przez system utrzymywania od-
powiedniej różnicy ciśnień. Długość węży pozwala nurkowi zabezpieczającemu na poru-
szanie się w obrębie całej komory rys. 10f. 

 
a)                                                                                                       b)  

  
c)                                                                                                d)  
 

 

 

 
Rys. 9. Doświadczalny Głębokowodny Kompleks Nurkowy DGKN−120 a) schemat zespołu 
komór wchodzących w skład kompleksu  b) kompleks DGKN-120 widok z góry c) widok komo-
ry mieszkalnej od strony komory przejściowej  d) dyszowy system do systemu automatyczne-
go dozowania tlenu. 

                                                 
67 Built In Breathing System, 
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a) b) 

 
c) d) 

 
Fig. 9. Experimental Deepwater Diving Complex DGKN−120 a) an outline of the chambers in 
the complex b) the DGKN‒120 complex seen from above c) a view of the living chamber from 
the transition chamber  d) nozzle system for automatic oxygen dispension. 
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e) f) 

 
Rys. 9 c.d. Doświadczalny Głębokowodny Kompleks Nurkowy DGKN−120 e)  automatyczny 
system pomiaru składu atmosfery komory DZWONIEC i PRZEJŚCIOWA   f) element wyko-
nawczy do systemu automatycznego utrzymywania ciśnienia i realizacji procesu dekompresji. 
 
a) b) 
 
 

 
 
Rys.10. Doświadczalny Głębokowodny Kompleks Nurkowy DGKN−120 a) komputer ze wska-
zaniami dla nurka  b) system obserwacji i nadzoru. 
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e) f) 
 
 

 
 
Fig. 9 cont. Experimental Deepwater Diving Complex DGKN−120 e) an automatic system for 
measuring the composition of the atmosphere of the DZWONIEC and PRZEJŚCIOWA (transi-
tional) chambers f) an actuator of the automatic pressure maintenance system and the de-
compression process. 

 
a) b) 
 
 

 
 
Fig. 10. Experimental Deepwater Diving Complex DGKN−120 b) a system of observation and 
supervision of the experiment. 
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c) d) 
 
 

 
e) f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rys. 10 c.d. Doświadczalny Głębokowodny Kompleks Nurkowy DGKN−120 c) widok z kamery 
bocznej pozwalający korygować ułożenie sylwetki nurka roboczego w stosunku do ergonome-
tru  d) widok z kamery komputera pozwalający obserwować twarz nurka roboczego  e) nurek 
na stanowisku ergonometru patrzący na wskazania i komunikaty ukazujące się na ekranie 
komputera  f) nurek zabezpieczający podczas dekompresji wykorzystujący BIBS. 
 

Jeżeli nurek zabezpieczający oddychał powietrzem z komory najczęściej musi on 
być wymieniony przed rozpoczęciem dekompresji na innego nurka zabezpieczającego, 
gdyż bezpieczny rozkład jego dekompresji będzie się różnił od dekompresji nurka robo-
czego ze względu na różne zawartości tlenu we wdychanym czynniku oddechowym68.  
 
 
 
 
 

                                                 
68nurek roboczy oddycha nitroksem o zawartości tlenu �PR r 30%-��/��, gdy nurek zabezpie-
czający powietrzem o zawartości tlenu �PR ≅ 21%-��/��, 
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c) d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 10 cont. Experimental Deepwater Diving Complex DGKN−120 c) view from side camera 
allowing to correct working diver’s position in relation to the strain gauge d) view from comput-
er camera allowing to observe working diver’s face e) diver at the strain gauge station observ-
ing indications and messages appearing on the computer screen  f) safety diver during de-
compression with the use of BIBS. 
 

When the safety diver breathed the air from the chamber, it was necessary to re-
place him with another safety diver before the start of decompression, since his decom-
pression distribution would differ from the working diver’s decompression due to a dif-
ferent oxygen content in the inhaled breathing mixture.68 

It was possible to replace divers under pressure since all of the chambers of the 
DGKN−120 complex are connected, however, they may also work independently with 
various pressures maintained inside them69 − fig. 9a. After the divers had been replaced, 
the first safety diver underwent decompression in the residential chamber of the 
DGKN−120 complex with the possibility of employing oxygen decompression − fig. 9c. 

                                                 
68 the working diver breathed nitrox with the oxygen content of �PR r 30%-��/��, while the 
safety diver breathed the air with the oxygen content of �PR ≅ 21%-��/��. 
69 each chamber within the DGKN−120 complex has two manholes and the space between them 
may be independently evacuated into atmospheric pressure or be connected to a neighbouring 
chamber with the aim of pressure equalization. 
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Wymiana nurków pod ciśnieniem możliwa jest, gdyż wszystkie komory komplek-
su DGKN−120 są połączone, lecz mogą także pracować niezależnie przy utrzymywaniu  
w nich różnych ciśnień69 − rys. 9a. Po wymianie nurków, pierwszy nurek zabezpieczający 
przechodzi dekompresję w komorze mieszkalnej kompleksu DGKN−120 z możliwością 
zastosowania dekompresji tlenowej − rys. 9c.  

Drugi nurek zabezpieczający przechodzi dekompresję wraz z nurkiem roboczym. 
Moment wymiany musi być dokładnie przemyślany przez kierownika nurkowania tak, 
aby procedura ta była bezpieczna i wygodna z punktu widzenia eksperymentu. 
  	 

BEZPIECZEŃSTWO DEKOMPRESJI 
 

Podczas pobytu pod wodą nurek był ubezpieczany przez nurka zabezpieczające-
go, przebywającego w bezpośredniej bliskości, gotowego do udzielenia pomocy na wy-
padek zaistnienia objawów �����. 

Po zakończeniu nurkowania nitroksowego nurek powinien być monitorowany co 0,5 � 1	¥�¦, przez okres do 3	¥�¦ 70 przy pomocy urządzenia do detekcji śródnaczy-
niowej wolnej fazy gazowej (Kłos R., 2010; Kłos R., 2011). Monitorować należy prawą  
i lewą żyłę podobojczykową oraz prawy przedsionek serca. Przekroczenie wartości grad ��� dla regionu przedsionkowego lub grad �� ° dla żył podobojczykowych stanowiło 
przesłankę do rozpoczęcia procedury leczniczej, np. według tabeli mm	5 ��� lub płuka-
nia tlenem.  

Wystąpienie objawów skórnych i/lub stawowo−mięśniowych ��� stanowiło 
przesłankę do natychmiastowego przeprowadzenia procedury leczniczej według tabeli mm	6	��� z ewentualnym jej przedłużeniem lub przejściem do procedury według tabeli mm	6		���. Wszelkie objawy kliniczne typowe dla cięższych postaci ��� 71 były prze-
słanką do natychmiastowego rozpoczęcia leczenia według tabeli mm	6		���. Wszelkie 
decyzje w zakresie podjęcia leczenia przy wystąpieniu objawów chorobowych były po-
dejmowane przez lekarza służby nurkowej, który przejmował kierowanie leczeniem.  

Dopuszczalne było prowokowanie skórnych objawów ��� poprzez 5	��� gorący 
prysznic zaraz po zakończeniu dekompresji. Nurek mógł wziąć prysznic jedynie przy 
asyście i za wiedzą oficera/lekarza medycyny nurkowej. 

W przypadku bezobjawowego wystąpienia śródnaczyniowej wolnej fazy gazowej 
decyzję o momencie podjęcia leczenia podejmował kierownik projektu, przy obligatoryj-
nej konsultacji z zespołem medycznym. Na czas badań powołano konsultanta do spraw 

etyki badań naukowych, który pełnił także funkcję specjalisty medycyny nurkowej.	 
Kodeks etyczny obowiązujący w AMW został opublikowany wcześniej i nie będzie tutaj 
przytaczany (Kłos R., 2011). 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
69każda komora kompleksu DGKN−120 posiada dwa włazy a przestrzeń pomiędzy nimi może być 
niezależnie ewakuowana do ciśnienia atmosferycznego lub połączona z komorą sąsiednią celem 
wyrównania z nią ciśnienia, 
70chyba, że nadzorujący lekarz uzna inaczej, lecz minimalny czas obserwacji nie może być krótszy 
niż 1,5	¥�¦, 
71szczególnie neurologiczne, 
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The second safety diver underwent decompression along with the working diver. 
The moment of the exchange had to be carefully planned by the person in charge so that 
the procedure remained safe and did not interfere with the experiment. 
 

DECOMPRESSION SAFETY 
 

During his stay under water, the safety of the working diver was ensured by the 
presence of a safety diver who remained in immediate proximity and ready to provide 
help in the event of an occurrence of ����� symptoms. 

After the completion of nitrox diving, the diver should be monitored every 30min  0.5 � 1	N�§ for a period up to  3	N�§� 70 using a device for the detection of intravascu-
lar bubble formation (Kłos R., 2010; Kłos R., 2011). It is also necessary to monitor the left 
and right subclavian vein and the right atrium of the heart. Exceeding the values of grad ��� for the vestibular region or grad �� ° for the suclavian veins would constitute a rea-
son to implement medical procedures, for instance, according to the table mm	5 ��� or 
oxygen ventilation. 

Occurrence of skin and/or articular-muscular symptoms of ��� would constitute 
a reason for an immediate implementation of medical procedures according to the table mm	6	��� with possible extension or moving on to procedures according to the table mm	6		���. Any clinical symptoms typical of more severe forms of ��� 71 would be  
a reason for an immediate treatment according to the table mm	6		���. Any decisions 
concerning the initiation of medical treatment following  the onset of symptoms of de-
compression sickness, would be taken by a diving medical officer (DMO), who would 
take control over the treatment.  

Triggering skin symptoms of ��� by taking a 5 � 	���  hot shower immediately 
after decompression was allowed. However, the diver could take such a shower only 
with the assistance and knowledge of the DMO. 

In the case of a symptomless intravascular bubble formation, the decision of 
starting a treatment was taken by the project leader, after an obligatory consultation 
with the medical team. For the experiments, a consultant of research ethics was appoint-
ed – this individual also functioning as a diving medicine specialist.	The ethical code ef-
fective within AMW has been published earlier, therefore it will not be quoted within this 
document (Kłos R., 2011). 

 
 

                                                 
70 unless the supervising doctor decides otherwise, however, the minimum observation time 
should not be less than 1.5	N�§, 
71 particularly the neurological ones, 
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Rys. 11.  Przeliczenie oporu, jaki musi pokonać nurek na prędkość płynięcia.  
 

Zwiększenie liczby ekspozycji było możliwe za zgodą lekarza, lecz  
w liczbie nie większej niż 6 razy w ciągu sześciodniowego tygodnia pracy. 

Minimalny czas odpoczynku po zakończonej dekompresji wynosił 12	¥�¦. Nur-
kowania powtarzalne w tym cyklu badań były zakazane. Nurkowie eksperymentalni nie 
byli eksponowani hiperbarycznie częściej niż 3 razy podczas sześciodniowego tygodnia 
pracy72. Dotyczyło to tylko uczestniczenia w badaniach73.  
 

OBCIĄŻENIE PRACĄ 
 

Zakładając, że opór czołowy nurka �±² wraz z aparatem nurkowym można  
w pierwszym przybliżeniu zastąpić modelem kwadratowej płyty płaskiej o powierzchni 
czołowej �±² ≅ 0,216	��, to można w przybliżeniu oszacować opór czołowy74 �±², jako: �±² ≡ � ≅ �³ ∙ ´∙ARR ∙ �±², gdzie: �³ �bezwymiarowy współczynnik oporu �³ 0 1,1 dla 

kwadratowej płyty płaskiej75 (Troskalański A.T., 1954), } to gęstość wody76 
[µ¥ ∙ �)'], C to prędkość przemieszczania się nurka [� ∙ �)*]. Stąd można osza-
cować prędkość płynięcia C w funkcji zmierzonego tensometrem naporu nurka �±² − rys. 11. 

 
 

                                                 
72ze względu na możliwość zafałszowywania wyników poprzez nadmierne ich obciążenie lub 
przystosowanie się do warunków prowadzenia nurkowań eksperymentalnych, 
73może on dodatkowo uczestniczyć w nurkowaniach, jako nurek zabezpieczający do 3 razy  
w ciągu sześciodniowego tygodnia pracy, 
74wzór został otrzymany metodą analizy wymiarowej , 
75współczynnik został zaczerpnięty z piśmiennictwa (Troskalański A.T., 1954), 
76ze względu na przybliżony charakter obliczeń przyjęto tutaj gęstość dla wody destylowanej } 0 1000	µ¥ ∙ �)', 
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Fig. 11. Calculating the resistance that the diver must overcome at different velocity. 
 

With the doctor’s consent it was possible to increase the number of exposures, 
however, this number could not be larger than 6 in a six-day working week. 

Minimum rest time after decompression was 12	N�§�. Carrying out repetitive 
dives in this cycle was prohibited – experimental divers should not be exposed to hyper-
baric conditions more than 3 times during a six-day working week.72 This applied not 
only to the dives performed while participating in the research73. 
 

WORKLOAD 
 

Assuming that the diver’s frontal resistance �±² together with the diving appa-
ratus may in the first approximation be replaced with a square horizontal plate with the 
frontal area of �±² ≅ 0.216	��, the approximate frontal resistance74 �±²	may be calculat-
ed with the formula �±² ≡ � ≅ �³ ∙ ´∙ARR ∙ �±², where: �³ is a dimensionless resistance coef-
ficient �³ 0 1.1 for a square horizontal plate75 (Troskalański A.T., 1954), } stands for 

water density76 [µ¥ ∙ �)'], C is the diver’s speed [� ∙ �)*]. This allows to estimate the 
speed of swimming C in a function of the diver’s impact �±² measured with a strain gauge  
− fig. 11. 

                                                 
72 due to the possibility of result distortion as a consequence of excessive workload or adaptation 
to the conditions of experimental dives, 
73 divers could additionally participate in the dives as safety divers up to 3 times in a six-day 
working week, 
74 formula received with the dimensional analysis method, 
75 coeficient value taken from literature (Troskalański A.T., 1954), 
76 due to the approximate character of calculations the adopted value of water density is the den-
sity of distilled water } 0 1000	µ¥ ∙ �)', 
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a) b) 

c) d) 

 
Rys. 12. Badania wysiłku polegającego na przepłynięciu dystansu 200m z kontrolowaną pręd-
kością na basenie modelowym Centrum Technik i  Okrę towej  w Gdańsku : a) widok 
basenu modelowego  b) pomost mogący się poruszać nad basenem z dokładnie zadana 
prędkością c) przygotowanie do nurkowania  d) nurek płynący za punktem świetlnym przymo-
cowanym do poruszającego się pomostu. 

 
Wyniki obliczeń są zgodne z odczuciami nurków oraz testami polegającymi na 

odnoszeniu akcji serca do wysiłku polegającego na pływaniu na dystansie 200	� z pre-
cyzyjnie kontrolowaną prędkością, przeprowadzonymi na basenie modelowym  
Centrum Techniki  Okrętowej  w Gdańsku  − rys. 12. 
 

PLAN CYKLU EKSPERYMENTÓW 
 

W pierwszej fazie testów należał zgrać pracę zespołu oraz określić wytrenowanie 
nurków biorących udział w eksperymentach.  
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a) b) 

c) d) 
 
 

                                     
Fig. 12. Effort testing based on swimming the distance of 200m at a controlled speed in  
a model swimming pool at the Ship Design and Research Centre in Gdańsk: a) a view of the 
model pool  b) moveable bridge over the pool, moving at assigned speed c) preparation before 
diving d) diver following a light spot fixed to the moving bridge. 
 

Calculation results were compliant with the diver’s experience and tests consist-
ing in comparing heart rate with the effort while swimming the distance of 200m  
at a precisely controlled speed, carried out at a model swimming pool of the Ship Design 
and Research Centre in Gdańsk − fig. 12. 
 

EXPERIMENT CYCLE PLAN 
 

The first test phase consisted in synchronising the team’s work and determining 
the level of training of the divers taking part in the experiments. 
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Po przetestowaniu realności przyjętych scenariuszy i wprowadzeniu poprawek 
przystąpiono do badań nad problemami dekompresyjnymi. Ich celem było określenie 
maksymalnego możliwego czasu misji na głębokościach do 24	���� w konfiguracji apa-
ratu �� � ���		�����		���
	 przy zastosowaniu dekompresji zerowej po przednim, 45	��� pobycie na głębokości 3	���� przy oddychaniu tlenem w konfiguracji �� � ���		�����		���
	 ‒ preoksygenacja77. 
 

KONTROLOWANIE WYSIŁKU 
 

Wykonywane były nurkowania z wykorzystaniem tlenu, jako czynnika oddecho-
wego w konfiguracji �� � ���		�����		���
	 w czasie ok. 1	¥�¦ 30	��� na głę-
bokości tranzytowej 6	���� z wykonywaniem jednej lub dwóch wycieczek zgodnych  
i niezgodnych z technologią ��	�3¤�. Symulowane obciążenie średnie mieściło się  
w zakresie 92 � 2,5;µ¶.  

Szybkość zanurzania na wybraną głębokość wycieczki zmieniała się w granicach 910 � 20;���� ∙ ���)*. Po 45	��� symulowanego pokonywania dystansu wykonywano 
zanurzenie bez przepłukiwania przestrzeni oddechowej symulujące szybką ucieczkę  
w głąb z prędkością78 w zakresie 910 � 20;���� ∙ ���)* na jedną z głębokości j12; 	15k���� i obciążeniem mierzonym na tensometrze odpowiadającym ok. 3	µ¶ 79 – 
rys. 11. Jedynie przy bezwzględnej konieczności uzupełniano braki czynnika oddecho-
wego przez urządzenie dodawcze80. Po osiągnięciu zakładanej głębokości wycieczki 
zmniejszano obciążenie do 92 � 2,5;µ¶. Przed wynurzeniem z głębokości wycieczki na-
leżało opróżnić worek oddechowy upuszczając czynnik oddechowy w sposób kontrolo-
wany81 do środowiska wodnego.  

Następnie z prędkością w zakresie 91 � 3;���� ∙ ���)* i obciążeniem mierzo-
nym na tensometrze odpowiadającym ok. 2	µ¶ należało wynurzyć się na głębokość tran-
zytową. Cała procedura musiała być dokładnie zaplanowana i w kontrolowany sposób 
przeprowadzona, gdyż łączny czas zanurzenia, pobytu na wycieczce i wynurzenia na 
głębokość tranzytową nie mógł przekraczać założonego w eksperymencie czasu wy-
cieczki. 

Po powrocie na głębokość tranzytową 6	���� należało kontynuować nurkowa-
nie przy obciążeniu w zakresie 92 � 2,5;µ¶ mierzonym na tensometrze aż do wyczerpa-
nia się zaplanowanego całkowitego czasu nurkowania.  

Aparat nurkowy nie był płukany przed rozpoczęciem ani podczas procesu nur-
kowania zgodnie z nowymi wytycznymi ��	�3¤�. Obecnie dąży się do tego, aby nurek 
oddychał nitroksem, którego wzbogacenie w �� podczas procesu nurkowania nie po-
winno przekroczyć granicy 85%w®.��/�� (Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 
1994; Walters K.C., Gould M.T., Bachrach E.A., Butler F. K., 2000). 

 

 

                                                 
77płukania organizmu tlenem ‒ w normalnych warunkach rozpuszczony w tkankach azot pozosta-
je w równowadze z powietrzem atmosferycznym, lecz podczas wstępnej fazy nurkowania tleno-
wego jest on wypłukiwany z tkanek powodując zwłokę w rozpuszczaniu się azotu w tkankach 
podczas fazy nurkowania nitroksowego, której uwzględnienie umożliwia nieznaczne skrócenie 
procesu dekompresji bez wzrostu zagrożenia chorobą ciśnieniową, 
78zależnie jak szybkie sprężanie wytrzymuje nurek, 
79symulacja kontrolowanej ucieczki , 
80należy uważać, aby nie powodować emisji gazu do środowiska wodnego – zachować skrytość 
działania, 
81należy starać się nie powodować emisji dużych pęcherzy w zbitych grupach, 
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The research on decompression problems was initiated after testing the reality of 
the adopted scenarios and introducing the necessary changes. Its objective was to de-
termine maximum possible mission time at the depths up to 24	���� with rebreather 
configuration �� � ���		�����		���
	 with zero decompression after a previous 45 � 	��� stay at the depth of 3	����, with breathing oxygen in the configuration �� � ���		�����		���
	 ‒ pre-oxygenation.77 
 

EFFORT CONTROL 
 

The dives were performed with the use of oxygen as the breathing mixture in the 
configuration �� � ���		�����		���
	 in the time of approx. 1		N�§ 30	��� at the 
transit depth of 6	����, with one or two excursions compliant and non-compliant with ��	�3¤� technology. The simulated average load ranged between 92 � 2.5;µ¶. 

Immersion speed to an intended excursion depth varied between 910 �20;���� ∙ ���)*. After 45	��� of simulated distance coverage, divers performed im-
mersion without the pre-flushing of the breathing space, in order to simulate a quick 
escape78 ranging between 910 � 20;���� ∙ ���)* to the depths of j12	§	15k���� and 
the load of ca. 3	µ¶ 79 measured with a strain gauge – fig. 11. If the diver required addi-
tional breathing gas, this would be supplemented only when absolutely necessary via an 
inlet device.80 After reaching the intended excursion depth the load was lowered to 92 � 2.5;µ¶. Before emergence from the excursion depth, divers were to empty the 
breathing bag, releasing the breathing mixture in a controlled manner81 into the aquatic 
environment. 

Next, divers were expected to ascend to the transit depth with the speed ranging 
between 91 � 3;���� ∙ ���)* and the load of ca. 2	µ¶ measured with a strain gauge. 
The entire procedure had to be carefully planned and carried out in a controlled manner, 
since the total time of immersion, stay on excursion and ascending to the transit depth 
could not exceed the excursion time determined for the experiment. 

After the return to the transit depth of 6	����, divers were to continue diving 
with the load ranging between 92 � 2,5;µ¶ measured with a strain gauge, until the end 
of the intended total diving time. 

Following the new ��	�3¤� guidelines, the rebreather was not ventilated before 
or during the entire diving process. The current objective is that the diver breathes ni-
trox, in which the ��content should not exceed 85%w®.��/�� during the entire diving 
process (Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 1994; Walters K.C., Gould M.T., 
Bachrach E.A., Butler F. K., 2000). 
 

 
 
 

                                                 
77 flushing the human body with oxygen ‒ in normal conditions the nitrogen dissolved in tissues 
remains in balance with atmospheric air, however in the initial phase of oxygen diving it is 
washed out from tissues causing a delay in the dissolution of nitrogen in tissues in the nitrox div-
ing phase, which, when taken into account, allows for a slight shortening of the decompression 
process without increasing the risk of decompression sickeness, 
78 depending on how quick a compression the diver can tolerate, 
79 controlled escape simulation, 
80 it is necessary to be careful not to cause gas emission into the aquatic environment – preserving 
secrecy of an operation, 
81 it is necessary to be careful not to cause emission of large buble clusters, 
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PROCEDURA PRZEJŚCIA 
 

Podczas sprawdzenia standardowych ekspozycji tlenowych przeprowadzono  
7 nurkowań eksperymentalnych.  

Nurkowania prowadzono z wykonaniem dozwolonej pojedynczej wycieczki na 
głębokość 12	���� i 15	����. Wykonano 3 nurkowania eksperymentalne  
z dozwoloną wycieczką na 12	���� i 4 nurkowania eksperymentalne z dozwoloną wy-
cieczką na głębokość 15	����. Wycieczki wykonywano po 45	��� transferu na głęboko-
ści 6	����. Następnie kompletowano proces nurkowania do łącznego czasu ok. 1	¥�¦  
i 30	��� na głębokości tranzytowej 6	����.  

Średnie obciążenie dla 3 nurkowań z wycieczką na głębokość 12	���� wyrażone 
w sile [ nacisku wywieranej na poziomą płytę połączoną z tensometrem kształtowało się 
kolejno na poziomie [ ∈ j2,18; 	1,90; 2,37k	µ¶. Zgodnie z rys. 11 można w przybliżeniu 
przyjąć, że średnio obserwowane napory [ odpowiadają prędkościom średnim pokony-
wania dystansów wyrażonym w węzłach ¤ ∈ j0, 8�; 	0, 7¸; 0, 8�kg.  

Akcja serca nurków podczas ekspozycji stabilizowała się na wartościach w zakre-
sie �� ∈ 992 � 94;���)*.  
Próby przeprowadzono w wodzie o temperaturze : ∈ j12; 14; 16kM . 

Po 920 � 25;��� pobytu na głębokości tranzytowej zawartość tlenu w obiegu 
przewyższała �PR O 96%. Maksymalne ciśnienie cząstkowe tlenu podczas wycieczki wy-
niosło odpowiednio 2PR ∈ j217; 215; 212kµ�3. 

Średnie obciążenie dla 4 nurkowań z wycieczką na głębokość 15	���� wyrażone 
w sile [ nacisku wywieranej na poziomą płytę połączoną z tensometrem kształtowało się 
kolejno na poziomie [ ∈ j2,17; 	2,63; 2,16; 2,35kµ¶. Zgodnie z rys. 11 można w przybli-
żeniu przyjąć, że średnio obserwowane napory [ odpowiadają prędkościom średnim 
pokonywania dystansów wyrażonym w węzłach ¤ ∈ j0, 8�; 	0, 9*; 0, 8�; 0, 8�kg.  

Akcja serca nurków podczas pierwszej, trzeciej, czwartej i piątej ekspozycji stabi-
lizowałą się w zakresie wartości �� ∈ 984 � 97;���)*.  Próby przeprowadzono w wo-
dzie o temperaturze : ∈ j16; 16; 17; 15kM . 
Po ok. 20 � 25	��� pobytu na głębokości tranzytowej zawartość tlenu w obiegu prze-
wyższała �PR O 96%. Maksymalne ciśnienie cząstkowe tlenu podczas wycieczki wynio-
sło odpowiednio 2PR ∈ j246; 246; 245; 245kµ�3. 

Podczas nurkowań eksperymentalnych nie zaobserwowano żadnych objawów 
toksyczności tlenowej a nurkowie kończyli je w dobrej kondycji.  
Kumulacyjne zagrożenie ξ wystąpieniem objawów ����� według półempirycznych al-
gebraicznych modeli matematycznych (2) dla nurkowania tranzytowego na 6	����  
z dozwolona 10	��� wycieczką na 12	���� wynosi: Y 0	0 Y9: 0 45	���;	2PR 0 160	µ�3; ° Y9: 0 10;	2PR 0 220	µ�3; ° Y9: 0 45	���;	2PR 0 160	µ�3; ≅ 0,045. Zagrożenie na poziomie poniżej Y J 5% jest  
w warunkach podejmowania nurkowań bojowych akceptowane. 

Kumulacyjne zagrożenie ξ wystąpieniem objawów ����� według półempirycz-
nych algebraicznych modeli matematycznych (2) dla nurkowania tranzytowego na 6	���� z dozwolona 5	��� wycieczką na 15	���� wynosi:  Y 0 Y9: 0 45	���;	2PR 0 160	µ�3; ° Y9: 0 5;	2PR 0 250	µ�3; ° Y9: 0 45	���;	2PR 0 160	µ�3; ≅ 0,047. Zagrożenie na poziomie poniżej Y J 5% jest  
w warunkach podejmowania nurkowań bojowych akceptowane. 
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TRANSITION PROCEDURE 
 

The process of testing standard oxygen exposures involved carrying out 7 exper-
imental dives. 

The dives allowed a single excursion to the depths of 12	���� and 15	����: 
three of them were with an allowable excursion to the depth of 12	���� and the re-
maining four with an allowable excursion to the depth of 15	����. Excursions were 
performed after a 45 � 	��� transition at the depth of 6	����. Next, the diving process 
was completed to reach to total time of ca. 1	N�§ and 30	��� at the transit depth of 6	����. 

The average load for the three dives with an excursion to the depth of 12	����, 
expressed in the pressure force [ exerted on the horizontal plate connected to a strain 
gauge, was at the level of [ ∈ j2.18; 	1.90; 2.37k	µ¶. According to fig. 11 it is possible to 
assume that the average observed force [ corresponded to the average speeds of cover-
ing distances expressed in knots ¤ ∈ j0. 8�; 	0. 7¸; 0. 8�kµ�. 

The divers’ heart rate during exposures ranged between �� ∈ 992 � 94;���)*.  
The exposures were conducted with water temperatures of ∈ j12; 14; 16kM . 

After a stay of  920 � 25;��� at the transit depth the oxygen content in circula-
tion exceeded �PR O 96%. Maximum oxygen partial pressures during excursions reached 
respectively 2PR ∈ j217; 215; 212kµ�3. 

The average load for the remaining four dives to the depth of 15	����, ex-
pressed in the pressure force [ exerted on the horizontal plate connected to a strain 
gauge, was at the levels of [ ∈ j2.17; 	2.63; 2.16; 2.35kµ¶. According to fig. 11 it is possi-
ble to assume that the average observed force [ corresponded to the average speeds of 
covering distances expressed in knots ¤ ∈ j0. 8�; 	0. 9*; 0. 8�; 0. 8�kµ�. 

The divers’ heart rate during the first, third, fourth and fifth exposure stabilized 
within the range of �� ∈ 984 � 97;���)*.  The exposures were conducted with water 
temperatures of ∈ j16; 16; 17; 15kM . 
After a stay of 20 � 25	��� at the transit depth, the oxygen content in circulation exceed-
ed �PR O 96%. Maximum oxygen partial pressure during excursions reached respectively 2PR ∈ j246; 246; 245; 245kµ�3. 

During the experimental dives no symptoms of oxygen toxicity were observed 
and the divers completed their dives in a good condition. 

Accumulative threat ξ of ����� occurrence according to semi-empirical algebra-
ic mathematical models (2) with regard to the transition dive to the depth of 6	���� 
with a permitted 10 � 	��� excursion to the depth of 12	���� amounted to: Y 0	0 Y9: 0 45	���;	2PR 0 160	µ�3; ° Y9: 0 10;	2PR 0 220	µ�3; ° Y9: 0 45	���;	2PR 0160	µ�3; ≅ 0.045. Threat at the level below Y J 5% is acceptable in undertaking combat 
diving operations. 

Accumulative threat ξ of ����� occurrence according to semi-empirical algebra-
ic mathematical models (2) with regard to transition dive to the depth of 6	���� with  
a permitted 5 � 	��� excursion to the depth of 15	���� amounted to: Y 0 Y9: 045	���;	2PR 0 160	µ�3; ° Y9: 0 5;	2PR 0 250	µ�3; ° Y9: 0 45	���;	2PR 0 160	µ�3; ≅0.047. Threat at the level below Y J 5% is acceptable in undertaking combat diving op-
erations. 
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PRZEKROCZENIE CZASU DOZWOLONEJ WYCIECZKI 
 

Przeprowadzono 6 nurkowań, dla których przekroczono dopuszczalne limity po-
bytu na wybranej głębokości wycieczki.  
Nurkowania prowadzono na głębokości tranzytowej 6	���� z pojedynczą wycieczką po 45	��� transferu przedsięwziętą na głębokość � ∈ j12; 	12; 12; 12; 15; 15k���� z prze-
kroczeniem dozwolonego czasu pobytu. Następnie kompletowano proces nurkowania do 
łącznego czasu ok. 1	¥�¦ i 30	��� na głębokości tranzytowej 6	����. 

