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STATISTICS RELATED TO SEVERE DIVING INJURIES AMONG POLISH DIVERS IN THE 

PERIOD BETWEEN 2003-2014 

STATYSTYKA CIĘŻKICH URAZÓW NURKOWYCH WŚRÓD POLSKICH NURKÓW W LATACH 
2003 - 2014 

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÒßÆÅËÛÕ ÒÐÀÂÌ ÑÐÅÄÈ ÏÎËÜÑÊÈÕ ÂÎÄÎËÀÇÎÂ Â 2003-2014 ÃÎÄÀÕ 

Jarosław Krzyżak 

Polish Medical and Technical Hyperbaric Society, Gdynia, Poland 
Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Gdynia

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

A review of the data collected from the available literature indicates that diving accidents are most commonly related to an improper behaviour of the 
victims, or other divers involved in the incident, as a result of either their lack of experience, recklessness or ignorance. Apart from the statistical data of 
DAN USA and the British Sub-Aqua Club it is difficult to obtain data collected by diving organisations. An analysis of diving accidents is instructive and 
provides a lot to consider for divers. Moreover, it may teach them to anticipate mistakes or even to avoid them.  
Polish publications devoted to an analysis of diving accidents are scarce. The analysis presented below was based on a controversial source, a social-
networking website of Polish divers – the "Nuras" Forum.   
The website www.forum-nuras.com provides a tag marked as "Diving accidents" where the forum participants initiated 225 topics related to diving accidents 
that took place in the period between 2003-2014. From the above list 99 topics (44%) were selected, which were concerned only with Polish divers and 
encompassed only severe diving accidents resulting in the occurrence of decompression sickness, pulmonary barotrauma or in the divers' death. The 
analysis was concerned with estimating the number of recorded accidents in particular years and presenting the end result. Moreover, it provided 
a classification of places of accident occurrence: diving in lakes and seas, accidents in Poland and outside the country. Also, the work considered the 
potential causes leading to the unfavourable course of the fateful dives. 
The 99 diving accidents reported in the forum affected 113 people. Six of the cases among them (5.3%) involved pulmonary barotrauma, 28 (24.7%) 
decompression sickness and as many as 79 (70.0%) - the divers' deaths. 
Key words: Diving accidents, diving injuries, decompression sickness, pulmonary barotrauma, fatalities among divers. 

Przegląd danych z literatury pokazuje, że wypadki nurkowe najczęściej spowodowane są przez niewłaściwe zachowanie ofiar lub innych nurków w powodu 
braku doświadczenia, bezmyślności lub ignorancji. Poza statystykami DAN USA i British Sub-Aqua Club trudno jest dotrzeć do innych statystyk 
prowadzonych przez organizacje nurkowe. Analiza wypadków nurkowych dla każdego nurka jest pouczająca i daje dużo do myślenia. Rozważnym pozwala 
przewidywać błędy lub ich unikać.  
W polskiej literaturze niewiele jest publikacji poświęconych analizie wypadków rodzimych nurków. Poniżej przedstawiono analizę wypadków nurkowych 
w oparciu o kontrowersyjne źródło, społecznościową stronę internetową polskich nurków „Forum Nuras”.   
Na www.forum-nuras.com w zakładce „Wypadki nurkowe” w latach 2003-2014 przez uczestników forum zostało zgłoszonych 225 tematów dotyczących 
wypadków nurkowych. Z powyższej liczby wybrano 99 tematów (44%) dotyczących tylko polskich nurków i zgłoszeń tylko poważnych wypadków 
nurkowych, na skutek których doszło do zachorowania na chorobę dekompresyjną, urazu ciśnieniowego płuc lub śmierci nurka. Przeanalizowano liczbę 
zarejestrowanych wypadków w poszczególnych latach i ich wynik końcowy. Zestawiono miejsca zaistniałych wypadków: nurkowanie w jeziorach i morzach, 
wypadki w Polsce i poza naszym krajem. Zwrócono uwagę na możliwe przyczyny, które doprowadziły do niepomyślnego przebiegu i zakończenia 
nurkowania. 
W opisanych na forum 99 wypadkach nurkowych niekorzystne następstwa nurkowania dotyczyły 113 osób. Wśród nich było 6 (5,3%) przypadków urazu 
ciśnieniowego płuc, 28 (24,7%) przypadków choroby dekompresyjnej i aż 79 (70,0%) przypadków zgonu nurka. 
Słowa kluczowe: Wypadki nurkowe, urazy nurkowe, choroba dekompresyjna, uraz ciśnieniowy płuc, zgony nurków. 

The summary in Russian on end of the publication. 
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WSTĘP 

Obecnie nurkowanie rekreacyjne jest zjawiskiem 
niemal masowym, szczególnie w aspekcie rozwoju 
turystyki do miejsc z ciekawymi akwenami do nurkowania, 
szkół nurkowych i łatwego dostępu do sprzętu. To, co 
jeszcze przed kilkunastu laty było elitarnym sportem, 
obecnie jest działalnością uprawianą przez ludzi we 
wszystkich grupach wiekowych, ze stale wzrastającą liczbą 
kobiet.  

Wzrost liczby nurkujących doprowadził do 
zwiększenia liczby wypadków i zachorowań związanych  
z nurkowaniem.  

W badaniach zrealizowanych przez DAN USA  
i DAN Europe wśród wielu różnych urazów podczas 
nurkowania tylko u 0,9% wystąpiły problemy zależne od 
dekompresji. DAN Europe w 1993 r. określił to ryzyko na 
1/10000 nurkowań [1].  

Według danych z programu PDE na koniec 2003 r. 
wśród nurków amatorów zanotowano 1 przypadek 
choroby dekompresyjnej na 2439 nurkowań co daje ryzyko 
zachorowania 4/10000 nurkowań, znacznie większe niż 
oszacowane przez DAN Europe w 1993 r. [2]. Podobny 
wskaźnik oszacowano w 2006 r. [3]. W 2010 r. ryzyko to 
zostało oszacowane już na 3 przypadki na 10000 nurkowań 
[4].    

Choroba dekompresyjna jest głównym  
i najpoważniejszym ryzykiem związanym z nurkowaniem, 
ale stosunkowo rzadko występuje wśród osób nurkujących 
rekreacyjnie. Według dostępnych statystyk liczba 
przypadków tej choroby wśród nurków amatorów przez 
ostatnie 10 lat utrzymuje się na stałym poziomie, pomimo 
znacznego wzrostu liczby osób uprawiających nurkowanie. 
Opierając się na dostępnych danych, można sądzić, że 
bezpieczeństwo podczas nurkowań rekreacyjnych znacznie 
wzrosło. Wpływ na to ma również wzrost jakości 
wyszkolenia nurkowego oraz dobra informacja i analizy 
wypadków nurkowych.  

Ogólna liczba urazów związanych z nurkowaniem 
jest niższa niż w innych sportach. Wśród nich aż około 98% 
to urazy spowodowane przez barotraumę uszu i zatok lub 
różne czynniki środowiskowe związane z nurkowaniem. 
Statystyki nurkowe DAN podają, że na 100 000 nurków  
w ciągu roku ginie podczas nurkowania 15-18 osób 
nurkujących amatorsko i mniej niż 4 osoby nurkujące 
zawodowo [1, 2, 3, 4]. Wynika z tego, że nurkowanie jest 
50-krotnie bardziej niebezpieczne niż kierowanie 
samochodem.  

Przegląd danych dostępnych z literatury pokazuje, 
że wypadki nurkowe najczęściej spowodowane są przez 
niewłaściwe zachowanie ofiar lub innych nurków  
w powodu braku doświadczenia, bezmyślności lub 
ignorancji [1-4, 5, 6]. Trudno jest dotrzeć do statystyk 
prowadzonych przez CMAS, IDA, PADI czy SSI gdyż 
prawdopodobnie w ogóle nie są robione.  

Nawet DAN USA zawiesił publikowanie swoich 
corocznych raportów. Ostatni ukazał się w 2009 r.  
i dotyczył danych za rok 2007. Poza bieżącymi 
doniesieniami o wypadkach nurkowych na różnych 
stronach internetowych dostępne są też statystyki 
prowadzone przez British Sub-Aqua Club, który rejestruje 
około 400 wypadków rocznie [7].  

Dobre opanowanie techniki nurkowania  
i niezbędnej wiedzy teoretycznej ma duży wpływ na ilość 
wypadków nurkowych oraz zachorowań podczas 
nurkowania. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na  

INTRODUCTION 

At present, recreational diving is almost a mass 
phenomenon, particularly in the context of the 
development of tourism in places with interesting bodies of 
water, diving schools and easy access to diving equipment. 
What over ten years ago was considered an elite sporting 
activity today may be taken up by people of all age groups, 
with a constantly increasing number of women divers. The 
growth in the number of divers has led to an increase in the 
number of diving-related accidents and health conditions.  

In the studies implemented by DAN USA and DAN 
Europe, among numerous different injuries suffered during 
diving, only 0.9% involved problems related to 
decompression. In 1993 DAN Europe estimated this risk as 
occurring in 1/10,000 dives [1].  

According to the data from the PDE programme, at 
the end of 2003 only one case of decompression sickness 
was reported among amateur divers per 2439 dives, which 
results in the risk of its occurrence of 4/10,000 dives, i.e. 
much higher than that estimated by DAN Europe in 1993 
[2]. A similar indicator was estimated in 2006 [3]. In 2010 
the same risk already concerned 3 such cases per 10,000 
dives [4].    

Decompression sickness constitutes the main and 
the most serious risk related to diving; however, it is 
relatively rare among recreational divers. In concord with 
the available statistics, the number of cases of this 
condition in amateur divers in the period of the last 10 
years has been maintained at a constant level despite the 
considerable increase in the number of people taking up 
this sport discipline.  

On the basis of the available data it is possible to 
assume that the level of safety of recreational dives has 
significantly increased. This is further influenced by an 
increase in the quality of diving training as well as good 
information and analysis regarding diving accidents.  

The general number of injuries connected with 
diving is lower as compared with other sports. Among them 
as many as 98% are injuries caused by ear and sinus 
barotrauma or various environmental factors connected 
with diving. The diving statistics of DAN show that each 
year 15-18 amateur divers and less than 4 professional 
divers out of 100,000 lose their lives [1, 2, 3, 4]. This 
indicates that diving is 50 times more dangerous than 
driving.  

A review of the data collected from available 
literature shows that diving accidents are most commonly 
related to an improper behaviour of the victims or other 
divers as a result of a lack of experience, recklessness or 
ignorance [1-4, 5, 6]. It is difficult to reach the statistics of 
CMAS, IDA, PADI or SSI, as they are probably not properly 
collected at all. Even DAN USA has ceased to publish its 
annual reports.  

The last of them appeared in 2009 and concerned 
the data for the year 2007. Besides the current reports on 
diving accidents published on various internet websites the 
available statistics are those carried out by the British Sub-
Aqua Club, which registers nearly 400 accidents on a yearly 
basis [7].  

Mastering the diving technique and obtaining the 
necessary theoretical knowledge has a significant impact 
on the number of diving incidents and the occurrence of 
different health conditions during diving.  

An additional factor that could make 
a contribution towards minimising the number of adverse  

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 
8 



Polish Hyperbaric Research 

zmniejszenie ilości niepomyślnych zdarzeń pod wodą jest 
analiza wypadków nurkowych, tzn. analiza błędów 
popełnionych przez ofiary nurkowania. Najwięcej 
wypadków nurkowych jest skutkiem błędów popełnianych 
przez samych nurków, a rzadko są skutkiem awarii sprzętu 
nurkowego.  

Analiza wypadków nurkowych dla każdego nurka 
jest pouczająca i zwykle daje dużo do myślenia. 
Rozważnym pozwala przewidywać błędy lub wręcz ich 
unikać. W polskiej literaturze fachowej niewiele jest 
publikacji poświęconych analizie wypadków rodzimych 
nurków. Wśród polskich nurków wypadki również 
występują, ale wiedza o nich nie jest łatwo dostępna.  

Pierwsza analiza zachorowań wśród nurków 
opracowana przez prof. K. Ulewicza ukazała się w roku 
1960 [8]. Kolejna J. Krzyżaka ukazała się po 28 latach  
i dotyczyła 33 nurków (śr. 8 osób/rok) leczonych 
hiperbarią w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków 
Wojska Polskiego w latach 1983-1986 [9]. Od 1986 r. 
leczeniem wypadków nurkowych w Polsce zajmuje się 
Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego 
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej  
i Tropikalnej w Gdyni. Chociaż w 1998 r.  

Klinika została podniesiona do rangi Krajowego 
Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej, mimo otwarcia w roku 
2000 biura DAN Polska przy KOHM, to dopiero w 2008 r. 
zostało opublikowane przez J. Kota pierwsze opracowanie 
dotyczące wypadków nurkowych wśród 51 nurków (śr. 10 
osób/rok) w latach 2003-2007 [10]. Wcześniejsze 
opracowania dotyczyły zdarzeń podczas nurkowania nie 
zakończonych śmiercią nurka.  