Średnie obciążenie dla tych nurkowań wyrażone w sile [ nacisku wywieranej na 
poziomą płytę połączoną z tensometrem kształtowało się kolejno na poziomie [ ∈ j2,01; 	2,31; 1,98; 2,02; 2,27; 2,57kµ¶. Zgodnie z rys. 11 można w przybliżeniu przy-
jąć, że średnio obserwowane napory [ odpowiadają prędkościom średnim pokonywania 
dystansów wyrażonym w węzłach ¤ ∈ j0, 7�; 	0, 8¹; 	0, 7�; 0, 8B; 0, 8º; 0, 9Bkg.  
Akcja serca nurków podczas ekspozycji stabilizowała w zakresie wartości82 �� ∈ 989 �96;���)*.  

Próby przeprowadzono w wodzie o temperaturze : ∈ j18; 17; 14; 20; 18; 18kM .  
Po ok. 920 � 25;��� pobytu na głębokości tranzytowej zawartość tlenu w obiegu prze-
wyższała �PR O 96%. Maksymalne ciśnienie cząstkowe podczas wycieczek na głębokości � ∈ j12; 	12; 	12; 	12; 	15; 15k���� z czasem pobytu : ∈ j15; 15; 20; 20; 10; 10k��� wy-
niosło odpowiednio 2PR ∈ j215; 212; 217; 216; 	247; 246kµ�3. 

Podczas nurkowań nie zaobserwowano żadnych objawów toksyczności tlenowej 
a nurkowie kończyli je w dobrej kondycji.  
Kumulacyjne zagrożenie ξ wystąpieniem objawów ����� według półempirycznych al-
gebraicznych modeli matematycznych (2) dla nurkowania tranzytowego na 6	����  
z niedozwoloną 20	��� wycieczką na 12	���� wynosi: Y 0	0 YU: 0 45	���, 2PR 0 160	µ�3V ° YU: 0 20, 2PR 0 220	µ�3V ° YU: 0 45	���, 2PR 0160	µ�3V ≅ 0,069. Zagrożenie na poziomie ok. Y ≅ 7% zazwyczaj nie jest w warunkach 
podejmowania nurkowań bojowych aprobowane. 

Kumulacyjne zagrożenie ξ wystąpieniem objawów ����� według półempirycz-
nych algebraicznych modeli matematycznych (2) dla nurkowania tranzytowego na 6	���� z niedozwolona 10	��� wycieczką na 15	���� wynosi: Y 0	0 YU: 0 45	���, 2PR 0 160	µ�3V ° YU: 0 10, 2PR 0 250	µ�3V ° YU: 0 45	���, 2PR 0160	µ�3V ≅ 0,072. Zagrożenie na poziomie ok. Y ≅ 7% zazwyczaj nie jest w warunkach 
podejmowania nurkowań bojowych aprobowane83. 
 

PODWÓJNE WYCIECZKI 
 

Przeprowadzono 2 nurkowania, dla których przekroczono limity wycieczek na 
głębokości 12	����.  

Nurkowania prowadzono na głębokości tranzytowej 6	����. Po 45	��� transfe-
ru podjęto 15	��� wycieczkę na głębokość � 0 12	����. Po powrocie na głębokość 
transferową i nastepnych 45	��� transferu na głębokości 6	���� podejmowano na-
stępną 15	��� wycieczkę kończącą proces nurkowania. Do czasu trwania drugiej wy-
cieczki wliczona była dekompresja do powierzchni. Cały proces nurkowania trwał łącz-
nie ok. 2	¥�¦. 

 
 

                                                 
82dla nurkowania rys. Z6.3a wystąpił brak danych w skutek awarii paska do rejestracji tętna  
i akcji oddechowej, 
83aprobowane jest zagrożenie na poziomie poniżej Y 0 5%,  
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EXCEEDING THE ALLOWABLE EXCURSION TIME 
 

The experiment consisted in conducting 6 dives with exceeded stay limits at  
a specified excursion depth. 

The dives were carried out at the transit depth of 6	���� with a single excursion 
after a 45 � 	��� transition to the depths of � ∈ j12; 	12;	12; 12; 15; 15k���� with an exceeded allowable stay time. Next, the diving process was 
completed to reach a total time of ca. 1	N�§ and 30	��� at the transit depth of 6	����. 

The average load for these dives, expressed in the pressure force [ exerted on 
the horizontal plate connected to a strain gauge, was at the levels of [ ∈ j2.01; 	2.31; 1.98; 2.02; 2.27; 2.57kµ¶. According to fig. 11 it is possible to assume 
that the average observed force [ corresponded to the average speeds of covering dis-
tances expressed in knots	¤ ∈ j0. 7�; 	0. 8¹; 	0. 7�; 0. 8B; 0. 8º; 0. 9Bkµ�. 
The divers’ heart rate during exposures ranged between82 �� ∈ 989 � 96;���)*.  

The exposures were conducted with water temperatures of ∈ j18; 17; 14; 20; 18; 18kM . 
After a stay of ca. 920 � 25;��� at the transit depth the oxygen content in circula-

tion exceeded �PR O 96%. Maximum oxygen partial pressures during excursions to the 
depth of � ∈ j12; 	12; 	12; 	12; 	15; 15k���� with a stay time of : ∈ j15;	15; 20; 20; 10; 10k��� reached respectively 2PR ∈ j215; 212; 217; 216; 	247; 246kµ�3. 

During the experimental dives no symptoms of oxygen toxicity were observed 
and the divers completed their dives in a good condition. 

Accumulative threat ξ of ����� occurrence according to semi-empirical algebra-
ic mathematical models (2) with regard to transition dive to the depth of 6	���� with a 
prohibited 20 � 	��� excursion to 12	���� amounted to: Y 0	0 YU: 0 45	���, 2PR 0 160	µ�3V ° YU: 0 20, 2PR 0 220	µ�3V ° YU: 0 45	���, 2PR 0160	µ�3V ≅ 0.069. Threat at the level of ca. Y ≅ 7% is usually not acceptable in under-
taking combat diving operations. 

Accumulative threat ξ of ����� occurrence according to semi-empirical algebra-
ic mathematical models (2) with regard to transition dive to the depth of 6	���� with a 
prohibited 10 � 	��� excursion to 15	���� amounted to: Y 0	0 YU: 0 45	���, 2PR 0 160	µ�3V ° YU: 0 10, 2PR 0 250	µ�3V ° YU: 0 45	���, 2PR 0160	µ�3V ≅ 0.072. Threat at the level of ca. Y ≅ 7% is usually not acceptable in under-
taking combat diving operations.83 
 

DOUBLE EXCURSIONS 
 

The experiment consisted in conducting 2 dives with exceeded excursion limits at 
the depth of 12	����.  

The dives were carried out at the transit depth of 6	����. After a 45 � 	��� 
transition, the divers performed a 15 � 	��� excursion to the depth of � 0 12	����. 
After the return to the transit depth and a 45 � 	��� transition at the depth of 6	���� 
the divers performed a second excursion lasting 15	��� and ending the diving process. 
The time of the second excursion included decompression on the way back to the sur-
face. The total diving process lasted ca. 2	N�§�. 

 

                                                 
82 in the case of the dive fig.Z6.3a no data were available due to failure of the strap registering 
heartbeat and respiratory action, 
83 the approved threat is at the level below Y 0 5% , 
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Średnie obciążenie dla tych nurkowań wyrażone w sile [ nacisku wywieranej na 
poziomą płytę połączoną z tensometrem kształtowało się kolejno na poziomie [ ∈ j2,37; 2,26kµ¶. Zgodnie z rys. 11 można w przybliżeniu przyjąć, że średnio obser-
wowane napory [ odpowiadają prędkościom średnim pokonywania dystansów wyrażo-
nym w węzłach ¤ ∈ j0, 8�; 0, 8ºkg.  
Akcja serca nurków podczas ekspozycji stabilizowała się w granicach �� ∈ 988 �90;���)*.  
Oba nurkowania przeprowadzono w wodzie o temperaturze : ≅ 22M .  

Kumulacyjne zagrożenie ξ wystąpieniem objawów ����� według półempirycz-
nych algebraicznych modeli matematycznych (2) dla nurkowania tranzytowego na 6	���� z niedozwolonymi dwiema wyciekami po 15	��� na głębokość 12	���� wyno-
si:Y 0 Y9: 0 45	���, 2PR 0 160	µ�3; ° Y9: 0 15	���, 2PR 0 160	µ�3; ° Y9: 045	���, 2PR 0 160	µ�3; ° Y9: 0 15	���, 2PR 0 160	µ�3; ≅≅ 0,094 . Zagrożenie na po-
ziomie ok. Y ≅ 9% zazwyczaj nie jest w warunkach podejmowania nurkowań bojowych 
aprobowane84.  
 

DŁUGIE NURKOWANIE TRANZYTOWE 
 

Przeprowadzono 2 długotrwałe nurkowania tranzytowe na głębokości 6	���� 
bez wykonywania wycieczki. Czas trwania nurkowań wynosił I ∈ j180; 199k	���. 

Średnie obciążenie wyrażone w sile [ nacisku wywieranej na poziomą płytę po-
łączoną z tensometrem kształtowało się na poziomie [ ∈ j2,12; 2,16k	µ¶.  
Zgodnie z rys. 11 można w przybliżeniu przyjąć, że średnio obserwowane napory [ od-
powiadają prędkościom średnim pokonywania dystansów wyrażonym w węzłach ¤ ∈ j0, 8*; 0, 8�kg.  
Akcja serca podczas ekspozycji stabilizowała się na wartościach w granicach �� ∈ 992 � 94;���)*.  
Próby przeprowadzono w wodzie o temperaturze : ∈ j15; 17kM .  

Kumulacyjne zagrożenie ξ wystąpieniem objawów ����� według półempirycz-
nych algebraicznych modeli matematycznych (2) dla nurkowania tranzytowego na 6	���� wynosi: Y 0 Y9: 0 200	���, 2PR 0 160	µ�3; ≅ 0,046 i jest w warunkach podej-
mowania nurkowań bojowych aprobowane.  
 
Wszystkie eksperymentalne nurkowania tlenowe zebrano w tab. 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84aprobowane jest zagrożenie na poziomie poniżej Y 0 5% , 
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The average load for the three dives with an excursion to the depth of 12	����, 
expressed in the pressure force [ exerted on the horizontal plate connected to a strain 
gauge, was at the respective levels of [ ∈ j2.37; 2.26kµ¶. According to fig. 11 it is possi-
ble to assume that the average observed force [ corresponded to the average speeds of 
covering distances expressed in knots ¤ ∈ j0. 8�; 0. 8ºkµ�. 

The divers’ heart rate during the exposures stabilized within the range �� ∈ 988 � 90;���)*.  
Both dives were carried out with water temperature of ≅ 22M . 
Accumulative threat ξ of ����� occurrence according to semi-empirical algebra-

ic mathematical models (2) with regard to the transition dive to the depth of 6	���� 
with prohibited two excursions of 15	��� each to the depth of 12	���� amounted to: Y 0 Y9: 0 45	���, 2PR 0 160	µ�3; ° Y9: 0 15	���, 2PR 0 160	µ�3; ° Y9: 045	���, 2PR 0 160	µ�3; ° Y9: 0 15	���, 2PR 0 160	µ�3; ≅≅ 0.094 . Threat at the level 
of ca. Y ≅ 9% is not usually accepted in undertaking combat diving operations.84 
 

LONG-LASTING TRANSITION DIVES 
 

The experiment involved carrying out 2 long-lasting transition dives at the depth 
of 6	���� without performing an excursion. The diving times reached I ∈ j180; 199k	���. 

The average load for the three dives with an excursion to the depth of 12	����, 
expressed in the pressure force [ exerted on the horizontal plate connected to a strain 
gauge, was at the level of [ ∈ j2.12; 2.16k	µ¶. According to fig. 11 it is possible to assume 
that the average observed force [ corresponded to the average speeds of distances cov-
ered expressed in knots ¤ ∈ j0. 8*; 0. 8�kµ�. 
The divers’ heart rate during exposures ranged between �� ∈ 992 � 94;���)*.  
The exposures were conducted with water temperatures of ∈ j15; 17kM . 
Accumulative threat ξ of ����� occurrence according to semi-empirical algebraic math-
ematical models (2) with regard to transition dive to the depth of 6	���� amounted to: Y 0 Y9: 0 200	���, 2PR 0 160	µ�3; ≅ 0.046, which is acceptable in undertaking combat 
diving operations.  
 
All the results of experimental oxygen dives have been summarized in tab. 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 the approved threat is at the level below Y 0 5%, 
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Tabela 13. 
 

Zestawienie wykonanych tlenowych nurkowań eksperymentalnych przy wykorzystaniu konfi-
guracji aparatu �� � ���		�����		���
	. 
 

Lp. Nurek 

Profil  
nurkowania 

Całkowity czas  
nurkowania 

Głębokość [����]/ 
czas [���] 

[���] 

1. BRAVO 6/45 → 12/10 → 6/45 103 
2. BRAVO 6/45 → 15/5 → 6/45 98 
3. FOXTROT 6/45 → 15/5 → 6/45 98 
4. BRAVO 6/45 → 15/5 → 6/45 98 
5. BRAVO 6/45 → 15/10 → 6/45 104 
6. FOXTROT 6/45 → 15/10 → 6/45 104 
7. BRAVO 6/30 → 12/10 → 6/30 74 
8. BRAVO 6/45 → 12/15 → 6/45 110 
9. BRAVO 6/45 → 12/20 → 6/45 116 
10. BRAVO 6/45 → 15/5 → 6/45 98 
11. FOXTROT 6/45 → 12/20 → 6/45 156 
12. BRAVO 6/45 → 12/15 → 6/45 → 12/15 125 
13. FOXTROT 6/45 → 12/15 → 6/45 → 12/15 124 
14. FOXTROT 6/160 163 
15. BRAVO 6/30 → 12/10 → 6/30 75 
16. FOXTROT 6/199 199 
17. BRAVO 6/15 → 12/15 → 6/150 184 

 
WSTĘPNE NURKOWANIA TLENOWO‒NITROKSOWE 

 
Przeprowadzono 3 nurkowania wstępne mające na celu familaryzację nurków 

eksperymentalnych z aparatem �� � ���/��� � ���		�����		���
	 oraz spraw-
dzenie wszystkich elementów systemu prowadzenia nurkowania i kolekcjonowania wy-
ników pomiarów.  

Nurkowania prowadzono na głębokości tranzytowej 6	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����	 z przeprowadzeniem pojedynczej 10	��� wycieczki na głębokość � 0 15	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����	. Po wykonaniu 10	��� wycieczki 
wykonano powrót na głębokość tranzytową 6	���� i kontynuację misji przy wykorzy-
staniu �� � ���		�����		���
	. Sprawdzany scenariusz stanowił dwukrotne wy-
dłużenie czasu wycieczki w stosunku do wykorzystania jedynie �� � ���		�����		���
	. 

Ważnym elementem misji było sprawdzenie procedury płukania przestrzeni od-
dechowej przy zmianie czynnika oddechowego z �� na tlen. Nurkowanie poprzedzone 
było procedurą trzykrotnego płukania przestrzeni oddechowej tlenem na powierzchni. 
Zanurzenie na głębokość wycieczki nie było poprzedzane płukaniem przestrzeni odde-
chowej, jedynie następowało przełączenie na zasilanie �� i otwarcie zaworu nadmiaro-
wego. Dopuszczano czynnik oddechowy do obiegu jedynie w miarę potrzeby. Po upływie 
planowanego czasu wycieczki należało przełączyć się na zasilanie tlenem i zamknąć za-
wór nadmiarowy.  
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Table 13. 
 

Results of the conducted experimental oxygen dives with rebreather configuration �� ����		�����		���
	. 
 

No. Diver 

Dive profile Total diving time 
Depth [����]/ 

time [���] 
[���] 

1. BRAVO 6/45 → 12/10 → 6/45 103 
2. BRAVO 6/45 → 15/5 → 6/45 98 
3. FOXTROT 6/45 → 15/5 → 6/45 98 
4. BRAVO 6/45 → 15/5 → 6/45 98 
5. BRAVO 6/45 → 15/10 → 6/45 104 
6. FOXTROT 6/45 → 15/10 → 6/45 104 
7. BRAVO 6/30 → 12/10 → 6/30 74 
8. BRAVO 6/45 → 12/15 → 6/45 110 
9. BRAVO 6/45 → 12/20 → 6/45 116 
10. BRAVO 6/45 → 15/5 → 6/45 98 
11. FOXTROT 6/45 → 12/20 → 6/45 156 
12. BRAVO 6/45 → 12/15 → 6/45 → 12/15 125 
13. FOXTROT 6/45 → 12/15 → 6/45 → 12/15 124 
14. FOXTROT 6/160 163 
15. BRAVO 6/30 → 12/10 → 6/30 75 
16. FOXTROT 6/199 199 
17. BRAVO 6/15 → 12/15 → 6/150 184 

 
INITIAL OXYGEN-NITROX DIVES 

 
The experiment involved performing 3 initial dives in order to familiarize exper-

imental divers with the rebreather �� � ���/��� � ���		�����		���
	 and test 
all of the elements of the diving and measurement collection system. 

The dives were conducted at the transit depth of 6	���� with the use of �� � ���		�����	 and a single 10 � 	��� excursion to the depth of � 0 15	���� 
with the use of �� � ���		�����	. After divers completed a 10 � 	��� excursion, they 
returned to the transit depth of 6	���� and continued the mission with the use of �� � ���		�����		���
	. The adopted scenario doubled the excursion time as 
compared with using only �� � ���		�����		���
	. 

An important mission element consisted in testing the breathing space flushing 
procedure when switching the breathing mix from �� to oxygen. The diving process was 
preceded with a triple flushing of the breathing space with oxygen, performed at the sur-
face. Immersion to the excursion depth was not preceded with the flushing of the breath-
ing space , but the supply was switched to �� by opening of the relief valve. The breath-
ing mix was let in the circulation only when necessary.  
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Opróżnić worek oddechowy upuszczając czynnik oddechowy w sposób kontro-
lowany85 do środowiska wodnego. Następnie należało wykonać powolne wynurzenie 
oddychając normalnie. 
Podczas nurkowań wykorzystano ��	43%w®.��/��. 

Średnie obciążenie dla tych nurkowań wyrażone w sile [ nacisku wywieranej na 
poziomą płytę połączoną z tensometrem kształtowało się kolejno na poziomie [ ∈ j2,3; 	2,1; 1,9kµ¶. Zgodnie z rys. 7.3 oszacowana średnio wydatkowana praca dla 
obserwowanych średnich naporów [, odpowiada prędkościom średnim pokonywania 
dystansów wyrażonym w węzłach ¤ ∈ j0, 8¹; 	0, 8�; 	0, 7¸kg.  
Średnia akcja serca nurków podczas ekspozycji stabilizowała się na wartościach w za-
kresie �� ∈ 9110 � 116;���)*.  
Nurkowania przeprowadzono w wodzie o temperaturze : ∈ j13; 13; 14kM .  

Teoretycznie, dekompresja zerowa możliwa jest przy profilu nurkowania rozpo-
czynającym się 45	��� pobytem na głębokości 6	���� z wykorzystaniem tlenu, jako 
czynnika oddechowego w konfiguracji aparatu �� � ���		�����		���
	, oraz 10	��� pojedynczej wycieczki na głębokość � 0 15	���� z wykorzysta-
niem nitroksu ��	 i konfiguracji aparatu nurkowego �� � ���		�����		���
	 86 do 106	��� pobytu na wycieczce przy założeniu ¬ ≅ 75% gradien-
tu przesyceń. Jeśli dodatkowo uwzgledniona będzie 10	��� kontynuacja nurkowania 
tlenowego na głębokości 6	����, to czas wycieczki może być przedłużony do 195	���. 
Jednak czasy te leżą poza czasem ochronnego działania �� � ���		�����		���
	 – 
tab. 187.  

Zgodnie z przewidywaniami w żadnym nurkowaniu nie zaobserwowano wystę-
powania śródnaczyniowej wolnej fazy gazowej po nurkowaniu i 1	¥�¦ od zakończenia 
nurkowania (Kłos R., 2010; Kłos R., 2011). 
 

NURKOWANIA Z WYCIECZKĄ NA 15 MH2O 
 

Przeprowadzono 7 nurkowań mających na celu wypracowanie metod przejścia  
zasilania z �� na tlen.  

Nurkowania rozpoczynano preoksygenacją na głębokości tranzytowej 6	����  
z wykorzystaniem konfiguracji apratu �� � ���		�����		���
	 i tlenu jako czynni-
ka oddechowego. Następnie przeprowadzano pojedynczą 15	��� wycieczkę na głębo-
kość � 0 15	���� z wykorzystaniem konfiguracji aparatu nurkowego �� ����		�����		���
	 i nitroksu, jako czynnika oddechowego. Po wykonaniu wycieczki 
kontynuowano 20	��� nurkowanie na głębokość tranzytowej 6	���� przy wykorzysta-
niu konfiguracji aparatu �� � ���		�����		���
	. Sprawdzany scenariusz stanowił 
trzykrotne wydłużenie czasu wycieczki w stosunku do wykorzystania jedynie �� � ���		�����		���
	. 

Elementem misji było sprawdzenie procedury płukania przestrzeni oddechowej 
aparatu nurkowego przy zmianie czynnika oddechowego z tlenu na ��.  
W pierwszym kroku przełączani zasilanie na tlen, lecz nie otwierano butli z tlenem. Na-
stępnie opróżniano worek oddechowy i otwierano butlę z tlenem. Po czym rozpoczynano 
wynurzanie. 
Podczas nurkowań wykorzystano ��	43%w®.��/��. 

 
 

                                                 
85należy starać się nie powodować emisji dużych pęcherzy w zbitych grupach, 
86dozowanie podano w tab.1.5, 
87maksymalny czas ochronnego działania pochłaniacza ��� należy przyjąć, jako 150	���, 
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After the lapse of the intended excursion time, divers were to switch back to oxy-
gen supply, close the relief valve and empty the breathing bag by releasing the breathing 
mixture into the aquatic environment in a controlled manner.85 This was followed by  
a slow emergence while breathing at a regular pace. 
The breathing mix used during the dives was ��	43%-u.��/��. 

The average load for the three dives with an excursion to the depth of 12	����, 
expressed in the pressure force [ exerted on the horizontal plate connected to a strain 
gauge, was at the level of [ ∈ j2.3; 	2.1; 1.9kµ¶. According to fig. 7.3 the average work 
with the observed average force [, corresponded to the average speeds of covering dis-
tances expressed in knots ¤ ∈ j0. 8¹; 	0. 8�; 	0. 7¸kµ�. 

During the exposures, The divers’ average heart rates stabilized within the range 
of �� ∈ 9110 � 116;���)*. 

The dives were conducted with water temperatures of ∈ j13; 13; 14kM . 
Theoretically speaking, zero decompression is possible with a diving profile 

starting with a 45 � 	��� stay at the depth of 6	���� with the use of oxygen as the 
breathing mixture with rebreather configuration �� � ���		�����		���
	, and a single 10 � 	��� excursion to the depth of � 0 15	���� with the use of 
nitrox ��	 and with rebreather configuration �� � ���		�����		���
	 86 with a 106 � 	��� stay at an excursion with oversaturation gradi-
ent ¬ ≅ 75%. In the case of an additional 10 � 	��� continuation of an oxygen dive at the 
depth of 6	����, the excursion time may be prolonged up to 195	���; however, such 
duration times are beyond the protective working time of �� � ���		�����		���
	 
– tab. 1.87 

As it was anticipated, there was no symptoms of intravascular bubble formation 
directly after and 1	N�§ after dive completion was observed (Kłos R., 2010; Kłos R., 
2011). 
  

DIVES WITH AN EXCURSION TO THE DEPTH OF 15 MH2O 
 

The experiment consisted in carrying out 7 dives with the objective of working 
out methods of switching from �� to oxygen supply. 

The dives started with pre-oxygenation at the transit depth of 6	����  
with the use of rebreather configuration �� � ���		�����		���
	 and oxygen as 
the breathing mix. This was followed by a single excursion to the depth of � 0 15	���� 
with rebreather configuration �� � ���		�����		���
	 and nitrox as the breathing 
mix. After the excursion was completed, the dive was continued for another 20	��� to 
reach the transit depth of 6	���� with rebreather configuration �� � ���		�����		���
	. The tested scenario involved a three-times longer excur-
sion time as compared to using only �� � ���		�����		���
	. 

A part of the mission was devoted to testing the flushing procedure of the breath-
ing space of the rebreather when switching the breathing mix from oxygen to ��.  
The first step consisted in switching to oxygen supply without opening oxygen cylinder. 
Next, the breathing bag was emptied and the oxygen cylinder was opened, and the divers 
began to ascend. 

 
 
 

                                                 
85 emission of large bubble clusters must be avoided, 
86 the dosage was presented in tab.1.5, 
87 the maximum protected working time of ���scrubber is estimated at 150	���, 
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Średnie obciążenie dla tych nurkowań wyrażone w sile [ nacisku wywieranej na 
poziomą płytę połączoną z tensometrem kształtowało się kolejno na poziomie [ ∈ j2,7; 	2,1; 2,6; 2,6; 2,0; 2,5; 1,8kµ¶. Zgodnie z rys. 11 oszacowana średnio wydatko-
wana praca dla obserwowanych średnich naporów [ odpowiada prędkościom średnim 
pokonywania dystansów wyrażonym w węzłach ¤ ∈ j0, 9�; , 8B; 	0, 9*; 	0, 9B; 	0, 7�; 	0, 8»; 	0, 7¹kg.  

Akcja serca nurków podczas ekspozycji stabilizowała się w zakresie wartości �� ∈ 996 � 106;	���)*.  
Nurkowania przeprowadzono w wodzie o temperaturze odpowiednio : ∈ j16; 14; 14; 15; 16; 16; 16kM .  

Teoretycznie, dekompresja zerowa możliwa jest przy profilu nurkowania: 45	��� 
na 6	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����		���
	 z przeprowadzeniem poje-
dynczej 10	��� wycieczki na głębokość � 0 15	���� z wykorzystaniem �� ����		�����		���
	 oraz 20	��� kontynuacja nurkowania tlenowego na głębokości 6	����, gdy czas wycieczki I będzie wynosił poniżej I K 275	��� przy założeniu ¬ ≅ 75% gradientu przesyceń. Jednak czas ten leży poza czasem ochronnego działania �� � ���		�����		SCUBA – tab. 1. 

Zgodnie z przewidywaniami po nurkowaniu i 1	¥�¦ od zakończenia nurkowania 
nie zaobserwowano śródnaczyniowej wolnej fazy gazowej u nurków (Kłos R., 2010; Kłos 
R., 2011). 

Wykonano także jedno nurkowanie rozpoczynające się pobytem na głębokości 
tranzytowej 6	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����		���
	. Następnie prze-
prowadzano pojedynczą 15	��� wycieczkę na głębokość � 0 15	���� z wykorzysta-
niem �� � ���		�����	. Następnie wykonano dekompresję do powierzchni przy 
wykorzystaniu �� � ���		�����		���
	.  

Średnie obciążenie dla tego nurkowania wyrażone w sile [ nacisku wywieranej 
na poziomą płytę połączoną z tensometrem kształtowało się na poziomie [ ≅ 2,5	µ¶. 
Zgodnie z rys. 11 oszacowana średnio wydatkowana praca przy naporze [ odpowiada 
prędkości średniej pokonywania dystansu wyrażonej w węzłach ¤ ≅ 0, 8»	g.  
Akcja serca podczas ekspozycji stabilizowała się na wartości ok. �� ≅	≅ 118	���)*.  
Podczas nurkowań wykorzystano ��	43%w®.��/��. 
Nurkowanie przeprowadzono w wodzie o temperaturze : ≅ 11M .  
Nurkowanie to miało potwierdzić bezpieczeństwo założeń dekompresyjnych. Zgodnie  
z przewidywaniami nie zaobserwowano śródnaczyniowej wolnej fazy gazowej po nur-
kowaniu i 1	¥�¦ od zakończenia nurkowania (Kłos R., 2010; Kłos R., 2011).  
 

NURKOWANIA Z WYCIECZKĄ NA 24 MH2O 
 

Przeprowadzono 11 nurkowań na głębokość 24	����. Dwa z nich nie będą tutaj 
analizowane. Pierwszą serię 4 nurkowań przeprowadzono celem przetestowania proce-
dur płukania aparatu nurkowego. Drugą serię 6 nurkowań celem testowania bezpieczeń-
stwa dekompresji88. 

Pierwszą serię 4 nurkowań rozpoczynano na głębokości tranzytowej 6	����  
z wykorzystaniem �� � ���		�����		���
	. Następnie przeprowadzano pojedyn-
czą 15	��� wycieczkę na głębokość � 0 24	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����		���
	. Po wykonaniu wycieczki następował powrót na głębokość 
tranzytową 6	���� i ok. 20	��� kontynuacja misji przy wykorzystaniu �� ����		�����		���
	.  

                                                 
88dwa z nich nie będą tutaj analizowane, 
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The breathing mix used during the dives was ��	43%-u.��/��. 
The average load for the three dives with an excursion to the depth of 12	����, 

expressed in the pressure force [ exerted on the horizontal plate connected to a strain 
gauge, was at the level of [ ∈ j2.7; 	2.1; 2.6; 2.6; 2.0; 2.5; 1.8kµ¶. According to fig.11 the 
average work with the observed average force [, corresponded to the average speeds of 
covering distances expressed in knots ¤ ∈ j0. 9�;	0. 8B; 	0. 9*; 	0. 9B; 	0. 7�; 	0. 8»; 	0. 7¹kµ�. 

The divers’ average heart rate during the exposures stabilized within the range 
of	�� ∈ 996 � 106;	���)*. 

The dives were conducted with water temperatures of ∈ j16; 14; 14; 15; 16; 16; 16kM . 
Theoretically speaking, zero decompression is possible with a diving profile 

starting with a 45 � 	��� stay at the depth of 6	���� with the use of oxygen as the 
breathing mixture with rebreather configuration �� � ���		�����		���
	, and a single 10 � 	��� excursion to the depth of � 0 15	���� with the use of �� � ���	�����		���
	, and a 20 � 	��� oxygen dive continuation at the depth of 6	����, with the excursion time I below I K 275	��� with oversaturation gradient ¬ ≅ 75%. However, this duration time exceeds the protected working time of �� � ���		�����		SCUBA – tab. 1. 

As anticipated, no symptoms of intravascular bubble formation were observed in 
divers directly after and 1	N�§ from the dive completion (Kłos R., 2010; Kłos R., 2011). 

Moreover, one of the dives started with a stay at the transit depth of 6	���� with 
the use of �� � ���		�����		���
	. This was followed by a single 15 � 	��� excur-
sion to the depth of � 0 15	���� using �� � ���		�����	. Next, decompression to 
the surface was performed with �� � ���		�����		���
	. 

The average load for this dive, expressed in the pressure force [ exerted on the 
horizontal plate connected to a strain gauge, was at the level of[ ≅ 2.5	µ¶. According to 
fig. 11 the average work with the observed average force [, corresponded to the average 
speed of covering the distance expressed in knots¤ ≅ 0. 8»	µ�.  

The diver’s heart rate stabilized at ca. �� ≅ 118	���)*. 
The breathing mix used was ��	43%-u.��/��. 
The dive was carried out with water temperature ≅ 11M .  
The dive was to ascertain the safety of decompression assumptions. As anticipat-

ed, no symptoms of intravascular bubble formation directly after and 1	N�§	after the 
dive completion were observed (Kłos R., 2010; Kłos R., 2011). 
 