W 2008 r. S. Poleszak przedstawił analizę 60 
zgonów (śr. 7 osób/rok) wśród polskich nurków w latach 
1999-2007. Analiza ta została przeprowadzona przez 
biegłego sądowego w oparciu o dane z wypadków 
dostarczone przez sąd do opracowania ekspertyzy [11]. 

Przedstawione opracowania dają ogólny pogląd 
na liczbę ciężkich wypadków nurkowych i zgonów  
w związku z nurkowaniem. Wydaje się, że dane te nie są 
pełne, gdyż nie wszyscy chorzy na chorobę dekompresyjną 
trafiają na leczenie do komory ciśnieniowej, w KOMH lub 
innej. Część lekkich przypadków DCS leczona jest 
zachowawczo w najbliższych szpitalach. Nasuwa się 
pytanie. Dlaczego? Z kolei w przypadku zgonów podczas 
nurkowania zapewne nie wszystkie trafiły do analizy przez 
biegłego sądowego. 

Poniżej przedstawiam analizę wypadków 
nurkowych w oparciu o kontrowersyjne źródło, 
społecznościową stronę internetową polskich nurków 
„Forum Nuras”. Powyższe źródło zapewne nie daje pełnego 
i w pełni wiarygodnego materiału badawczego.  

Pierwsze wpisy zanotowane zostały w kwietniu 
2003 r., a do końca października 2014 r. zarejestrowanych 
na niej było ponad 10300 użytkowników. Przez ponad 11 
lat funkcjonowania forum zainicjowanych zostało ponad 
24000 tematów, na które zamieszczono ponad 300000 
postów. 

MATERIAŁ I METODA 

Na stronie internetowej www.forum-nuras.com 
[12] w zakładce „Wypadki nurkowe” od dnia 10.04.2003 r. 
do dnia 31.10.2014 r. zostały zgłoszone 225 tematy 
dotyczące wypadków nurkowych, które zgłaszali 
uczestnicy forum.  

Z powyższej liczby wybrano 99 tematów (44%)  

events under water is an analysis of diving accidents, i.e. an 
analysis of mistakes made by the victims. The majority of 
diving accidents are the result of mistakes made by divers 
themselves and rarely involve failures of the diving 
equipment.  

An analysis of diving accidents is instructive and 
provides a lot to consider for divers. Moreover, it teaches 
them to anticipate mistakes or even to avoid them. Polish 
publications devoted to the analysis of diving accidents are 
scarce. Of course accidents among Polish divers also take 
place; however, the information regarding them is not 
easily accessible.  

The first analysis of medical conditions occurring 
among divers was prepared by Prof. K. Ulewicz and 
appeared in 1960 [8]. Another, by J. Krzyżak, was published 
28 years later and described the cases of 33 divers (on 
average 8 people/year) treated with hyperbaric 
oxygenation at the Diver Training Centre of the Polish Army 
in the years 1983-1986 [9]. Since 1986 the facility treating 
divers after accidents in Poland is the Clinic of Hyperbaric 
Medicine and Maritime Rescue of the University Centre of 
Maritime and Tropical Medicine in Gdynia.  

Although the clinic was raised to the rank of the 
National Centre of Hyperbaric Medicine (KOMH) in 1998, 
and despite the opening in the year 2000 of a DAN Poland 
office there, the first report concerned with diving 
accidents involving 51 divers (on average 10 people/year) 
from the period 2003-2007 [10] was published as late as in 
2008.  

Previous reports were concerned with 
occurrences in diving that did not result in the diver's 
death. In 2008, S. Poleszak presented an analysis of 60 
fatalities (on average 7 people/year) among Polish divers 
from the period between 1999-2007. The analysis was 
conducted by a legal expert on the basis of data from 
accidents provided for this purpose by the court [11]. 

The presented reviews give a general idea about 
the number of severe diving accidents and deaths related to 
diving. It seems that the data are incomplete as not all the 
people suffering from decompression sickness were 
referred to a hyperbaric treatment chamber, whether that 
be at KOMH or anywhere else. Some mild cases of DCS 
receive initial treatment in the nearby hospitals. We may 
ask: Why?  

On the other hand, presumably not all cases 
involving divers' deaths in the course of diving were taken 
into consideration in the course of analysis conducted by 
the legal expert. 

The analysis presented below was based on  
a controversial source, a social-networking website of 
Polish divers – the "Nuras" Forum. Certainly the above 
source does not provide a complete and entirely reliable 
research material.  

The first records were noted in April 2003, and by 
the end of October 2014 it already had 10,300 registered 
users. In over 11 years of the forum's existence over 24,000 
topics were initiated with over 300,000 posts. 

MATERIAL AND METHOD 

The website www.forum-nuras.com [12] provides  
a tag marked as "Diving accidents" where the forum 
participants initiated 225 topics related to diving accidents 
that took place in the period between 2003-2014.  

From the above list 99 topics (44%) were 
selected, which were concerned only with Polish divers and  
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dotyczących tylko polskich nurków i zgłoszeń 
tylkopoważnych wypadków nurkowych, na skutek których 
doszło do: zachorowania na chorobę dekompresyjną (DCS – 
decompression sickness), urazu ciśnieniowego płuc (PB – 
pulmonary barotrauma) lub zgonu nurka. 

Przeanalizowano liczbę zarejestrowanych 
wypadków w poszczególnych latach i ich wynik końcowy. 
Zestawiono miejsca zaistniałych wypadków: nurkowanie  
w jeziorach i morzach, wypadki w Polsce i poza naszym 
krajem. Zwrócono uwagę na możliwe przyczyny, które 
doprowadziły do niepomyślnego przebiegu i zakończenia 
nurkowania. W opisanych na forum 99 wypadkach 
nurkowych niekorzystne następstwa nurkowania dotyczyły 
113 osób. 

WYNIKI BADAŃ 

W analizowanym okresie aż 70% wypadków (79 
osób) zakończyło się śmiercią osoby nurkującej. Daje to u 
nurkujących średnio ponad 7 zgonów roczne. U 25% 
nurków (28 osób) stwierdzono chorobę dekompresyjną. 
Uraz ciśnieniowy płuc rozpoznano tylko u 6 osób – 5%,  
u których nurkowanie nie zakończyło się zgonem. 

encompassed only severe diving accidents resulting in the 
occurrence of decompression sickness (DCS), pulmonary 
barotrauma (PB) or in the divers' death. 

The analysis was concerned with estimating the 
number of the recorded accidents in particular years and 
presenting the end result.  

Moreover, it provided a classification of places of 
accident occurrence: diving in lakes and seas, accidents in 
Poland and outside the country. Also, the work considered 
the potential causes that lead to such unfavourable turns of 
events during diving. The 99 diving accidents reported in 
the forum affected 113 people. 

RESEARCH RESULTS 

In the analysed period as many as 70% of 
accidents (79 people) resulted in the diver's death. This 
amounts to an average of 7 fatalities per year. 
Decompression sickness was observed in 25% of divers (28 
people). Pulmonary barotrauma was recognised only in 6 
people – 5%, in whom the diving process resulted in death. 

Tab. 1. 

Zbiorcze zestawienie następstw 99 wypadków nurkowych zarejestrowanych na  „Forum Nuras”, w których uczestniczyło 113 osób. 

List of consequences of the 99 diving accidents, in which 113 people were involved, as reported on the "Nuras" Forum. 
Year Death DCS PB Total 

Since 10/04/2003 1 1 1 3 
2004 7 6 1 14 
2005 4 1 1 6 
2006 5 2 0 7 
2007 8 0 1 9 
2008 10 1 1 12 
2009 3 1 0 4 
2010 11 5 0 16 
2011 11 0 1 12 
2012 10 1 0 11 
2013 4 7 0 11 

Until 31/10/2014 5 3 0 8 
Total: 79 28 6 113 

Wśród 113 osób, które uległy wypadkom 
nurkowym, 72 – 64% miało miejsce w Polsce, a 41 – 36% 
wydarzyło się podczas zagranicznych wyjazdów 
nurkowych. Większość z nich, 67 – 59%, wystąpiła 
podczas nurkowania w wodach śródlądowych (jeziorach, 
kamieniołomach, jaskiniach) a 46 – 41%, podczas 
nurkowania w morzach. 

Among the 113 people who were involved in 
diving accidents, 72 – 64% were involved in accidents 
that took place in Poland, whereas 41 –36% during diving 
trips organised abroad. The majority of them, 67 – 59%, 
occurred in the course of diving in inland waters (lakes, 
quarries, caves), and 46 – 41%, during sea dives.  

Tab. 2. 

Zestawienie miejsc wystąpienia wypadków nurkowych zarejestrowanych na „Forum Nuras”. 

List of locations of diving accidents registered on the "Nuras" Forum. 
Where? Number Where? Number 
Poland 72 Lakes 67 
Abroad 41 Seas 46 
Total: 113 Total: 113 

Lakes in Poland 54 Lakes outside Poland 13 
Polish Baltic 18 Seas beyond Poland 28 

Total: 72 Total: 41 
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W Polsce jest wiele ciekawych i popularnych 
miejsc do nurkowania. Nurkuje się głównie w jeziorach, 
starych zalanych kamieniołomach oraz w Bałtyku, 
głównie na wrakach. Najwięcej tragicznych zdarzeń miało 
miejsce w jeziorze Hańcza, które jest Mekką dla 
śródlądowych nurkowań głębokich. W analizowanym 
okresie tam zdarzyło się najwięcej wypadków 
śmiertelnych i ciężkich przypadków DCS. Zestawienie 
miejsc, w których doszło do analizowanych wypadków 
nurkowych przedstawia tabela 3. 

Poza Polską najwięcej tragicznych wypadków 
(44%) wydarzyło się w Egipcie (9 zgonów i 9 DCS) 
podczas nurkowania w ciepłej i przejrzystej wodzie.  

W 6 przypadkach zgon nastąpił po bardzo 
głębokich nurkowaniach technicznych, a w 3 przypadkach 
na skutek „rozjechania” przez łódź motorową.  

Aż 90% przypadków ciężkiej DCS wystąpiło po 
nurkowaniach w Egipcie. U 2 osób po głębokich 
nurkowaniach powyżej 60 m i u 7 uczestników słynnych 
safari nurkowych, tj. po 4-5 nurkowaniach w ciągu doby. 
Pazerni na pieniądze „Diver Killerzy” złapali swoich 
„Debil Diverów” i w efekcie skończyło się - jak się 
skończyło. 

There are many interesting and popular diving 
places in Poland. Dives are mainly performed in lakes, old 
quarries and in the Baltic (mostly dives to shipwrecks). 
The majority of tragic events took place in Hańcza Lake, 
which is a real Mecca in relation to inland deep dives. In 
the analysed period this is where the majority of the fatal 
accidents and severe DCS incidents were noted. Table 3 
contains the list of places in which the discussed diving 
accidents occurred. 

Apart from Poland, the majority of tragic 
accidents (44%) were reported in Egypt (9 deaths and  
9 DCS cases) while diving in clear, warm water. In 6 cases 
death occurred following very deep technical dives, 
whereas the remaining 3 cases involved divers being run 
over by motorboats.  

In as many as 90% of cases, severe DCS 
appeared following dives performed in Egypt. In 2 cases it 
occurred following deep dives below 60 m, whereas in  
7 remaining cases it was noted in participants of the 
famous diving safaris, i.e. after 4-5 dives performed in 
a 24-hour period. The money-thirsty "Diver Killers" 
caught their "Rookie Divers" and the end result was 
inevitable.  

Tab. 3. 

Zestawienie akwenów odnotowanych wypadków nurkowych w popularnych polskich miejscach nurkowych (n = 72). 

The list of popular bodies of water within Poland in which diving accidents were reported (n = 72). 

Location of accident Number Death DCS PB 

Hańcza Lake 19 9 9 1 

 Łęsk Lake 8 4 2 2 

Zakrzówek Quarry 6 4 0 2 

Powidzkie Lake 3 3 0 0 

Koparki Quarry 2 2 0 0 

Piechcin Lake 2 2 0 0 

Other lakes with 1 reported accident 14 13 0 1 

Total: 54 37 11 6 

Location of accident Number Death DCS PB 

The Baltic Sea 18 11 7 0 

Total: 72 48 18 6 

Kolejnymi miejscami nurkowymi niechlubnie 
zapisanymi w statystykach wypadków polskich nurków 
są: kamieniołom w czeskich Svobodnych Hermanicach 
oraz głębokie jezioro alpejskie Attersee w Austrii.  

W nurkowaniach poza Polską nie zgłoszono 
przypadków urazu ciśnieniowego płuc. 

The other places among the infamous statistics 
of diving accidents involving Polish divers are: a quarry in 
the Czech Republic (Svobodne Hermanice) and a deep 
Alpine lake on the Attersee in Austria.  

No reports of pulmonary barotrauma were 
registered with regard to dives performed outside Poland. 
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Tab. 4. 

Zestawienie wypadków nurkowych odnotowanych poza Polską (n = 41). 

List of diving accidents recorded outside Poland (n = 41). 