DIVES WITH AN EXCURSION TO THE DEPTH OF 24 MH2O 
 

The experiment consisted in carrying out 11 dives to the depth of 24	����. Two 
of them will not be analysed here. The first series of 4 dives was conducted with the ob-
jective of testing the flushing procedures for the rebreather. The second series of 6 dives 
was conducted with the objective of testing decompression safety.88 

The first series of 4 dives were initiated at the transit depth of 6	���� using �� � ���		�����		���
	. Then, a single 15 � 	��� excursion to the depth of � 0 24	���� was performed with the use of �� � ���		�����		���
	. After com-
pleting the excursion, divers returned to the transit depth of 6	����, after which they 
continued the mission for ca. 20	��� using �� � ���		�����		���
	.  

The breathing mix used was ��	43%-u.��/��. 
Podczas nurkowań wykorzystano ��	43%w®.��/��. 

                                                 
88 two of them will not be analysed here, 
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Elementem misji było sprawdzenie procedury płukania przestrzeni oddechowej 
przy zmianie czynnika oddechowego z tlenu na �� zmodyfikowane w stosunku do po-
przednich nurkowań. W pierwszym kroku przełączano zasilanie na tlen, lecz bez otwie-
rania butli tlenowej. Następnie opróżniano worek oddechowy i otwierano butlę z tlenem 
wykonywano jeden oddech89 i zamykano zawór nadmiarowy. Po czym rozpoczynano 
wynurzanie.  

Średnie obciążenie dla tych nurkowań wyrażone w sile [ nacisku wywieranej na 
poziomą płytę połączoną z tensometrem kształtowało się kolejno na poziomie [ ∈ j2,6; 	2,9; 2,5; 2,9; 2,8kµ¶. Zgodnie z rys. 11 można w przybliżeniu przyjąć, że średnio 
obserwowane napory [ odpowiadają prędkościom średnim pokonywania dystansów 
wyrażonych w węzłach ¤ ∈ j0, 9B; 	0, 9º; 	0, 8»; 	0, 9º; 	0, 9'kg.  
Akcja serca nurków podczas ekspozycji stabilizowała się w przedziale �� ∈ 988 �94;���)*.  
Nurkowania przeprowadzono w wodzie o temperaturze : ∈ j13; 14; 15; 16;	15kM .  

Teoretycznie, dekompresja zerowa możliwa jest przy profilu nurkowania: 45	��� 
na 6	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����	 z przeprowadzeniem pojedynczej 15	��� wycieczki na głębokość � 0 24	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����		���
	 oraz przy 20	��� kontynuacji nurkowania tlenowego na 
głębokości 6	����, gdy czas wycieczki I będzie wynosił poniżej  I K 102	��� przy założeniu ¬ ≅ 75% gradientu przesyceń. Czas ten leży poza czasem 
ochronnego działania �� � ���		�����		���
	 – tab. 1. 
Zgodnie z przewidywaniami w żadnym nurkowaniu nie zaobserwowano śródnaczynio-
wej wolnej fazy gazowej po nurkowaniu i 1	¥�¦ od zakończenia nurkowania (Kłos R., 
2010; Kłos R., 2011). 

W drugiej serii przeprowadzono 6 nurkowań mających na celu sprawdzenie za-
łożeń dekompresyjnych, lecz tylko cztery zostały poddane analizie90.  
Nurkowania rozpoczynano 45	��� ekspozycją na głębokości tranzytowej 3	���� z wy-
korzystaniem �� � ���		�����	. Następnie przeprowadzano pojedynczą 30	��� 
wycieczkę na głębokość � 0 24	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����	. Po wy-
konaniu wycieczki wykonywano dekompresję do powierzchni. 
Podczas nurkowań wykorzystano ��	43%w®.��/��. 

Elementem misji było sprawdzenie zmodyfikowanej procedury płukania prze-
strzeni oddechowej przy zmianie czynnika oddechowego z tlenu na ��. Płukanie po-
przedzano przełączeniem zasilania na tlen, lecz bez otwierania butli tlenowej. Następnie 
opróżniano worek oddechowy i otwierano butlę z tlenem wykonywano jeden oddech91  
i zamykano zawór nadmiarowy. Po czym rozpoczynano wynurzanie.  

Średnie obciążenie dla tych nurkowań wyrażone w sile [ nacisku wywieranej na 
poziomą płytę połączoną z tensometrem kształtowało się kolejno na poziomie [ ∈ j1,8; 	2,0; 2,4; 1,9kµ¶. Zgodnie z rys. 11 oszacowane średnio wydatkowanej pracy 
można w przybliżeniu przyjąć, że dla średnio obserwowane napory [ odpowiadają 
prędkościom średnim pokonywania dystansów wyrażonym w węzłach ¤ ∈ j0, 7¹; 	0, 8B; 	0, 8¸; 	0, 7»kg.  
Akcja serca nurków podczas ekspozycji stabilizowała się na wartości ok. �� ∈ 9101 �113;���)*.  

                                                 
89wdech i wydech, 
90pierwsze odrzucono ze względu na wyczerpanie się czynnika oddechowego, drugie z powodu 
awarii zapisu danych z nurkowania, lecz w obu nie zaobserwowano śródnaczyniowej wolnej fazy 
gazowej, 
91wdech i wydech, 
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A part of the mission was devoted to testing the flushing procedure of the breath-
ing space when switching the breathing mix from oxygen to �� modified in relation to 
the previous dives. The first step consisted in switching to the oxygen supply, however, 
without opening of the oxygen cylinder. Next, the breathing bag was emptied and the 
oxygen cylinder opened, with the divers taking one breath89 and closing the relief valve. 
This was followed by the divers starting to ascend. 

The average load for those dives, expressed in the pressure force [ exerted on 
the horizontal plate connected to a strain gauge, was at the level of [ ∈ j2.6; 	2.9; 2.5; 2.9; 2.8kµ¶. According to fig. 11 the average work with the observed 
average force [, corresponded to the average speeds of covering distances expressed in 
knots¤ ∈ j0. 9B; 	0. 9º; 	0. 8»; 	0. 9º; 	0. 9'kµ�.  

The divers’ heart rate during the exposures stabilized within the range 
of	�� ∈ 988 � 94;���)*.  

The dives were conducted with water temperatures of ∈ j13; 14; 15; 16;	15kM . 
Theoretically speaking, zero decompression is possible with a diving profile 

starting with a 45 � 	��� stay at the depth of 6	���� with the use of �� � ���		�����	 and a single 15 � 	��� excursion to the depth of � 0 24	���� 
with the use of �� � ���	�����		���
	 and a 20 � 	��� oxygen dive continuation at 
the depth of 6	����, with the excursion time I below I K 102	��� and oversaturation 
gradient ¬ ≅ 75%. However, this duration time exceeds the protected working time of �� � ���		�����		SCUBA– tab. 1. 
As anticipated, no symptoms of intravascular bubble formation were observed in divers 
directly after and 1	N�§ from the dive completion in all the dives (Kłos R., 2010; Kłos R., 
2011). 

The second series of 6 dives was aimed at testing decompression assumptions, 
however, only four of them have been analysed.90 

The dives began with a 45 � 	��� exposure at the transit depth of 3	���� using �� � ���		�����	. This was followed by a single 30 ���� excursion to the depth of � 0 24	���� using �� � ���		�����	. After the excursion was completed, divers 
performed decompression to the surface. 

The breathing mix used was ��	43%-u.��/��. 
A part of the mission consisted in testing a modified breathing space flushing 

procedure with switching the breathing mix from oxygen to ��. Flushing was preceded 
with switching to the oxygen supply, however without opening of the oxygen cylinder. 
Next, the breathing bag was emptied and the oxygen cylinder opened with the divers 
taking one breath91 and closing the relief valve. This was followed by the divers starting 
to ascend. 

The average load for these dives, expressed in the pressure force [ exerted on 
the horizontal plate connected to a strain gauge, was at the level 
of[ ∈ j1.8; 	2.0; 2.4; 1.9kµ¶. According to fig.11 the average work with the observed av-
erage force [, corresponded to the average speeds of covering distances expressed in 
knots¤ ∈ j0. 7¹; 	0. 8B; 	0. 8¸; 	0. 7»kµ�.  

The divers’ heart rate during the exposures stabilized within the range of �� ∈ 9101 � 113;���)*. 
The dives were carried out with water temperatures of ∈ j18; 18; 19; 18kM .  

                                                 
89 inhalation and exhalation, 
90 the first one was rejected due to exhaustion of the breathing mix, the second due to a failure in 
data recording; nevertheless, no symptoms of intravascular bubble formation were observed in 
either of those dives, 
91 inhalation and exhalation, 
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Nurkowania przeprowadzono w wodzie o temperaturze : ∈ j18; 18; 19; 18kM .  
Teoretycznie, dekompresja zerowa możliwa jest przy profilu nurkowania: 45	��� na 3	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����		���
	 z przeprowadzeniem poje-
dynczej wycieczki na głębokość � 0 24	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����		���
	, gdy czas wycieczki I będzie wynosił poniżej I K 27	��� 
przy założeniu ¬ ≅ 75% gradientu przesyceń. Czas wycieczki I 0 30	��� generuje 79% 
gradient przesyceń dla tkanki nr 2 i jest on do zaakceptowania. 

Zgodnie z przewidywaniami w żadnym nurkowaniu nie zaobserwowano śródna-
czyniowej wolnej fazy gazowej po nurkowaniu i 1	¥�¦ od zakończenia nurkowania 
(Kłos R., 2010; Kłos R., 2011). 
 

NURKOWANIA Z WYCIECZKĄ NA 32 MH2O 
 

Przeprowadzono 2 nurkowania wstępne na głębokość 32	���� mające na celu 
sprawdzenie założeń dekompresyjnych.  
Nurkowania rozpoczynano na głębokości tranzytowej 3	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����	. Po 45	��� w pierwszym nurkowaniu i 20	���  
w drugim przeprowadzano pojedynczą 20	��� wycieczkę na głębokość � 0 32	����  
z wykorzystaniem �� � ���		�����	. Po zakończeniu wycieczki wykonywano de-
kompresję do powierzchni.  

Elementem misji było sprawdzenie procedury płukania przestrzeni oddechowej 
przy zmianie czynnika oddechowego z tlenu na ��. W pierwszej kolejności przełączano 
zasilanie na tlen, lecz bez otwierania butli tlenowej. Następnie opróżniano worek odde-
chowy poprzez przyciśnięcie aparatu do ciała nurka. Po opróżnieniu worka otwierano 
butlę z tlenem i wykonywano jeden oddech92. Doprowadzano powtórnie do opróżnienia 
worka poprzez powtórne przyciśnięcie do ciała nurka i zamykano zawór nadmiarowy. 
Po czym rozpoczynano wynurzanie. 
Podczas nurkowań wykorzystano ��	43%w®.��/��. 

Średnie obciążenie dla tych nurkowań wyrażone w sile [ nacisku wywieranej na 
poziomą płytę połączoną z tensometrem kształtowało się kolejno na poziomie [ ∈ j2,3; 	2,4kµ¶. Zgodnie z rys. 11 oszacowanie średnio wydatkowanej pracy w przybli-
żeniu odpowiadają prędkościom średnim pokonywania dystansów wyrażonym w wę-
złach ¤ ∈ j0, 8º; 	0, 8�kg.  
Akcja serca nurków podczas ekspozycji stabilizowała się w przedziale �� ∈ 997 �102;���)*.  
Nurkowania przeprowadzono w wodzie o temperaturze : ∈ j18; 19kM .  

Teoretycznie, dekompresja zerowa możliwa jest przy profilu nurkowania:  45	��� na 3	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����	 z przeprowadzeniem poje-
dynczej wycieczki na głębokość � 0 32	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����	, 
gdy czas wycieczki I będzie wynosił poniżej I K 14	��� przy założeniu ¬ ≅ 75% gra-
dientu przesyceń. Czas wycieczki ok. 20	��� generuje 93% gradient przesyceń dla tkanki 
nr 2. Dla wytrenowanych nurków wykonujących zadanie bojowe czas ten jest także do 
zaakceptowania. 

Zgodnie z przewidywaniami w żadnym nurkowaniu nie zaobserwowano śródna-
czyniowej wolnej fazy gazowej po nurkowaniu i 1	¥�¦ od zakończenia nurkowania 
(Kłos R., 2010; Kłos R., 2011) i kolekcjonowania wyników pomiarów. Nurkowania pro-
wadzono na głębokości tranzytowej 6	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����	  
z przeprowadzeniem pojedynczej 10	��� wycieczki na głębokość � 0 15	���� z wyko-
rzystaniem �� � ���		�����	.  

                                                 
92wdech i wydech, 
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Theoretically speaking, zero decompression is possible with a diving profile 
starting with a 45 � 	��� stay at the depth of 3	���� with the use of �� � ���		�����	���
	 and a single excursion to the depth of � 0 24	���� with 
the use of �� � ���	�����		���
	 and the excursion time  I below I K 27	��� with 
oversaturation gradient ¬ ≅ 75%.	 The excursion time I 0 30	��� generates an oversat-
uration gradient of 79% for tissue no. 2, which is acceptable. 

As anticipated, no intravascular bubble formation was observed directly after 
and 1	N�§ after the dive completion (Kłos R., 2010; Kłos R., 2011). 
 

DIVES WITH AN EXCURSION TO THE DEPTH OF 32 MH2O 
 

The experiment consisted in carrying out 2 initial dives to the depth of 32	���� 
with the objective being to test decompression assumptions. 

The dives began at the transit depth of 3	���� with the use of �� ����		�����	. After 45	��� of the first and 20	���  
of the second dive, a single 20 � 	��� excursion to the depth of � 0 32	���� was con-
ducted with the use of �� � ���		�����	. After its completion, divers performed de-
compression to the surface. 

A part of the mission was to test the breathing space flushing procedures with 
switching the breathing mix from oxygen to ��. At first, the supply was switched to oxy-
gen, however, without opening of the oxygen cylinder. Next, the breathing bag was emp-
tied by pressing the rebreather against the diver’s body. After the breathing bag was 
emptied, the oxygen cylinder was opened, with the diver taking one breath.92 The breath-
ing bag was emptied once more by pressing it against the diver’s body, and the relief 
valve was closed. This was followed by the divers starting to ascend. 

The breathing mix used was ��	43%-u.��/��. 
The average load for these dives, expressed in the pressure force [ exerted on 

the horizontal plate connected to a strain gauge, was at the level of [ ∈ j2.3; 	2.4kµ¶. Ac-
cording to fig. 11 the average work with the observed average force [, corresponded to 
the average speeds of covering distances expressed in knots¤ ∈ j0. 8º; 	0. 8�kµ�.  

The divers’ heart rates during the exposures stabilized within the range 
of	�� ∈ 997 � 102;���)*.  

The dives were conducted with water temperatures of ∈ j18; 19kM . 
Theoretically speaking, zero decompression is possible with a diving profile 

starting with a 45 � 	��� stay at the depth of 3	���� with the use of �� � ���		�����		���
	 and a single excursion to the depth of � 0 32	���� with 
the use of �� � ���		�����		���
	, with excursion time I below I K 14	��� and an 
oversaturation gradient of ¬ ≅ 75%.	 An excursion time of ca. 20	��� generates an over-
saturation gradient of 93% for tissue no. 2. With well-trained divers employed to per-
form a combat task, this duration time is also acceptable. 

As anticipated, no symptoms of intravascular bubble formation were observed 
directly after and 1	N�§ after the dive completion (Kłos R., 2010; Kłos R., 2011) and 
measurement results collection. The dives were conducted at the transit depth of 6	���� with the use of �� � ���		�����	 and a single 10 � 	��� excursion to the 
depth of � 0 15	���� using �� � ���		�����	. After excursion completion, divers 
returned to the transit depth of 6	���� and continued the mission for 10	��� with the 
use of �� � ���		�����		���
	. 

 
 

                                                 
92 inhalation and exhalation, 
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Po wykonaniu wycieczki wykonano powrót na głębokość tranzytową 6	����  
i 10	��� kontynuację misji przy wykorzystaniu �� � ���		�����		���
	. 

Przeprowadzono 7 nurkowań mających na celu wypracowanie metod przejścia  
z �� na tlen. Nurkowania rozpoczynano preoksygenacją na głębokości tranzytowej 6	���� z wykorzystaniem konfiguracji apratu �� � ���		�����			���
	 i tlenu jako czynnika oddechowego. Następnie przeprowadzano pojedynczą 15	��� wycieczkę na głębokość � 0 15	���� z wykorzystaniem konfiguracji aparatu 
nurkowego �� � ���		�����		���
	 i nitroksu, jako czynnika oddechowego. Po 
wykonaniu wycieczki kontynuowano 20	��� nurkowanie na głębokość tranzytowej 6	���� przy wykorzystaniu konfiguracji aparatu �� � ���		�����		���
	. 

Przeprowadzono 11 nurkowań na głębokość 24	����. Dwa z nich nie były tutaj 
analizowane. Pierwszą serię 4 nurkowań przeprowadzono celem przetestowania proce-
dur płukania aparatu nurkowego. Drugą serię 6 nurkowań celem testowania bezpieczeń-
stwa dekompresji. Pierwszą serię 4 nurkowań rozpoczynano na głębokości tranzytowej 6	���� z wykorzystaniem �� � ��� 	�����		���
	. Następnie przeprowadzano 
pojedynczą 15	��� wycieczkę na głębokość � 0 24	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����		���
	. Po wykonaniu wycieczki następował powrót na głębokość 
tranzytową 6	���� i ok. 20	��� kontynuacja misji przy wykorzystaniu �� � ��� 	�����		���
	. W drugiej serii przeprowadzono 6 nurkowań, lecz tylko cztery mają-
ce na celu sprawdzenie założeń dekompresyjnych zostały poddane analizie. Nurkowania 
rozpoczynano 45	��� ekspozycją na głębokości tranzytowej 3	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����	.  
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The experiment consisted in carrying out 7 dives with the objective of working 
out methods of switching from �� to oxygen supply. The dives started with pre-
oxygenation at the transit depth of 6	���� using rebreather configuration �� ����		�����		���
	 and oxygen as the breathing mix. This was followed by a single 
excursion to the depth of � 0 15	���� with rebreather configuration �� ����		�����		���
	 and nitrox as the breathing mix. After the excursion was com-
pleted, the dive was continued for another 20	��� to reach the transit depth of 6	���� 
with rebreather configuration �� � ���		�����		���
	. 

The experiment consisted in carrying out 11 dives to the depth of 24	����. Two 
of them will not be analysed here. The first series of 4 dives was conducted with the ob-
jective of testing flushing procedures for the rebreather. The second series of 6 dives was 
conducted with the objective of testing decompression safety. The first series of 4 dives 
were initiated at the transit depth of 6	���� using ���� 	�����		���
	. Then,  
a single 15 � 	��� excursion to the depth of � 0 24	���� was performed with the use 
of �� � ���		�����		���
	. After completing the excursion the divers returned to 
the transit depth of 6	����, after which they continued the mission for ca. 20	��� using �� � ��� 	�����		���
	. The second series of 6 dives aimed at testing decompres-
sion assumptions; however, only four of them have been analysed.  
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Tabela 14. 
 

Zestawienie wykonanych tlenowo−nitroksowych nurkowań eksperymentalnych przy wykorzy-
staniu konfiguracji aparatu �� � ���/�� � ���		�����		���
	. 

Lp 
Data 

nurkowania 
Nurek 

Profil 
nurkowania 

Całkowity 
czas 

nurkowania 

Spadek 
ciśnienia 
w butli 

Głębokość [����]/czas [���] [���] [3:�] 

1. 24.02.2011 FOXTROT 
�� ↓6/45 — ↓6/10↟ 

78 
185/70 �� — ↓15/10↟ — 170/80 

2. 24.02.2011 ALFA 
�� ↓6/45 — ↓6/15↟ 

83 
185/90 �� — ↓15/10↟  200/100 

3. 25.02.2011 BRAVO 
�� ↓6/45 — ↓6/15↟ 

83 
190/100 �� — ↓15/10↟ — 190/110 

4. 28.02.2011 FOXTROT 
�� ↓6/45 — — 

72 
170/110 �� — ↓15/15↟ — 170/80 

5. 28.02.2011 BRAVO 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

87 
200/100 �� — ↓15/15↟ — 180/100 

6. 01.03.2011 HOTEL 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

96 
160/80 �� — ↓15/15↟ — 180/110 

7. 01.03.2011 FOXTROT 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

96 
170/80 �� — ↓15/15↟ — 165/110 

8. 02.03.2011 BRAVO 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

98 
170/90 �� — ↓15/15↟ — 180/90 

9. 02.03.2011 HOTEL 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

98 
175/70 �� — ↓15/15↟ — 175/90 

10. 03.03.2011 FOXTROT 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

97 
160/100 �� — ↓15/15↟ — 160/100 

11. 03.03.2011 BRAVO 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

97 
160/90 �� — ↓15/15↟ — 170/100 

12. 07.03.2011 FOXTROT 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

103 
170/90 �� — ↓24/15↟ — 170/90 

13. 07.03.2011 BRAVO 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

102 
170/90 �� — ↓24/15↟ — 160/80 

14. 08.03.2011 FOXTROT 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

103 
180/100 �� — ↓24/15↟ — 180/100 

15. 08.03.2011 BRAVO 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

102 
170/100 �� — ↓24/15↟ — 170/90 

16. 10.03.2011 BRAVO 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

102 
180/90 �� — ↓24/15↟ — 170/80 

17. 15.03.2011
†
 HOTEL 

�� ↓3/45 — — 
78 

170/90 �� — ↓24/28↟ — 160/0 

18. 16.03.2011 ALFA 
�� ↓3/45 — — 

89 
175/110 �� — ↓24/30↟ — 185/20 

19. 17.03.2011 HOTEL 
�� ↓3/45 — — 

86 
170/100 �� — ↓24/30↟ — 185/40 

20. 17.03.2011
†
 ALFA 

�� ↓3/45 — — 
87 

190/100 �� — ↓24/30↟ — 210/50 

21. 18.03.2011 FOXTROT 
�� ↓3/45 — — 

87 
185/120 �� — ↓24/30↟ — 180/40 

22. 18.03.2011 ALFA 
�� ↓3/45 — — 

87 
185/110 �� — ↓24/30↟ — 200/40 

23. 15.06.2011 BRAVO 
�� ↓3/45 — — 

82 
200/110 �� — ↓32/20↟ — 210/50 

24. 16.06.2011 BRAVO 
�� ↓3/20 — — 

55 
190/160 �� — ↓32/20↟ — 200/60 

↓− zanurzenie do głębokości   ↑− wynurzenie do następnej głębokości   ↟− wynurzenie do powierzchni 
† 

nurkowanie niebrane pod uwagę w przeprowadzonej analizie  
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Table 14. 
 

Register of the conducted oxygen-nitrox experimental dives with rebreather configuration �� � ���/�� � ���		�����		���
	. 

No. 
Diving 

date 
Diver 

Dive profile 
Total 

diving 
time 

Pressure de-
crease in the 

cylinder 
Depth [����]/time [���] [���] [3:�] 

1. 24.02.2011 FOXTROT 
�� ↓6/45 — ↓6/10↟ 

78 
185/70 �� — ↓15/10↟ — 170/80 

2 24.02.2011 ALFA 
�� ↓6/45 — ↓6/15↟ 

83 
185/90 �� — ↓15/10↟  200/100 

3 25.02.2011 BRAVO 
�� ↓6/45 — ↓6/15↟ 

83 
190/100 �� — ↓15/10↟ — 190/110 

4. 28.02.2011 FOXTROT 
�� ↓6/45 — — 

72 
170/110 �� — ↓15/15↟ — 170/80 

5. 28.02.2011 BRAVO 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

87 
200/100 �� — ↓15/15↟ — 180/100 

6. 01.03.2011 HOTEL 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

96 
160/80 �� — ↓15/15↟ — 180/110 

7. 01.03.2011 FOXTROT 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

96 
170/80 �� — ↓15/15↟ — 165/110 

8. 02.03.2011 BRAVO 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

98 
170/90 �� — ↓15/15↟ — 180/90 

9. 02.03.2011 HOTEL 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

98 
175/70 �� — ↓15/15↟ — 175/90 

10. 03.03.2011 FOXTROT 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

97 
160/100 �� — ↓15/15↟ — 160/100 

11. 03.03.2011 BRAVO 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

97 
160/90 �� — ↓15/15↟ — 170/100 

12. 07.03.2011 FOXTROT 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

103 
170/90 �� — ↓24/15↟ — 170/90 

13. 07.03.2011 BRAVO 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

102 
170/90 �� — ↓24/15↟ — 160/80 

14. 08.03.2011 FOXTROT 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

103 
180/100 �� — ↓24/15↟ — 180/100 

15. 08.03.2011 BRAVO 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

102 
170/100 �� — ↓24/15↟ — 170/90 

16. 10.03.2011 BRAVO 
�� ↓6/45 — ↓6/25↟ 

102 
180/90 �� — ↓24/15↟ — 170/80 

17. 15.03.2011
†
 HOTEL 

�� ↓3/45 — — 
78 

170/90 �� — ↓24/28↟ — 160/0 

18. 16.03.2011 ALFA 
�� ↓3/45 — — 

89 
175/110 �� — ↓24/30↟ — 185/20 

19. 17.03.2011 HOTEL 
�� ↓3/45 — — 

86 
170/100 �� — ↓24/30↟ — 185/40 

20. 17.03.2011
†
 ALFA 

�� ↓3/45 — — 
87 

190/100 �� — ↓24/30↟ — 210/50 

21. 18.03.2011 FOXTROT 
�� ↓3/45 — — 

87 
185/120 �� — ↓24/30↟ — 180/40 

22. 18.03.2011 ALFA 
�� ↓3/45 — — 

87 
185/110 �� — ↓24/30↟ — 200/40 

23. 15.06.2011 BRAVO 
�� ↓3/45 — — 

82 
200/110 �� — ↓32/20↟ — 210/50 

24. 16.06.2011 BRAVO 
�� ↓3/20 — — 

55 
190/160 �� — ↓32/20↟ — 200/60 

↓− dive to the depth of ↑− emergence to the next depth ↟− emergence to the surface 
† 

dive not considered in the conducted analysis  
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Następnie przeprowadzano pojedynczą 30	��� wycieczkę na głębokość � 0 24	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����	. Po zakończeniu wycieczki wy-
konywano dekompresję do powierzchni. 

Przeprowadzono 2 nurkowania wstępne na głębokość 32	���� mające na celu 
sprawdzenie założeń dekompresyjnych. Nurkowania rozpoczynano na głębokości tran-
zytowej 3	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����	. Następnie przeprowadzano 
pojedynczą 20	��� wycieczkę na głębokość � 0 32	���� z wykorzystaniem �� � ���		�����	. Po wykonaniu wycieczki wykonywano dekompresję do po-
wierzchni. 

Przeprowadzone 24 nurkowania eksperymentalne dały możliwość zapropono-
wania rozszerzenia procedury nurkowań tlenowych o wycieczki nitroksowe.  

Profile wszystkich przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych tlenowo‒ 
nitroksowych zebrano w tab. 14. 
 

WNIOSKI 
 

Program badań skupił się na dwóch obszarach. Pierwszym było wprowadzenie 
metody nurkowań tlenowych93 typu przejścia z możliwością wykonania jednej wycieczki 
oraz sprawdzenie możliwości wykonania drugiej wycieczki kończącej proces nurkowa-
nia.  

Drugim rozpracowywanym scenariuszem było opracowanie możliwości ucieczki 
nitroksowej po początkowej fazie transferu przy wykorzystaniu aparatu w konfiguracji 
niezależnego aparatu o zamkniętym obiegu tlenu, jako czynnika oddechowego �� � ���		�����		���
	.  

W fazie ucieczki na większą głębokość przełączano aparat na zasilanie nitroksem 
w półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego �� � 	���		�����		���
	.  

W ramach przeprowadzonych badań testowano procedury nurkowań tlenowych. 
Przeprowadzono 17 nurkowań eksperymentalnych przy wykorzystaniu konfiguracji 
aparatu �� � ���		�����		���
	 zarówno, jako ekspozycje dozwolone jak i nieza-
lecane.  

Przeprowadzone 24 tlenowe nurkowania eksperymentalne z wykonywaniem 
wycieczek nitroksowych do maksymalnej głębokości 32	����.  

Ze względu na niewielką dostępną do badań populację nurków wykonano jedynie 
wyrywkowe sprawdzenie zakładanych sytuacji taktycznych. Przeprowadzone nurkowa-
nia eksperymentalne dały jednak możliwość zaproponowania rozszerzenia procedury 
nurkowań tlenowych z możliwością podejmowania wycieczek nitroksowych zwiększając 
elastyczność misji bojowych.  

W ramach przeprowadzonych badań testowano procedury nurkowań tlenowych 
z wykonywaniem wycieczek nitroksowych do maksymalnej głębokości 32	����. Ze 
względu na niewielką dostępną do badań populację nurków wykonano jedynie wyryw-
kowe sprawdzenie zakładanych sytuacji taktycznych. Przeprowadzone badania teore-
tyczne i nurkowania eksperymentalne dały jednak możliwość do zaproponowania roz-
szerzenia procedury nurkowań tlenowych z możliwością podejmowania wycieczek ni-
troksowych zwiększając elastyczność misji bojowych.  

 
 
 
 
 

                                                 
93z wykorzystaniem konfiguracji aparatu nurkowego �� � ���		�����		���
	, 
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Moreover, 2 initial dives to the depth of 32	���� were carried out with the ob-
jective to test decompression assumptions. The dives began at the transit depth of 3	���� with the use of �� � ���		�����	. This was followed by a single 20 � 	��� 
excursion to the depth of � 0 32	���� with the use of �� � ���		�����	. After its 
completion, divers performed decompression to the surface. 

The research consisting of carrying out 24 experimental dives allowed proposing 
an extension of an oxygen diving procedure with nitrox excursions. 

The profiles of all the experimental oxygen-nitrox dives have been collectively 
presented in tab. 14. 
 

CONCLUSIONS 
 

The research programme was focused on two main fields. The first involved the 
implementation of a transition oxygen diving method93 with the possibility of performing 
one excursion combined with an examination of the possibility of undertaking a second 
excursion ending the diving process. 

The second scenario was based on examining the possibility of performing a ni-
trox escape after an initial oxygen transition phase with the use of a rebreather in the 
configuration of a self-contained closed-circuit breathing apparatus, with the breathing 
mix �� � ���		�����		���
	. 

In the phase of performing an escape to a greater depth the rebreather was 
switched to nitrox supply in a semi-closed circuit of the breathing mixture �� �	���		�����		���
	. 

The conducted research allowed testing oxygen diving procedures. It consisted in 
17 experimental dives conducted with rebreather configuration �� � ���		�����		���
	, both as allowable and unadvisable exposures. 

Moreover, there were 24 experimental oxygen dives with nitrox excursions to the 
maximum depth of 32	����. 

Due to little availability of divers for experimental dives, the research allowed on-
ly for conducting an irregular examination of the proposed tactical scenarios. Nonethe-
less, the executed experimental dives allowed proposing an extension of an oxygen div-
ing procedure with the possibility of undertaking nitrox excursions, and thus increasing 
combat mission flexibility. 