Country Number Death DCS 

Australia 1 1 0 

Austria – Attersee  3 2 1 
The Czech Republic – Svobodne 
Hermanice 6 6 0 

Croatia 3 3 0 

Egypt 18 9 9 

France – caves 2 2 0 

Ireland 2 2 0 

Malta 1 1 0 

Germany 2 2 0 

Norway 2 2 0 

Slovenia 1 1 0 

Total: 41 31 10 

W kolejnej tabeli zestawiono wiek ofiar 
wypadków nurkowych. Tutaj dane uzyskane z materiału 
źródłowego są bardzo niekompletne. Aż w 48% opisów 
zdarzeń nie był podany wiek nurka, którego dotyczył 
opis.  

Jednak z dostępnych danych widać, że ponad 
40% zgonów dotyczyło nurków w wieku 31-50 lat. 
Bardzo mało dowiedzieliśmy się o wieku 28 nurków, 
którzy zachorowali na chorobę dekompresyjną.  

W 3 przypadkach były to osoby w wieku 21-30 
lat, a w 1 przypadku osoba po 60 roku życia. W przypadku 
nielicznych wypadków urazu ciśnieniowego płuc w 50% 
wiek nurków nie jest znany, ale na uwagę zasługuje  
1 przypadek dziecka poniżej 10 roku życia.  

Problem zbyt wczesnego nurkowania 
sprzętowego i narażania na uraz nurkowy dzieci. 

The next table provides information concerning 
the age of the divers involved in diving accidents. These 
data were very incomplete in the source material. In as 
many as 48% of accident descriptions of the age of the 
divers participating in them was not specified.  

However, on the basis of the available data we 
see that over 40% of deaths concerned divers aged 
between 31-50 years. Very little is known about the age of 
28 divers who suffered from the decompression sickness. 
In 3 cases these were persons in the age between 21-30 
years, whereas 1 person was over 60 years old.  

With regard to the few cases of pulmonary 
barotrauma, the age of 50% of divers is not known; 
however, what deserves attention is 1 case involving  
a child aged less than 10 years.  

This illustrates the problem of allowing children 
to participate in equipment-based diving much too soon, 
making them susceptible to diving injuries. 

Tab. 5. 

Zestawienie wieku nurków, którzy ulegli wypadkom nurkowym (n = 113). 

Ages of divers involved in diving accidents (n= 113). 

Diver's age Death DCS PB 
Age of the victim 
unknown 27 24 3 

up to 10 years 1 

11-20 years 2 1 

21-30 years 12 3 

31-40 years 14 1 

41-50 years 18 

51-60 years 4 

over 61 years 2 1 

Total: 79 28 6 
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Do tragicznych wypadków nurkowych dochodzi 
niemal na każdej głębokości. Tylko w 25% przypadków 
nie była znana głębokość krytycznego nurkowania. U 18 
osób, które zginęły (23%) nie wiadomo było na jakiej 
głębokości nurkowały.  

Z danych udostępnionych wynika, że najwięcej, 
tj. 31 osób (40%) zginęło podczas płytkich nurkowań  
w zakresie uprawnień P1 lub OWD, tj. do głębokości 20 m. 
Aż 11 osób zginęło na głębokości powyżej 51 m, z czego  
6 osób nurkowało na głębokości powyżej 100 m. Połowa 
znanych przypadków DCS nurkowała na głębokości 
powyżej 31 m z czego większość powyżej głębokości 41 
m. 

Tragic diving accidents are noted practically at 
every depth. The depth of critical diving was unknown 
only in 25% of cases. It is not known at what depth were 
the 18 divers (23%) who lost their lives.  

The available data indicate that the majority, i.e. 
31 people (40%) died while performing shallow dives 
with P1 (PADI1) or OWD (Open Water Diver) 
qualifications, i.e. up to the depth of 20 m. 

 As many as 11 divers lost their lives at the depth 
greater than 51 m, with 6 of them occurring during dives 
exceeding 100 m. Half of the divers with reported DCS 
were diving at a depth below 31 m, with most of them at 
depths exceeding 41 m. 

Tab. 6. 

Zestawienie głębokości nurkowania, na których doszło do wypadku (n = 113). 

List of diving depths at which the accidents occurred (n = 113). 

Depth Death DCS PB 

Unknown diving depth 18 10 

up to 10 m 16 3 

11-20 m 15 3 

21-30 m 6 4 

31-40 m 8 3 

41-50 m 5 5 

above 51 m (including 6>100m) 11 6 

Total: 79 28 6 

Analiza przyczyn opisywanych wypadków 
nurkowych na „Forum Nuras” przedstawia się bardzo 
interesująco. Nie jest zaskoczeniem, że na 6 przypadków 
urazu ciśnieniowego płuc 3 były spowodowane szybkim 
wynurzeniem. W 1 przypadku do urazu doszło po 
wymiotach pod wodą. W 2 przypadkach u nurków po 
nurkowaniu stwierdzono odmę opłucnową, którą leczono 
w najbliższym szpitalu, a 2 przypadki UCP skierowano na 
leczenie do KOMH. 

Blisko połowa (13 osób) zachorowało na DCS po 
szybkim wynurzeniu z powodu problemów, które 
zaistniały pod wodą, 8 osób zrealizowało niedostateczną 
dekompresję, a 7 osób było „ofiarami” safari nurkowego 
w Egipcie. U 5 osób, tzw. „Egipcjan”, objawy DCS 
wystąpiły podczas lotu samolotem do Polski, z których 
3 osoby trafiły na leczenie do KOMH.  

Wśród polskich przypadków DCS do KOMH na 
leczenie udało się 12 osób, a do szpitala bliskiego miejscu 
nurkowania udały się 2 osoby. Los 11 osób po 
stwierdzeniu objawów DCS nie był znany. 

Wśród analizowanych przyczyn zgonów  
u nurków, które zestawiono w tabeli 7, według 
przedstawionych opisów najwięcej (16 przypadków – 
20%) było spowodowanych utratą przytomności pod 
wodą z nieznanej przyczyny. Bardzo niepokojące jest, że 
w 13 przypadkach (16,5%) przyczyną tragedii było 
zagubienie nurka pod wodą, tzn. rozłączenie się pary 
nurkujących.  

W szeroko propagowanym nurkowaniu 
partnerskim świadczy to o braku troski o partnera 
podczas nurkowania oraz dużych braków w wyszkoleniu. 

An analysis of the causes of diving accidents discussed on 
the "Nuras" Forum provides very interesting results. It is 
not surprising that among the 6 cases of pulmonary 
barotrauma 3 were caused by a rapid ascent.  

In 1 case the trauma occurred following the 
diver's vomiting under water. Two divers developed 
pneumothorax after diving, which was treated in the 
hospital closest to the place of the incident, and 2 PB 
cases were referred for treatment at KOMH. 

Nearly half of the divers (13 people) suffered 
from DCS due to rapid ascents related to problems that 
occurred under water, 8 people carried out insufficient 
decompression, and 7 were the "victims" of a diving safari 
in Egypt.  

In 5 divers, the "Egyptians", DCS symptoms 
occurred on a flight back to Poland, with 3 people 
referred for treatment at KOMH. Among the Polish divers 
with DCS, 12 people underwent treatment at KOMH, 
whereas 2 divers were treated in a hospital near the place 
of diving. It is not known what happened with 11 people 
after the DCS symptoms were confirmed. 

Amidst the analysed fatalities listed in Table  
7, according to the descriptions, the majority (16 cases – 
20%) were caused due to a loss of consciousness under 
water for unknown reasons.  

What is very disturbing is that in 13 cases 
(16.5%) the cause of the tragedy was getting lost under 
water, i.e. the separation of the diving pairs. This 
illustrates a lack of care of the diving partner in the 
widely promoted pair-diving (buddy diving) as well as 
significant training deficiencies. Some of the descriptions  
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Niektóre opisy zdarzeń są porażające. Para 
wykonuje 1-sze nurkowanie w Polsce po szkoleniu 
w Egipcie.  

W jeziorze Budzisławskim mężczyzna gubi 
kobietę, którą inni znajdują na 6 m bez maski i fajki  
z zakręconą butlą nurkową. Na Zakrzówku grupa 10 
nurków gubi kolegę pod wodą, a inni znajdują jego zwłoki 
na 22 m. Na jeziorze Hańcza instruktor gubi kursanta na 
OWD, którego zwłoki znaleziono na 41 m. 

Aż w 14 przypadkach (18%) do śmierci nurka 
doszło na skutek szybkiego wynurzenia. W 11 
przypadkach objawy u nurka na powierzchni wskazywały 
na ciężki uraz ciśnieniowy płuc, a w 3 przypadkach na 
ciężką chorobę dekompresyjną. Na tzw. atak serca zmarło 
10 nurków w tym 5 osób krótko po zakończeniu 
nurkowania. Siedmiu z nich było w wieku od 42 do 66 lat, 
a jeden ważył około 140 kg.  

are shocking. A pair conducts the first dive in Poland after 
training conducted in Egypt. In Budzisławskie Lake, a man 
loses touch with a woman that is later found by others at 
the depth of 6 m without a mask or a snorkel and with her 
cylinder turned off. In Zakrzówek, a group of 10 divers 
lose their colleague under water with others finding his 
body at 22 m. In Hańcza Lake, an instructor loses his 
trainee with OWD licence, and his body is later found at 
41 m. 

In as many as 14 cases (18%) the diver's death is 
a result of a rapid ascent. In 11 cases, the divers' 
symptoms on the surface pointed to severe pulmonary 
barotrauma, whereas in 3 to severe decompression 
sickness.  

The so-called heart attack was determined as the 
cause of death in 10 divers, which, in 5 people, occurred 
shortly after diving completion. Seven of them were aged 
between 42 and 66, and the body weight of one of them 
reached 140 kg.  

Tab. 7. 

Zestawienie przyczyn zgonów u nurkujących na podstawie danych dostępnych na „Forum Nuras”.  

List of the causes of death in divers on the basis of the data available on the "Nuras" Forum.  

No. Cause Number 

1 Loss of consciousness under water 16 

2 Getting lost under water 13 

3 Rapid ascent → UCP 11 

4 Heart attack (including that after the fifth dive) 10 

5 Diving in ship wrecks 7 

6 Deep technical dive 7 

7 Diving with rebreather 4 

8 Advanced training 4 

9 Diving training 4 

10 "Solo" diving 4 

11 Cave diving 4 

12 Rapid ascent → DCS 3 

13 Diving under ice 3 

14 Diver overload 3 

15 Run over by a motorboat 3 

16 Snorkelling 2 

17 Diving cylinder explosion 2 

18 Deep dive on air - 72 m 2 

19 Exhaustion - strong current 1 

20 Punctured dry suit 1 

21 Night diving 1 

22 Underwater explosion (militaria collector) 1 
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Trudne nurkowania specjalistyczne spowodo-
wały śmierć aż 26 osób (33%). Na wrakach zginęło  
7 osób, podczas głębokich nurkowań technicznych 
kolejne 7 osób, z rebreatherem 4 osoby, w jaskiniach  
4 osoby, podczas szkolenia doskonalącego 4 osoby. Brak 
liny asekuracyjnej był skutkiem śmierci 3 nurków 
podczas nurkowania pod lodem. 

Podczas nauki nurkowania zginęły 4 osoby. 
Wśród tych osób jedna została zgubiona pod wodą przez 
instruktora, u jednej instruktor nie zapobiegł szybkiemu 
wynurzeniu kursanta, jedną osobę nie udało się 
skutecznie doprowadzić do powierzchni po utracie 
przytomności pod wodą, a jedna osoba zmarła na zawał 
serca. Podczas nurkowań „solo” zginęły 4 osoby w tym 
jedna z nich nurkowała samotnie w nocy.  

Brak doświadczenia i umiejętności nurkowania 
było przyczyną śmierci 9 osób (11%). Przeciążenie 
podczas nurkowania było przyczyną śmierci 3 osób. 
Głębokie nurkowanie na powietrzu skończyło się 
tragicznie u 2 osób (78 m i 62 m z P1).  

Małe umiejętności snorkelingu przy dużej fali 
były tragiczne dla 2 osób, a wyczerpanie podczas 
nurkowania w silnym prądzie spowodowało śmierć  
1 osoby. Jedna osoba zginęła z powodu zalania wodą 
dziurawego skafandra suchego. 

OMÓWIENIE 

Nie ma lepszej metody uczenia niż uczenie się na 
własnych błędach. Wiedza zdobyta tą drogą jest 
najtrwalsza i przyjmowana w sposób najbardziej 
świadomy. Niestety tej metody nie można zastosować  
w nurkowaniu. Zagrożenie spowodowane popełnieniem 
błędu przez nurka jest tak duże, że pierwszy błąd może 
być również ostatnim. Uczmy się więc na cudzych 
błędach. 

Przedstawiony powyżej materiał badawczy  
z naukowego punktu widzenia może wydawać się bardzo 
kontrowersyjny i mało wiarygodny. Analiza danych 
uzyskana z jakby „plotkarskiego” źródła komunikacji 
między nurkami „Forum Nuras”, daje jednak jakieś 
informacje, nad którymi warto się zastanowić.  

Bardziej wiarygodne informacje uzyskiwane od 
instytucji naukowych nie są jednak prawie w ogóle 
dostępne. Niewielkim pocieszeniem jest, że analizy 
opracowywane przez autorów z DAN USA, Wielkiej 
Brytanii, Australii i innych krajów również opierają się na 
niepełnych danych zebranych od nurków. 