The conducted research also allowed testing oxygen diving procedures combined 
with undertaking nitrox excursions up to the maximum depth of 32	����. Due to little 
availability of divers for experimental dives, the research allowed only for conducting an 
irregular examination of the proposed tactical scenarios. Nonetheless, the implemented 
theoretical tests and experimental dives allowed proposing an extension of an oxygen 
diving procedure with the possibility of undertaking nitrox excursions, and thus increas-
ing combat mission flexibility. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
93 with the use of rebreather configuration �� � ���		�����		���
	, 
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Opracowana technologia nurkowań nitroksowo‒tlenowych z wykorzystaniem 
aparatu nurkowego �� � ���/�� � ���		�����		���
	 nie wyczerpuje ważnych  
z taktycznego punktu widzenia scenariuszy operacji bojowych (Kłos R., 2012). Powinna 
być ona dalej uzupełniana o następne istotne elementy. Przykładowo, do ważnych aspek-
tów sytuacji bojowych można zaliczyć: bezpieczeństwo transportu śmigłowcem po misji 
nurkowej, wpływ wysiłku bojowego na bezpieczeństwo odskoku drogą nurkową, wpływ 
transportu podwodnego na możliwości bojowe itp. Nie bez znaczenia jest także poznanie 
zmian odporności osobniczej na przechodzenie dekompresji czy ekspozycje na wysokie 
ciśnienia parcjalne tlenu poprzez trening adaptacyjny. 
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The analysed nitrox-oxygen diving technology with the use of �� � ���/�� ����		�����		���
	 does not fully exhaust the possible combat operation scenarios, 
which are of great significance from the tactical point of view (Kłos R., 2012). The tech-
nology in question should be further explored and complemented. As an instance, the 
aspects which are important in combat situations include: helicopter transportation safe-
ty following a diving mission, impact of combat fatigue on divers’ safety, impact of un-
derwater transportation on combat possibilities, etc. What is also important is studying 
individual immunity to decompression or exposures to high oxygen partial pressures 
through adaptation trainings. 
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ZZZZASTOSOWANIE IMPEDANCASTOSOWANIE IMPEDANCASTOSOWANIE IMPEDANCASTOSOWANIE IMPEDANCJI  ELEKTRYCZNEJ W ZAJ I  ELEKTRYCZNEJ W ZAJ I  ELEKTRYCZNEJ W ZAJ I  ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE  KRESIE  KRESIE  KRESIE  

NISKICH CZĘSTOTL IWOŚNISKICH CZĘSTOTL IWOŚNISKICH CZĘSTOTL IWOŚNISKICH CZĘSTOTL IWOŚCI  DO DETECI  DO DETECI  DO DETECI  DO DETEKCJI  OBIEKTÓW KCJI  OBIEKTÓW KCJI  OBIEKTÓW KCJI  OBIEKTÓW 

ZANURZONYCHZANURZONYCHZANURZONYCHZANURZONYCH     

 
 

Przedstawiono wyniki wstępnych prac doświadczalnych mających na celu wykrycie 

i różnicowanie obiektów zanurzonych w środowisku wodnym. Do detekcji wykorzystano 

pomiar impedancji elektrycznej w zakresie niskich częstotliwości. Wyniki pracy wskazują, 

że możliwe jest odróżnienie organizmów żywych (ryby) od przedmiotów martwych 

(kamienie, pęcherzyki) w sposób pewny. Metoda tego typu nie była dotąd stosowana a jej 

wyniki wskazują, że może być ona przydatna w sytuacji, gdy inne metody (hydroakustyczna, 

optyczna) nie są w stanie udzielić istotnych informacji o obiekcie zanurzonym. 

 
Słowa kluczowe: impedancja elektryczna, dyspersja impedancji, detekcja, obiekty 

zanurzone. 

 
 

AAAAPPLICATIONPPLICATIONPPLICATIONPPLICATION    OF LOW FREQUENCY ELEOF LOW FREQUENCY ELEOF LOW FREQUENCY ELEOF LOW FREQUENCY ELECTRICAL IMPEDANCE CTRICAL IMPEDANCE CTRICAL IMPEDANCE CTRICAL IMPEDANCE 

FOR DETECTION OFOR DETECTION OFOR DETECTION OFOR DETECTION OF SUBMERGED OBJECTSF SUBMERGED OBJECTSF SUBMERGED OBJECTSF SUBMERGED OBJECTS     

 
 

Results of preliminary experiments with the detection and recognition of objects 

submerged in water are presented. Measurements of the electrical impedance in low 

frequency range were used. Results of experiments confirmed that living organism like fish 

can be reliably   recognized from other objects (stones, bubbles, etc.). The presented method 

was not applied for the detection of submerged objects up till now and seems to be 

interesting alternative, and can give reliable results when other methods (hydroacoustic, 

optical) are unable to give usable information. 

 
Key words:  electrical impedance, impedance dispersion, detection, submerged objects. 
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Ïðèìåíåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî èìïåäàíñà íà íèçêèõ Ïðèìåíåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî èìïåäàíñà íà íèçêèõ Ïðèìåíåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî èìïåäàíñà íà íèçêèõ Ïðèìåíåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî èìïåäàíñà íà íèçêèõ 

÷àñòîòàõ äî îáíàðóæåíèÿ ïîäâîäíûõ îáúåêòîâ÷àñòîòàõ äî îáíàðóæåíèÿ ïîäâîäíûõ îáúåêòîâ÷àñòîòàõ äî îáíàðóæåíèÿ ïîäâîäíûõ îáúåêòîâ÷àñòîòàõ äî îáíàðóæåíèÿ ïîäâîäíûõ îáúåêòîâ        

 
 

 результаты предварительных экспериментальных работ по 
обнаружению и разграничению объектов погруженных в воду. Для обнаружения 
используется  межэлектродное электрическое сопротивление (импеданс) на 
низких частотах.Наши результаты показывают, что можно провести 
различие между живыми организмами (рыбы) от неживых объектов (камней, 
пузырьки) со всей определенностью. 

Метод такого типа ранее не использовали и результаты показывают, 
что это может быть полезно в ситуациях, когда другие методы  (гидро-
акустических, оптических) не в состоянии представить соответствующую 
информацию об объекте под водой. 

 
 
Ключевые слова: Электри%ческий импеда%нс (комплексное сопротивление), 
дисперсия сопротивления, обнаружение, подводные объекты. 
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WSTĘP 
 
Wykrywanie obiektów w wodzie i określanie ich cech jest jedną z podstawowych 

aktywności człowieka. Obecnie, najczęściej wykorzystywane są metody optyczne, 
hydroakustyczne i magnetyczne. Każda z nich posiada istotne ograniczenia.  
W przypadku metody optycznej absorpcja i rozpraszanie światła w wodzie, głównie na 
zawiesinach, ogranicza zasięg metody do odległości dobrej widoczności. W akwenach 
śródlądowych o dużym stężeniu zawiesin metoda w praktyce traci swoją przydatność. 
Istotnie większym zasięgiem charakteryzują się metody hydroakustyczne. Rozdzielczość 
metody jest wprost proporcjonalna do częstotliwości. Zasięg detekcji jest tym większy, 
im częstotliwość niższa. Ograniczeniem metody jest obecność obiektów o impedancji 
akustycznej, mocno różniącej się od impedancji akustycznej wody. W takiej sytuacji 
mamy do czynienia z całkowitym odbiciem na granicy dwóch ośrodków i mocnym 
rozproszeniem sygnału, gdy wielkość przedmiotu jest porównywalna z długością fali. 
Najczęstszym przypadkiem tego typu jest obecność dużej ilości pęcherzyków gazowych 
w środowisku wodnym.  Gdy dodatkowo w płytkiej wodzie mamy do czynienia  
z odbiciem fali od powierzchni akwenu, detekcja obiektów zanurzonych staje się 
praktycznie niemożliwa [2]. 

Zastosowanie metody magnetycznej ograniczone jest do obiektów 
ferromagnetycznych, głównie pochodzenia antropogenicznego. 

Przedstawione ograniczenia były przyczyną poszukiwania innej metody. Problem 
pojawił się podczas prób oceny populacji ryb migrujących w Ameryce Północnej. 
Dotychczas liczebność populacji oceniano metodą wizualną w obszarach estuariów 
dużych rzek. Metody hydroakustyczne nie miały zastosowania z powodu rozległości 
akwenu i płytkiej wody z dużą ilością rozproszonych zawiesin i pęcherzyków powietrza. 
Spływ zawiesin był też przyczyną ograniczeń metody optycznej. 

Zaproponowano zastosowanie pomiaru parametrów elektrycznych środowiska  
i określenie zakresu ich zmian spowodowanych obecnością obiektów zanurzonych.  
Zastosowanie metod stałoprądowych skazane jest z góry na niepowodzenie ze względu 
na znaczącą przewodność środowiska. Przepływ prądu stałego powoduje elektrolizę 
zmieniającą warunki pomiaru, w wyniku zjawiska polaryzacji elektrodowej. Pomiary 
przy prądzie zmiennym ograniczone są do zakresu niskich częstotliwości, ponieważ wraz 
ze wzrostem częstotliwości maleje głębokość wnikania prądu, w wyniku zjawiska 
naskórkowości. Dolny zakres częstotliwości stosowanych wyznacza szybkość zmian 
spowodowanych ruchem obiektu obserwowanego. Dla ryb, których czas przebywania  
w miejscu detekcji może być rzędu setnych części sekundy, wynika ograniczenie na 
najniższe częstotliwości pomiarowe rzędu setek Hz. 

Zaletą pomiaru impedancji w zakresie niskich częstotliwości jest relatywnie 
prosty układ pomiarowy a szczególnie sam czujnik, którym jest zestaw elektrod. 
Charakter pomiaru nie narzuca specjalnych wymagań na parametry elektrod i dlatego 
można je wykonać prosto i tanio. Jest to istotnym czynnikiem w przypadku, gdy 
elektrody są narażone na erozję w wyniku ruchu rumoszu dennego lub podlegają 
degradacji wskutek oddziaływania substancji rozpuszczonych w wodzie. 
 

MATERIAŁY I METODY 
 
Pomiary impedancji [1] przeprowadzono za pomocą analizatora impedancji 

Solartron 1260A, wyposażonego w dodatkowy interfejs impedancyjny 1294A. 
Środowiskiem pomiarowym był prostopadłościenny zbiornik szklany o wymiarach: 
długość 42 cm, szerokość 20 cm, głębokość 25 cm. Zbiornik był napełniony odstałą wodą 
wodociągową o ustabilizowanej temperaturze.  
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INTRODUCTION 
 
The detection of objects submerged in water and determining their features 

constitute one of the basic human activities. Currently, the most commonly applied 
methods include optical, hydroacoustic and magnetic methods. Still, there are significant 
limitations to each of them.  

In the case of the optical method, light absorption and diffusion in water, mainly 
in suspensions, limits its scope to a distance of good visibility. This method is practically 
inapplicable in inland bodies of water with high concentration of suspensions. 

Hydroacoustic methods are characterised by having a much greater scope. Their 
resolution is directly proportional to frequency, meaning that the lower the frequency is, 
the greater becomes the detection scope. The limitation to the method lies in the 
presence of objects with an acoustic impedance very different from the acoustic 
impedance of water. In such a situation we deal with a full reflection on the border of the 
two areas and a high diffusion of the signal, when the size of an object is comparable to 
the length of the wave. The most common case involves the presence of a large number 
of gas bubbles in the water environment. When it is additionally accompanied by wave 
reflection from the water surface, the detection of submerged objects becomes 
practically impossible [2]. 

The application of the magnetic method is limited to ferromagnetic objects, 
mainly of anthropogenic origin. 

The said limitations constituted the reason for seeking another method. The 
problem occurred during the attempts to evaluate population sizes of migrating fish in 
North America. Until now, population sizes were determined by using visual method in 
the areas of estuaries of large rivers. Hydroacoustic methods were not applicable there 
due to the vastness of the area in question and shallow water with a large quantity  
of diffused suspensions and air bubbles. The flow of suspensions constituted another 
limitation for the optical method. 

It was proposed to apply measurement of the electrical parameters of the 
environment and determine the scope of their variation resulting from the presence of 
submerged objects. Application of direct current methods was bound to be unsuccessful 
due to a high conductivity of the environment. The flow of the direct current induces 
electrolysis distorting measurement results due to the phenomenon of electrode 
polarization. Measurements conducted with the use of alternating current, on the other 
hand, were limited to a low frequency range, since a frequency increase caused  
a decrease in the depth of current permeation as a result of the skin effect. A lower 
frequency range determines the rapidity of changes caused by movement of an observed 
object. In the case of fish, whose stay time in the detection zone may be as short  
as a hundredth part of a second, this involves a limitation to the lowest measurement 
frequencies of hundreds of Hz. 

An advantage of an impedance measurement within a low frequency range is the 
use of a relatively simple measuring system, and, particularly, of the detector itself which 
is comprised only of a set of electrodes. The nature of the measurement does not impose 
any special requirements on electrode parameters, thus it may be performed in an easy 
and cheap way. This is a significant factor in a situation when the electrodes are exposed 
to erosion due to movement of the bottom rubble or are subjected to degradation due to 
the substances dissolved in water. 
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Elektrody pomiarowe umieszczono na teflonowych prętach w uchwytach 
umożliwiających precyzyjną regulację ich położenia w pionie. Uchwyty umieszczone były 
na sankach przesuwających się po równoległych szynach umieszczonych na wierzchu 
zbiornika. Zmieniając położenie sanek, możliwa była ciągła regulacja odstępu elektrod. 
Obie elektrody posiadały niezależną regulację głębokości zanurzenia, kąta wokół osi 
pionowej i położenia w stosunku do osi zbiornika. 

Elektrody pomiarowe wykonano jako płaskie na podłożu z laminatu szklanego. 
Ponieważ Solartron 1260A umożliwia pomiar metodą czteroelektrodową, zdecydowano 
się na zastosowanie tej metody i rozdzielono elektrody prądowe od napięciowych. 
Elektrodami prądowymi miały formę pierścieni o zewnętrznej średnicy 40 mm  
i wewnętrznej 18 mm. Koncentrycznie i koplanarnie umieszczono elektrody napięciowe 
o średnicy 12 mm. Elektrody prądowe i napięciowe podłączono za pomocą kabla 
koncentrycznego o izolacji teflonowej i złącz BNC do interfejsu impedancyjnego. Ekrany 
kabli podłączone były do ekranu interfejsu. 

 

 
 
Rys. 1.1. Układ pomiarowy. Z lewej: zbiornik z elektrodami, z prawej: analizator impedancji  
(na dole) i interfejs impedancyjny (na górze). W pobliżu elektrody widoczna ryba będąca 
obiektem doświadczeń. Elektrody w układzie współosiowym. 
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MATERIALS AND METHODS 
 
The impedance measurements [1] were carried out with the use of impedance 

analyser Solartron 1260A, equipped with an additional impedance interface 1294A. The 
measurement environment was a cuboidal glass container of the following dimensions: 
length – 42 cm, width – 20 cm, depth – 25 cm. The container was filled with settled water 
from the water supply system, with stabilized temperature. Measurement electrodes 
were placed on Teflon-coated rods fixed in handles enabling the placement of them  
in a vertical position. The handles were placed on a sled moving on parallel rails, located 
at the top of the container. By changing the position of the sled it was possible to 
maintain constant regulation of a distance between the electrodes. Both electrodes had 
independently regulated immersion depths, angles around the vertical axis and the 
position in relation to the container’s axis. 

The electrodes had a flat form and were made on the basis of glass laminate.  
As Solartron 1260A enables carrying out measurements with the use of a four-electrode 
method, it was decided to apply this method. This involved separating current electrodes 
from voltage electrodes. The current electrodes had the form of rings with an external 
diameter of 40 mm and an internal diameter of 18 mm. The voltage electrodes, with the 
diameter of 12 mm, were positioned concentrically and coplanarly. Both types of 
electrodes were connected to the impedance interface with the use of a concentric cable 
with a Teflon-coated insulation and BNC joints. The cable screens were connected to an 
interface screen. 

 

 
 
Fig. 1.1. Measuring system. On the left: container with electrodes, on the right: impedance 
analyser (at the bottom) and impedance interface (at the top). Near an electrode, a visible fish 
being an object of the experiment. Electrodes arranged in a coaxial system. 
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Rys. 1.2. Układ pomiarowy. Elektrody w układzie koplanarnym (umieszczone w jednej 
płaszczyźnie). 

 
Obiektami obserwowanymi były: ryba akwariowa (carassius auratus), rośliny 

wodne z rodziny rdestnicowatych (Potamogeton crispus), pęcherzyki powietrza 
wytwarzane za pomocą pompki powietrznej, palce eksperymentatora. 

 
WYNIKI 
 
W pierwszej serii pomiarowej pomierzono impedancję środowiska wodnego bez 

obecności obiektów zanurzonych. Oddzielnie wyznaczono składowe impedancji 
rzeczywistą i urojoną. Pomiary wykonano dla zakresu częstotliwości od 1 Hz do 100kHz. 
Odstęp elektrod był równy 39 cm, zaś głębokość 13 cm. Elektrody były ustawione na osi 
zbiornika powierzchniami aktywnymi do siebie. W dalszej części pracy taka konfiguracja 
elektrod będzie nazywana współosiową. Amplituda sygnału pomiarowego była równa 
1V, temperatura 24°C. 

Wyniki pomiarów przedstawiono na rys. 2 (składowa rzeczywista) i rys.  
3 (składowa urojona). Wyraźnie zauważalna mała zmienność składowej urojonej  
w zakresie częstotliwości obejmującym pięć dekad. Zmiany składowej rzeczywistej nie 
przekraczają 3% wielkości mierzonej. Wartość składowej urojonej zbliżona jest do zera  
i osiąga kilka omów w zakresie wysokich częstotliwości. 
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Fig. 1.2. Measuring system. Electrodes in a coplanar system (placed on one plane). 
 

The observed objects included: an aquarium fish (carassius auratus), water 
plants from the family of pondweeds (potamogeton crispus), air bubbles produced with 
an air pump, experimenter’s fingers. 

 
RESULTS 
 
The first series of experiments involved measuring water environment 

impedance in the absence of any submerged objects. The real and imaginary impedance 
components were determined separately. The measurements were conducted for the 
frequency range from 1 Hz to 100kHz. The distance between the electrodes was 39 cm, 
and their depth 13 cm. The electrodes were placed on the container’s axis, with active 
surfaces turned towards each other. From now on, such an electrode configuration will 
be referred to as a coaxial configuration. The amplitude of the measurement signal was 
equal to 1V, and the temperature to 24°C. 

The results of measurements were presented in fig. 2 (real component) and fig.  
3 (imaginary component). What is clearly noticeable is a small variability of the 
imaginary component in the frequency range encompassing five decades. Variations of 
the real component do not exceed 3% of the measured quantity. The value of the 
imaginary component is close to zero and reaches several ohms in a high frequency 
range. 
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Rys. 2. Składowa rzeczywista impedancji wody od częstotliwości 100Hz do 10kHz wartość 
składowej rzeczywistej praktycznie stała. Niewielki wzrost w zakresie wysokich częstotliwości 
prawdopodobnie spowodowany wpływem pasożytniczej indukcji kabli doprowadzających. 
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Rys. 3. Składowa rzeczywista impedancji wody. Zmiana w zakresie od -2 omy do 3 omów. 
Niewielka zmienność w zakresie od 100 Hz do 10kHz. 
 

W celu określenia wpływu głębokości zanurzenia elektrod na wynik pomiarów, 
wykonano pomiary takie jak w punkcie poprzedzającym (patrz rys.1 i rys.2) w funkcji 
głębokości elektrod. Głębokość zanurzenia rozumiana jest jako odległość od powierzchni 
wody do środka elektrody. Dla głębokości większych od 5 cm nie stwierdzono wpływu 
głębokości zanurzenia elektrod na wyniki pomiarów. 

Istotnym czynnikiem ograniczającym rozdzielczość metody jest obecność 
szumów i fluktuacji zarówno w aparaturze pomiarowej jak i w parametrach 
elektrycznych obiektu mierzonego. W celu określenia zdolności rozdzielczej metody 
wykonano pomiary przy konfiguracji współosiowej, odległości elektrod równej 39 cm  
i głębokości 13 cm dla częstotliwości 1kHz i amplitudy sygnału pomiarowego równego  
1 V. Wyniki dla składowej rzeczywistej przedstawiono na rys. 4. 
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Fig. 2. Real component of water impedance. The value of the real component practically 
remains unchanged with the frequency range from 100Hz to 10kHz. A slight increase in high 
frequency range was most probably caused by a parasitic induction on feed cables. 
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Fig. 3. Real component of water impedance. Variation from -2 ohms to 3 ohms. A slight 
variability in the range from 100 Hz to 10kHz. 
 

In order to determine the impact of the immersion depth of the electrodes on 
measurement results, similar measurements to those specified in the previous section 
(see fig. 1 and fig. 2) were carried out in the function of depth. The immersion depth  
is understood as the distance measured from water surface to the central part  
of an electrode. It was concluded that electrode immersion depths exceeding 5 cm had no 
impact on measurement results. 

An important factor limiting the method’s resolution is the presence of noise and 
fluctuations both in the measuring apparatus and caused by electrical parameters of  
a measured object. In order to assess the method’s measuring capacity, measurements in 
a coaxial configuration were conducted, with the distance between the electrodes equal 
to 39 cm and their depth of 13 cm, in the frequency of 1kHz and the measuring signal 
amplitude of 1 V. The results for the real component are presented in fig.  4. 
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Rys. 4. Składowa rzeczywista impedancji wody dla częstotliwości 1kHz. Zmienność w czasie. 
 

Wartość składowej rzeczywistej impedancji w czasie 150 sekund nie wykazuje 
systematycznych zmian. Zwraca uwagę dyskretna struktura wartości mierzonych  
z krokiem 0,01 oma spowodowana ograniczeniem rozdzielczości analizatora impedancji. 
Fluktuacje wartości mierzonej są rzędu najmniej znaczącego bitu pomiarowego (LSB), 
czyli na poziomie 10-4 wielkości mierzonej. 
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Rys. 5. Składowa urojona impedancji wody dla częstotliwości 1 kHz. Zmienność w czasie. 
 

Składowa urojona impedancji w czasie 150 sekund nie wykazuje zauważalnych 
zmian systematycznych. Wartość fluktuuje z amplitudą około 0,03 oma. Wpływ 
rozdzielczości analizatora impedancji niezauważalny. 

Identyczne pomiary wykonano dla częstotliwości 10kHz. Wyniki przedstawiono 
na rys. 6 i rys. 7. Zmienność wyników jest nieco większa niż dla 1kHz. Nie występuje 
systematyczna zmiana wartości średniej dla żadnej ze składowych.  
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Fig. 4. Real component of water impedance for the frequency of 1kHz. Variability in time. 
 

The value of the real component of water impedance in the time of 150 seconds 
does not reveal any systematic changes. What is noticeable is a discrete structure of the 
measured values with the step of 0.01 ohm caused by limited resolution of an impedance 
analyser. Fluctuations of the measured value are in the ranks of the least significant 
measurement bit (LSB), i.e. at the level of 10-4 of the measured value. 
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Fig. 5. Imaginary component of water impedance for the frequency of 1 kHz. Variability in time. 
 

The imaginary component of water impedance in the time of 150 seconds does 
not reveal any observable systematic changes. The value fluctuates at the amplitude of ca. 
0.03 ohm. The impact on the resolution of the impedance analyser is imperceptible. 

Identical measurements were carried out for the frequency of 10kHz. The results 
are presented in fig. 6 and fig. 7. Result variability is slightly higher as compared with the 
frequency of 1kHz. No systematic changes of the mean value are observable for either 
component. 
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Rys. 6. Składowa rzeczywista impedancji wody dla częstotliwości 10kHz. Zmienność w czasie. 
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Rys. 7. Składowa urojona impedancji wody dla częstotliwości 10kHz. Zmienność w czasie. 
 

W celu określenia wpływu obecności pęcherzyków powietrza w obszarze 
pomiarowym na wartość impedancji, na dnie zbiornika umieszczono dren polietylenowy, 
którego wylot położony był w połowie odległości pomiędzy elektrodami. Dren zasilany 
był pompką powietrzną o wydajności przepływu około 0,1 l/s. Odległość elektrod 39 cm, 
głębokość 12 cm, elektrody w układzie współosiowym. Częstotliwość sygnału 
pomiarowego 9kHz, amplituda 1V. Wyniki przedstawiono na rys. 8 i 9. 
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Rys. 8. Składowa rzeczywista impedancji wody dla częstotliwości 9kHz. Romby – sygnał  
w nieobecności pęcherzyków w przestrzeni pomiarowej. Kwadraty – Przepływ powietrza z dna 
ku powierzchni. 
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Fig. 6. Real component of water impedance for the frequency of 10kHz. Variability in time. 
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Fig. 7. Imaginary component of water impedance for the frequency of 10kHz. Variability in time. 
 

In order to determine the impact of air bubbles present within the measurement 
zone on the impedance value, a polyethylene drain was placed at the bottom of the 
container with the exhaust part located half way between the electrodes. The drain was 
fed with an air pump with the flow capacity of approximately 0.1 l/s. The distance 
between the electrodes: 39 cm, depth: 12 cm, the electrodes positioned in coaxial 
configuration. Measuring signal frequency: 9kHz, amplitude 1V. The results are 
presented in fig. 8 and 9. 
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Fig. 8. Real component of water impedance for the frequency of 9kHz. Rhombi – signal in the 
absence of air bubbles within the measurement area. Squares – air flow directed from the 
bottom to water surface. 
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Rys. 9. Składowa urojona impedancji wody dla częstotliwości 9kHz. Romby – sygnał  
w nieobecności pęcherzyków w przestrzeni pomiarowej. Kwadraty – Przepływ powietrza z dna 
ku powierzchni. 
 

Wyraźnie widoczne fluktuacje sygnału składowej rzeczywistej spowodowane są 
przepływem powietrza przez obszar pomiaru. Brak wpływu przepływu powietrza na 
wartość składowej urojone, która pozostaje niezmienna w granicach błędu pomiarowego. 

Pierwszym obserwowanym obiektem pochodzenia biologicznego były palce 
dłoni wprowadzane w obszar międzyelektrodowy. Układ elektrod współosiowy, 
odległość elektrod 39 cm, głębokość 13 cm, częstotliwość sygnału pomiarowego 1kHz, 
amplituda 1V. W określonych momentach zanurzano jeden, dwa lub trzy palce. Wyniki 
przedstawione na rys 10 i 11. 
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Rys. 10. Składowa rzeczywista impedancji dla częstotliwości 1kHz w funkcji czasu. 
Zanurzenie pojedynczego palca w okolicy 25s i 43s. Dwa palce zanurzono w okolicy 70s. Trzy 
palce dla 86 s. Zmiana impedancji dla jednego palca widoczna wyraźnie, ale 
nieproporcjonalnie mniejsza od pozostałych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polish Hyperbaric Research 
 

Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 
146 

 
 
 

0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

t(s)

Z
''
(O
h
m
)

 
 
Fig. 9. Imaginary component of water impedance for the frequency of 9kHz. Rhombi – signal 
in the absence of air bubbles within the measurement area. Squares – air flow directed from 
the bottom to water surface. 
 

The clearly visible signal fluctuations of the real component are caused by the 
flow of air through the measurement area. There is no impact of the flow of air on the 
value of the imaginary component, which remains unchanged within the measurement 
error limits. 

The first observed biological objects were the experimenter’s fingers inserted in 
the area between the electrodes. Electrode configuration: coaxial, distance between the 
electrodes: 39 cm, depth: 13 cm, measuring signal frequency 1kHz, amplitude 1V. One, 
two or three fingers were inserted at specified times. The results are presented in fig. 10 
and 11. 
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Fig. 10. Real component of water impedance for the frequency of 1kHz in a time function. 
Immersion of a single finger at ca. 25 and 43 sec. Two fingers were inserted at ca. 70 sec. 
Three fingers at 86 sec. Impedance variation is clearly visible in the case of a single finger, 
however, it is disproportionately lower in the other configurations. 
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Rys. 11. Składowa urojona impedancji dla częstotliwości 1 kHz w funkcji czasu. Zanurzenie 
pojedynczego palca w okolicy 25s i 43s. Dwa palce zanurzono w okolicy 70s. Trzy palce dla 
86 s. Wyraźnie widoczne zmiany składowej urojonej, amplituda zmian rośnie wraz z liczbą 
zanurzonych palców. 
 

Porównując wykresy dla składowej rzeczywistej i urojonej wyraźnie widać 
różnicę w czułości obu składowych. Zmiana składowej rzeczywistej jest poniżej  
1% wartości mierzonej nawet w przypadku trzech palców. Składowa urojona z wartości 
ujemnej równej około 0,18 oma osiąga około 2 omy. Zmiana jest bardzo wyraźna  
i jednoznaczna. Obecność jednego palca w przypadku składowej rzeczywistej może być 
przeoczona przy analizie wykresu. 

Podczas pomiarów mających na celu detekcję ryby w obszarze pomiarowym, 
konfiguracja elektrod została zmieniona z współosiowej na koplanarną. Położenie 
elektrod w jednej płaszczyźnie jest konfiguracją pozwalającą na umieszczenie elektrod 
na dnie akwenu. Są one wtedy mniej podatne na uszkodzenie przez przepływające 
obiekty a ich umocowanie nie sprawia problemów natury technicznej. Wydaje się, że 
docelowa konfiguracja koplanarna daje większe możliwości instalowania matrycy 
elektrodowej na ścianach budowli hydrotechnicznych, dnie lub obiektach zanurzonych. 
W przypadku macierzy wielu elektrod, możliwe jest oznaczenie kierunku poruszania się 
obiektu i wyznaczenie jego rozmiarów. Konfigurację koplanarną stosowaną  
w doświadczeniach pokazano na rys. 1.2. 

Ryba wykorzystywana jako obiekt testowy miała długość ciała rzędu 5 cm  
(z pominięciem ogona). Elektrody ustawione były w jednej płaszczyźnie na głębokości 
10cm. Odległość środków elektrod była równa 14cm. Częstotliwość pomiarowa 1kHz, 
amplituda sygnału 1V. Wyniki przedstawiono na rys.12 i 13. 
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Rys. 12. Składowa rzeczywista impedancji. Częstotliwość 1kHz. Kwadraty – dane pomiarowe  
z detekcją ryby w okolicy 72 sekundy. Romby – analogiczna seria pomiarów bez ryby  
w pobliżu elektrod. 
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Fig. 11. Imaginary component of water impedance for the frequency of 1 kHz in a time function. 
Immersion of a single finger at ca. 25 and 43 sec. Two fingers were inserted at ca. 70 sec. 
Three fingers at 86 sec. Clearly observable variations of the imaginary component, variation 
amplitude increases with the number of inserted fingers. 
 

When comparing the charts for the real and imaginary components we observe 
an explicit difference in the sensitivity of both components. The variation of the real 
component constitutes less than 1% of the measured value, even in the case of insertion 
of three fingers. The value of the imaginary component increased from the negative value 
of ca. -0.18 ohm to ca. 2 ohms. The variation is clear and unambiguous. The presence of 
one finger in the case of the real component, on the other hand, may be overlooked in 
chart analysis. 

In the course of measurements aimed at fish detection, the electrode 
configuration was altered from coaxial to coplanar configuration. Electrode placement on 
one plane is a configuration allowing locating electrodes at the bottom of a body of water. 
Such an arrangement causes the electrodes to be less susceptible to damage inflicted by 
passing objects and, moreover, their placement itself does not cause any technical 
problems. It seems that the final coplanar configuration provides greater possibilities  
of installing an electrode matrix on the walls of hydrotechnical structures, the bottom of 
a body of water or on submerged objects.  In the case of matrixes consisting of many 
electrodes, it is possible to determine the direction of a given object as well as its 
dimensions. The coplanar configuration used in the experiments is presented in fig. 1.2. 

The fish used as a test object had the body length of ca. 5 cm  
(excluding the tail). The electrodes were positioned on one plane at the depth of 10cm. 
The distance between the central parts of the electrodes was equal to 14cm. 
Measurement frequency: 1kHz, signal amplitude: 1V. The results are presented in fig. 12 
and 13. 
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Fig. 12. Real component of impedance. Frequency 1kHz. Squares – measurement data with 
fish detection at ca. 72 sec. Rhombi – analogous series of measurements without a fish in the 
proximity of the electrodes. 
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Rys. 13. Składowa urojona impedancji. Częstotliwość 1kHz. Kwadraty – dane pomiarowe  
z detekcją ryby w okolicy 72 sekundy. Romby – analogiczna seria pomiarów bez ryby  
w pobliżu elektrod. 
 

W momencie detekcji (epizod w okolicy 72s na wykresie) ryba znajdowała się  
w odległości około 10-11cm od zestawu elektrod, 2cm poniżej prostej łączącej środki 
elektrod. Zmiana składowej rzeczywistej jest na poziomie 2% wartości średniej.  
W przypadku składowej urojonej wpływ jest dużo większy. Wartość zmienia się od około 
0,2 oma do 2 omów co daje 1000% wzrostu. 

Jako przykład czułości metody w niekorzystnej konfiguracji pomiarowej 
przedstawiono wyniki w konfiguracji elektrod takiej, jak dla wyników na rys.12 i 13. 
Ryba w trakcie detekcji była zlokalizowana około 15 cm od powierzchni elektrod i około 
5-6 cm poniżej linii elektrod, a zatem zdecydowanie poza obszarem największej czułości. 
Wyniki przedstawiono na rys. 14 i 15. 
 

327,5
327,6
327,7
327,8
327,9
328,0
328,1
328,2
328,3
328,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

t(s)

Z
'(
O
h
m
)

 
 

Rys. 14. Składowa rzeczywista impedancji. Częstotliwość 1kHz. Kwadraty – dane pomiarowe  
z detekcją ryby w okolicy 11 sekundy. Romby – analogiczna seria pomiarów bez ryby  
w pobliżu elektrod. 
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Rys. 15. Składowa urojona impedancji. Częstotliwość 1kHz. Kwadraty – dane pomiarowe  
z detekcją ryby w okolicy 11 sekundy. Romby – analogiczna seria pomiarów bez ryby  
w pobliżu elektrod. 
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Fig. 13. Imaginary component of impedance. Frequency 1kHz. Squares – measurement data 
with fish detection at ca. 72 sec. Rhombi – analogous series of measurements without a fish in 
the proximity of the electrodes. 
 

At the moment of detection (an episode at ca. 72 sec. as represented on the chart) 
the fish was at a distance of approx. 10-11 cm from the electrodes, 2 cm below the 
straight line connecting the central parts of the electrodes. The variation of the real 
component is at the level of 2% of the mean value. In the case of imaginary components 
the impact is much higher. The value changes from ca. 0.2 ohm to 2 ohms, which gives an 
increase of 1000%. 

The sensitivity of the method in an unfavourable measuring configuration was 
presented on the example of a similar electrode configuration to the one applied for the 
results presented in fig. 12 and 13. At the moment of detection, the fish was located ca. 
15 cm from the electrode and ca. 5-6 cm below the electrode line, and, therefore, 
definitely beyond the area of highest sensitivity. The results are presented in fig. 14 and 
15. 
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Fig. 14. Real component of impedance. Frequency 1kHz. Squares – measurement data with 
fish detection at ca. 11 sec. Rhombi – analogous series of measurements without a fish in the 
proximity of the electrodes. 
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Wyraźnie widoczny na wykresie wpływ obecności ryby. Zmiana składowej 
rzeczywistej rzędu 0,7 oma. Charakterystyczną cechą jest zmniejszenie się wartości 
impedancji w stosunku do wartości średniej, co spowodowane jest obecnością obiektu 
(ryby) położonej równolegle do płaszczyzny elektrod. Zmiana składowej urojonej rzędu 
25% wartości średniej wykracza zdecydowanie poza zakres zmienności spowodowany 
fluktuacjami. 
 

DYSKUSJA WYNIKÓW 
 
Przedstawione wyniki pomiarów pozwalają stwierdzić, że impedancja wody 

mierzona metodą czteroelektrodową jest stała w szerokim zakresie częstotliwości. 
Wartość składowej rzeczywistej zależna jest od przewodności wody i geometrii układu 
elektrod i dla danej geometrii pozostaje niezmienna w czasie rzędu minut. Stałość 
składowej rzeczywistej osiąga 0,01% wartości średniej. Tak duża stałość składowej 
rzeczywistej pozwala na detekcję niezwykle małych odchyleń od wartości średniej, 
pozwalając na pewną detekcję małych zmian oporu. W przypadku składowej urojonej, 
zmiany są nieco większe, ale sama składowa jest zbliżona do zera co sprawia, że czułość 
pomiarów nie jest istotnie różna od tej, którą osiąga się dla składowej rzeczywistej.  

Detekcja pęcherzyków powietrza jest wyraźnie obserwowana w zakresie 
składowej rzeczywistej natomiast nie powoduje dostrzegalnych zmian składowej 
urojonej. Ten ciekawy fakt można wytłumaczyć brakiem polaryzacji międzyfazowej  
w przypadku pęcherzyków. Powietrze powoduje jedynie zmniejszenie przekroju 
poprzecznego słupa wody pomiędzy elektrodami, co przekłada się na zmianę składowej 
rzeczywistej (oporności). Brak występowania polaryzacji nie powoduje zmian składowej 
urojonej. Podobna sytuacja będzie zachodziła w przypadku wszystkich obiektów 
martwych, np. kawałków drewna, kamieni, zawiesin pochodzenia mineralnego. Pozwala 
to na jednoznaczne określenie charakteru przedmiotu i odróżnienie go od organizmu 
żywego (człowieka, ryby). Zaletą spektroskopii dielektrycznej jest jednoznaczna detekcja 
obiektu w obecności pęcherzyków powietrza, których wpływ jest bardzo łatwy do 
oddzielenia z powodu oddziaływania jedynie na składową rzeczywistą impedancji. 
Dodatkową zaleta metody jest stabilna detekcja obiektów zanurzonych w sytuacji, gdy 
metody hydroakustyczne nie są w stanie oddzielić wpływu obiektu od zakłóceń 
spowodowanych silnymi echami pochodzącymi od pęcherzyków. 

Czynnikiem odpowiedzialnym za występowanie polaryzacji międzyfazowej  
w przypadku organizmów żywych jest obecność błon komórkowych [3]. Rozdzielając 
obszary dobrze przewodzące (wnętrza komórek od środowiska wodnego) ograniczają 
ruch jonów i wywołują polaryzację elektryczną w wyniku powstania warstwy podwójnej 
[4]. Wyraźnie jest to widoczne podczas detekcji palców lub ryb. Zmiany składowej 
urojonej w stosunku do wartości niezaburzonej są wielokrotnie silniejsze niż składowej 
rzeczywistej. Efekt ten pozwala bez kłopotu odróżnić organizm żywy od materii 
nieożywionej a także od zwłok. 

W pracy wykazano możliwość zastosowania zespołu elektrod w konfiguracji 
koplanarnej pozwalającej na objęcie obserwacją przestrzeni położonej przed 
elektrodami. Istnieje duża swoboda w doborze wielkości i rozstawienia elektrod, co daje 
dodatkowe możliwości kształtowania obszaru detekcji adekwatnie do zapotrzebowań. 
Teoria rozkładu pola wytwarzanego przez dowolną konfigurację elektrod na 
płaszczyźnie pozwala na precyzyjne zaprojektowanie zespołu elektrod i wyznaczenie 
obszaru detekcji obiektów. Poprzez dobór średnicy elektrod możliwe jest 
zoptymalizowanie czułości detekcji dla obiektów o założonej wielkości, np. ryb  
o określonych rozmiarach.  
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Fig. 15. Imaginary component of impedance. Frequency 1kHz. Squares – measurement data 
with fish detection at ca. 11 sec. Rhombi – analogous series of measurements without a fish  
in the proximity of the electrodes. 
 

A clearly observable impact of the presence of the fish. The variation of the real 
component of ca. 0.7 ohm. A characteristic feature is a decrease of the impedance value 
in relation to the mean value caused by the presence of an object (fish) located parallel to 
the electrode plane. The variation of the imaginary component of ca. 25% of the mean 
value is definitely beyond the variability range caused by fluctuations. 
 

DISCUSSION OF RESULTS 
 
The presented measurement results allow stating that water impedance 

measured with a four-electrode method remains unchanged for a wide frequency range.  
The value of the real component depends on water conductivity and geometry of an 
electrode system, and remains unchanged for a given geometry within the scope of 
several minutes. The constancy of the real component reaches 0.01% of the mean value. 
Such a high constancy of the real component allows detections with extremely small 
deviations from the mean value, and certain detections of slight resistance variations.  
In the case of the imaginary component, the variations are somewhat higher, however 
the component itself is approximately equal to zero, causing the measurement sensitivity 
not to be significantly different from that reached for the real component.  

The detection of air bubbles is clearly visible in the case of the real component, 
however, it does not cause any noticeable variations in the imaginary component. This 
interesting fact may be explained by a lack of interphase polarization in the case of air 
bubbles. The air only leads to a decrease in the cross section of the water column 
between the electrodes, which involves a variation of the real components (resistance). 
The lack of polarization does not impose any variations of the imaginary component.  
A similar situation will take place in the case of any dead objects, e.g. pieces of wood, 
stones, mineral suspensions. This allows unambiguous specification of an object’s nature 
and its differentiation from a living organism (human, fish). An advantage of dielectric 
spectroscopy is explicit detection of an object in the presence of air bubbles, whose 
impact is very easy to isolate due to its effect only on the real component of impedance. 
An additional advantage of the method lies in a stable detection of submerged objects in 
a situation when hydroacoustic methods are unable to differentiate the impact caused by 
an object from the disturbances caused by a strong echo reflected from the air bubbles. 
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Wpływ głębokości przestaje być mierzalny, gdy jest ona porównywalna  
z rozstawem elektrod pomiarowych. Jest to cecha korzystna, pozwalająca na zaniedbanie 
wpływu zmian struktury powierzchni wody na wynik detekcji w sytuacji, gdy zmiana 
spowodowana np. zafalowaniem może generować artefakty pomiarowe. 
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The factor responsible for interphase polarization in the case of a living organism 
is the presence of cell membranes [3]. They limit ion movement by separating the highly 
conductive areas (cell insides) from the water environment and induce electrical 
polarization as a result of the production of a double layer [4]. This is explicitly 
observable in the detection of fingers or fish. The variations of the imaginary component 
in relation to an undisturbed value are many times higher than the variations of the real 
component. This effect makes it easy to differentiate a living organism from inanimate 
matter or a corpse. 

The research demonstrated the possibility of applying a coplanar electrode 
configuration enabling observation of the area located before the electrodes. There is  
a large freedom in the selection of electrode sizes and arrangements, which provides 
additional possibilities of shaping the detection zone according to existing needs. The 
theory of distribution of the field generated by a random electrode configuration on  
a plane allows establishing an accurate pattern of electrodes and designating an area of 
object detection. Proper selection of electrode diameters allows optimizing detection 
sensitivity for the objects of specified sizes, e.g. fish. The impact of depth is no longer 
measurable when it is comparable to the distance maintained between the electrodes. 
This is a favourable feature, allowing disregarding modifications in the water surface 
structure on a detection result in a situation when such an alteration, resulting for 
instance from waves, may generate measurement artefacts. 
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Prezentowana praca dotyczy próby dokonania oceny współczesnego 

zainteresowania młodzieży akademickiej nurkowaniem rekreacyjnym. Obserwacje 

badawcze prowadzono za pomocą tzw. „Testu niedokończonych zdań”. Analizie podlegały 

anonimowe wypowiedzi studentów i studentek Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego, Wydziału WF i Sportu w Białej Podlaskiej. W badaniach przeprowadzonych 

wiosną 2011-go roku wzięło dobrowolny udział łącznie 128 studentów z kierunków: WF, 

Turystyka i Rekreacja, Kosmetologia, Fizjoterapia. Zadaniem respondentów było 

uzupełnienie 18-tu rozpoczętych wypowiedzi ukierunkowanych na atrakcyjność 

opisywanej dyscypliny sportowej oraz wskazanie czynników stymulujących  

i ograniczających zainteresowanie nurkowaniem rekreacyjnym.  

Wnioski z badań sugerują znaczną świadomości badanych studentów AWF nie 

zajmujących się nurkowaniem mimo, że wielu istotnych kwestii dotyczących 

bezpieczeństwa w dokonywanych analizach nie poruszono. Wiodącymi czynnikami 

ograniczającymi zainteresowanie nurkowaniem rekreacyjnym w środowisku wodnym 

okazał się brak treści programowych z nurkowania na zajęciach dydaktycznych AWF, 

znaczne koszty sprzętu do nurkowania oraz brak odpowiednich zbiorników wodnych na 

badanym terenie, sprzyjającym nurkowaniu. Znaczna część badanych osób informacje na 

temat nurkowania zdobyła przy pomocy Internetu. Brak przedmiotów kierunkowych  

w AWF dotyczących bezpiecznego nurkowania może być podłożem poszukiwania szkoleń 

poza strukturami uczelni, jak również wiązać się z brakiem aktywności w tym obszarze. 
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Może to być podłożem wypadków nurkowych wśród „nieprzygotowanych amatorów 

nurkowania rekreacyjnego”.  

 
Słowa kluczowe: nurkowanie rekreacyjne, obawy w nurkowaniu, zainteresowanie 

nurkowaniem. 
 
 

INTEREST IN RECREATIONAL DIVING AMONG AWF STUDENTS  

IN BIAŁA PODLASKA 

 
 

The presented work was concerned with conducting an evaluation of the current 

interest of academic youth in recreational diving.  The research was carried out with the 

use of the so-called “Sentence completion test” and consisted in analysing anonymous 

statements made by male and female students of the Józef Piłsudski Academy of Physical 

Education (AWF), the Department of Physical Education and Sport in Biała Podlaska. The 

research was conducted in spring 2011, and included statements of 128 volunteer students 

from the following faculties: PE, Tourism and Recreation, Cosmetology, Physiotherapy. The 

respondents were to complete 18 sentences focused on the attractiveness of recreational 

diving and indicate factors that stimulated or limited their interest in this sports discipline. 

The conclusions drawn from the research suggested high awareness in the 

respondents who were not involved in diving activities, even though many significant safety 

issues had not been discussed in the analyses. The leading factors limiting interest in 

recreational diving in the aquatic environment included a lack of curricular content related 

to diving in the Academy’s educational programme, significant costs of diving equipment, 

and a lack of suitable reservoirs in the researched area. A considerable number of research 

participants acquired their diving knowledge with the use of the Internet. A lack of major 

courses at the Academy concerned with safe diving may constitute the reason for seeking 

such trainings outside the Academic structures, as well as be connected with a lack of 

activity in this area. This, on the other hand, may be a cause of diving accidents among 

“unprepared amateurs of recreational diving”. 

 
Key  words: recreational diving, diving anxieties, interest in diving. 
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WSTĘP 
 
Nurkowanie rozpatrywane jako aktywność ruchowa zaliczane jest do dziedziny 

sportów wodnych o podłożu ekstremalnym. Taka lokalizacja dyscypliny ma związek  
z tym, iż w przypadku osób nurkujących istnieje ryzyko niepowodzenia a nawet 
zaistnienia wypadku [3, 6]. Ma to swoje praktyczne uzasadnienie w pojawiających się 
dosyć często urazach nurkowych i zdarzeniach w wodzie, kiedy to są wymagane 
interwencje służb ratowniczych [1, 2]. Obserwacje wcześniej prowadzone przez autorów 
wskazują, że wypadki pod wodą nie są incydentalne i odosobnione. Na przestrzeni 
ostatnich lat notowano znaczną ilość wypadków w wodzie o zróżnicowanym podłożu  
i przebiegu [4, 5]. Mimo realnego istnienia zagrożeń zwianych z pobytem pod wodą  
i niebezpieczeństwem wypadku, płetwonurkowanie jest preferowaną dyscypliną, 
cieszącą się znacznym uznaniem. W ostatnich latach nie tylko dorośli ale również 
młodzież chętnie uczestniczy w szkoleniach nurkowych, zwłaszcza, że nie ma już 
problemu z dostępnością do profesjonalnego sprzętu. Niestety znaczna część młodych, 
niedoświadczonych adeptów płetwonurkowania, bez asekuracji uczestniczy  
w eksploracjach akwenów, w poszukiwaniu przygody, nie stosując profilaktyki oraz 
zasad bezpiecznego nurkowania rekreacyjnego [4, 6]. Niniejsza praca ma na celu 
weryfikację i analizę stanowisk na temat płetwonurkowania, w oparciu o opinie 
młodzieży akademickiej AWF. Obserwacje prowadzono w AWF Józefa Piłsudskiego 
Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Wspomniana uczelnia 
zaliczana jest do wiodących baz dydaktycznych przygotowujących do działań na polu 
Kultury Fizycznej, na wschodnich terenach Polski. Mimo, że tereny południowego 
Podlasia, w tym okolice Białej Podlaskiej są pozbawione atrakcyjnych akwenów 
nadających się do podwodnych eksploracji, to istnieje potrzeba i możliwość rozwijania 
zainteresowań młodzieży w tym zakresie. Wcześniej prowadzone obserwacje wykazały 
określone potrzeby młodzieży akademickiej, związane z atrakcyjnym spędzaniem czasu 
wolnego nad wodami. Powołana w 2010 roku w AWF w Białej Podlaskiej specjalność: 
WF w Służbach Mundurowych podejmuje realizację tematyczną dostrzeganych 
oczekiwań młodzieży. Proponowane przedmioty oraz wdrażane szkolenia 
specjalistyczne w znacznym stopniu przyczynić się powinny do realizacji oczekiwań 
studentów.  

W ponad 40-letniej uczelni sportowej w Białej Podlaskiej, w chwili obecnej 
funkcjonują kierunki: Wychowanie Fizyczne [WF], Turystyka i Rekreacja [TiR], 
Kosmetologia oraz Fizjoterapia. Niezależnie od kierunków i trybu studiowania, istnieje 
możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu wielu dyscyplin sportowych, co 
również łączy się ze zdobyciem określonych uprawnień instruktorskich i trenerskich. 
Wśród propozycji programowych istnieją w panelu kształcenia przedmioty związane 
bezpośrednio z pobytem w wodzie. W celu dokładnej diagnozy wiedzy, potrzeb  
i oczekiwań podjęto próbę określenia stopnia zainteresowania nurkowaniem 
rekreacyjnym studentów AWF.  

W celu dokładnego określenia stanowisk w badanym zakresie postawiono 
pytania badawcze: 

1. Jaki jest stan wiedzy respondentów na temat nurkowania rekreacyjnego? 
2. Jakie mogą być przyczyny ograniczeń propagowania nurkowania rekreacyjnego? 
3. Które czynniki obiektywne mogą wpłynąć na zwiększenie popularności 

nurkowania w AWF? 
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INTRODUCTION 
 
Diving as a physical activity is classified to be one of extreme water sports. Such 

a classification is due to the fact that diving is related to a considerable risk of failure or 
accident [3, 6]. This is visible in rather common diving injuries and water incidents with 
rescue team interventions [1, 2]. The previous observations made by the authors of this 
research indicated that accidents under water are not incidental or isolated. Within the 
last years, a considerable number of water accidents have been noted, with various 
causes and courses [4, 5]. However, despite the real threat related to accident 
occurrence while staying under water, diving still remains a preferred and appreciated 
discipline. It is noticeable that within the last few years not only adults but also the 
youth have willingly participated in diver training, especially due to high availability  
of professional equipment. Unfortunately, a significant part of inexperienced young 
diving trainees take part in reservoir explorations in search for an adventure, taking no 
safety or preventive measures, nor following the principles of safe recreational diving 
[4, 6]. The purpose of this work is to verify and analyse opinions on recreational diving 
based on the statements of the academic youth of AWF. The observations were carried 
out at the Józef Piłsudski Academy of Physical Education (AWF), the Department  
of Physical Education and Sport in Biała Podlaska. This academy is included among the 
leading educational bases preparing students to be active within the field of Physical 
Culture in Eastern Poland. Although the territory of southern Podlasie, including the 
region of Biała Podlaska, is devoid of attractive water reservoirs suitable for 
underwater explorations, there is still a need and possibility to expand the youths’ 
interest in this area. The previous observations indicated certain needs of academic 
youth related to spending their free time in an attractive way by water reservoirs. The 
new faculty established at AWF in 2010 in Biała Podlaska: PE in Uniformed Services, 
aims at realising youth expectations. The proposed courses and implemented specialist 
trainings should be directed at fulfilling students’ requirements. At the moment, the 
faculties functioning within the 40-year-old sports academy in Biała Podlaska include: 
Physical Education [PE], Tourism and Recreation [T&R], Cosmetology and 
Physiotherapy. Irrespective of the selected faculty and the studying mode there  
is a possibility to acquire knowledge and skills of numerous sport disciplines, including 
acquisition of trainer or instructor licences. Among curricular proposals there are 
subjects directly related to water. This research was carried out with the purpose  
of determining the level of knowledge, needs and expectations of AWF students in 
relation to recreational diving. 

The following research questions were posed with the aim of determining 
opinions on the researched scope: 

1. What is the level of the respondents’ knowledge on recreational diving? 
2. What are the possible reasons for limitations in propagating recreational 

diving? 
3. Which objective factors may increase the popularity of diving at AWF? 

 
RESEARCH MATERIALS AND METHODOLOGY 
 
The research was conducted with the application of a diagnostic survey, with 

information collected via the use of a questionnaire containing questions presented  
in the form of the so-called ‘Sentence completion test’. The applied method caused the 
research to be quite attractive, since it created favourable conditions for gaining and 
interpreting respondents’ opinions. The respondents’ task was to complete the provided 
beginnings of sentences by writing their own suggestions.  
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MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ 
 
Badania prowadzono metodą sondażu diagnostycznego, informacje zbierano za 

pomocą kwestionariusza ankiety z systemem pytań opracowanych w formie tzw.: Testu 
niedokończonych zdań. Metoda ta stała się atrakcyjnym badaniem, ponieważ w sposób 
bezpośredni sprzyjała pozyskaniu i interpretacji stanowisk respondentów.  

Badani czytając początek zdania mieli za zadanie dokończyć tekst wpisując 
własne sugestie. Myśla, która pojawiła się jako pierwsza była odnotowana  
w odpowiednich miejscach testu. Tego typu informacje posiadają wartość diagnostyczną, 
szczególnie cenioną w naukach humanistycznych. W kwestionariuszu zawarto 18 pytań 
ukierunkowanych na analizę wiedzy, stanowisk i zainteresowań respondentów 
dziedziną: nurkowanie rekreacyjne. Obserwacje badawcze prowadzono na przełomie 
kwietnia i maja 2011 roku, przed rozpoczęciem sezonu nurkowego. Oprócz 
zainteresowania młodzieży poruszaną problematyką, ustalano źródła informacji skąd 
respondenci czerpią wiedzę na temat nurkowania.  

W obserwacjach uwzględniono losowo wybranych reprezentantów 
poszczególnych kierunków nauczania na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu 
[WWFiS] w Białej Podlaskiej. Osoby uczestniczące w badaniach nie posiadały uprawnień 
z zakresu nurkowania. Ogółem w obserwacjach wzięło udział 128 osób. Byli to 
przedstawiciele kierunków: Turystyka i Rekreacja [32 osoby, w tym 11 kobiet,  
21 mężczyzn], Wychowanie Fizyczne [30 respondentów, w tym 6 kobiet, 24 mężczyzn], 
Fizjoterapii [32 osoby, w tym 16 kobiet, 14 mężczyzn] oraz Kosmetologii [34 kobiety]. 
Łącznie w badaniach wzięło udział 67 kobiet i 59 mężczyzn. Respondenci wyrazili 
gotowość udziału w anonimowych badaniach dotyczących ich świadomości, wiedzy oraz 
indywidualnego zainteresowania nurkowaniem rekreacyjnym. Obserwacje badawcze 
prowadzono w dni powszednie, w godzinach przedpołudniowych, w okresie nauki 
akademickiej, przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Na wypełnienie ankiety 
poświęcano ok. 10 min. Po udzieleniu instrukcji przez osoby prowadzące obserwacje 
przeprowadzano badanie testowe. W trakcie badań nie sugerowano wypowiedzi oraz 
zwracano uwagę na przedstawienie własnych stanowisk co do analizowanych zagadnień. 
Zebrane informacje zestawiano tabelarycznie z eksponowaniem wartości liczbowych  
[n - wartości] oraz procentowych [%]. Następnie wyniki przedstawiano w postaci 
wykresów porównujących badanych przedstawicieli z wybranych kierunków studiów.  
W celu dokładnej analizy wyników badań oraz ich interpretacji w przedstawionym 
tekście z wynikami przed określeniem stanowiska podano pytania w wersji oryginalnej. 

    
WYNIKI BADAŃ 
 

1. Nurkowanie kojarzy mi się z … 
Z badań wynika, iż większość respondentów dosyć precyzyjnie interpretowała 

związek nurkowania z uwarunkowaniami fizycznymi i właściwościami wody. Natomiast 
odosobniony był fakt odmiennego określania związków nurkowania z analizowanym 
środowiskiem. Rozpatrując poszczególne grupy stwierdzano, że studenci z kierunku TiR 
zwykle kojarzyli nurkowanie z pobytem pod wodą w akwenie, natomiast przedstawiciele 
kierunku WF twierdzili ogólnie, że jest to kontakt z środowiskiem podwodnym zwykle 
pod kątem np. zwiedzania raf koralowych. Z kolei studenci fizjoterapii postrzegali 
nurkowanie jako możliwość swoistego przemieszczania się pod wodą. Przedstawicielki 
kierunku kosmetologia przede wszystkim uważały, że o nurkowaniu można mówić już 
wówczas, gdy dochodzi do fizycznego kontaktu z wodą. Ponadto, co ciekawe, 
sporadycznie pojawiały się opinie związane ze zwiedzaniem świata podwodnego  
i zaliczeniem nurkowania rekreacyjnego do sportów ekstremalnych [Tab. 1, Rys. 1.] 
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The students’ first thoughts were noted in appropriate places in the test. 
Information of this type has a diagnostic value which is particularly appreciated  
in humanities. 

The questionnaire consisted of 18 questions oriented at measuring the 
respondents’ knowledge and obtaining information on their opinions and interest in 
recreational diving. The observations were conducted at the turn of April and May 2011, 
before the beginning of a diving season. Despite examining the youths’ interest in the 
discipline in question, the aim was to determine the respondents’ source of information 
with regard to diving. The observations were conducted among randomly selected 
representatives of various faculties at the Department of Physical Education and Sport 
[WPEiS] in Biała Podlaska. Survey participants were not holders of diving licences. The 
total number of students participating in the observations reached 128, and included the 
representatives of the following faculties: Tourism and Recreation [32 persons, including 
11 women, 21 men], Physical Education [30 respondents, including 6 women, 24 men], 
Physiotherapy [32 persons, including 16 women, 14 men] and Cosmetology [34 women]. 
Altogether, the group of participants consisted of 67 women and 59 men. The 
respondents expressed their willingness to take part in an anonymous research 
concerned with their awareness, knowledge and individual interest in recreational 
diving. The observations were carried out on weekday mornings during the academic 
year, before the commencement of edycational courses. The time for filling in the 
questionnaire was ca. 10 min. Before the task was carried out, instructions were 
provided by the persons in charge of the research. During the test no statements were 
suggested to the respondents, as it was emphasised that the respondents should present 
their own opinions on analysed issues. The collected information has been presented in  
a tabular form provided with numerical values [n - values] and percentage values [%]. 
Next, the results were presented in a form of charts comparing answers of respondents 
of particular faculties. In order to enable accurate analysis of the research results and 
their interpretation, the results presented in this paper are preceded with the questions 
posed in their original versions. 

 
RESEARCH RESULTS 
 

1. I associate diving with… 
The results showed that the majority of respondents quite precisely interpreted 

diving as being related to one’s physical condition and water qualities, and an isolated 
opinion related to perceiving diving with regard to the analysed environment. When 
analysing particular groups it was noted that T&R students associated diving with 
staying under water in a water reservoir, whereas the representatives of the PE faculty 
stated in general, that diving means having a contact with underwater environment with 
view to, for instance, visiting coral reefs. Physiotherapy students, on the other hand, saw 
diving as a possibility of moving around while under water, whereas most 
representatives of Cosmetology believed that diving begins as soon as a person has  
a physical contact with water. Moreover, what is interesting, there were sporadic 
opinions related to visiting underwater world and classifying recreational diving as an 
extreme sport [Tab. 1, Fig. 1.]. 
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Tabela 1.  
 

Skojarzenia badanych studentów na temat nurkowania rekreacyjnego. 
 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 woda 5 15,6 6 20 - - 13 38,2 
2 Głębia 4 12,5 4 13,3 5 15,6 2 5,9 
3 akwen wodny 11 34,4 - - - - - - 

4 
pływanie pod 
wodą 

5 15,6 6 20 23 71,9 10 29,4 

5 rafa koralowa 6 18,8 11 36,7 - - 7 20,6 
6 zwiedzanie - - - - 3 9,4 - - 

7 
sport 
ekstremalny 

- - - - - - 2 5,9 

8 Inne 1 3,1 2 6,7 1 3,1 - - 

9 
brak 
odpowiedzi 

- - 1 3,3 - - - - 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K - Kosmetologia 
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Rys. 1. Skojarzenia respondentów związane z nurkowaniem rekreacyjnym. 
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Table 1. 
 

Respondents’ associations with recreational diving. 
 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 water 5 15.6 6 20 - - 13 38.2 
2 depth  4 12.5 4 13.3 5 15.6 2 5.9 

3 
body of 
water 

11 34.4 - - - - - - 

4 
swimming 
under water 

5 15.6 6 20 23 71.9 10 29.4 

5 coral reef 6 18.8 11 36.7 - - 7 20.6 
6 sightseeing - - - - 3 9.4 - - 

7 
extreme 
sport 

- - - - - - 2 5.9 

8 other 1 3.1 2 6.7 1 3.1 - - 
9 no answer - - 1 3.3 - - - - 

* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy 
 C – Cosmetology 
 

Fig. 1. Respondents’ associations with recreational diving. 
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2. Nurkowanie jest … 
W opinii respondentów z kierunku TiR i Fizjoterapii, nurkowanie stanowi 

atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu. Natomiast przedstawiciele kierunku WF 
łączyli nurkowanie z ciekawością poznawania świata podwodnego, możliwością 
doznania niecodziennych doznań, z którymi nie mieli wcześniej do czynienia. 
Zdecydowana większość studentek z kierunku Kosmetologia uważała, że taka forma 
spędzania czasu łączy się z przyjemnością i realizacją indywidualnych potrzeb 
rekreacyjnych. Wartym podkreślenia jest fakt, iż część osób badanych spostrzegała 
nurkowanie jako formę aktywności ruchowej oraz dyscyplinę sportową mającą związek 
z niebezpieczeństwem utraty zdrowia i życia [Tab. 2]. Tego typu opinie pojawiły się 
częściej wśród studentek Kosmetologii, które ocieniają swoje umiejętności pływackie na 
poziomie niskim, obawiając się raczej kontakty z środowiskiem wodnym. Brak 
wypowiedzi lub mało precyzyjne stanowiska w badanym zakresie podawali 
przedstawiciele kierunku WF [Rys. 2.].   