Naoczni świadkowie tragicznych zdarzeń, inni 
nurkowie, opisują to co zobaczyli i to co ich zszokowało. 
Otwierało to zwykle pouczającą dyskusję nad 
przyczynami zdarzenia, popełnionymi błędami przez 
nurkujących i sposobami zapobiegania tragediom. Zawsze 
była to jakaś „nauka dla potomnych”.  

Opisy zdarzeń mówią też o szokującej 
atmosferze nie rzadko panującej na tzw. „nurkowiskach”. 
Weekendowych pikników nurkowych nad Hańczą czy 
Zakrzówkiem nie zakłócają tragedie dziejące się na 
sąsiednich stanowiskach nurkowych.  

Kilka razy opisywano bierną postawę wobec 
tragedii innych nurków będących na brzegu oraz bierną 
postawę osób, które zgubiły swoich partnerów 
nurkowych. Nie pomagano będącym w potrzebie bo: 
cytat, „Wydawało się nam, że ćwiczą do Rescue ?!” 

Zazwyczaj wypadek i śmierć nurka nie są  

Difficult specialist dives caused death in as many 
as 26 people (33%). Seven people lost their lives during  
wreck dives, another 7 during deep technical dives,  
4 divers with rebreathers, 4 during cave diving and 4 in 
the course of further training. A lack of a securing line 
resulted in 3 fatalities during dives under-ice. 

Four deaths were reported to have taken place 
during diving training. Among them, one person was lost 
under water by the instructor, in another case the 
instructor did not prevent the rapid ascent of the trainee, 
one person was not successfully brought to the surface 
after the loss of consciousness under water, and one died 
as a result of a heart attack. Four people died during 
"solo" dives, with one of them diving alone at night.  

A lack of experience and skills constituted the 
cause of death in 9 divers (11%). Diver overload was the 
cause of death of 3 people. Deep diving on air ended 
tragically for 2 people (78 m and 62 m with P1).  

Poor snorkelling skills in the conditions of high 
waves were tragic for 2 people, and exhaustion while 
diving in the conditions of a strong current resulted in the 
death of 1 person. One person died as a result of the 
ingress of water into a punctured diving suit. 

DISCUSSION 

There is no better method of learning than to 
reflect on one's own mistakes. The knowledge obtained 
this way is the most permanent and acquired most 
knowingly. Unfortunately, this method has no application 
in relation to diving. The threat caused by a diver's error 
is so large that the first mistake may well be the last one. 
Thus, it is necessary to learn on the mistakes of others. 

The above research material may seem 
controversial and unreliable from a scientific perspective. 
Nonetheless, an analysis of the data obtained from  
a somewhat "gossipy" communication between the divers 
of the "Nuras" Forum provides information which is 
definitely worth pondering upon.  

The fact is that more credible information 
obtained from scientific institutions is practically 
unavailable. It is small consolation that analyses prepared 
by the authors from DAN USA, Great Britain, Australia and 
other countries are also based on incomplete data 
collected among diver communities. 

Eye witnesses to tragic events, other divers, 
describe what they have seen and what shocked them. 
This usually opened an instructive discussion on the 
causes of particular occurrences, the mistakes made by 
divers and ways to prevent tragedies. It was always a kind 
of a lesson for future divers.  

The descriptions of those incidents also refer to 
the shocking atmosphere which is not that rare at the so-
called "diving camps". Weekend diving picnics held by 
Hańcza or Zakrzówko Lakes were not disturbed by 
tragedies taking place at the neighbouring diving stations. 

The passive attitude of divers remaining on the 
shore towards the tragedy of other divers was described 
on several occasions, as well as the passive attitude of 
those that had lost their diving partners. Those in need 
were not provided support because, quote: "It seemed 
that they were carrying out rescue drills?!" 

Usually a diver's accident and death are not 
caused by an isolated factor. Most commonly it is a result 
of the coexistence or overlapping of a number of errors 
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spowodowane przez jeden czynnik. Najczęściej jest to 
wynik nieprawdopodobnego współistnienia lub 
nakładania się na siebie szeregu błędów  
w nieodpowiednim czasie i miejscu, gdzie już nie ma 
marginesu bezpieczeństwa na ich skorygowanie.  

Do śmierci nurka nigdy nie prowadzi tylko jedno 
niepomyślne zdarzenie. Zawsze jest to szereg zdarzeń 
mających początek już wtedy zanim nurek wejdzie do 
wody. Znany instruktor nurkowania T. Strugalski 
twierdzi, że wypadek nurkowy, czyli takie odstępstwo od 
planu nurkowania, które wiąże się z zagrożeniem życia 
lub zdrowia, wynika zawsze i wyłącznie z błędów 
człowieka [13].  

Pokrywa się to z analizą 1000 tragicznych 
wypadków wśród nurków australijskich przeprowadzoną 
przez Acott’a w 2005 r. [6]. Aż 87% wypadków była 
skutkiem błędu ludzkiego, 14% braku doświadczenia,  
a 8% braku dostatecznego treningu nurkowego. 

W przedstawionej analizie na 113 ofiar 
zarejestrowanych wypadków stosunkowo mało jest 
przypadków choroby dekompresyjnej i urazu 
ciśnieniowego płuc. W zestawieniach zagranicznych 
dominują przypadki DCS, które stanowią 80-90% 
wszystkich poważnych urazów nurkowych.  

Około 5-8% stanowią przypadki tętniczego 
zatoru powietrznego, a przypadki śmierci nurka stanowią 
margines [2, 3, 4]. Odwrócenie proporcji 
zarejestrowanych urazów nasuwa podejrzenie, że bardzo 
dużo przypadków DCS i UCP nie zostało zgłoszonych. 
Wielu nurków uważa za dyshonor zachorowanie na DCS  
i lekkie przypadki leczą sami bezpośrednio po 
nurkowaniu oddychając tlenem lub cierpią bóle w zaciszu 
domowym. Z własnego doświadczenia wiem, że wielu 
nurków z wieloletnią praktyką, nie zna podstawowych 
objawów choroby dekompresyjnej. 

W statystykach amerykańskich za lata 1970-
2010 średnio każdego roku ginie 125 nurków (66-147 
osób) z Ameryki, Europy i Azji, z czego około 50-60 osób 
w samym USA [4]. W polskim opracowaniu Poleszaka 
ginie średnio 7 osób rocznie, podobnie jak w obecnej 
analizie [11].  

Denoble i wsp. analizując przyczyny śmierci 947 
nurków w latach 1992-2003 w 814 przypadkach ustalili 
dokładną przyczynę zgonu. Aż u 70% ofiar jako przyczynę 
śmierci ustalono utonięcie, 14% nurków zginęło  
z powodu tętniczego zatoru powietrznego, 13% z powodu 
problemów kardiologicznych, 2% z powodu choroby 
dekompresyjnej i 1% z powodu doznanych urazów [14]. 

Analizując tabelę 7 przyczyn zgonów polskich 
nurków można wywnioskować, że wynik końcowy 
tragicznych zdarzeń był podobny jak w analizie Denoble  
i wsp. co zestawiono w kolejnej tabeli.  

committed in the wrong place and time where there is no 
safety margin allowing their correction. A diver's death is 
never caused by a single unfortunate incident. It is always 
a series of events starting prior to the diver's immersion. 

According to a well-known diving instructor,  
T. Strugalski, a diving accident, i.e. such an aberration of 
the diving plan which involves a threat to health or life, 
stems exclusively from errors committed by man [13]. 
This is in line with an analysis of 1,000 tragic accidents of 
Australian divers conducted by Acott in 2005 [6]. In as 
many as 87% of cases the incidents resulted from human 
mistakes, in 14% from a lack of experience, and in 8% 
from insufficient training. 

In the presented analysis, among the 113 victims 
of the recorded accidents there was a relatively small 
number of cases of decompression sickness and 
pulmonary barotrauma. In foreign reports, DCS cases 
constitute 80-90% of all severe diving injuries. 
Approximately 5-8% are the cases of arterial embolism, 
while the cases involving divers' deaths are marginal  
[2, 3, 4]. 

 The reversal in the proportion of registered 
injuries raises the suspicion that a large number of DCS 
and PB have not been reported. Many divers consider the 
fact of DCS occurrence as a dishonour and prefer to treat 
the light cases themselves immediately after diving by 
breathing oxygen or choose to suffer secretly at home. 
Based on my own experience I know that numerous 
divers with a long-term practice are in fact not familiar 
with primary symptoms of decompression sickness. 

American statistics for the period between 
1970-2010 report that annually on average 125 divers 
(66-147 people) die in America, Europe and Asia, 
including 50-60 people in the USA only [4]. In the report 
made by Poleszak, on average 7 Polish divers lose their 
lives per year, which is similar to the presented analysis 
[11].  

In the analysis of 947 deaths among divers in the 
period between 1992-2003 carried out by Denoble and 
others, the authors managed to determine their precise 
causes in 814 cases. In as many as 70% of victims, the 
cause of death was drowning, 14% of divers lost their 
lives as a result of arterial air embolism, 13% due to 
cardiological conditions, 2% as a result of decompression 
sickness and 1% due to inflicted injuries [14].  

In the analysis of Table 7 of the list of causes of 
death among Polish divers we may conclude that the end 
result of the tragic incidents was similar to that obtained 
by Denoble and others, which is provided in the next 
table.  
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Tab. 8. 

Zestawienie ustalonych i domniemanych przyczyn zgonów nurków wg. P. Denoble i J. Krzyżaka. 

List of the determined and alleged causes of death in divers acc. to P. Denoble and J. Krzyżak. 

No. Cause of death in % 
P. Denoble n = 

814 1992-
2003 

J. Krzyżak    n 
= 79      2003-

2014 

1 Drowning 70 64 

2 Arterial gas embolism – UCP 14 14 

3 Cardiological conditions 13 13 

4 Decompression sickness – DCS 2 4 

5 Injuries 1 5 

Total: 100 100 

W tym samym opracowaniu [14] w 346 z 947 
przypadkach ustalono czynnik inicjujący wypadku, który 
zakończył się śmiercią nurka. W 41% przypadków był to 
brak czynnika oddechowego, w 20% przypadków było to 
uwięzienie, a w 15% przypadków problemy ze sprzętem. 

Podobnie przedstawia się ustalenie czynnika 
podczas sytuacji krytycznej pod wodą, który uczynił 
nurka niezdolnym do rozpoczęcia działań ratunkowych. 
Na 332 z 947 przypadków w 55% było to gwałtowne 
niekontrolowane wynurzenie, w 27% brak czynnika 
oddechowego i w 13% przypadków problemy  
z pływalnością. 

W wielu opracowaniach statystyk wypadków 
nurkowych zwraca się uwagę na fakt, że duży odsetek 
tragicznych nurkowań dotyczy osób starszych. Vann  
R. i wsp. w 2008 r. podali, że 82% kobiet i 72% mężczyzn, 
którzy zginęli podczas nurkowania było w wieku powyżej 
40 lat, kobiety miały średnio 43 lata, a mężczyźni średnio 
50 lat [3]. W obecnym zestawieniu 30% stanowiły osoby, 
które miały powyżej 40 lat. 

Podsumowując tą smutną analizę wypadków 
polskich nurków należy stwierdzić, że wielu tragedii 
można by uniknąć gdyby zarówno nurkowie jak i ofiary 
dobrze planowali swoje nurkowania, przestrzegali zasad 
dobrej praktyki nurkowej, w praktyce realizowali 
autentyczne nurkowania partnerskie i mierzyli swoje siły 
na zamiary. 

In the same report [14] it was possible to 
determine the factor responsible for accident initiation in 
346 out of 947 cases. In 41% of occurrences it rested in 
running out of gas, in 20% – entrapment, and in 15% – 
equipment failure.  

The situation is similar with regard to 
determining the main factor occurring during a critical 
moment while under water, thus causing the diver to be 
incapable of undertaking rescue activities. In 332 out of 
947 cases, 55% involved an uncontrolled rapid ascent, in 
27% running out of gas and in 13% of cases problems 
with buoyancy. 

Numerous statistical analyses related to diving 
accidents draw attention to the fact that a large 
percentage of tragic dives involve older people. In 2008, 
Vann R. and others reported that 82% of women and 72% 
of men who died during diving were aged over 40, with 
the average age of women being 43 years and of men – 50 
years [3]. In the discussed analysis, 30% of fatalities were 
divers aged over 40. 