 
Tabela 2.  

 
Stanowiska studentów związane z atrakcyjnością i możliwościami nurkowania rekreacyjnego. 

 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 

1 
sposób spędzenia 
wolnego czasu 

10 31,3 - - 12 37,5 - - 

2 
poznanie tajemnic 
głębin 

2 6,3 - - 8 25,0 - - 

3 przyjemność 10 31,3 4 13,3 - - 14 41,2 
4 przygoda 4 12,5 - - - - - - 
5 Sport 6 18,8 4 13,3 3 9,4 5 14,7 
6 ciekawość - - 10 33,3 4 12,5 - - 
7 aktywność ruchowa - - - - - - 7 20,6 
8 niebezpieczeństwo - - - - - - 3 8,8 
9 inne stwierdzenia - - 6 20 5 15,6 5 14,7 

10 brak stanowiska - - 6 20 - - - - 
* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia  K - 
Kosmetologia 
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2. Diving is … 
According to T&R and Physiotherapy students diving is perceived as an attractive 

way of spending free time. The representatives of the PE faculty, on the other hand, 
connected diving with the curiosity of getting to know the underwater world and the 
possibility to experience something exceptional. An unquestionable majority of the 
students of Cosmetology thought that this form of spending free time combined pleasure 
with the realisation of individual recreational needs. A fact that is worth emphasising is 
that a portion of the examined persons perceived diving as a form of physical activity and 
a sport discipline that posed a danger to health and life [Tab. 2]. Such opinions were 
more common among Cosmetology students, who evaluated their swimming skills as 
rather poor, and expressed their anxiety in having a contact with the aquatic 
environment. Lack of answers or imprecise opinions were typical of PE students [Fig. 2.]. 
 

Table 2.  
 

Students’ opinions on the attractiveness and opportunities of taking up recreational diving. 
 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] 
[n=3

4] 
[%] 

1 
way of spending 
free time 

10 31.3 - - 12 
37.
5 

- - 

2 exploring depths 2 6.3 - - 8 
25.
0 

- - 

3 pleasure 10 31.3 4 13.3 - - 14 
41.
2 

4 adventure 4 12.5 - - - - - - 

5 sport 6 18.8 4 13.3 3 9.4 5 
14.
7 

6 curiosity - - 10 33.3 4 
12.
5 

- - 

7 physical activity - - - - - - 7 
20.
6 

8 danger - - - - - - 3 8.8 

9 other opinions - - 6 20 5 
15.
6 

5 
14.
7 

10 no opinion - - 6 20 - - - - 
* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy  C - 
Cosmetology 
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Rys. 2. Opinie studentów na temat atrakcyjności i możliwości nurkowania rekreacyjnego. 
 

3. W nurkowaniu można obawiać się … 
Najczęstszymi skojarzeniami dotyczącymi obaw związanych z nurkowaniem 

rekreacyjnym były z obawy utraty tlenu. Niestety nadal istnieje znaczna nieświadomość 
w środowisku osób nie mających do czynienia z nurkowaniem, że zejście pod wodę 
odbywa się przy udziale tlenu a nie sprężonego powietrza. Co ciekawe, były to głównie 
stanowiska przedstawicieli z kierunku Fizjoterapia, którzy wydawałoby się mają 
największą świadomość i wiedzę w zakresie nauk medycznych i patofizjologii. Obawy 
związane z kontaktem z niebezpiecznymi zwierzętami, w tym szczególnie z rekinami 
wskazała znaczna część studentów TiR. Ponadto ci sami studenci wskazali kolejne 
czynniki dysfunkcyjne, związane z obawą przed możliwością utonięcia. Najmniej 
natomiast zarejestrowano wypowiedzi związanych z awariami sprzętu pod wodą. Na 
powyższy fakt zwracały uwagę jedynie przedstawicielki Kosmetologii [Tab. 3, Rys. 3]. 

 
Tabela 3.  

 
Obawy związane z pobytem pod wodą. 

 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 Braku tlenu 6 18,8 2 6,7 18 56,3 4 11,8 
2 Rekinów 14 43,8 6 20,0 2 6,3 - - 
3 Głębokości 2 6,3 8 26,7 3 9,4 10 29,4 
4 Utonięcia 10 31,3 8 26,7 9 28,1 10 29,4 
5 Awarii sprzętu - - - - - - 7 20,6 
6 Inne zdania - - 4 13,3 - - 3 8,8 
7 Brak odpowiedzi - - 2 6,7 - - - - 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K – Kosmetologi 
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Fig. 2. Students’ opinions on attractiveness and opportunities of recreational diving. 
 

3. The issues that you may be concerned about while diving are … 
The most common associations regarding anxieties in recreational diving were 

connected with the fear of a lack of oxygen. Unfortunately, many people who are not 
involved in diving activities still do not realise that going under water is performed with 
the use of compressed air, not with oxygen. What is interesting, this opinion was 
common among Physiotherapy students, who, as it seemed, had the broadest 
knowledge within medical sciences and pathophysiology. The majority of T&R students 
expressed their concerns relating to contact with dangerous animals, especially sharks. 
Moreover, the same students pointed to other dysfunctional factors related to their fear 
of drowning. However, the smallest portion of the recorded answers was related to 
equipment failure while staying under water. This was indicated only by the 
representatives of the faculty of Cosmetology [Tab. 3, Fig. 3]. 

Table 3. 
 

Anxieties related to staying under water. 
 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 lack of air 6 18.8 2 6.7 18 56.3 4 11.8 
2 sharks 14 43.8 6 20.0 2 6.3 - - 
3 depth 2 6.3 8 26.7 3 9.4 10 29.4 
4 drowning 10 31.3 8 26.7 9 28.1 10 29.4 

5 
equipment 
failure 

- - - - - - 7 20.6 

6 other opinions - - 4 13.3 - - 3 8.8 
7 no answer - - 2 6.7 - - - - 

* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy 
 C - Cosmetology 
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Rys. 3. Obawy mogące mieć wpływ na atrakcyjność nurkowania rekreacyjnego. 
 
4. Nurkowanie jest sposobem na … 

Znaczna część respondentów z analizowanych kierunków studiów, określiła 
nurkowanie jako dobry sposób spędzania czasu wolnego oraz jako swoistą formę 
relaksu. Pojedyncze przypadki wskazywały na pasję, hobby czy np. możliwość 
zwiedzanie podwodnego świata. Wskazania określające nurkowanie jako dziedzina 
rekreacji były domeną zwłaszcza przedstawicielek z kierunku kosmetologii. 
Respondenci z kierunku WF uzasadniali, że nurkowanie może wiązać się z pasją oraz 
hobby. Ponadto studenci z WF i Fizjoterapii dostrzegali wartości nurkowania 
rekreacyjnego w kontekście walorów poznawczych i zwiedzenia zakątków świata 
podwodnego. Natomiast studenci z kierunku turystyki i rekreacji [TiR] twierdzili, że 
nurkowanie może być sposobem na życie. Jednak tego typu stanowisk nie notowano 
wiele [Tab. 4., Rys. 4.]. 

Tabela 4.  
 

Miejsce nurkowania w gospodarowaniu czasem wolnym w opinii respondentów. 
 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 Pozbycie się nudy 6 18,8 - - 3 9,4 4 11,8 
2 Sposób na życie 2 6,3 - - - - - - 
3 Spędzenie wolnego czasu 13 40,6 14 46,7 13 40,6 20 58,8 
4 Relaks, odpoczynek 11 34,4 4 13,3 9 28,1 10 29,4 
5 Pasja, hobby - - 8 26,7 - - - - 
6 Zwiedzanie podwodne - - 4 13,3 7 21,9 - - 
7 Brak odpowiedzi - - 2 6,7 - - - - 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K – Kosmetologia 
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Fig. 3. Concerns that may have an impact on the attractiveness of recreational diving. 
 
4. Diving is a way to/for… 

A considerable number of respondents from the analysed faculties defined diving 
as a good way of spending free time and as a form of relaxation. On single occasions, the 
answers pointed to passion, hobby or, for instance, the possibility of exploring the 
underwater world. Indications defining diving as a type of recreational activity were 
mostly made by Cosmetology students. PE respondents referred to diving as a kind of 
passion or hobby. Moreover, PE and Physiotherapy students recognised the values of 
recreational diving in getting to know the remote parts of our underwater world. T&R 
students, on the other hand, claimed that diving could constitute a lifestyle; however, 
such opinions were rather isolated [Tab. 4., Fig. 4.]. 

Table 4.  
 

Respondents’ opinions on the place of diving in organising one’s free time. 
 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 getting rid of boredom 6 18.8 - - 3 9.4 4 11.8 
2 Living 2 6.3 - - - - - - 
3 spending free time 13 40.6 14 46.7 13 40.6 20 58.8 
4 Relax 11 34.4 4 13.3 9 28.1 10 29.4 
5 passion, hobby - - 8 26.7 - - - - 

6 
underwater 
sightseeing 

- - 4 13.3 7 21.9 - - 

7 no answer - - 2 6.7 - - - - 
* T&R – Tourism and Recreation  PE- Physical Education Ph – Physiotherapy 

 C – Cosmetology 
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Rys. 4. Procentowe zestawienie wskazań do zajmowania się nurkowaniem rekreacyjnym. 
 

5. Z nurkowaniem można mieć do czynienia… 
Poszukując wypowiedzi na temat możliwości podjęcia szkoleń z nurkowania 

dostrzeżono, że w opinii respondentów można z nurkowaniem mieć do czynienia  
w zasadzie na każdym akwenie. Zwracało na to uwagę większość badanych  
z poszczególnych kierunków studiów. Podobne ilość respondentów zauważała związek 
zwiększonego zainteresowania nurkowaniem mającym miejsce w okresie wakacji. 
Natomiast inna grupa studentów twierdziła, że z nurkowaniem można mieć do czynienia 
podczas wycieczek organizowanych za granicą [Tab. 5., Rys. 5]. 

Tabela 5.  
 

Zainteresowanie nurkowaniem w zależności od potrzeb i warunków. 
 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 Nad akwenem  13 40,6 9 30,0 - - 18 52,9 
2 Latem (wakacje) 11 34,4 9 30,0 3 9,4 8 23,5 
3 Na wycieczkach 6 18,8 4 13,3 6 18,8 - - 
4 W każdym wieku - - 2 6,7 - - 3 8,8 
5 Podczas pływania - - - - 7 21,9 - - 
6 Na pływalni - - - - 6 18,8 - - 
7 Pod wodą - - - - 9 28,1 - - 
8 Inne 2 6,3 - - - - 2 5,9 
9 Brak odpowiedzi - - 6 20,0 1 3,1 3 8,8 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K – Kosmetologia 

 
 
 



Polish Hyperbaric Research 
 

Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 
172 

 

Fig. 4. Percentage representation of indications for taking up recreational diving. 
 

5. It is possible to take up diving… 
When asking opinions on the possibilities of undertaking training in diving, it was 

observed that the respondents felt that diving may be taken up in practically any body of 
water. This was a common opinion among most respondents from all the analysed 
faculties. A similar number of those questioned pointed to an increased interest in diving 
during summer holidays. Another group of students, on the other hand, felt that diving is 
a sport which may be taken up during trips abroad [Tab. 5., Fig. 5]. 

 
  Table 5.  

 
Interest in diving depending on person’s needs and conditions. 

 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 by a water reservoir  13 40.6 9 30.0 - - 18 52.9 

2 
during the summer 
(holidays) 

11 34.4 9 30.0 3 9.4 8 23.5 

3 trips abroad 6 18.8 4 13.3 6 18.8 - - 
4 at any age - - 2 6.7 - - 3 8.8 
5 while swimming - - - - 7 21.9 - - 
6 at a swimming pool - - - - 6 18.8 - - 
7 under water - - - - 9 28.1 - - 
8 Other 2 6.3 - - - - 2 5.9 
9 no answer - - 6 20.0 1 3.1 3 8.8 

* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy 
 C – Cosmetology 
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Rys. 5. Podanie przez respondentów warunków, w których pojawiają się możliwości 
nurkowania. 

 
6. Instruktorem nurkowania może być … 

Jak uważa większość respondentów podstawą prowadzenia zajęć z zakresu 
nurkowania rekreacyjnego jest odpowiednie wyszkolenie instruktora nurkowania. 
Każdy instruktor powinien odbyć specjalistyczny kurs, który zweryfikuje i określi jego 
predyspozycje jako kandydata na nauczyciela. Cechą indywidualną predysponującą do 
prowadzenia szkoleń oraz praktycznego zajmowania się nurkowaniem była zdaniem 
respondentów odwaga i odpowiedzialność. Ponadto ankietowani studenci wskazywali 
kolejne cechy jakimi powinien się odznaczać kandydat na instruktora nurkowania. 
Wśród nich wymieniano: dobre i wysokie umiejętności pływackie, znajomość działań 
ratowniczych. Nieco mniej wagi przywiązywano do wybitnych osiągnięć sportowych  
i np. chęci przeżycia przygody. Wartym podkreślenia faktem w badanej kwestii było 
odmienne zdanie w grupie studentek Kosmetologii, które podkreślały jako ważną cechę: 
doświadczenie i odpowiedzialność. [Tab. 6, Rys. 6]. 
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Fig. 5. Respondents’ opinions on the conditions allowing taking up diving. 

 
6.  A diving instructor may be… 

According to most of the respondents, the basis for conducting recreational 
diving lessons was completing an appropriate training for diving instructors. Each 
instructor should complete a specialist course that would verify and determine his/her 
predispositions as a candidate to become a teacher of diving. In the respondents’ 
opinion, individual characteristics predisposing a person to engage in theoretical and 
practical training in diving were bravery and responsibility. Moreover, the surveyed 
students indicated other features that should be characteristic of a diving instructor, 
including: good or high swimming skills, knowledge of rescuing activities. Slightly less 
significance was attributed to having outstanding achievements in sports and,  
e.g. willingness to experience an adventure. The fact that is worth emphasising is that 
among Cosmetology students the leading characteristics of a diving instructor included 
experience and responsibility. [Tab. 6, Fig. 6]. 
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Tabela 6. 
  

Wizerunek osoby zaufanej do prowadzenia szkolenia z nurkowania rekreacyjnego. 
 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 Każdy, kto ukończył kurs 9 28,1 14 46,7 15 46,9 13 38,2 
2 Każdy, kto nie boi się głębin 9 28,1 - - 5 15,6 - - 
3 Każdy, kto kocha przygodę 3 9,4 - - - - - - 
4 Osoba odpowiedzialna 9 28,1 - - - - - - 
5 Każdy, kto dobrze pływa 2 6,3 - - 6 18,8 - - 
6 Każdy zainteresowany - - 6 20,0 - - - - 
7 Dobry, doświadczony nurek - - 2 6,7 - - 12 35,3 
8 Ratownik WOPR - - 4 13,3 4 12,5 - - 
9 Osoba wysportowana - - - - - - 3 8,8 

10 Inne odpowiedzi - - 4 13,3 2 6,3 6 18,8 
* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 

 K - Kosmetologia 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

TiR WF F K

%

ukończenie kursu

odwaga

chęć przygody

odpowiedzialność

dobrze pływa

zainteresowania

doświadczenie

ratownik

sportowiec

inne odpowiedzi

Rys. 6. Zestawienie procentowe cech charakteryzujących dobrego instruktora nurkowania. 
 
7. W AWF nurkowanie … 

Problemem istotnym mogą być nie tylko ograniczenia możliwość 
zainteresowania młodzieży aktywnością ruchową i sportem kwalifikowanym na terenie 
województwa lubelskiego, ale także w obrębie uczelni sportowej, w której młodzież 
zdobywa wiedzę i doświadczenie zawodowe przydatne do wykonywania zawodu.  
W większości przypadków respondenci podkreślają fakt braku zajęć z zakresu podstaw 
nurkowania rekreacyjnego.  
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Table 6.  
 

Perception of a person suitable for providing training in recreational diving. 
 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 

1 
anybody who 
completed a course 

9 28.1 14 46.7 15 46.9 13 38.2 

2 
anybody who is not 
afraid of depths 

9 28.1 - - 5 15.6 - - 

3 
anybody who loves 
adventures 

3 9.4 - - - - - - 

4 a responsible person 9 28.1 - - - - - - 

5 
anybody who is a good 
swimmer 

2 6.3 - - 6 18.8 - - 

6 anybody interested - - 6 20.0 - - - - 

7 
a good and 
experienced diver 

- - 2 6.7 - - 12 35.3 

8 Water Rescue Team) - - 4 13.3 4 12.5 - - 
9 an athletic person - - - - - - 3 8.8 

10 other answers - - 4 13.3 2 6.3 6 18.8 
* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy 

 C – Cosmetology 
 

Fig. 6. Percentage representation of the characteristic features of a good diving instructor. 
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Fakt ten potwierdza wykres diagnozujący, który przedstawia dysproporcje 
ćwiczeń z nurkowania na poszczególnych kierunkach. Również przedstawiciele 
pozostałych kierunków wskazują na niedobory szkoleniowe z tego zakresu. Zdaniem 
respondentów pojawiające się elementy ćwiczeń nurkowych są niewystarczające  
i praktykowane jedynie na pływalni w wersji bardzo ogólnej. Generalnie ćwiczenia z tego 
zakresu zgodnie opinią studentów są w AWF za mało znane i sporadycznie 
praktykowane na zajęciach dydaktycznych przez instruktorów prowadzących zajęcia. 
Ponadto przedstawicielki Fizjoterapii zauważają, że ćwiczenia są jedynie wdrażane 
wśród specjalizacji z pływania [Tab.7, Rys. 7]. 

 
Tabela 7.  

 
Propagowanie nurkowania rekreacyjnego w AWF. 

 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 Jest niedostępne 28 87,5 16 53,3 7 21,9 27 79,4 
2 Odbywa się w basenie 4 12,5 - - 12 37,5 - - 
3 Mało powszechne - - 10 33,3 6 18,8 - - 
4 Tylko na specjalizacji - - - - 7 21,9 - - 
5 Mogłoby być  - - - - - - 5 14,7 
6 Brak odpowiedzi - - 4 13,3 - - 2 5,9 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K - Kosmetologia 
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Rys. 7. Procentowe zestawienie stanowisk respondentów na temat możliwości nurkowania  
w AWF. 
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7. Diving at AWF … 
The main problems with taking up diving were related to the limitations  

in finding opportunities to instigate the youths’ interest in physical activities and 
competitive sports not only in the Lubelskie province, but also at the sports academy 
where the youths go in order to gain professional knowledge and experience. In most 
cases, the respondents emphasised that there was a lack of introductory classes for 
recreational diving. This is visible on the diagnostic chart representing disproportions 
in the number of diving classes in various faculties. Also, the representatives of the 
remaining faculties pointed to insufficient training in this area. According to those 
respondents, the diving exercises on offer were too limited and performed only at the 
academic swimming pool in a very general version. In the opinion of the surveyed AWF 
students, those exercises were not well advertised at the Academy and only 
sporadically practiced during educational  classes conducted by instructors. 
Furthermore, Physiotherapy students noticed that those exercises were implemented 
only at the faculties with swimming as a specialty [Tab.7, Fig. 7]. 

 
Table 7.  

 
Propagating of recreational diving at AWF. 

 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 is unavailable 28 87.5 16 53.3 7 21.9 27 79.4 

2 
takes places in the 
swimming pool 

4 12.5 - - 12 37.5 - - 

3 is unpopular - - 10 33.3 6 18.8 - - 

4 
is only present at 
specialised faculties 

- - - - 7 21.9 - - 

5 could be performed - - - - - - 5 14.7 
6 no answer - - 4 13.3 - - 2 5.9 

* T&R – Tourism and Recreation  PE- Physical Education Ph – Physiotherapy 
 C - Cosmetology 
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8. Osoby nurkujące to … 
Badani respondenci standardowo określają osoby zajmujące się nurkowaniem 

jako osoby wyszkolone, przez co są utożsamiani z płetwonurkami zawodowymi. Innym, 
pojawiającym się określeniem osób nurkujących było ich zaszeregowanie do grona ludzi 
„rządnych przygód” i „profesjonalistów”. W mniejszym odsetku pojawiły się opinie 
określające, że są to ludzie: odważni, interesujący, nurkujący w każdym wieku.  
W przypadku studentów z kierunku Fizjoterapii często pojawiała się zastanawiająca 
sugestia, że nurkującymi powinni być zwłaszcza studenci AWF [Tab. 8, Rys. 8].  

 
             Tabela 8. 

 
Spostrzeganie płetwonurków w środowisku osób badanych. 

 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 Osoby odważne 10 31,3 - - - - 6 17,6 
2 Umiejące pływać 2 6,3 2 6,7 - - - - 
3 Osoby interesujące 7 21,9 - - - - - - 
4 Profesjonaliści pasjonaci 10 31,3 - - 11 34,4 8 23,5 
5 Osoby w każdym wieku 2 6,3 - - - - - - 
6 Brak skojarzeń 1 3,1 - - - - - - 
7 Nurkowie, po kursie - - 12 40,0 6 18,8 16 47,1 
8 Osoby żądne przygód - - 10 33,3 - - - - 

9 
Powinni być studentami 
AWF 

- - - - 8 25,0 - - 

10 Brak stanowiska - - 6 20,0 - - - - 
11 Inne sugestie - - - - 7 21,9 4 11,8 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K – Kosmetologia 
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Fig. 7. Percentage representation of respondents’ opinions on the diving opportunities at 
AWF. 
 
8.  People who dive … 
               The respondents’ most frequently described diving persons as well-trained, and 
thus associated them with professional divers. Another common description of divers 
classified them as people “hungry for adventure” and “professionals”. Slightly less 
common opinions were that people who dive are: brave, interesting, people of all ages. 
In the case of Physiotherapy students an interesting suggestion was made that divers 
should be especially the students of AWF [Tab. 8, Fig. 8]. 
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Rys. 8. Wizerunek osób zajmujących się nurkowaniem rekreacyjnym w opinii respondentów. 
 

9. Umiejętność nurkowania łączy się z … 
Zdaniem respondentów umiejętność nurkowania nierozerwalnie łączy się  

z umiejętnością sprawnego przemieszczania się w wodzie oraz pływaniem. Takiego 
stanowiska nie podzielili przedstawicielki Fizjoterapii. Ponadto dla wielu osób 
umiejętność nurkowania ma ścisły związek ze: sprawnością fizyczną, odwagą, 
doświadczeniem i odpowiedzialnością. Jednak wskazane komponenty pojawiały się  
w opiniach respondentów z różną częstotliwością, bez określonego uzasadnienia czy 
specyfiki decyzji[Tab. 9., Rys. 9].  

  Tabela 9. 
 

Kryteria związane z kwestią zostania płetwonurkiem. 
 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 z umiejętnością pływania 24 75 14 46,7 - - 27 79,4 
2 z odwagą, doświadcz. 8 25 - - 2 6,3 - - 
3 Sprawnością fizyczną - - 8 26,7 - - - - 
4 odpowiedzialnością - - 4 13,3 - - - - 
5 Z odpowiednim oddechem - - - - 6 18,8 - - 
6 Z opanowaniem emocji - - - - 5 15,6 2 5,9 
7 Pozytywnymi wrażeniami  - - - - - - 3 8,8 
8 Inne odpowiedzi - - 4 13,3 - - 2 5,9 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K – Kosmetologia 
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Table 8. 
 

Respondents’ perception of divers. 
 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 are brave 10 31.3 - - - - 6 17.6 
2 can swim 2 6.3 2 6.7 - - - - 
3 are interesting 7 21.9 - - - - - - 

4 
are 
professionals/enthusiasts 

10 31.3 - - 11 34.4 8 23.5 

5 are people of all ages 2 6.3 - - - - - - 
6 no associations 1 3.1 - - - - - - 

7 
are divers who completed 
a course 

- - 12 40.0 6 18.8 16 47.1 

8 
are people in need of 
adventure 

- - 10 33.3 - - - - 

9 should be AWF students - - - - 8 25.0 - - 
10 no opinion - - 6 20.0 - - - - 
11 other suggestions - - - - 7 21.9 4 11.8 

* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy 
 C - Cosmetology 

 

Fig. 8. Respondents’ perception of recreational divers. 
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Rys. 9. Związek umiejętności nurkowania z cechami charakteru i zachowaniami w opinii 
studentów AWF. 
 
10. O nurkowaniu można dowiedzieć się … 

Podstawą celowego działania jest odpowiedni sposób informowania oraz 
zdobywania wiedzy w danej dziedzinie. Badani studenci w trakcie prowadzonych 
obserwacji badawczych podkreślali pozyskiwanie informacji zwykle za pośrednictwem 
Internetu. Forma ta okazała się dominującym środkiem masowego przekazu o niezwykle 
dużym uznaniu młodzieży i dostępności. Ze wskazanej formy zdobywania wiedzy oraz 
kontaktowania się ze światem korzysta zdecydowana większość osób badanych. 
Pozostałe środki masowego przekazu 4-5 kronie wykazywały mniejszą siłę 
oddziaływania, co miało niewątpliwy wpływ na wiedzę i świadomość respondentów  
z zakres nurkowania rekreacyjnego [Tab. 10., Rys. 10].  
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9. Diving ability is related to … 
According to many of the respondents, diving ability is inseparably connected 

with the ability to move under water and swim. However, this opinion was not shared by 
Physiotherapy students. Moreover, many people associated the diving ability with: being 
fit; bravery; experience and responsibility. The indicated components however appeared 
at different frequencies, with no specific findings being justifiable [Tab. 9., Fig. 9]. 

 
  Table 9. 

 
Criteria connected with becoming a diver. 

 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 ability to swim 24 75 14 46.7 - - 27 79.4 
2 bravery, experience 8 25 - - 2 6.3 - - 
3 being fit - - 8 26.7 - - - - 
4 responsibility - - 4 13.3 - - - - 
5 appropriate lung capacity - - - - 6 18.8 - - 
6 controlling emotions - - - - 5 15.6 2 5.9 
7 positive impressions  - - - - - - 3 8.8 
8 other answers - - 4 13.3 - - 2 5.9 

* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy 
 C - Cosmetology 

Fig. 9. Relation between diving abilities, features of character and behaviour according to 
AWF students. 
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Tabela 10.  
 

Źródła informowania na temat nurkowania i szkoleń z tego zakresu. 
 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 Z Internetu 20 63 20 66,7 22 68,8 20 58,8 
2 Z prasy 6 19 - - 5 15,6 - - 
3 Z TV 6 19 8 26,7 4 12,5 7 20,6 
4 Z radia - - 2 6,7 - - - - 
5 Kursy - - - - - - 4 11,8 
6 Inne odpowiedzi - - - - 1 3,1 3 8,8 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K - Kosmetologia 
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Rys. 10. Źródła informowania studentów na temat nurkowania rekreacyjnego. 
 
11. Nurkowanie zmienia … 

Każda działalność zarówno rekreacyjna jak i sportowa ma uzasadnione 
oddziaływanie na rozwój, zachowanie i funkcjonowanie człowieka. Zdaniem badanych 
studentów zarówno udział jak i kontakt z nurkowaniem rekreacyjnym zmienia  
w pierwszej kolejności charakter oraz postępowanie człowieka, na co szczególny nacisk 
kładły respondentki z Kosmetologii. Czynnika tego jednak nie wskazywali respondenci  
z kierunku Turystyka i Rekreacja. Zdaniem w/w studentów nurkowanie może jedynie 
wpływać na zmianę światopoglądu oraz punktu widzenia na niektóre sprawy, bez 
możliwości ingerencji w zmiany charakteru. Zmiany poglądowe, w tym dostrzeganie 
świata otaczającego podkreślali zwłaszcza przedstawiciele kierunku WF i Fizjoterapia.  
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10. You may learn more about diving … 
The proper way of informing and gaining knowledge constitutes the basis for any 

intentional action in a given field. The students participating in the observations served 
to emphasise the modern phenomena of obtaining information via the internet. This 
form proved to be the dominant mass medium, highly regarded by the youth as well as 
being easily accessible. An unquestionable majority of those surveyed pointed to using 
this particular form of gaining knowledge and preserving contact with the outside world. 
The remaining mass media received 4-5 times less support, which undoubtedly had an 
impact on the respondents’ knowledge and awareness related to recreational diving 
[Tab. 10., Fig. 10]. 

 
Table 10.  

 
Sources of information on diving and the related trainings. 

 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 from the Internet 20 63 20 66.7 22 68.8 20 58.8 
2 from the press 6 19 - - 5 15.6 - - 
3 from TV 6 19 8 26.7 4 12.5 7 20.6 
4 from the radio - - 2 6.7 - - - - 
5 in courses - - - - - - 4 11.8 
6 other answers - - - - 1 3.1 3 8.8 

* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy 
 C - Cosmetology 

Fig. 10. Students’ sources of information on recreational diving. 
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Natomiast studentki Kosmetologii oraz przedstawiciele turystyki i rekreacji 
uważali, że nurkowanie może wywierać wpływ na zmianę stylu życia, co może 
bezpośrednio łączyć się ze zmianą zainteresowań sportowych i rekreacyjnych. 
Analizując kolejne stanowiska respondentów we wszystkich grupach odnotowano opinie 
na temat wpływu nurkowania na zmiany wydolnościowe [Tab. 11, Rys. 11].  

 
Tabela 11. 

 
Zmiany wynikające z udziału w nurkowaniu w opinii respondentów. 

 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 Punkt widzenia 14 43,8 - - - - - - 
2 Wydolność płuc 7 21,9 4 13,3 6 18,8 5 14,7 
3 Styl życia 9 28,1 - - - - 6 17,6 
4 Nic nie zmienia - - 2 6,7 - - - - 
5 Pogląd na świat - - 12 40,0 11 34,4 - - 
6 Charakter  - - 8 26,7 14 43,8 22 64,7 
7 Inne 2 6,3 - - - - - - 
8 Brak odpowiedz - - 4 13,3 1 3,1 1 2,9 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K - Kosmetologia 
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Rys. 11. Zmiany wynikające z zajmowania się nurkowaniem rekreacyjnym w opinii studentów 
AWF. 
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11. Diving changes... 
Each activity, both recreational and athletic, has a considerable impact on the 

development, behaviour and functioning of a person. According to the surveyed students, 
both participating in and having contact with recreational diving first of all changed the 
person’s character and behaviour, which was especially emphasised by Cosmetology 
students. This factor, however, was not indicated by the respondents from the faculty of 
T&R. In their opinion, diving could only affect the changes in the outlook on certain 
things, without changing a person’s character. Viewpoint changes, including the 
perception of the surrounding world, were especially highlighted by the representatives 
of PE and Physiotherapy. Cosmetology students as well as representatives of T&R, on the 
other hand, believed that diving could have an impact on changes in one’s lifestyle, which 
is closely connected with the changes in recreational and sport-related interests. 
Analysis results also showed another common opinion expressed within all of the 
surveyed students related to the influence of diving on one’s physical efficiency [Tab. 11, 
Fig. 11]. 

 
Table 11.  

 
Respondents’ opinions on changes resulting from taking up diving. 

 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 Viewpoint 14 43.8 - - - - - - 
2 lung capacity 7 21.9 4 13.3 6 18.8 5 14.7 
3 Lifestyle 9 28.1 - - - - 6 17.6 
4 Nothing - - 2 6.7 - - - - 
5 outlook on life - - 12 40.0 11 34.4 - - 
6 character  - - 8 26.7 14 43.8 22 64.7 
7 Other 2 6.3 - - - - - - 
8 no answer - - 4 13.3 1 3.1 1 2.9 

* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy 
 C - Cosmetology 
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12. Podczas nurkowania można … 
W oparciu o opinie respondentów można sugerować jednoznacznie, że większość 

przedstawicieli poszczególnych kierunków w pierwszej kolejności spostrzega 
nurkowanie rekreacyjne jako specyficzną formę obserwacji świata i środowiska 
podwodnego. Nie mniej pojawiały się również opinie wskazujące na niebezpieczeństwa  
z tym związane takie jak: możliwość utonięcia, poznania głębin i podwodnych otchłani, 
ewentualnie „doświadczenia czegoś nowego”. Ciekawe wydają się być odmienne 
stanowiska studentów turystyki, którzy dodatkowo wskazali możliwość prowadzenia 
fotografii podwodnej i inne sugestie jak choćby możliwość poszukiwania podwodnych 
skarbów. Jednak wspomniane opinie stanowiły nieznaczny odsetek wyników obserwacji 
[Tab. 12., Rys. 12]. 

 
Tabela 12. 

 
Zakres korzyści wynikający z zajmowania się nurkowaniem rekreacyjnym. 

    

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 Poznać głębiny 10 31,3 - - - - 2 5,9 

2 
Zobaczyć podwodny 
świat 

16 50,0 16 53,3 17 53,1 25 73,5 

3 
Zapomnieć o 
problemach 

6 18,8 - - - - - - 

4 Fotografować - - 2 6,7 3 9,4 - - 

5 
Doświadczyć coś 
nowego 

- - 6 20,0 - - 5 14,7 

6 Utonąć, zginąć, - - 2 6,7 6 18,8 2 5,9 
7 Szukać skarbów - - - - 5 15,6 - - 
8 Brak odpowiedzi - - 4 13,3 1 3,1 - - 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K – Kosmetologia 
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Fig. 11. AWF students’ opinions on changes resulting from taking up recreational diving. 
 

12. When diving you can … 
Based on the respondents’ opinions it was quite explicit that the majority of 

representatives of particular faculties, first of all, saw recreational diving as a specific 
form of observation of the world and the aquatic environment. Still, there were also 
opinions pointing to the danger of drowning, exploring the depths, or “experiencing 
something new”. Interesting opinions were expressed by Tourism students, who 
additionally highlighted the possibility of practicing underwater photography and 
presented other suggestions, such as searching for underwater treasures. Those 
opinions, however, were rather isolated among observation results [Tab. 12., Fig. 12]. 

 
Table 12.  

 
Scope of benefits resulting from taking up recreational diving. 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 

1 explore the depths 10 31.3 - - - - 2 5.9 

2 
see the underwater 
world 

16 50.0 16 53.3 17 53.1 25 73.5 

3 forget about problems 6 18.8 - - - - - - 
4 take photographs - - 2 6.7 3 9.4 - - 

5 
experience something 
new 

- - 6 20.0 - - 5 14.7 

6 drown, die - - 2 6.7 6 18.8 2 5.9 
7 search for treasure - - - - 5 15.6 - - 
8 no answer - - 4 13.3 1 3.1 - - 

* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy 
 C - Cosmetology 
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Rys. 12. Korzyści i możliwości wynikające z zajmowania się nurkowaniem rekreacyjnym. 
 

13. Każdy nurkujący powinien … 
Zagadnienie dotyczące określenia „statusu” osoby zajmującej się nurkowaniem 

rekreacyjnym stanowi osobne zagadnienie. Respondenci podając swoje sugestie w tym 
zakresie podawali w pierwszej kolejności cechy charakteru, zdolności motoryczne 
ewentualnie umiejętności specjalne. Natomiast, co ciekawe, znaczna część wypowiedzi 
dotyczyła posiadania sprzętu specjalistycznego, który zadaniem respondentów jest 
warunkiem koniecznym bycia płetwonurkiem. Ponadto zdaniem badanych studentów 
AWF płetwonurek powinien ukończyć kurs, charakteryzować się bardzo dobrą 
umiejętnością pływania, odwagą oraz jak uważają przedstawiciele Fizjoterapii  
i Kosmetologii powinni znać zasady BHP. Także pojawiała się grupa wypowiedzi 
nieskategoryzowanych, określonych jako „inne”, które nie posiadały znaczenia 
diagnostycznego w niniejszej pracy. Natomiast studenci TiR podkreślali istotną rolę 
koncentracji uwagi podczas prowadzenia nurkowań [Tab. 13., Rys. 13]. 
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Fig. 12. Benefits and possibilities resulting from recreational diving. 
 
13. Each diver should… 

The question of a recreational diver’s “status” seems to constitute a separate 
issue. While providing suggestions in this area, the respondents first of all pointed to 
features of character, motor skills or special abilities. It is interesting to note that  
a significant portion of the expressed opinions related to owning specialist equipment, 
which, according to the respondents, was a necessary condition for becoming a diver. 
What is more, in the opinion of the surveyed AWF students, a diver should complete  
a course, have very good swimming skills, be brave and, according to the representatives 
of Physiotherapy and Cosmetology, he/she should be familiar with safety regulations. 
There was also a group of uncategorised answers, defined as “other”, which were not 
diagnostically relevant. The students of T&R, on the other hand, emphasised the role of 
concentration in the diving process [Tab. 13., Fig. 13]. 

Table 13. 
  

Scope of skills and knowledge characteristic of people wanting to take up diving. 
 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 

1 be concentrated 6 18.8 - - - - - - 
2 be brave 10 31.3 - - - - - - 
3 have his own equipment 6 18.8 10 33.3 9 28.1 - - 
4 complete a course 4 12.5 6 20.0 3 9.4 8 23.5 
5 swim well - - 2 6.7 7 21.9 7 20.6 

6 
remember about safety 
regulations 

- - - - 11 34.4 5 14.7 

* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy 
 C – Cosmetology 
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Tabela 13.  
 

Zakres wiedzy i umiejętności charakteryzujący osoby chcące zajmować się nurkowaniem. 
 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 Skoncentrowany 6 18,8 - - - - - - 
2 Odważny 10 31,3 - - - - - - 
3 Posiada sprzęt 6 18,8 10 33,3 9 28,1 - - 
4 Ukończyć kurs 4 12,5 6 20,0 3 9,4 8 23,5 
5 Dobrze pływać - - 2 6,7 7 21,9 7 20,6 
6 Pamiętać o bhp - - - - 11 34,4 5 14,7 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K - Kosmetologia 
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Rys. 13. Procentowe zestawienie predyspozycji osób chcących zajmować się nurkowaniem. 
 

14. Nurkujące dziewczyny … 
Analizowanie zainteresowania i udziału dziewcząt w nurkowaniu stanowi 

ciekawy temat obserwacji, tym bardziej, że większość kobiet sporadycznie uczestniczy  
w sportach ekstremalnych, głównie ze względu na urazowość oraz możliwość doznania 
dysfunkcji zdrowotnych. Jak wynika z wypowiedzi badanych respondentów, 
przedstawiciele TiR określają udział kobiet w nurkowaniu jako zjawisko ciekawe, 
wartościowe oraz „atrakcyjne społecznie”. Natomiast powyższego stanowiska nie 
podzielali pozostali uczestnicy badań. W przypadku znacznej części studentów AWF 
udział dziewcząt w nurkowaniu jest sytuacją rzadko spotykaną i być może dlatego wiąże 
się to ze swoistą atrakcyjnością. W opinii przedstawicieli kierunku WF i Fizjoterapia 
takie decyzje wiążą się ze znaczną odwagą dziewcząt biorących udział w nurkowaniach 
rekreacyjnych.  
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Fig. 13. Percentage representation of the predispositions of people wanting to take up diving. 
 
14. Diving women… 

The analysis of women’s interest and participation in diving constitutes an 
interesting part of the observation, especially since most women only sporadically 
engage in extreme sports, mainly due to the incidence of injuries and possibilities of 
health dysfunctions. Research results showed that the representatives of T&R defined 
women’s participation in diving as interesting, valuable and “socially attractive”. 
However, this opinion was not shared by the remaining survey participants.  
A significant part of AWF students stated that female participation in diving was rather 
rare, and perhaps this is why it could be perceived as attractive. In the opinion of PE 
and Physiotherapy students, such a decision is connected with bravery of the girls 
taking up recreational diving. The women from the faculty of Cosmetology, on the other 
hand, claimed that there was nothing extraordinary about it, and that diving should be 
included in the category of womens’ regular recreational activities. Female 
participation in diver training and then in recreational diving may, according to the 
respondents, be a highly motivational factor for other people to take up this kind of 
physical activity; it may also be a very good form of promoting diving. [Tab. 14., Fig. 
14.]. 
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Natomiast same dziewczęta z kierunku Kosmetologia stwierdziły, że nie jest to 
nic nadzwyczajnego i raczej powinno być rozpatrywane w kategorii normalnych 
zachowań rekreacyjnych. Udział dziewcząt w szkoleniach nurkowych a następnie  
w nurkowaniach rekreacyjnych może być zdaniem respondentów czynnikiem silnie 
motywującym pozostałe osoby do zajmowania się opisaną formą aktywności ruchowej 
jak również bardzo dobrą formą promocji tego typu zajęć ruchowych. [Tab. 14., Rys. 14.]. 

 
Tabela 14. 

 
Miejsce kobiet w zajmowaniu się nurkowaniem rekreacyjnym w opinii respondentów. 

 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 To rzadkość 4 13 6 20,0 5 15,6 15 44,1 
2 To fajna sprawa 15 47 - - - - - - 
3 Są atrakcyjne 13 41 5 16,7 9 28,1 - - 
4 Są odważne - - 7 23,3 7 21,9 - - 
5 Motywują do nurkowania - - - - - - 9 26,5 
6 Normalna sprawa - - - - - - 6 17,6 
7 Inne odpowiedzi - - 4 13,3 7 21,9 4 11,8 
8 Brak odpowiedz - - 8 26,7 4 12,5 - - 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K - Kosmetologia 
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Rys. 14. Wizerunek i ocena nurkujących kobiet w opinii respondentów z AWF. 
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Table 14.  
 

Respondents’ opinions on women’s place in recreational diving. 
 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 are rare 4 13 6 20.0 5 15.6 15 44.1 
2 are fun 15 47 - - - - - - 
3 are attractive 13 41 5 16.7 9 28.1 - - 
4 are brave - - 7 23.3 7 21.9 - - 

5 
motivated to take up 
diving 

- - - - - - 9 26.5 

6 is a regular thing - - - - - - 6 17.6 
7 other answers - - 4 13.3 7 21.9 4 11.8 
8 no answer - - 8 26.7 4 12.5 - - 

* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy 
 C - Cosmetology 

Fig. 14. AWF respondents’ perception and evaluation of women divers. 
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15. Sprzęt do nurkowania … 

Zagadnienie dotyczące spostrzegania i określenia stanowiska respondentów na 
temat sprzętu specjalnego, wykorzystywanego do pobytu pod wodą uzasadniło, że jest to 
ważny komponent skłaniający do zajmowania się nurkowaniem, zdaniem wielu 
badanych decydujący o uczestnictwie w zajęciach nurkowych. Z przeprowadzonych 
analiz wynika, że podstawowym a zarazem ważnym wyposażeniem płetwonurka jest 
sprzęt ABC, czyli maska, płetwy i fajka do nurkowania. Natomiast przedstawiciele 
kierunku turystyki i rekreacji wskazywali, że powinien to być sprzęt specjalistyczny, bez 
konkretnych wskazań. Ciekawa obserwacja dotyczy zdecydowanie mniejszej ilości 
wskazań respondentów na aspekty techniczne i bezpieczeństwa sprzętu oraz większego 
dostrzegania jego kosztowności, podając, że „sprzęt do nurkowania jest zbyt drogi” [Tab. 
15., Rys. 15].   

 
Tabela 15.  

 
Wymagania sprzętowe dotyczące nurkowania rekreacyjnego. 

 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 Jest specjalistyczny 9 28,1 - - 3 9,4 3 8,8 
2 Fajka, płetwy, maska 4 12,5 6 20,0 12 37,5 15 44,1 
3 Nie znam 8 25,0 - - - - -  
4 Jest drogi 9 28,1 12 40,0 10 31,3 10 29,4 
5 Bezpieczny - - 4 13,3 5 15,6 - - 
6 Jest niezbędny - - 4 13,3 2 6,3 - - 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K – Kosmetologia 
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15. The diving equipment… 
The issue related to respondents’ perceptions and opinions on specialist 

equipment (used for staying under water) revealed that this is an important component 
that encourages people to take up diving, and, according to many of those surveyed, it 
constitutes a factor determining whether a person would participate in diving classes. 
Based on the conducted analyses, it may be concluded that the basic and important 
diving equipment consists of the ABC components, i.e. the mask, flippers and the snorkel. 
However, the representatives of the faculty of Tourism and Recreation understood 
diving equipment as specialist equipment, yet they gave no concrete examples. It is 
interesting to observe that when compared against worries to the technical and safety 
aspects of diving, statistically higher numbers of respondents expressed the concern that 
“diving equipment is too expensive” [Tab. 15, Fig. 15].  

 
Table 15.  

 
Equipment requirements for recreational diving. 

 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 is specialist 9 28.1 - - 3 9.4 3 8.8 
2 snorkel, flippers, mask 4 12.5 6 20.0 12 37.5 15 44.1 
3 I don’t know it 8 25.0 - - - - -  
4 is expensive 9 28.1 12 40.0 10 31.3 10 29.4 
5 is safe - - 4 13.3 5 15.6 - - 
6 is necessary - - 4 13.3 2 6.3 - - 

* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy 
 C - Cosmetology 

 
 
 



Nr 1 (38) 2012 rok 
 

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 
199 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

TiR WF F K

%

sprzęt specjalistyczny

ABC

nie znam

jest zbyt drogi

bezpieczny

niezbędny

inne odp.

Rys. 15. Opinie respondentów na temat sprzętu do nurkowania. 
 
16. Najważniejsze w nurkowaniu jest … 

Jak wskazują obserwacje badawcze zdaniem badanych studentów istotną rolę  
w nurkowaniu odgrywa bezpieczne działanie pod wodą oraz spokój i opanowanie 
podczas nurkowania. Kolejną kwestią poruszaną przez ankietowanych był sfera fizjologii 
nurkowania, dotycząca umiejętności oddychania pod wodą. Ponadto studenci z kierunku 
TiR oraz Fizjoterapii podkreślali korzystanie z sprawnego technicznie, sprawdzonego 
sprzętu nurkowego. Umiejętność, poprawność techniki pływania stanowiła nieznaczny 
odsetek wypowiedzi [Tab. 16., Rys. 16]. 

Tabela 16.  
 

Opinie na temat predyspozycji i bezpieczeństwa nurkowania. 
 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 

1 Brak lęku przed głębią 13 40,6 - - - - - - 
2 Umiejętność pływania 3 9,4 - - - - - - 
3 Dobry sprzęt do nurkowania 5 15,6 - - 5 15,6 - - 
4 Bezpieczeństwo 9 28,1 8 26,7 11 34,4 12 35,3 
5 Oddychanie 2 6,3 2 6,7 10 31,3 8 23,5 
6 Spokój, opanowanie - - 15 50,0 - - 11 32,4 
7 Właściwe przygotowanie - - - - 4 12,5 - - 
8 Inne - - - - 2 6,3 3 8,8 
9 Brak odpowiedzi - - 5 16,7 - - - - 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K – Kosmetologia 
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Fig. 15. Respondents’ opinions on diving equipment. 
 

16. The most important thing in diving is … 
As indicated by the research results, according to the surveyed students an 

important element in diving was the ability to remain calm and cautious while under 
water. Another issue mentioned by the respondents concerned diving physiology related 
to being able to breathe under water. Moreover, T&R and Physiotherapy students 
emphasised the need of using technically functional diving equipment. The ability to 
swim or use proper swimming techniques was suggested by only few respondents [Tab. 
16., Fig. 16]. 

Table 16. 
 

Opinions on personal predispositions to take up diving and diving safety. 
 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 no fear of depths 13 40.6 - - - - - - 
2 ability to swim 3 9.4 - - - - - - 
3 good diving equipment 5 15.6 - - 5 15.6 - - 
4 safety 9 28.1 8 26.7 11 34.4 12 35.3 
5 breathing 2 6.3 2 6.7 10 31.3 8 23.5 
6 being calm - - 15 50.0 - - 11 32.4 
7 proper training - - - - 4 12.5 - - 
8 other - - - - 2 6.3 3 8.8 
9 no answer - - 5 16.7 - - - - 

* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy 
 C - Cosmetology 
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Rys. 16. Priorytety wpływające na podjęcie decyzji o nurkowaniu w opinii studentów AWF. 
 
17. Aby rozpocząć nurkowanie … 

W celu pełnego, świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w nurkowaniu należy 
zdaniem większości respondentów odbyć szkolenie profesjonalne, specjalistyczne 
szkolenie z tego zakresu. Jednakże wśród analizowanych wypowiedzi wyłoniono grupę 
osób twierdzących, że aby ponurkować rekreacyjnie wystarczą chęci oraz odpowiednie 
pożyczenie sprzętu nurkowego jak ma to miejsce podczas pobytu na zagranicznych 
wycieczkach. W innych kwestiach dosyć często pojawiały się stanowiska popierające 
umiejętność pływania jako warunku koniecznego do zajmowania się opisywanym 
sportem. Natomiast na aspekty zdrowotne i predyspozycje somatyczne uczestników 
zwracali uwagę jedynie respondenci z kierunku Fizjoterapii oraz studentki Kosmetologii 
[Tab. 17., Rys. 17.].   

Tabela 17.  
 

Warunki konieczne do spełnienia przed rozpoczęciem nurkowania. 
 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 Należy sprawdzić sprzęt 10 31,3 4 13,3 7 21,9 2 5,9 
2 Należy ukończyć kurs 13 40,6 15 50,0 12 37,5 22 64,7 
3 Należy potrafić pływać 9 28,1 9 30,0 5 15,6 5 14,7 
4 Przejść badania lekarskie - - - - 6 18,8 3 8,8 
5 Trzeba chcieć - - - - 2 6,3 - - 
6 Brak odpowiedzi - - - - - - 2 5,9 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K – Kosmetologia 
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Fig. 16. AWF students’ opinions on priority factors influencing the decision of taking up 
diving. 
 

17. Before diving it is necessary to… 
According to most respondents in order to fully, consciously and safely 

participate in diving it is necessary to complete professional, specialist training in this 
area. However, among those researched there was a number of students claiming that in 
order to take up diving as a recreational activity it is sufficient to be willing to try it and 
rent appropriate diving equipment, just as it is done during trips abroad. The other 
common opinions were those supporting the ability to swim as a necessary condition for 
taking up the sport in question. Health aspects and somatic predispositions were, on the 
other hand, pointed out only by the respondents from the faculties of Physiotherapy and 
Cosmetology [Tab. 17., Fig. 17.]. 

Table 17.  
 

Conditions necessary to fulfil before taking up diving. 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 check the equipment 10 31.3 4 13.3 7 21.9 2 5.9 
2 complete a course 13 40.6 15 50.0 12 37.5 22 64.7 
3 be able to swim 9 28.1 9 30.0 5 15.6 5 14.7 
4 undergo medical tests - - - - 6 18.8 3 8.8 
5 want to try it - - - - 2 6.3 - - 
6 no answer - - - - - - 2 5.9 

* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy 
 C - Cosmetology 
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Rys. 17. Działania charakterystyczne, które należy wykonać przed rozpoczęciem nurkowania. 
 

18. Po nurkowaniu … 
Z punktu widzenia organizacji wypraw nurkowych zagadnieniem istotnym 

wydają się być czynności związane z zakończeniem nurkowania. Wśród wypowiedzi 
dotyczących w/w zagadnienia dominowały opinie, że uczestnik powinien po nurkowaniu 
najpierw odpocząć. Inne stanowiska wskazywały, że płetwonurek po zakończeniu 
pobytu pod wodą powinien uzupełnić kalorie, zjeść posiłek. Zdecydowanie mniej osób 
podawało informację, że po zakończeniu podwodnej eksploracji należy po sobie 
sprzątnąć, złożyć i zabezpieczyć sprzęt nurkowy. Również odnotowano stanowiska 
respondentów uzasadniające, że po zakończeniu czynności trzeba sobie zapewnić dobre 
samopoczucie i wysuszyć ciało. [Tab. 18., Rys. 18. ].   

Tabela 18.  
 

Stanowisko respondentów na temat postępowania po zakończeniu nurkowania. 

Lp. 
Skojarzenie 

 
Kierunek* 

TiR WF F K 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 
1 należy odpocząć 15 46,9 6 20,0 10 31,3 21 61,8 
2 należy złożyć sprzęt, wyczyścić 2 6,3 - - 8 25,0 3 8,8 
3 ma się doskonałe samopoczucie 4 12,5 - - - - - - 
4 należy coś zjeść 11 34,4 5 16,7 8 25,0 5 14,7 
5 Niezapomniane wrażenia  - - 9 30,0 - - - - 
6 Wysuszyć się  2 4,0 6 8,0 - - - - 
7 Inne odpowiedzi - - 4 13,3 6 18,8 3 8,8 
8 Brak odpowiedzi - - 4 13,3 - - 2 5,9 

* TiR – Turystyka i Rekreacja  WF- Wychowanie Fizyczne  F – Fizjoterapia 
 K – Kosmetologia 
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Fig. 17. Activities that need to be performed before diving. 
 

18.  After diving you … 
In the context of organisation of diving trips an important issue seems to be 

connected with activities performed after a dive completion. The dominant opinions 
concerned with this matter were that a diver should first of all rest after completing  
a dive. Other statements were that a diver should supplement the missing calories and 
have a meal. A significantly smaller number of respondents suggested that after finishing 
an underwater exploration a diver should clean up, lay down and secure the diving 
equipment. Also, some of those surveyed suggested that after completing the diving 
activity it is necessary to ensure oneself some comfort and dry the body. [Tab. 18., Fig. 
18. ]. 

Table 18.  
 

Respondents’ opinions on proceeding after diving completion. 

No. 
Association 

 
Faculty* 

T&R PE Ph C 

[n=32] [%] [n=30] [%] [n=32] [%] [n=34] [%] 

1 need to rest 15 46.9 6 20.0 10 31.3 21 61.8 

2 
clean and secure 
equipment 

2 6.3 - - 8 25.0 3 8.8 

3 feel very good 4 12.5 - - - - - - 

4 
need to have something 
to eat 

11 34.4 5 16.7 8 25.0 5 14.7 

5 
have unforgettable 
impressions 

- - 9 30.0 - - - - 

6 dry yourself  2 4.0 6 8.0 - - - - 
7 other answers - - 4 13.3 6 18.8 3 8.8 
8 no answer - - 4 13.3 - - 2 5.9 

* T&R – Tourism and Recreation PE- Physical Education  Ph – Physiotherapy  C - 
Cosmetology 
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Rys. 18. Zalecenia, co do pierwszych czynności prowadzonych po zakończeniu nurkowania. 
 
WNIOSKI KOŃCOWE 
 
1. Z badań wynika, że ogólny stan wiedzy i świadomości studentów AWF 

niezajmujących się nurkowaniem rekreacyjnym jest znaczny. Część respondentów 
precyzyjnie wskazywała związek poruszanej w opisach działalności rekreacyjnej  
z zagadnieniami pozostawionymi w sferze sugestii i domysłów. Analizując poszczególne 
kierunki studiów można pokusić się o ogólne stwierdzenie kierunkowości  
i ukierunkowania myślenia dotyczącego interpretacji zjawisk, wynikającego ze specyfiki 
kierunków w AWF. Studenci z TiR częściej dostrzegali walory hedonistyczne, 
wypoczynkowe i poznawcze z punktu widzenia atrakcyjności dyscypliny, 
przedstawiciele WF częściej oceniali aspekty bezpieczeństwa i techniki pływania 
natomiast przedstawiciele kierunków medycznych wskazywali walory zdrowotne  
i zmiany fizjologiczne wynikające z pobytu pod wodą. Jednak wiele innych kwestii 
pozostało niedopowiedzianych lub było określonych marginalnie, bez uzasadnień lub 
błędnie jak np. nurkowanie z tlenem. Świadczy to o tym, że respondenci nie mają 
bezpośredniego kontaktów z profesjonalny sprzętem nurkowym, nie byli informowani  
z tego zakresu jak również nie uczestniczyli nawet w szkoleniach podstawowych. 
Ponadto poziom świadomości na temat bezpieczeństwa i profilaktyki wypadków jest 
znaczny, aczkolwiek w wielu kwestiach niepełny, czasami laicki, z pewnością 
wymagający uzupełniania wiedzy jak również stosownej weryfikacji, na co zwracali 
uwagę sami respondenci, twierdząc, że zajęć z zakresu podstaw nurkowania jest w AWF 
zbyt mało.    

2. Wiodącymi czynnikami przyczyniającymi się do małej popularyzacji 
nurkowania rekreacyjnego w opisywanej uczelni sportowej jest brak treści 
programowych w postaci zajęć dydaktycznych.  

 



Polish Hyperbaric Research 
 

Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 
206 

Fig. 18. Recommendations concerned with the activities performed immediately after diving 
completion. 

 
CONCLUSIONS 
 
1. The research shows that the general knowledge and awareness of those AWF 

students who do not participate in recreational diving is rather significant. A part of the 
respondents accurately indicated a relationship between the recreational activity in 
question and the issues that were only suggested or implied. While analysing the 
opinions of students from particular faculties we may conclude that there were certain 
tendencies in the way of thinking characteristic of the chosen specialties at AWF. While 
the T&R students seemed to notice hedonistic, recreational and cognitive values of the 
discussed discipline, the representatives of PE rather pointed to the aspects related to 
safety and swimming techniques, and the representatives of medical faculties indicated 
health issues and physiological changes related to staying under water. Moreover, the 
level of awareness concerned with aspects of safety and accident prevention is rather 
high, however, still incomplete with regard to many issues, and certainly required 
additional knowledge and verification. Many other issues remained incomplete or were 
indicated only marginally, without providing any justification; or came with erroneous 
answers like the suggestion that the activity of diving is carried out with the use of 
oxygen. This proves that the respondents do not have direct contact with professional 
diving equipment, have not been informed on this topic, and have not even participated 
in basic training – a fact which was implied by the respondents’ claims that there are 
too few courses on the basics of diving at the Academy. 

2. The leading factor responsible for such little popularity of recreational diving 
at the researched sports academy was a lack of curricular content, or educational classes, 
concerned with this area.  
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Biorąc pod uwagę znaczne zainteresowanie młodzieży opisywaną formą 
aktywności może mieć to związek z względami praktycznymi i ekonomią. Z jednej strony 
w środowisku geograficznym, w jakim jest zlokalizowana uczelnia brakuje odpowiednich 
zbiorników wodnych nadających się do nurkowań a pobliskie żwirownie są miejscami 
płytkimi, chłodnymi, trudno dostępnymi, o niskiej przejrzystości, przez co nie sprzyjają 
promowaniu atrakcyjnych szkoleń. Kolejną kwestią mogą być czynniki ekonomiczne  
i finansowe zarówno uczelni jak i społeczności akademickiej. Na powyższe utrudnienia 
zwracają również uwagę respondenci mówiąc o wysokich kosztach dostępności  
i eksploatacji sprzętu nurkowego. Brak czynników stymulujących do szkolenia w postaci  
np. przedmiotów teoretycznych i praktycznych z nurkowania rekreacyjnego może 
stanowić kolejny czynnik wpływający na mniejsze zainteresowanie znurkowaniami 
rekreacyjnymi, tym bardziej, że część studentów w chwili podjęcia nauki w AWF jak 
również w trakcie edukacji uczestniczy w szkoleniach z płetwonurkowania poza 
uczelnią.  

3. Za niepokojącą należy uznać sytuację pozyskiwania informacji studentów 
jedynie przy pomocy Internetu bez weryfikacji zdobytych treści. Sytuacja taka ma coraz 
częściej miejsce w środowisku studenckim i wiąże się to bezpośrednią dostępnością do 
informacji obarczonych nieścisłościami. Brak przedmiotów kierunkowych w AWF 
dotyczących bezpiecznego nurkowania z jednej strony jest podłożem poszukiwania 
szkoleń poza strukturami uczelni sportowej, z drugiej natomiast może się wiązać  
z niewiedzą i brakiem profesjonalizmu, co prowadzi [jak już wielokrotnie wskazała 
praktyka] do wypadków nurkowych „nieprzygotowanych amatorów nurkowania 
rekreacyjnego”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Polish Hyperbaric Research 
 

Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 
208 

When considering the significant interest of the youth in the described activity, 
we may conclude that their reluctance is related to practical and economic aspects. On 
the one hand, the geographical location of the Academy lacks water reservoirs suitable 
for diving, and the nearby gravel pits are quite shallow, cool, inaccessible and 
characterised by poor water visibility, which is not favourable for promoting attractive 
training. Another issue is the economic and financial aspect concerning both the 
Academy and the academic community, which was pointed out by the respondents by 
referring to the high costs of diving equipment (its availability and exploitation). Lack of 
stimuli encouraging taking up training in this area, such as the lack of theoretical and 
practical classes on recreational diving, may constitute another factor having an effect 
on interest levels, especially as part of the students had already taken up diving courses 
organised outside the Academy before they became students there or while attending it. 

3. A situation that may be considered worrying is that the students obtain 
information only with the use of the Internet, without verifying the accessed content. 
This is more and more common in the academic environment, with the result being that 
the students share incomplete information. The lack of faculty classes at AWF 
concerned with safe diving leads, on the one hand, to students seeking trainings outside 
the Academy, while on the other, it may be related to ignorance and lack of 
professionalism resulting in diving accidents [as was proved on many occasions] of 
“unprepared amateurs of recreational diving”. 
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                Mоящая работа была посвящена попытке оценить интерес студентов  

к современному рекреационному дайвингу. Наблюдение в исследовании проводились 

с использованием так называемых „Тестов незавершенных предложений". Анализе 

подвергались студенты Академии Физического Воспитания им.Юзефа Пилсудского, 

факультет  Физического воспитания и Спорта в Белой Подляске. В исследовании, 

проведенном весной 2011 года приняли добровольное участие128 студентов 

факультетов: Физического воспитания, Туризма и Отдыха, Косметологии, 

Физиотерапии. Задачей респондентов было  закончить 18 предложений 

сосредоточенных на привлекательности этого вида спорта, выявить факторы, 

которые стимулируют и ограничивают интерес к рекреационному дайвингу.                  

Выводы исследования свидетельствуют о значительной информированности 

студентов Академии физического воспитания не участвующих в дайвинге, хотя 

многие важные вопросы безопасности в Проведенней анализе не рассматривались.     

Ведущими факторами, ограничивающими интерес рекреационного дайвинга  

в водной среде является отсутствие содержания дисциплины с подводным 

плаванием в преподаванию в Академии Физического Воспитания,значительные 

расходы на снаряжение для подводного плавания и отсутствие водных резервуаров 

в районе исследований,способствующих дайвингу. Значительная часть 

респондентов получили информацию о дайвинге через Интернет. Отсутствие 

существенных предметов в Академии Физического Воспитания для дайвинга, 

может быть основанием поиска подготовки подводным плыванием за пределами 

структуры Академии, а также связано с отсутствием активности в этой 

области. Это может быть основой несчастных случаев подводного плавания среди 

«неподготовленных любителей рекреационного дайвинга". 
 

Ключевые слова: рекреационный дайвинг, беспокойство о безопасности дайвинга, 

интерес к дайвингу.  
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Celem pracy była histologiczna ocena nerek szczura poddanego działaniu 

egzogennego tlenku azotu. 