In conclusion to this sad analysis of accidents 
among Polish divers it is necessary to state that many of 
those tragedies could have been avoided if both the divers 
and the victims properly planned their dives, observed 
the principles of good diving practice, implemented the 
rules of buddy diving and adjusted their plans to their 
actual capabilities. 
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Обзор литературы показывает, что несчастные случаи водолазов чаще всего вызваны неадекватным поведением потерпевших или других 
водолазов из-за неопытности, невнимательности или игнорации. Кроме статистики DAN USA i British Sub-Aqua Club трудно добраться до других 
статистических данных, которые ведутся дайверскими организациями. Анализ водолазных несчастных случаев для каждого водолаза имеет 
информационный характер и дает много для размышления. Разумным помогает предсказать ошибки или как избежать их.  
В польской литературе есть только несколько публикаций, посвященных анализу несчастных случаев коренные дайверов. Ниже представлен 
анализ несчастных случаев водолазов, основанных на спорным источнике- сайте социальной сети польских водолазов- " Forum Nuras ". На 
www.forum-nuras.com в закладке " несчастные случае с водолазами" в 2003-2014 гг. участниками форума были представлены 225 темы, 
касающиеся несчастных случаев подводного плавания. Из этого числа были выбраны 99 темы (44%), которые относятся только к польским 
водолазам и уведомления только серьезных несчастных случаев при погружениях, в результате которых наступила декомпрессионная 
болезнь,легочнaя баротравма или смерть водолаза.Проанализировано число зарегистрированных несчастных случаев в отдельные годы и их 
конечный результат.Сводка содержала местоположения несчастных случаев: ныряние в озерах и морях,происшествия в Польше и за пределами 
нашей страны. Было обращено внимание на возможные причины, которые привели к печальным последствиям и завершению подводного 
плавания. 
На форуме было описано 99 водолазных несчастных случаев,в которых брало участие 113 человек. Среди них были 6 (5,3%) случаев легочной 
баротравмы, 28 (24,7%) случаев декомпрессионной болезни и 79 (70,0%) случаев смерти водолаза. 
Ключевые слова: несчастных случаев при погружениях, подводные травмы, декомпрессионная болезнь, легочная баротравма, смерть 
водолазов. 
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THE HAZARD OF CENTRAL OXYGEN TOXICITY OCCURRENCE. THE RISK OF CENTRAL OXYGEN 
TOXICITY PART 4 

RYZYKO WYSTĄPIENIA TLENOWEJ TOKSYCZNOŚCI OŚRODKOWEJ. ZAGROŻENIE 

TLENOWĄ TOKSYCZNOŚCIĄ OŚRODKOWĄ CZ. 4 

ÐÈÑÊ ÏÎßÂËÅÍÈß ÒÎÊÑÈ×ÍÎÑÒÈ ÊÈÑËÎÐÎÄÀ ÖÍÑ. ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÒÎÊÑÈ×ÍÎÑÒÈ 

ÊÈÑËÎÐÎÄÀ ÄËß ÖÍÑ. ×ÀÑÒÜ 4 

Ryszard Kłos

Polish Naval Academy, Department of Underwater Work Technology, Gdynia, Poland 
Akademia Marynarki Wojennej, Zakład Technologii Prac Podwodnych, Gdynia 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The modelling and analysis, of the risk of an occurrence of symptoms connected with central oxygen toxicity presented in this article, were based on 
survival analysis introduced with regard to the issues related to diving by Weathersby and Thalmann [1].  
Key words: central oxygen toxicity, risk modelling. 

Modelowanie i analizę ryzyka wystąpienia objawów tlenowej toksyczności ośrodkowej oparto tutaj na analizie przeżycia, wprowadzonej do problematyki 
nurkowej przez Weathersby’ego i Thalmanna [1].  
Słowa kluczowe: tlenowa toksyczność ośrodkowa, modelowanie ryzyka. 

Моделирование и анализ риска появления симптомов токсичности кислорода ЦНС основано здесь на анализе выживаемости, который был 
введен Weathersby и Thalmann в проблематике, связанной с нырянием. 
Ключевые слова: токсичность кислорода ЦНС, моделирования риска. 
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MODELOWANIE RYZYKA 

Ryzyko R wystąpienia tlenowej toksyczności 

ośrodkowej CNSyn 1 rozumiane będzie tutaj, podobnie jak 

każde inne ryzyko zawodowe, jako możliwość utraty 

życia lub doznania ubytku na zdrowiu przez nurka  

w czasie ekspozycji tlenowych. Zagrożenie  

F wystąpieniem CNSyn będzie prawdopodobieństwem 

warunkowym związanym ze zrealizowaniem się ryzyka  

R pod warunkiem przekroczenia wartości ciśnienia tlenu 

pO� > 100 kPa. Jak to będzie pokazane dalej, wartość 

ciśnienia cząstkowego tlenu na poziomie pO� = 100 kPa 

stanowi umowną granicę pomiędzy brakiem objawów2  

a możliwością wystąpienia tych objawów CNSyn [2]. 

Zgodnie z omówioną poprzednio3 uogólnią 

biochemiczną teorią zatrucia tlenowego przyjmuje się, że 

wszystkie rodzaje toksycznego oddziaływania tlenu na 

organizm ludzki powodowane są przez wolne rodniki  

i metabolity tlenowe. Niedezaktywowane przez 

biochemiczne systemy ochronne wolne rodniki  

i metabolity tlenowe mogą być potencjalnie 

niebezpieczne dla elementów struktur komórkowych. 

Modelowanie zagrożenia ze strony powstających 

szkodliwych metabolitów nazywane jest czasami 

koncepcją Clarka i Lambertsena [3].  

Przy stałym ciśnieniu cząstkowym tlenu 

p��
= idem emitowany stały strumień masy

niedezaktywowanych szkodliwych form tlenowych 

m� � = idem jest pomniejszany o stały strumień masy

usuwanych metabolitów tlenowych m� � = idem, zatem 

zmiana masy substancji szkodliwych m� =
��

��
w czasie  

t będzie dana równaniem różniczkowym: ��
��

= m� � − m� �.

Przyjmując oznaczenia granic masy m ∈ �m�; m� i czasu 

t ∈ �0; τ�, równanie różniczkowe można zapisać w postaci 

całkowej: � dm
�

��
= �m� � − m� �� � dt

�

�
. Po rozwiązaniu

równania całkowego można otrzymać model 

matematyczny wiążący masę szkodliwych metabolitów 

tlenowych kumulowanych w tkankach m w funkcji czasu 

t = τ: m�t = τ� = m� + �m� � − m� �� ∙ τ.

W warunkach normobarycznych u zdrowego 

nurka nie obserwuje się toksycznego działania tlenu, stąd 

można przyjąć początkową zawartość szkodliwych 

metabolitów tlenu m�, jako nieszkodliwą zawartość 

inherentną lub przesuwając skalę założyć, że ma wartość 

zerową4. Przyjmując, że stały strumień masy m� � = idem 

niedezaktywowanych szkodliwych form tlenowych jest 

proporcjonalny do ciśnienia cząstkowego tlenu p��
,

można zapisać: m� � = c�� ∙ p��
, gdzie c�� stanowi 

jednostkowy5 strumień tworzonych metabolitów 

tlenowych. Strumień masy m� � usuwanych metabolitów

także jest stały i wynosi m� � = idem = c��.

Stąd masa kumulowanych szkodliwych 

metabolitów tlenowych w tkankach w funkcji czasu m�t�
dla momentu czasu t = τ wyrazi się funkcją: m�t = τ� = 

m� + �c�� ∙ p��
− c��� ∙ τ, którą po przekształceniu można 

zapisać jako: ����

�� 	
= 	p��

− �� �

�� 	

 ∙ τ.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, wartość 

parametru �� �
�� 	

, jest wartością niezmienną �� �
�� 	

= idem i pełni 

funkcję wartości progowej ciśnienia cząstkowego tlenu 

p	, powyżej której masa m kumulowanych szkodliwych 

metabolitów zaczyna rosnąć powyżej granicznej, 

nieszkodliwej wartości masy tych metabolitów m�  

zakumulowanej w tkankach: ∀


�

�
��
�� �
�� 	

   m >

m� | c��, c�� = idem.

RISK MODELLING 

The risk R of the occurrence of central oxygen 

toxicity CNSyn 1 will be understood in this paper as any 

other occupational hazard, that risk being: a possibility of 

divers losing their lives or suffering an injury to health in 

the course of oxygen exposures. The hazard F of the 

occurrence of CNSyn is a conditional probability related 

to the occurrence of risk R on condition of surpassing of 

a certain value of oxygen partial pressure pO� > 100 kPa. 

As it will be demonstrated, the oxygen partial pressure at 

the level of pO� = 100 kPa constitutes the agreed limit 

between a lack of symptoms2 and the possibility of 

occurrence of CNSyn symptoms [2]. 

In concord with the previously discussed3 

general biochemical theory of oxygen toxicity it is 

assumed that all types of toxic effects of oxygen on the 

human organism are caused by free radicals and oxygen 

metabolites. In the event of a lack of their deactivation by 

biochemical protective systems, such free radicals and 

oxygen metabolites may be potentially hazardous for 

particular elements of cellular structures. Modelling of the 

risk related to the emergence of harmful metabolites is 

sometimes referred to as the concept of Clark and 

Lambertsen [3].  

With constant oxygen partial pressure 

p��
= idem the emitted constant stream of a mass of non-

deactivated harmful forms of oxygen m� � = idem is 

reduced by a constant stream of a mass of removed 

oxygen metabolites m� � = idem, hence the alteration in 

the mass of harmful substances m� =
��

��
 in time t will be 

expressed with the following differential equation: 
��

��
= m� � − m� �. Assuming the limits of the mass 

m ∈ �m�; m� and time t ∈ �0; τ�, the differential equation 

will be expressed as an integral: � dm
�

��
= �m� � −

m� �� � dt
�

�
. After providing a solution to the integral 

equation we will be able to obtain a mathematical model 

for the calculation of the mass of harmful oxygen 

metabolites accumulated in tissues m in the function of 

time t = τ: m�t = τ� = m� + �m� � − m� �� ∙ τ.

In normobaric conditions no toxic effect of 

oxygen is noted in healthy divers, hence it is possible to 

assume that the initial content of harmful oxygen 

metabolites m� as an innoxuous inherent content or, by 

moving the scale, assume that its value is equal to zero4. 

When it is established that the constant stream of a mass 

m� � = idem of non-deactivated harmful forms of oxygen is 

proportional to oxygen partial pressure p��
, we will be 

able to write: m� �  = c�� ∙ p�� , where c�� stands for a unit5 

stream of the produced oxygen metabolites. The stream of 

the mass m� � of the removed metabolites is also constant 

and amounts to m� � = idem = c��.

Thus, the mass of harmful oxygen metabolites 

accumulated in the tissues in the function of time m�t� for 

the moment in time t = τ will be expressed as the 

function: m�t = τ� = m� + �c�� ∙ p��
− c��� ∙ τ, which, after 

the transformation, will be written as: ����

�� 	
= 	p��

− �� �

�� 	

 ∙

τ. In accordance with previous assumptions, the value of 

the parameter �� �
�� 	

 is constant �� �
�� 	

= idem and serves as the 

threshold value of oxygen partial pressure p	 above 

which the mass m of accumulated harmful metabolites 

begins to grow beyond the limit of the safe value for  

masses of such metabolites m� accumulated in tissues: 

∀


�

�
��
�� �
�� 	

 m > m� | c��, c�� = idem.



Polish Hyperbaric Research 

PolHypRes magazine index-related in bases: 
BazTech, Index Copernicus, ARIANA, GBL

21

Przeglądając podstawowe funkcje stosowane 

w analizie przeżycia, można stwierdzić, że wystarczy 

podać jedną z nich, aby opisać inne � tab. 1. W analizie

przeżycia najczęściej operuje się funkcjami przeżycia S�t�
i hazardu h�t� 6. Rzetelnego oszacowania specyficznych

funkcji analizy przeżycia można dokonać, jeśli liczność 

próby do wnioskowania jest większa niż N � 30,

w przeciwnym razie wyniki estymacji są obciążone. Funkcja	ryzyka R�t� może reprezentować 

prawdopodobieństwo wystąpienia CNSyn w funkcji czasut. Korzystając z zależności ∀���		S�t� � P�T � t� �� 1 � F�t� oraz ∀������			S�t� � exp  �! R�t�dt�

�
#, można 

dystrybuantę F�t� prawdopodobieństwa wystąpienia CNSyn w funkcji czasu t wyrazić poprzez wartość funkcji 

ryzyka R�t�:

When reviewing the primary functions applied 

in survival analysis we will conclude that it is sufficient to 

determine one of them in order to describe the others � 
tab. 1. The most common functions in survival analysis are 
the functions of survival S�t� and hazard h�t� 6. A reliable

evaluation of specific functions in survival analysis is 

possible with a sample size greater than N � 30,

otherwise the estimated results will be burdened with 

errors. 

The function	of	risk R�t� may represent the

probability of an occurrence of CNSyn in the function of 

time t. By use of the relationship ∀���		S�t� � P�T � t� �� 1 � F�t� and ∀������			S�t� � exp  �! R�t�dt�

�
# it is 

possible to express the distribution function F�t� of the 

probability of CNSyn in the function of time t with the

value of the function of risk R�t�:

Tab. 1 

Zależności pomiędzy niektórymi funkcjami spotykanymi w analizie przeżycia. 

Relationships between certain functions encountered in survival analysis. 

(�)� � 1 � *�)� � ! +�)�,)�

	

+�)� � � 



	
∙ (�)�

.�)� ≡ 0�)� � � 



	
∙ ln (�)�

2�)� � � ln (�)� � ! .�)� ∙ ,)	

�
≡ ! 0�)� ∙ ,)	

�

(�)� � exp3�2�)�4 � 567  �! 0�)� ∙ ,)	

�
#

* � cumulative distribution function0 � hazard function 2 � integrated hazard function 

+ � probability density . � risk function ( � survival function 

∀��	�			*�)� ≡ 1 � (�)� � 1 � 567 8�9.�)� ∙ ,)	

�

:	        �1�  

gdzie: ���� �funkcja zagrożenia wystąpieniem ���	
 
tożsamościowo równa dystrybuancie czasu przeżycia ����; 
���� �funkcja przeżycia; ���� �funkcja ryzyka wystąpienia 
���	
. 

Przy wykorzystaniu analizy przeżycia do 

modelowania matematycznego występowania objawów ;<(=> należy rozróżniać pojęcie funkcji ryzyka .�)�
wystąpienia ;<(=> i poziomu ryzyka Λ�)� wystąpienia ;<(=>.

Całka 2�)� � ! .�)� ∙ ,)	

�
funkcji ryzyka .�)� od momentu) � 0 do ) określa integralne7 ryzyko 2�)� wystąpienia;<(=> w okresie czasu ) ∈ 30; )4, oznaczane w teorii

bezpieczeństwa jako miara poziomu ryzyka Λ�B, )� 8.

Wartość funkcji ryzyka .�)� z wyrażenia (1) jest także 

funkcją rozmiaru strat .�B, )� określającą 

prawdopodobieństwo zajścia strat o rozmiarze co 

najmniej B w dostatecznie małej jednostce czasu

następującej po chwili ) 9, określając tym samym wartość 
poziomu ryzyka Λ�)� wystąpienia ;<(=>. Wartości 

parametrów funkcji ryzyka .�B, )� można określić 

poprzez dopasowanie jej do danych eksperymentalnych.  

Zagrożenie10 *�)� wystąpieniem ;<(=> jest

∀��	�			*�)� ≡ 1 � (�)� � 1 � 567 8�9.�)� ∙ ,)	

�

:	         �1�
where: ���� �the function of the risk of occurrence of ���	
 is 
equal to the distribution function of the time of survival ����; 
���� � survival function; ���� � function of the risk of 
occurrence of ���	
. 

When applying survival analysis in 

mathematical modelling of the occurrence of ;<(=>
symptoms it is necessary to distinguish the concept of the 

function of risk .�)� of occurrence of ;<(=> and the level 

of the risk Λ�)� of occurrence of ;<(=>.

The integral 2�)� � ! .�)� ∙ ,)	

�
 of the function

of risk .�)� from the moment ) � 0 until ) defines the 
integral7 risk 2�)� of occurrence of ;<(=> in the period 
of time ) ∈ 30; )4, is identified in the safety theory as the 
measurement of the level of risk Λ�B, )� 8. The value of the 
function of risk .�)� from equation (1) also constitutes 
the function of establishing the scale of damage .�B, )�, 
determining the probability of damage with the size of at 

least B in a sufficiently small unit of time after the moment ) 9, thus determining the value of the level of risk Λ�)� of 
occurrence of ;<(=>. The valuesof the parameters of the
function of risk .�B, ) � may be determined by their
adjustment to experimental  
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utożsamiane z dopełnieniem funkcji przeżycia 
(t) i zgodniene z zależnościami pomiędzy funkcjami
zebranymi  
w tab. 1 stanowi dystrybuantę czasu przeżycia (�): 

(�) = 1 − �(�).

Funkcja ryzyka �(��
, �) ekspozycji na ciśnienie 

parcjalne tlenu ��
 w jednostce czasu � powinna być 

proporcjonalna do masy kumulowanych szkodliwych 

metabolitów tlenowych �(��
, �)~����

� 	
, stąd: 

�(��
, �)~��

− ��, gdzie �� − reprezentuje graniczne 

ciśnienie cząstkowe tlenu, poniżej wartości którego 

wystąpienie ����� jest granicznie mało prawdopodobne. 
Stosując rozwinięcie funkcji ryzyka �(�� , �) w szereg, 
można ją zapisać w postaci uproszczonej do jednego 
czynnika wielomianu11 jako: 

�(��
) = [�� ∙ (��

− ��)]�	  (2) 

gdzie: �� i �� będą współczynnikami proporcjonalności. 

RYZYKO I ZAGROŻENIE CNSYN 

Przyjmuje się, że tlen O� nie wykazuje 

toksycznego działania na ośrodkowy układ nerwowy 

CNS12, gdy jego ciśnienie parcjalne p��
 jest równe lub 

mniejsze od p�� ≤ 0,1 MPa 13 [4]. Podczas nurkowań poza

strefą saturacji ciśnienia cząstkowe tlenu p��
 wykraczają

poza tę granicę14.  

W latach siedemdziesiątych US Navy zmieniła 

normy ekspozycji tlenowych ze względu na możliwość 

wystąpienia objawów CNSyn. Zmiany dotyczyły 

zmniejszenia dopuszczalnych ciśnień cząstkowych do 

p��
≤ 0,20 MPa, podziału na ekspozycje standardowe 

i wyjątkowe oraz zmniejszenia dozwolonych czasów 

pobytu dla poszczególnych ekspozycji. W latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku US Navy zmieniła 

dopuszczalne czasy ekspozycji tlenowych dla 

celem CCR − SCUBA 15                      uelastycznienia operacji 

nurkowych [5]. W 1991 NOAA16 zmieniła swe przepisy 

dotyczące dozwolonych ciśnień cząstkowych tlenu 

podczas ekspozycji nitroksowych17 − Nx [6]. Nowelizacja 

polegała na zaakceptowaniu dłuższych czasów pobytu 

przy zachowanych dozwolonych ciśnieniach cząstkowych 

tlenu w Nx oraz ustaleniu maksymalnego czasu 

ekspozycji w ciągu doby. 

Przy nurkowaniach głębokich zwiększają się 

opory oddechowe na skutek wzrostu gęstości czynnika 

oddechowego. Wraz z oporami oddechowymi może 

wzrastać kumulacja CO� w organizmie nurka.  

Z oddalaniem się od swobodnego lustra wody 

komplikuje się możliwość udzielania pomocy lub 

samoratowania się nurków, co grozi zatruciem tlenowym. 

Dlatego maksymalne, dozwolone ciśnienie cząstkowe 

tlenu przy nurkowaniach głębokich powinno być 

obniżane218.  
Podobnie podczas nurkowań w jaskiniach czy 

wrakach, z powodu ograniczonego dostępu do 

powierzchni powinny obowiązywać zasady jak przy 

nurkowaniach głębokich. Rozgraniczenie na tlenowe 

ekspozycje standardowe i wyjątkowe wiąże się  

z warunkami nurkowania. Ekspozycje wyjątkowe można 

zastosować jedynie w celu ratowania życia ludzkiego lub 

w innych ważnych przypadkach losowych [6].  

Analizę ekspozycji pod względem zagrożenia 

tlenową toksycznością ośrodkową wykonano w oparciu  

o oopracowaną w latach osiemdziesiątych XX wieku 

teorię wykorzystującą analizę przeżycia [7,8,9].  

Określone dozwolone czasy ekspozycji podczas 

data.  

The hazard10  (t) of occurrence of � ��� is

identified with the completion of the function of survival 
�(�) and, in concord with the relationships between the 

functions collectively presented in tab. 1, it constitutes the 

distribution function of the survival time (�):

(�) = 1 − �(�).

The function of risk �(��
, �) related to an 

exposure to the oxygen partial pressure ��
 in a unit of 

time � should be proportionate to the mass of

accumulated harmful oxygen metabolites �(��
, �)~����

� 	
,

hence:  �(��
, �)~��

− ��, where �� − represents the

limit of oxygen partial pressure, below which the 

occurrence of ����� is very unlikely. By expansion of the 
function of risk �(�� , �) in a series it is possible to write 
it down in a form simplified to a single factor of the 
polynomial11 as:  

�(��
) = [�� ∙ (��

− ��)]�	   (2) 

where: �� and �� are proportionality factors. 

THE RISK AND HAZARD OF CNSYN 

It is assumed that oxygen (��) exhibits no toxic
effect on the central nervous system (��) 12 with its 
partial pressure �  �

 equal to or lower than �  �  ≤ 0.1

���13 
[4]. During dives beyond the saturation zone the

oxygen partial pressures �� often exceed the defined
limit14. 

In the 1970s, the �� ���� introduced 

modifications in the standards concerned with oxygen 

exposures due to the risk of occurrence of �����
symptoms. The changes involved a reduction in the 

allowable partial pressures to ��
≤ 0,20 ���, a division 

into standard and extraordinary exposures, and  

a reduction in the allowable stay times for particular 

exposures. In the 1990s, the ����� modified the
allowable oxygen exposure times for ��� − ���� 15 with
the purpose of ensuring greater flexibility of diving 

operations [5]. In 1991 ���� 16 changed the regulations 
concerning the allowable oxygen partial pressures during 

nitrox exposures 17 − �� [6]. The amendment involved
approval of longer stay times with the preservation of 

allowable oxygen partial pressures in ��, as well as 

setting maximum exposure time within a 24-hour period. 

In deep dives, breathing resistance increases 

due to an increased density of the breathing mix. This 

may be accompanied with an increased accumulation of 

��� in a diver's organism. With a diver's increasing 
distancing from the surface, the possibility of providing 
assistance or self-rescuing by divers becomes 
complicated, which enhances the risk of oxygen toxicity. 
Hence, the maximum permitted oxygen partial pressures 
in deep dives should be reduced18.  

Similarly, during cave or wreck diving, due to  

a limited access to the surface, the same principles as 

those related to deep dives should be applied. The 

division into standard and extraordinary oxygen 

exposures is connected with the conditions of diving. 

Extraordinary exposures may be applied only with the 

purpose of rescuing human life or under other important 

circumstances [6].  

An analysis of exposures with regard to the 

hazard of central oxygen toxicity was performed on the 

basis of a theory prepared in the 1980s with the use of 

survival analysis [7,8,9].  



Polish Hyperbaric Research 

PolHypRes magazine index-related in bases: 
BazTech, Index Copernicus, ARIANA, GBL

23

badań nad bezpieczeństwem nurkowań tlenowych mogą 

być zbyt konserwatywne19 dla nurkowań 

mieszaninowych20, co stanowi ich wadę. Lecz sposób tak 

prowadzonych oszacowań charakteryzują się jasno 

sprecyzowanym sposobem obliczania zagrożenia tlenową 

toksycznością ośrodkową CNSyn.
Jednym z zaproponowanych algebraicznych

modeli funkcji hazardu h�p
�
� ≡ R�p

�
�, do przewidywania

zagrożenia CNSyn, jest zależność21 [10]:

∀��
��

		 .�7��
� � D� ∙ �7�� � 7���� 		�3�	

gdzie: ����
�− funkcja ryzyka wystąpienia ���	
, 

��
− prężność tlenu, �− graniczne ciśnienie cząstkowe tlenu, 

��. . ��− stałe. 

będąca wyprowadzoną wcześniej (2) funkcją ryzyka .�7��
� wynikającą z biochemicznej teorii zatrucia 

tlenowego, dająca dobre przybliżenie dla danych 

eksperymentalnych [11].  
Ryzyko . wystąpieniem objawów ;<(=> (2) nie 

jest funkcją czasu .E7��
F G H�)� 22. Funkcja ryzyka.�7��

�	 z zależności (2) wykorzystywana jest do 

obliczania zagrożenia * wystąpieniem objawów ;<(=> 
[11]. Gdy ;<(=> spowoduje zatrzymanie ekspozycji po

czasie I�, to zagrożenie*�E), 7��
F � 1 � exp	3� ! .�7��

�	,)��

�
4 

wystąpieniem objawów ;<(=> obliczane jest według 
zależności zgodnej ze związkiem Wienera23: 

∀��
��

		*��I�, 7��
� � 1 � 56 7 �D� ∙ E7��

� 7�F�� ∙ I�#				 �4a� 

Gdy ekspozycja zakończyła się po czasie I� bez 

wystąpienia objawów ;<(=>, to zagrożenie *��I�, 7��
� �exp	3�! .�7��

�	,)��

�
4 można wyrazić jako: 

∀��
��

		*�EI�, 7��
F � 56 7 �D� ∙ E7��

� 7�F�� ∙ I�# 	�4b�
Estymowane wartości D�. D� i 7� odnoszą się do 

ciśnienia cząstkowego tlenu 7��
, które w zależnościach 

(4) jest wyrażone w 37��
4 � D)D, podobnie jak graniczne 

ciśnienie cząstkowe tlenu 7� wyrażone jest w 37�4 � D)D. 

Estymowana wartość D� jest współczynnikiem skali, 

a graniczne ciśnienie cząstkowe 7� jest progiem, po 

przekroczeniu którego 7��
� 7� funkcja ryzyka .�7��

�
zaczyna być większa od zera . � 0.

W rozpatrywanym algebraicznym modelu 

matematycznym zagrożenia * wystąpieniem objawów ;<(=> wartość granicznego ciśnienia cząstkowego 7�
jest zawsze większa bądź równa jedności 7� M 1	D)D ‒ 

przyjmuje się, że objawy ;<(=> nie występują poniżej 

ciśnienia cząstkowego tlenu na poziomie 7��
N 1	D)D.