Szczury użyte w niniejszej pracy zostały podzielone na 2 równe grupy. Zwierzęta  

z grupy doświadczalnej otrzymywały L-argininę - 40mg/kg masy ciała per os, co drugi 

dzień przez 2 tygodnie i zostały dekapitowane po 3 tygodniach doświadczenia. Szczury  

z grupy kontrolnej dostawały 2ml wody destylowanej per os co drugi dzień i zostały 

dekapitowane po 3 tygodniach doświadczenia. 

Z wycinków nerek pobranych do analizy robiono preparaty, które barwiono 

Hematoksyliną i Eozyną. Preparaty oglądano pod mikroskopem świetlnym i opisano. 

Obliczono również indeks apopotozy, a wyniki badań poddano ocenie statystycznej  

Badania wykazały, że L-arginina jako prekursor egzogennego tlenku azotu podana 

samicom szczura w dawce uważanej za bezpieczną dla matki i płodu, wywołuje nasiloną 

apoptozę komórek nabłonka nerek, obserwowaną pod mikroskopem świetlnym  

i potwierdzoną istotnym statystycznie wzrostem indeksu apoptozy. 

 
Słowa kluczowe: tlenek azotu, nerki, szczur, mikroskop świetlny. 
 
 

HISTOLOGICAL EVALUATHISTOLOGICAL EVALUATHISTOLOGICAL EVALUATHISTOLOGICAL EVALUATIONIONIONION    OF INOF INOF INOF INFLUENCE OF NITRIC OXFLUENCE OF NITRIC OXFLUENCE OF NITRIC OXFLUENCE OF NITRIC OXIDE ON RATIDE ON RATIDE ON RATIDE ON RAT’’’’S S S S 

KIDNEYSKIDNEYSKIDNEYSKIDNEYS        
 
 

The aim of the study was to prepare histological evaluation of rat’s kidneys exposed 

to exogenous nitric oxide. 

Rats used in the research were divided into 2 even groups. The animals in the 

experimental group received L-Arginine - 40mg/kg of the body weight, per os, every other 
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day for 2 weeks and were decapitated after 3 weeks of the experiment. The rats in the 

control groups received 2ml of distilled water, per os, every other day and were decapitated 

after 3 weeks following the experiment commencement. 

The preparations for analysis were made on the basis of kidney segments stained 

with haematoxylin and eosin. They were then studied with an optic microscope and 

characterised. Also, an apoptosis index was calculated and the research results were 

subjected to statistical evaluation. 

The study results showed that L-arginine served to rat females as a precursor to 

exogenous nitric oxide, in a dosage thought to be safe for the mother and foetus, induced 

intensified apoptosis of the renal epithelial cells, as it was observed with the use of an optic 

microscope and confirmed by a statistically significant increase in the apoptosis index 

value. 

 

Key words: nitric oxide, kidneys, rat, optic microscope. 
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ÊÐÛÑÊÐÛÑÊÐÛÑÊÐÛÑ    

 

 

 Целем данного исследования была гистологическая оценка почек крыс 

получавших  экзогенный оксид азота.                                                                   
Крысы, используемые в этом эксперименте, были разделены на две равные 

группы. Животные из экспериментальной группы получали L-аргинин - 40mg/kg 

массы тела перорально через  день в течение 2 недель и были обезглавлены после 3 

недель эксперимента. Крысы из контрольной группы получали 2 мл 

дистиллированной воды перорально через  день в течение 2 недель и были 

обезглавлены после 3 недель эксперимента. 

Из образца почечной ткани взятой для анализa были изготовлены 

препараты, которые окрашивали гематоксилином и эозином.  Препараты 

рассматривались под световым микроскопом и были описаны. Был также 

рассчитан индекс реализации апоптоза  и результаты были подвергнуты 

статистическому анализу. 

Исследования показали, что L-аргинин в качестве прекурсора оксида азота 

при экзогенным введении самкам крыс в безопасней дозе для матери и плода 

вызывает  тяжелый апоптоз в эпителиальных клетках почек, наблюдаемый под 

световым микроскопом и подтверждено статистически существенным ростом 

индекса апоптоза. 

 

Ключевые слова: оксид азота, почки, крысa, световой микроскоп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr 1 (38) 2012 rok 
 

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 
213 

WSTĘP 
 

L-arginina, kwas 2-amino 5-guanidynopentanowy,  została wyekstrahowana  
z nasion łubinu w XIX wieku. [12]. W 1910 r. opisano jej strukturę chemiczną. W latach 
pięćdziesiątych XX wieku zauważono, że arginina jest aminokwasem endogennym  
(non- Essentials) i wytwarzana jest w każdym zdrowym organizmie w wystarczającej 
ilości. U osób chorych i dzieci, jej produkcja spada i pojawia się konieczność 
suplementacji z podawanymi pokarmami. Arginina występuje szczególnie w nabiale, 
wołowinie, wieprzowinie, drobiu , rybach, orzechach, zbożach, soi i słoneczniku [8]. 

L-arginina stosowana jest jako lek w wielu schorzeniach związanych  
z niedoborem tlenku azotu. Należą do nich: nadciśnienie tętnicze samoistne, indukowane 
ciążą, płucne, miażdżyca tętnic kończyn dolnych, choroba Raynauda, 
hipercholesterolemia, stabilna choroba niedokrwienna serca, niewydolność krążenia, 
jaskra, cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek,  

Tlenek azotu, który powstaje w śródbłonku naczyń łożyskowych reguluje 
przepływ krwi przez łożysko. Jedną z hipotez rozwoju nadciśnienia indukowanego ciążą 
jest pojawiające się zaburzenie w układzie L-arginina-NO. Niedobór NO prowadzi do 
pojawienia się nieprawidłowość łożyska, co uważa się za przyczynę stanu 
przedrzucawkowego [7].  

Jednym z zagadnień nadal do końca niewyjaśnionych jest wpływ leków 
podawanych w trakcie ciąży fizjologicznej i w tak zwanym „zatruciu ciążowym”, czyli 
gestozie na narządy matki. Nie mogą one być toksyczne ani dla rozwijającego się płodu 
ani dla matki. Jednym z leków bezpiecznie stosowanym podczas ciąży, zapobiegającym 
rozwojowi nadciśnienia jest donor egzogennego tlenku azotu – L-arginina. Podawana na 
oddziałach patologii ciąży nie wywołuje laboratoryjnie i klinicznie uchwytnych skutków 
ubocznych niebezpiecznych dla matki i płodu. Czy jednak na poziomie komórkowym, 
gdzie zaczyna się większość patologii układowych nie powoduje L-arginina 
odwracalnych lub/i nieodwracalnych zmian, wpływających na sprawność narządów 
podczas ciąży lub w przyszłości? 

Celem obecnej pracy była analiza histologicznych obrazów nerek samic szczura, 
poddanych działaniu L-argininy w dawce zbliżonej do stosowanej w położnictwie. 
Wycinki narządów barwione standardową przeglądową metodą z użyciem 
zasadochłonnej Hematoksyliny i kwasochłonnej Eozyny oglądano pod mikroskopem 
świetlnym i opisano porównując do obrazów z grupy kontrolnej. 

 
MATERIAŁ I METODY 

 
W pracy użyto samice szczurów białych szczepu Wistar, o początkowej masie ciała 

200-250g, w wieku od 3,5 do 4 miesięcy.  
Samice dobrano losowo zgodnie z zasadą jednoczasowości grup kontrolnych  

i badanych.  
Zwierzęta podzielono na 2 równoliczne grupy – po 8 samic w każdej.  

I grupa – samice, którym podawano per os 40 mg/ kg m.c. L-argininy co drugi dzień, 
przez 2 tygodnie i dekapitowano po 3 tygodniach trwania doświadczenia.  
II grupa – kontrolna, samice, którym podawano per os ok. 2 ml wody destylowanej co 
drugi dzień, przez 2 tygodnie i dekapitowano po 3 tygodniach trwania doświadczenia.  

Pobrane do badań histopatologicznych wycinki lewej nerki szczurów utrwalono 
w 10% formalinie zbuforowanej do pH 7,4 (buforem fosforanowym) i po odwodnieniu 
we wzrastających stężeniach etanolu (40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 99,9%) 
prześwietlano w ksylenie i zatapiano w parafinie. 
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INTRODUCTION 
 
L-arginine, a 2-amino 5-guadininopentanoic acid, was first isolated from lupine 

seeds in the 19th c. [12]. Its chemical structure was identified in 1910. In the 1950s it was 
concluded that arginine is an endogenous amino acid (non-essentials), produced in every 
healthy organism in sufficient quantities. Its production in ill persons and children is 
lower and requires supplementation through the diet. The main sources of arginine 
include dairy products, beef, pork, poultry, fish, nuts, different kinds of corn, soy and 
sunflower seeds [8]. L-arginine is used as medicine in treating conditions related to nitric 
oxide deficiency, such as: pregnancy induced hypertension, pulmonary hypertension, 
atheromatosis of the lower extremities, Raynaud’s disease, hypercholesterolemia, stable 
ischaemic heart disease, circulatory failure, glaucoma, and chronic renal failure.  

Nitric oxide, produced in endothelial vessels of the placenta, regulates blood flow 
through the placenta. One of the hypotheses concerned with pregnancy induced 
hypertension relates to a dysfunction in the structure L-arginine-NO. NO deficiency leads 
to the occurrence of certain irregularities in the placenta, which is believed to be the 
cause of preeclampsia [7]. 

One of the unresolved issues concerns the impact of the medication taken during 
physiological pregnancy and the so-called ‘pregnancy poisoning’, i.e. gestosis, on the 
mother’s internal organs. Those medicines cannot be toxic to the developing foetus or 
the mother. One of the medicines safely administered to pregnant women to prevent 
hypertension advancement is L-arginine – donor of exogenous nitric oxide. It was 
observed that L-arginine administered at pregnancy pathology wards does not cause any 
side effects detectable in the lab and clinical tests that would be dangerous to the mother 
and the foetus. However, the question is whether on the cellular level, where most of the 
systemic pathologies begin, L-arginine induces any reversible or/and irreversible 
changes affecting organ efficiency during the pregnancy or in the future life? 

The objective of the current study was to analyse histological images of female 
rat kidneys under subjected to the influence of L-arginine in the dosage similar to that 
applied in obstetrics. Organ segments stained with the application of the standard review 
method involving the use of basophilic haematoxylin and acidophilic eosin were 
analysed with an optic microscope and characterised by comparing them to the images 
received from the control group. 
 

MATERIAL AND METHODS 
 

The research was conducted on the strain of white female Wistar rats with initial 
body mass of 200-250g, aged from 3.5 to 4 months. 

The females were selected randomly in accordance with the simultaneity 
principle of experimental and control groups. 

The animals were divided into 2 even groups – 8 females each. In the 1st group – 
the females were administered L-arginine in the dose of 40 mg/ kg, per os, every other 
day for two weeks, and were decapitated after 3 weeks of the experiment. In the 2nd 
group – the control group, the females were administered 2ml of distilled water, per os, 
every other day for two weeks, and were decapitated after 3 weeks of the experiment. 

The specimens collected for histological examination from the rats’ left kidneys 
were fixed in 10% formalin buffered to pH 7.4 (phosphatic buffer), then dehydrated in  
a graded ethanol (40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 99.9%), subjected to xylene and 
embedded in paraffin. 
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Bloczki parafinowe krojono przy użyciu mikrotomu na skrawki o grubości 5 μm, 
które następnie umieszczano na szkiełku podstawowym i po odparafinowaniu barwiono 
Hematoksyliną i Eozyną.  

Zabarwione preparaty oglądano pod mikroskopem świetlnym. Opisywano 
komórki nabłonka kanalików nerkowych krętych I i II rzędowych w nerce. Zwrócono 
szczególną uwagę na cechy apoptozy widoczne na preparatach. Dokumentacji 
fotograficznej dokonano przy użyciu aparatu fotograficznego do zdjęć mikroskopowych 
– Jenaval Contrast Carl Zeiss. Wyniki badań przedstawiono w formie opisowej. 

Do określenia ilościowego stopnia nasilenia apoptozy w preparatach 
pochodzących z badanych narządów (nerki) posłużono się indeksem apoptozy  
(AI, Apoptotic Index). Badano po 3 preparaty pochodzące od każdego osobnika. Ciemno 
wybarwione hematoksyliną jądra komórkowe o zmniejszonym obwodzie i średnicy, 
uznano za jądra piknotyczne, będące jednym z wykładników zachodzącej w komórce 
apoptozy. Na preparatach barwionych Hematoksyliną i Eozyną powiększonych  
ok. 1000x (pow. liniowe: 985x, pow. kwadratowe: ok. 1mln x) liczono ilość 
piknotycznych jąder w 100 obserwowanych komórkach w preparatach nerki w badanej 
doświadczalnej grupie i porównywano z odpowiadającą jej grupa kontrolna. Wyniki 
przedstawiono w %. Podczas liczenia posługiwano się mikroskopem projekcyjnym  
(MP3 Nr 1185, PZO Poland). Brano pod uwagę jedynie komórki nabłonka kanalików  
w nerce. Wyniki badań poddano analizie statystycznej. 
 

WYNIKI BADAŃ 
 

W grupie kontrolnej obraz mikroskopowy nerek był zbliżony do opisów 
podręcznikowych  

Kanaliki nerkowe charakteryzowały się wyraźnie widocznym, pustym światłem, 
bez patologicznych złogów (Rys. 1). 

Kanaliki kręte I rzędowe, proksymalne (kanaliki główne) ułożone były w miarę 
regularnie. Ścianę ich budował nabłonek jednowarstwowy sześcienny zbudowany  
z komórek,  których ściany nie były wyraźne. Cytoplazma komórek w barwieniu H+E 
była różowa, kwasochłonna (Rys.1). Jądra komórek w liczbie 4-5 na przekroju 
wybarwione Hematoksyliną na fioletowo były okrągłe, ułożone regularnie po środku 
komórek.  

Światło kanalików było gwiazdkowate, przysłonięte rąbkiem szczoteczkowym. 
Kanaliki kręte II rzędu, dystalne (wstawki) posiadały regularne, okrągłe lub 

owalne światło. Kanaliki wyścielał nabłonek jednowarstwowy sześcienny. Komórki 
nabłonka, na przekroju 5-6, miały słabo zaznaczone granice.  

Ogniskowo w komórkach kanalików nerkowych grup kontrolnych były widoczne 
ciemniejsze jądra o nieco zmniejszonym obwodzie, mogące odpowiadać jądrom 
pyknotycznym, charakterystycznym dla komórek apoptotycznych. Również w świetle 
niektórych kanalików można było zauważyć nagie jądro. Zjawiska te były jednak 
incydentalne, zauważalne tylko u niektórych osobników, a w obliczeniach statystycznych 
mieściły się w granicach błędu obliczeń.  
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The paraffin blocks were cut with the use of the 5 μm microtome and placed on 
microscope slides; after deparaffinization, they were stained with haematoxylin and 
eosin.  

The stained preparations were examined with an optic microscope, with the 
characterization of the epithelial cells of the 1st and 2nd convoluted tubules of the 
kidneys. Special attention was paid to the features suggesting apoptosis. The 
photographic documentation was prepared using the Jenaval Contrast Carl Zeiss for 
microscope images. The results were presented in a descriptive form. 

The quantitative evaluation of the level of intensification of apoptosis in the 
preparations from the examined organs (kidneys) was carried out by applying Apoptotic 
Index (AI). Each time, 3 preparations from each specimen were examined. The cell 
nuclei, dark-stained with the use of haematoxylin, and characterised by reduced 
circumferences and diameters were recognized as pyknotic nuclei, which is one of the 
signs of apoptosis occurring in a cell. The haematoxylin and eosin stained kidney 
preparations magnified ca. 1000 times (linear surfaces: x985, square surfaces: ca. 
x1million) were used in the calculation of the number of pyknotic nuclei in 100 observed 
cells of the specimen taken from the experimental group and compared with the 
corresponding number of cells in the specimen from the control group. The results were 
represented in percentage values. The calculations were conducted with the use of  
a projection microscope (MP3 No. 1185, PZO Poland). The analysed cells included only 
the epithelial cells of renal tubules. The results were subjected to statistical analysis. 
 

RESEARCH RESULTS 
 

The microscope image of kidneys from the control group was similar to the 
descriptions provided in medical textbooks. 

The kidney tubules were characterised by a clearly visible empty lumen, with no 
pathological deposits. (Fig. 1) 

The 1st convoluted proximal tubules (main tubules) were arranged in a regular 
way. Their walls were built of a one-layer epithelium of cuboidal cells, the walls of which 
were not clearly visible. The cell cytoplasm with H+E stain was pink, acidophilic.  
(Fig.1). The total count of 4-5 cell nuclei in the examined section, stained violet with 
haematoxylin, were round and regularly positioned in the focal positions of the cells.  

The lumen of the tubules was stellate, obscured with the brush border. 
The 2nd convoluted distal tubules were characterised by a regular, round or oval 

lumen. The tubules were lined with a one-layer epithelium of cuboidal cells. The 
boundaries of the epithelial cells (5-6 in the section) were faint. 
In the focal areas of the renal tubule cells from the control group there were visible 
darker nuclei with slightly reduced diameters, which could correspond to the pyknotic 
nuclei characteristic of apoptotic cells. Also, it was possible to observe naked nuclei in 
the lumen of some tubules. However, this phenomenon was incidental, noticeable only in 
some specimens, which situated them within the statistical error. 
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Rys. 1. Grupa kontrolna. Fragment nerki samicy szczura. Prawidłowe kanaliki nerkowe,  
o pustym świetle. Cytoplazma komórek nabłonka kanalików różowa, jądra okrągłe, w centrum 
komórek ułożone regularnie, fioletowe. Widocznych kilka pyknotycznych jąder. Na fotografii 
widać również kłębek nerkowy z nieco powiększoną przestrzenia moczowa. Barwienie H+E. 
Pow. 400x. 

Obraz kanalików nerkowych samic z grupy doświadczalnej nieznacznie różnił się 
od obrazu nerek samic z grupy kontrolnej. Zmiany w kanalikach nerkowych były 
ogniskowe i segmentalne. Dotyczyły one pojedynczych kanalików, a nawet komórek 
(Rys. 2 ).  Światło niektórych kanalików było poszerzone, innych zwężone, z obecnymi w 
nim nagimi pyknotycznymi jądrami. W cytoplazmie komórek kanalików nerkowych 
widoczne były ciemne o zmniejszonym obwodzie pyknotyczne jądra. Cytoplazma 
niektórych komórek była przejaśniała.  

 
 

 

Rys. 2. Grupa doświadczalna. Fragment nerki samicy szczura, której podano L-argininę. 
Widoczne grupy zniszczonych kanalików nerkowych oraz ciemno zabarwione pyknotyczne 
jądra o nieregularnym kształcie. Widoczne niewielkie przekrwienie. Barwienie H+E.  
Pow. 200x. 
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Fig. 1. Control group. The kidney segment from a female rat. Regular renal tubules with an 
empty lumen. Epithelial cells with pink cytoplasm, round nuclei positioned regularly in the focal 
area, violet. Visible several pyknotic nuclei. Also, a visible renal glomerus with slightly 
enlarged urinary space. Staining H+E. Magnification x 400. 
 

The image of the renal tubules from the experimental group was slightly different 
from the image of the kidneys harvested from the females in the control group. The 
changes in the tubules were focal and segmental. They concerned only single tubules or 
even single cells. (Fig. 2) Some tubules were characterised by a widened, while others by 
a narrowed lumen with present naked pyknotic nuclei. The cytoplasm of the tubular cells 
showed visible dark pyknotic nuclei of a reduced diameter. In some cells the cytoplasm 
was brightened. 
  

 

 

Fig.  2. Experimental group. The kidney segment from a female rat after the administration of 
L-arginine. Visible groups of destroyed renal tubules and dark-stained pyknotic nuclei of 
irregular shapes. Visible slight plethora. Staining H+E. Magnification x 200. 
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INDEKS APOTOZY 
 

Istotne statystycznie różnice zauważono miedzy grupami doświadczalną  
a kontrolą (p=0,00013)(TAB.NR1). W grupie doświadczalnej zauważono statystycznie 
istotny wzrost ilości komórek apoptotycznych w stosunku do kontroli. L-arginina 
wywołała apoptozę komórek nabłonka kanalików nerkowych. 
 

Tabela 1. 
 
Średnia ilość komórek apoptotycznych w nerkach samic szczura Test ONE WAY ANOVA. 
(p=istotność statystyczna). 
 

grupa 
 

Średnia ilość 
komórek 

apoptotycznych 
na 100 badanych 

Odchylenie 
standardowe 

ONE WAY 
ANOVA 

kontrolna 4,90 +/-2,28 
p=0,00013 

doświadczalna 9,60 +/-2,59 
 

DYSKUSJA 
 

Tlenek azotu (NO) znany jest jako regulator wielu procesów zachodzących  
w organizmie [6]. Posiada on zdolność wywoływania apoptozy poprzez wolne rodniki 
tlenowe i szok tlenowy w komórce. Poznano korzystne i niekorzystne działanie NO  
w wielu chorobach na drodze hamowania lub też pobudzania programowanej śmierci 
komórki [3, 5]. Efekt działania NO jest zależny od dawki leku i rodzaju tkanki [2]. 

Niedobór endogennego NO przyczynia się do powstawaniu wielu stanów 
patologicznych: nadciśnienia tętniczego w przebiegu zatrucia ciążowego, miażdżycy 
tętnic i hipercholesterolemii [9]. Natomiast nadmiar endogennego tlenku azotu 
przyczynia się do rozwoju chorób autoimmunologicznych, nowotworów, miażdżycy, 
zapaleń i progresji chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego. Jest więc to 
substancja o szerokim wachlarzu efektów działania, zarówno pozytywnych dla 
organizmu, jak też szkodliwych. Pozytywne efekty działania znalazły zastosowanie  
w podawaniu egzogennego tlenku azotu przy preeklampsji, chorobie wieńcowej, 
miażdżycy naczyń kończyn dolnych, a nawet niektórych nowotworach [1]. 

Nie jest do końca poznany wpływ NO na apoptozę . Wielu badaczy wykazało już 
działanie proapoptotyczne tlenku azotu, powodowane przez szok tlenowy przez niego 
wywołany [2]. Nadal jednak nie są poznane dokładne mechanizmy działania 
proapoptotycznego NO i jego korelacje z innymi substancjami aplikowanymi jako leki  
w wielu stanach chorobowych. 
Są też liczne doniesienia o działaniu antyapoptotycznym tlenku azotu, m.in. na 
hepatocyty poddane ekspozycji przeciwciał anty-FAS lub pozbawione czynników 
wzrostu[4, 11]. 

W niniejszym doświadczeniu dawka L- argininy była zbliżona do tej, którą stosuje 
się u kobiet ciężarnych, w przypadku leczenia gestozy. Dawka ta powinna być wiec 
bezpieczna dla matki i dla płodu (tzw. dawka wymiatająca wolne rodniki) [10]. 

Z przeprowadzonych w niniejszym doświadczeniu badań wynika jednak, iż  
L-arginina, jako dawca egzogennego tlenku azotu wyidukowała sygnał do apoptozy  
w prawidłowych komórkach kanalików nerkowych, badanych samic szczura. 
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APOPTOTIC INDEX

The research results revealed the existence of certain statistically relevant 
differences between the experimental and the control group (p=0.00013)(TAB.NR1). The 
experimental group was characterised by a statistically significant increase in the 
number of apoptotic cells as compared to the control group. The administration of 
L-arginine induced apoptosis of the epithelial cells of renal tubules. 

Table 1. 

The average number of apoptotic cells in female rat kidneys, ONE WAY ANOVA test 
(p=statistical relevance). 

Group 

The average 
number of 

apoptotic cells in 
100 researched 

cells 

Standard 
deviation 

ONE WAY 
ANOVA 

control 4.90 +/-2.28 
p=0.00013 

experimental 9.60 +/-2.59 

DISCUSSION

Nitric oxide (NO) is known as a regulator of many processes occurring in the 
body [6]. It is characterised by the capacity of inducing apoptosis through free radicals 
and an oxidation process in a cell. Moreover, nitric oxide is known for having both 
a favourable and an unfavourable impact on numerous diseases through inhibiting or 
accelerating the programmed cell death [3, 5]. The effect of applying NO depends on the 
medication dosage and tissue type [2]. 

The deficiency of endogenous NO results in an occurrence of numerous 
pathological conditions:  pregnancy induced hypertension, atheromatosis and 
hypercholesterolemia [9]. Its excess, on the other hand, leads to the development of 
autoimmune diseases, tumours, sclerosis, inflammations and progress of degenerative 
diseases of the nervous system. Thus, this is a substance with a vast array of effects, both 
positive and harmful for the organism. The positive effects have been obtained by 
administering exogenous nitric oxide in preeclampsia, coronary heart diseases, 
atheromatosis of the lower extremities, as well as in treating some tumours [1]. 

The impact of NO on apoptosis has not yet been completely explored. Numerous 
researchers have already demonstrated the pro-apoptotic activity of nitric oxide caused 
by the oxidation process induced by it [2]. Nevertheless, the precise mechanisms of NO’s 
pro—apoptotic activity and its correlations with other substances applied as medicines 
to treat diseases, have not yet been recognised. 

Also, as it was frequently reported, nitric oxide reveals a certain anti-apoptotic 
activity, for instance, on hepatocytes exposed to anti-FAS antibodies or deprived 
of growth factors [4, 11]. 

In the current experiment, the dose of L-arginine was approximated to that used 
in the case of pregnant women in gestosis treatment.  Therefore, it should be considered 
safe for the mother and the foetus (the so-called dose sweeping out the free radicals) 
[10]. 
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Indeks apoptozy wzrósł w komórkach nabłonka kanalików nerkowych istotnie 
statystycznie w stosunku do kontroli. Również ogniskowe zmiany oglądane w kanalikach 
nerkowych pod mikroskopem świetlnym i elektronowym świadczyły jakościowo 
i ilościowo o wzmożonej apoptozie.  

Tlenek azotu egzogenny stosowany jest dość powszechnie w lecznictwie. Jednak 
w świetle niniejszych badań należałoby wziąć pod rozwagę przede wszystkim dawkę 
podawanego prekursora NO i rozpatrzyć ewentualne niekorzystne działanie na 
potomstwo.  

Opisane zmiany w nerkach w niniejszej pracy dotyczą dorosłych samic szczura, 
poddanych działaniuL-argininy. Celowym byłaby ocena nerek ciężarnych samic szczura, 
którym podano L-argininę. Z pewnością będzie to obiektem zainteresowań następnych 
badań autorów. 
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Yet, the conducted experiment showed that L-arginine administered as a donor of 
exogenous nitric oxide induced a signal for apoptosis in regular cells of the renal tubules 
of the examined female rats. 

The increase in the apoptosis index in the epithelial cells of the renal tubules was 
statistically relevant in relation to the control group. Also, the focal changes observed in 
the renal tubules with the use of an optic and electron microscope revealed an 
intensified apoptosis both in the quantitative and qualitative evaluation. 

Exogenous nitric oxide is quite frequently applied in various medical treatments. 
However, in the light of the presented research, the factors that should be considered 
first of all before such treatment commencement include the dosage of an NO precursor 
and analysis of the possible negative impact on the offspring. 

The characterised changes occurring in kidneys, concerned adult rat females 
subjected to the influence of L-arginine. The presented study will certainly be of interest 
to successive research authors. 

Research financed from an academic grant KBN/NCN No. NN 404 109 739
Badania finansowane z grantu nr. KBN/NCN No. NN 404 109 739
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KOMUNIKAT NR 1 
Komitet Naukowy i Organizacyjny XIV Konferencji Naukowej PTMiTH oraz Zarząd 
Towarzystwa serdecznie zaprasza na coroczną konferencję PTMiTH, która odbędzie 
się w dniach 

17 – 18 listopada 2012 roku w WDW Sopot. 

Zgłoszenia referatów w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres 
nurdok@tlen.pl lub aolej@wp.pl podając tytuł, imię i nazwisko autora/rów 
i streszczenie (max. 350 słów).  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 30.10.2012 roku 

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie w WDW Sopot ul. Kiliń-
skiego 12, 81 – 772 Sopot (tel.: +58 551-06-85 lub +58 626 – 19 – 91). Opłata 
konferencyjna – 200 zł, dla członków PTMiTH oraz studentów – 150 zł. W ra-
mach opłaty konferencyjnej organizator zabezpiecza materiały konferencyjne, 
catering podczas przerw kawowych i obiad w pierwszy i drugi dzień konferen-
cji. Spotkania Towarzyskie dodatkowa opłata 100 zł za każde.  

Wpłaty na konto PTMiTH w BANK PEKAO S.A. Nr 17 1240 5354 1111 0000 
5371 3126 z dopiskiem „opłata konferencyjna za (imię i nazwisko uczestnika)” 
do dnia 30.10.2012 roku.  

XIV KONFERENCJA NAUKOWA 
Polskiego  

Towarzystwa Medycyny i Techniki 
Hiperbarycznej 

Sopot 2012 



 

IX SYMPOZJUM  
NAUKOWO – TECHNICZNE  

 

 

 
AMW Gdynia, WAT Warszawa 

21 – 23 Październik 2012 rok  
PUCK 

KOMUNIKAT Nr 1 
 
Wydział Mechaniczno – Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Wydział 
Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zapraszają na cykliczne  
 

SYMPOZJUM NAUKOWE 
NA TEMAT  

SILNIKI SPALINOWE W ZASTOSOWANIACH 
WOJSKOWYCH 

21 – 23.10. 2012 rok PUCK 
Ośrodek Szkoleniowo - Sportowy „Delfin”  

www.ossdelfin.pl 
 
Tematyka sympozjum:  
 kierunki rozwoju, konstrukcja i technologia produkcji układów napędowych, 
 wykorzystanie silników spalinowych w układach napędowych sprzętu wojskowego, 
 diagnostyka i badania układów napędowych, 
 zabezpieczenie logistyczne eksploatacji silników spalinowych, 
 problemy eksploatacji silników z uwzględnieniem ich niezawodności, trwałości, 

ekonomiczności i wymagań ekologicznych, 
 materiały i płyny eksploatacyjne, w tym problemy związane z zastosowaniem paliw 

uniwersalnych oraz odnawialnych źródeł energii w wojsku, 
 perspektywiczne źródła energii w sprzęcie wojskowym, w tym ogniwa paliwowe. 

 
Koszty udziału 900 PLN, obejmują: dwa noclegi, całodobowe wyżywienie, materiały konferencyjne 
oraz imprezy towarzyszące. Opłata dla osób towarzyszących 500 PLN. Do dnia 31.05.2012 prosimy  
o nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa i streszczenia artykułu. Opłacenia kosztów konferencyjnych do 
dnia 30.08.2012 roku na konto: Kredyt Bank S.A. O. Gdynia 95 1500 1881 1210 2003 3251 0000  
z dopiskiem „SILWOJ”2012 + imię i nazwisko uczestnika”. Istnieje możliwość publikacji materiałów 
w punktowanych czasopismach naukowych za dodatkową opłatą 45 PLN/strona (Journal of Polish 
CIMAC; Diagnostyka Maszyn, Zeszyty Naukowe AMW, Polish Hyperbaric Research). Do 
21.09.2012 zostaną wysłane szczegółowe informacje dla zgłaszających udział w Sympozjum.  

 
Zgłoszenia: 

e-mail: b.pojawa@amw.gdynia.pl 
tel.: +48 58 626-27-57, +48 58 626-28-51; fax.: +48 58 626-26-65 
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