Dla estymowanego współczynnika D� � 0
funkcja ryzyka .�7��

� jest wartością stałą . � BO>P)
niezależnie od wartości ciśnienia cząstkowego tlenu 7��

: . G H�7��
�.

Kiedy estymowany współczynnik D� � 1, to

funkcja ryzyka .�7��
� wzrasta liniowo wraz ze wzrostem 

ciśnienia cząstkowego tlenu 7��
. Dla wartości D� � 1 ten

wzrost jest szybszy niż liniowy. 

The defined allowable exposure times during 

tests on the safety of oxygen dives may be too 

conservative19 in relation to dives carried out with the use 

of breathing mixes20, which is an important disadvantage. 

However, the thus conducted estimation is characterised 

by a clearly defined calculation of the hazard of central 

oxygen toxicity ;<(=>.
One of the proposed algebraic models of the 

function of hazard 0�7��
� ≡ .�7��

� in the anticipation of 

the threat of ;<(=> is the relationship21 [10]:

∀��
��

		 .�7��
� � D� ∙ �7�� � 7���� 		�3�	

where: ����
�− the function of the risk of occurrence ���	
, 

��
− oxygen pressure, �− oxygen partial pressure limit, 

��. . ��− constant. 

is the previously derived (2) function of risk .�7��
�

resulting from the biochemical theory of oxygen toxicity, 

providing a good approximation to experimental data 

[11]. 

The risk . of occurrence of ;<(=> symptoms

(2) does not constitute a function of time E7��
F G   H()� 22.

The function of risk .�7�� �	 from the relationship (2) is
used to calculate the threat * of the occurrence of ;<(=>
symptoms [11]. When ;<(=> causes an interruption in 

the exposure after the time I� elapses, the threat*�E), 7��
F � 1 � exp	3� ! .�7��

�	,)��

�
4 related to the 

occurrence of ;<(=> symptoms is calculated according to 
the relationships compliant with the Wiener theorem23: 

∀��
��

		*��I�, 7��
� � 1 � 56 7 �D� ∙ E7�� � 7�F�� ∙ I�#				�4a�

In the case when the exposure is finished after a given 

time I� without presenting any ;<(=> symptoms, the 

hazard *��I�, 7��
� � exp	3�! .�7��

�	,)��

�
4 may be 

expressed as follows: 

∀��
��

		*�EI�, 7��
F � 56 7 �D� ∙ E7��

� 7�F�� ∙ I�#					�4b�
The estimated values of D�. . D� and 7� are 

related to oxygen partial pressure 7��
 which in 

relationships (4) are expressed as 37��
4 � D)D, similarly 

as the oxygen partial pressure limit 7� is expressed as 37�4 � D)D.

The estimated  D� value represents a scale factor 

whereas the partial pressure limit 7� is a threshold 

beyond which 7��
� 7� the function of risk .�7��

� begins 

to exceed zero . � 0. In the discussed algebraic 

mathematical threat model * for the occurrence of ;<(=>
symptoms, the value of the partial pressure limit 7� is 

always higher than 7� M 1	D)D, since it is assumed that 

the ;<(=> symptoms do not occur below the oxygen 

partial pressure of 7��
N 1	D)D.

With the scale factor estimated atD� � 0 the risk.�7��
� of occurrence is invariable . � BO>P) irrespective 

of the value of oxygen partial pressure 7��
: . G H�7��

�. 

With the factor estimated at D� � 1 the function of risk .�7��
� shows a linear increase together with an increase 

of oxygen partial pressure 7��
. For the value D� � 1 the 

said increase is faster than linear. 
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Tab. 2 

Dozwolone czasy ekspozycji i ciśnienia cząstkowe tlenu w �� akceptowane przez ���� [6] w odniesieniu do zagrożenia �� możliwością wystąpienia 
tlenowej toksyczności ośrodkowej. 

The allowable exposure times and oxygen partial pressures of �� approved by ���� [6] with regard to the threat �� of the possibility of occurrence of 
central oxygen toxicity. 

Oxygen partial 

pressure 

Allowable exposure 

time 
Hazard 

[ ] [ ] [ ] 

0.20 30 3.91 

0.19 45 4.10 

0.18 60 3.68 

0.17 75 2.93 

0.16 120 2.79 

0.16 45 1.05 

0.15 150 1.89 

0.15 120 1.51 

0.14 180 1.07 

0.14 150 0.89 

0.13 240 0.54 

0.13 180 0.40 

0.12 210 0.12 

0.11 240 0.01 

Rys. 1. Dopuszczalne ciśnienia cząstkowe i czasy ekspozycji tlenowych w zależności parametrycznej od zagrożenia �� według (4a). 

Fig. 1. Allowable oxygen partial pressures and exposure times in parametric relation to the threat �� according to (4a).  
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Rys. 2. Zależność ryzyka � oraz funkcji kumulacyjnego zagrożenia �� wystąpieniem objawów ���	
 od czasu � według półempirycznego algebraicznego 
modelu matematycznego (4a) dla ciśnienia cząstkowego tlenu ���

 160	��� [11]. 

Fig. 2. The relation of risk � and the function of cumulative threat �� of occurrence of ���	
 symptoms and time � according to a semi-empirical algebraic 
mathematical model (4a) regarding oxygen partial pressure ���

 160	��� [11]. 

Tab. 3 

Dozwolone czasy ekspozycji i ciśnienia cząstkowe tlenu dla nurkowań przy zagrożeniu tlenową toksycznością ośrodkową na poziomie �� � 0,01. 

Allowable exposure times and oxygen partial pressures in dives with the risk of central oxygen toxicity at the level of  �� � 0.01. 

Oxygen partial 

pressure 

Allowable exposure 

time 

[QRD] [ST>]

0.20 8 

0.19 10 

0.18 16 

0.17 25 

0.16 42 

0.15 72 

0.14 169 

Dla ustalonej wartości granicznego ciśnienia 

cząstkowego tlenu 7� ≡ 1	 D)D 24 estymowane metodą

największej wiarygodności wartości parametrów 

algebraicznego modelu matematycznego zagrożenia * 
wystąpieniem ;<(=> wyniosły: D� � �1,33 U 0,22� ∙ 10��

i D� � �3,39 U 0,5� – [11,12].

Najczęściej do planowania ekspozycji <6 ze 

względu na ośrodkowe zatrucie tlenowe wykorzystuje się 

opublikowane w 1991 przez <YZZ 25 tabele dozwolonych 

ekspozycji tlenowych26 <6 [6]. Analizę zagrożenia *��I�, 7��
� wystąpieniem ;<(=> dla podejścia <YZZ

przedstawiono w tab. 2. Ogólne szacunki poziomu 

zagrożenia *��I�, 7��
� wystąpieniem ;<(=>

przedstawiono na rys. 1. 

Odnosząc dozwolone ekspozycje tlenowe do 

przytoczonej wyżej analizy przeżycia, można oszacować 

zagrożenia tlenową toksycznością ośrodkową. Przyjmując, 

że dozwolone zagrożenie *� dla nurkowań 

z wykorzystaniem <6 powinno być mniejsze bądź równe 

wartości *� [ 0,01, można obliczyć dozwolone czasy 

ekspozycji według przedstawionej teorii w funkcji ciśnień 

cząstkowych tlenu ‒ tab. 3.  

For the determined value of the oxygen partial 

pressure limit 7� ≡ 1	D)D 24 the parameter values of the 

algebraic mathematical model of the threat * of 

occurrence of ;<(=> estimated with the highest

reliability method reached: D� � �1.33 U 0.22� ∙ 10�� and D� � �3.39 U 0.5� – [11,12]. 

Most typically, planning of <6 exposures with

regard to central oxygen toxicity is conducted on the basis 

of the tables of allowable oxygen exposures25 <6
published in 1991 by <YZZ 26 [6]. An analysis of threat *�I�, 7��

� of ;<(=> occurrence in <YZZ’s approach is

presented in tab. 2. General estimations of the levels of 

threat *��I�, 7��
� of ;<(=> occurrence are depicted in 

 fig. 1. 

By comparing the oxygen exposures to the above 

survival analysis it is possible to evaluate the risk of central 

oxygen toxicity. If we assume that the allowable threat *� in 

dives performed with the use of <6 should be lower than

or equal to the value of *� [ 0.01, it will be possible to 

calculate the permitted exposure times according to the 

presented theory in the function of oxygen partial 

pressures – tab. 3. 
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INNE METODY SZACOWANIA CNSYN 

Jak wspomniano, najczęściej do planowania 

ekspozycji �� ze względu na ośrodkowe zatrucie tlenowe 

wykorzystuje się opublikowane w 1991 przez ���� 

tabele dozwolonych ekspozycji tlenowych �� [6]. Tabele 

te wywodzą się jednak raczej z wieloletniej praktyki 

operacyjnej, niż reprezentują wyniki badań naukowych 

[13].  
Dla nurkowań rekreacyjnych przyjmuje się, że 

maksymalne dozwolone ciśnienie cząstkowe tlenu ��

podczas procesu nurkowania nie powinno przekraczać 

��
≤ 143 ���, a w fazie dekompresji ��

≤ 162 ���
[13]. 

Przykładowo, oprogramowanie �����
wykorzystuje podobne wartości do proponowanych przez 

����, lecz zaostrza wymagania dla ekspozycji 

wyjątkowych [14] ‒ tab. 4. 

Częstą praktyką jest stosowanie modelu 

eksponencjalnego zaniku zagrożenia ����� podczas 

odpoczynku na powierzchni, podobnie jak dla stężenia 

leku. W obliczeniach przyjmuje się czas   połowicznego 

zaniku zagrożenia ����� równy  = 90 !"�.

PODSUMOWANIE 

Metody analizy przeżycia zostały wprowadzone 

do problematyki nurkowej przez Weathersby’ego i 

Thalmanna [1]. Zaproponowany przez �� ���� model 

predykcji zagrożenia  możliwością wystąpienia �����
pochodzący z tej teorii 

OTHER METHODS OF CNSYN ESTIMATION 

As already mentioned, the common planning of 

�� exposures with regard to central oxygen toxicity is

conducted on the basis of the tables of allowable oxygen 

exposures  �� published in 1991 by  ���� [6]. However, 

these tables manifest an operational practice of many 

years rather than represent the results of scientific 

research [13].  

In recreational dives it is assumed that the 

maximum allowed oxygen partial pressure ��
 during the 

process of diving should not exceed ��
≤ 143 ���,

whereas in the decompression phase – ��
≤ 162 ���

[13]. 

As an illustration, the ����� software uses 

similar values to those proposed by ����, however it 

sharpens the requirements concerned with extraordinary 

exposures [14] – tab. 4. 

It is common practice to apply the exponential 

model of threat elimination for ����� during a rest at the 

surface, similarly as to medicine concentration.  

The time   adopted in calculations is the time of partial 

threat elimination ����� equal to  = 90 !"�.

CONCLUSIONS 

The survival analysis methods were introduced 

in diving-related issues by Weathersby and Thalmann [1]. 

The model of prediction of threat  of ����� occurrence 

proposed by the �� ���� and derived from this theory

Table 4 

Dozwolone czasy ekspozycji i ciśnienia cząstkowe tlenu w �� akceptowane przez oprogramowanie �����
27

 [14]. 

Allowable exposure times and oxygen partial pressures in �� as approved by �����
27

 [14]. 

Standard exposures 

Oxygen partial 

pressure 

Allowable exposure 

time 

Limit used per 

each minute Notes 

[���] [!"�] [% ∙ !"���]

0.06 720 0.14 

Typical exposures 

0.07 570 0.17 

0.08 450 0.22 

0.09 360 0.28 

0.10 300 0.33 

0.11 240 0.42 

0.12 210 0.48 

0.13 180 0.55 

0.14 150 0.67 

0.15 120 0.83 
Exercise particular care 

0.16 45 2.22 

Extraordinary exposures 

0.17 35 2.86 

High risk �����0.18 25 4.00 

0.19 15 6.67 

0.20 10 10.00 

Extreme exposures 0.21 5 20.00 

0.22 1 100.00 
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wydaje się być dostatecznie precyzyjny. Jego mocną 

stroną jest potwierdzenie obserwowanej przez wielu 

badaczy wartości granicznej ciśnienia cząstkowego tlenu 7� ≡ 1	 D)D , po przekroczeniu którego należy liczyć się

z zagrożeniem ;<(=>. Limituje to bezpieczny czas

ekspozycji przy oddychaniu czynnikiem oddechowym 

zawierającym tlen pod ciśnieniem cząstkowym powyżej 

wartości wyznaczonej tą wartością graniczną 7�� � 7�.
W zaproponowanym algebraicznym modelu 

matematycznym dawka toksyczności ośrodkowej podczas 

procesu nurkowania cały czas ulega jedynie kumulacji. 

Dawka toksyczności ośrodkowej jest niezależna od 

sekwencji faz nurkowania28.  

Wydaje się, że pomimo identycznych czasów 

trwania poszczególnych faz procesu nurkowania powinna 

istnieć różnica pomiędzy profilem, który przykładowo 

zaczyna ekspozycję od wycieczki na głębokość większą  

i takim, gdzie wycieczka przedsięwzięta zostaje na koniec 

procesu nurkowania.  

Potwierdzające podejście \(	<D]= polskie

badania nad toksycznością tlenową nie zostały tutaj 

zaprezentowane gdyż przedstawiono je wcześniej [15]. 

Tutaj opisano jedynie podstawy teoretyczne stanowiące 

bazę dla zrealizowanych 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 dekompresji w misjach bojowych.

Artykuł jest ostatnim z serii czterech 

poświęconych zagrożeniom tlenową toksycznością 

ośrodkową w technice hiperbarycznej.  

Chciałbym wyrazić wdzięczność oraz uznanie 

pracownikom Zakładu Technologii Prac Podwodnych  

i współpracującym lekarzom z Wojskowego Instytutu 

Medycznego za włożony wkład w badania. Podziękowania 

za zaufanie należą się nurkom i specjalistom z jednostek 

wojskowych, oraz grup antyterrorystycznych Policji 

podejmujących ryzyko uczestniczenia w nurkowaniach 

eksperymentalnych. 

Badania przeprowadzono dzięki wsparciu przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Badań  

i Rozwoju, którym należą się podziękowania za 

niebagatelne kwoty zainwestowane w Akademii 

Marynarki Wojennej na naukową działalność 

hiperbaryczną. 

seems to be precise enough. Its strength is the 

confirmation of the limit value of oxygen partial pressure 7� ≡ 1	D)D observed by numerous researchers, following

which the threat of ;<(=> significantly increases. This

allows to provide limits to a safe exposure time while 

breathing with a mix containing oxygen with a partial 

pressure above the limit value 7��
� 7�.

In the proposed algebraic mathematical model 

the central toxicity dose in the process of diving only 

accumulates. Central toxicity dose is independent of the 

sequence in the diving phases28. 

It appears that despite the identical duration 

times of particular phases of the diving process, there 

should be a difference between a profile, which, for 

instance, begins the exposure with an excursion to  

a greater depth and the one with an excursion undertaken 

at the end of the diving process.  

The Polish research on oxygen toxicity 

confirming the \(	<D]= approach was not included in 

this article as they had been presented before [15]. This 

article presents merely the theoretical foundation 

constituting the grounds for the studies conducted 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 entitled: Designing 

decompression in combat missions. 

The article is the last in the series of four papers 

devoted to the threat of central oxygen toxicity in 

hyperbaric technique. 
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1
����� z ang Central Nervous Syndrom, 

1����� Central Nervous Syndrome, 

2faktycznie wystąpienie objawów ����� poniżej tej wartości jest możliwe, lecz bardzo mało prawdopodobne, 
2the actual occurrence of ����� symptoms below this value is possible, however extremely unlikely, 

3w ramach tego cyklu artykułów, 
3within this cycle of articles, 

4wartość �� algebraicznie jest współczynnikiem przesunięcia skali, stąd przyjęcie �� = 0 nie ma wpływu na prowadzone tutaj rozważania, 
4the value �� is an algebraic coefficient of scale shifting, hence adopting �� = 0 has no impact on the conducted considerations, 

5znormalizowany strumień przypadający na jednostkę ciśnienia cząstkowego tlenu i jednostkę czasu, 
5standardised stream per unit of oxygen partial pressure and a unit of time, 

6jedną z ważnych przyczyn wykorzystania funkcji hazardu ℎ(�) jest fakt, że warunkowy rozkład przewidywanego przeżycia poza moment 

czasu �� może być bezpośrednio z niej obliczony dla ℎ(� > ��), 
6one of the important reasons for applying hazard function ℎ(�) lies in the fact that the conditional expected survival extension beyond the 

moment of time �� may be directly derived from it for ℎ(� > ��), 

7Całkowite, 
7Complete, 

8formalnie Λ(�, �) jest prawdopodobieństwem pojawienia się strat będących realizacją zmiennej losowej �(�), nie mniejszych niż � w okresie 

� funkcjonowania systemu człowiek-technika-otoczenie [2], 
8formally speaking Λ(�, �) constitutes the probability of occurrence of damage due to the realisation of a random variable �(�), not smaller 

than � in the period � of the functioning of the system involving humnas using technique while coping with the chnique-surrounding 

environment [2], 

9granice całkowania mogą rozciągać się także na kilka godzin po zakończeniu nurkowania, lecz taka ewentualność jest brana pod uwagę 

raczej w modelowaniu choroby ciśnieniowej, a nie toksyczności tlenowej, 
9the limits of the integration may also extend to encompass several hours after diving completion, however such a possibility is taken into 

account in modelling decompression sickens rather than oxygen toxicity, 

10zagrożenie jest rozumiane tutaj jako prawdopodobieństwo warunkowe wystąpienia ����� po zrealizowaniu określonej ekspozycji 

hiperoksycznej 	��
> 100 
��, 

10hazard is understood as the conditional probability of the occurrence of ����� after the implementation of a particular hyperoxide 

exposure 	��
> 100 
��, 

11 dalsze czynniki rozwinięcia pominięto, zadowalając się rozwinięciem z dokładnością do pierwszego pominiętego czynnika, 
11 further factors of the expansion were omitted as it was found sufficient to rely on the accuracy to the first omitted factor, 

12��� z ang. Central Nervous System, 
12��� −  Central Nervous System, 

13 w tabelach ��� przyjęto ten próg jako 0,06 ���, 
13in ��� ������ this threshold was adopted as 0,06 ���, 

14dodatkową komplikacją jest fakt, że ciśnienie cząstkowe tlenu w czasie nurkowania może ulegać zmianom w dość szerokim zakresie, 
14an additional complication lies in the fact that oxygen partial pressure may be subject to significant changes in the course of diving, 

15 niezależne aparaty nurkowe o zamkniętym obiegu tlenu, jako czynnika oddechowego, z ang.: Closed Circuit Re-breather −	Self	
Contained	Breathing Apparatus, 
15 self-contained closed circuit re-breathers with oxygen as a breathing mix,

16�������� ������ ��� �����	ℎ���� ��������������, 
16�������� ������ ��� �����	ℎ���� ��������������, 

17 zmiany te poprzedzone były badaniami medycznymi, prowadzonymi m.in. podczas ponad dziesięcioletnich nurkowań z wykorzystaniem 

mieszanin nitroksowych jako czynnika oddechowego oraz programu ��	��[6], 



Polish Hyperbaric Research 

PolHypRes magazine index-related in bases: 
BazTech, Index Copernicus, ARIANA, GBL

29

17the changes were preceded with medical examinations conducted over the course of ten years, during the Repex programme [6] and 

dives with the use of nitrox mixtures as breathing gases, 

18 często zaniedbywany jest przy tego typu operacjach czynnik stresu, który może znacznie zwiększyć mózgowy przepływ krwi w nie 

mniejszym stopniu niż inne wcześniej wymienione czynniki, 
18in such operations there is a tendency to neglect the aspect of stress, which may significantly increase cerebral blood flow to a similar 
extent as the other previously enumerated factors, 

19 dozwolone ekspozycje będą krótsze niż mogłyby być w rzeczywistości, charakteryzując się nadmiarowym poziomem bezpieczeństwa dla 
nurkowań nitroksowych ��; dla nurkowań helioksowych �� prawdopodobnie efekt ten nie wystąpi, 

19 the allowable exposures will be shorter than they could be in reality thus offering an excessive level of security for nitrox dives ��; this 

effect will probably be absent in relation to heliox dives ��,

20już Donald zauważył, że dodanie azotu do tlenu zwiększa tolerancję nurków na �����, potwierdziły to także późniejsze badania 	��
[13,16], 
20as it was already observed by Donald, adding nitrogen to oxygen enhances divers' tolerance to �����. This was also confirmed with further 

tests conducted by the 	�� [13,16], 

21 zależność równoważna funkcji ryzyka 
����
 ≡ �����

 określająca prawdopodobieństwo wystąpienia ����� dla procedury typu jednej 

ekspozycji w powiązaniu z ciśnieniem cząstkowym tlenu ���
, na które jest eksponowany nurek przez okres �,

21 an interrelation equivalent to the function of risk 
����
 ≡ �����

 determining the probability of occurrence of ����� in a single-depth 

exposure procedure with the oxygen partial pressure ���
to which the diver is exposed and for the period of �,

22funkcja ryzyka 
 opisująca intensywność wystąpienia ����� w wybranym czasie jest wartością stałą 
 � ����� niezależną od czasu dla 

dowolnego ciśnienia cząstkowego tlenu ���
; zależność zagrożenia ����� od czasu pojawia się w chwili obliczania zagrożenia ���, ���

,
22function of risk 
 describing the intensity of an occurrence of ����� in a given time is a constant value 
 � ����� independent of time for 

any oxygen partial pressure ���
; the effect of time on CNSyn is dependent on the moment of threat estimation ���, ���

,

23��� � exp������ � ������ ��� ∙  ��

�
! – tab. 1,

23��� � exp������ � ������ ��� ∙  ��

�
! – tab. 1,

24estymowana oryginalnie wartość granicznego ciśnienia cząstkowego wyniosła �� � �1,3 $ 0,4	(�(, lecz przyjęto wartość �� ≡ 1	(�( jako 

bardziej fizjologiczną [10], 
24the initially estimated value of the limit value of the partial pressure amounted to �� � �1,3 $ 0,4	(�(, however it was decided to adopt the 

value �� ≡ 1	(�( as more physiological [10], 

25�(�)o�(+	,��(�)�	(� 	-�.�����/)�	- .)�)��/(�)��,
25�(�)o�(+	,��(�)�	(� 	-�.�����/)�	- .)�)��/(�)��,

26opracowanie poprzedzone było badaniami medycznymi, prowadzonymi m.in. podczas ponad dziesięcioletnich nurkowań z 

wykorzystaniem mieszanin�� jako czynnika oddechowego oraz programu 
���� [6], 
26 the work was preceded with medical examinations conducted during the Repex programme [6] and during dives taking place over a 
period of ten years with the use of �� mixtures as breathing gases, 

27istnieje możliwość dodatkowego zwiększenia konserwatyzmu tlenowego skokowo o {10; 25; 50; 75; 99}%, 
27it is possible to additionally gradually increase the oxygen conservatism by {10;25;50;75;99}%, 

28zagrożenie ����� dla profili z wycieczką na większa głębokość nie zależy od czasu jej podjęcia,
28the threat of ����� for profiles with an excursion to a greater depth does not depend on the time of its commencement. 



2014 Vol. 49 Issue 4 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 
30 



POLISH HYPERBARIC RESEARCH 4(49)2014 
Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

PolHypRes magazine index-related in bases: 
BazTech, Index Copernicus, ARIANA, GBL

31

THE ACTIVITY OF THE DEPARTMENT OF UNDERWATER WORKS TECHNOLOGY OF THE 

POLISH NAVAL ACADEMY OF GDYNIA (P. 2) 

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU TECHNOLOGII PRAC PODWODNYCH AKADEMII MARYNARKI 

WOJENNEJ W GDYNI (CZ. 2) 
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Department of Underwater Works Technology, Polish Naval Academy, Gdynia, Poland 
Zakład Technologii Prac Podwodnych, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia  

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The article outlines the activity of the Department of Underwater Works Technology of the Polish Naval Academy of Gdynia. This is the second part of the 
material aimed at presenting research and educational activity of this organisational unit. The first part provided a brief historical background related to the 
foundation of the department, as well as the main elements of its research infrastructure. For over 30 years the department has been engaged in a broad 
spectrum research related to underwater works technologies and to date it is the only research unit of this type which offers complex solutions to the related 
issues.  
Key words: underwater works technology, marine engineering. 

W artykule przedstawiono działalność Zakładu Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest to druga część materiału,  
w której zostanie przedstawiona działalność badawcza i dydaktyczna tej jednostki. W części pierwszej zaprezentowano krótki rys historyczny powstania 
Zakładu oraz podstawowe elementy infrastruktury badawczej tej jednostki naukowo-dydaktycznej. Zakład od ponad 30 - stu lat zajmuje się szerokim 
spektrum badań z zakresu technologii prac podwodnych i obecnie jest to jedyna tego typu jednostka badawcza w kraju, która tak kompleksowo rozwiązuje 
problematykę w tych obszarach.  
Słowa kluczowe: technologia prac podwodnych, inżynieria morska. 

В статье представлена деятельность Кафедры Технологии Подводных Работ Военно-морской Академии в Гдыни. Это вторая часть материала,  
в которой будет описана научно-исследовательская и педагогическая деятельность Кафедры. Первая часть представляла собой краткую 
историю создания и основные элементы научно-исследовательской инфраструктуры этого учебно-научного подразделения. Кафедра от более 
чем 30-ти лет занимается широким спектром научных исследований в области технологии подводных работ и в настоящее время это 
единственное такого типа исследовательское подразделение в стране, которое так всесторонне решает проблематику в этих областях. 
Ключевые слова: технология подводных работ , морская инженерия. 
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WPROWADZENIE 

W pierwszej części materiału poświęconego 
Zakładowi Technologii Prac Podwodnych Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni przedstawiono cel jego 
powołania, zakres planowanego działania oraz planowany 
dla niego etat. Przedstawiono również miejsce Zakładu  
w strukturze organizacyjnej Akademii oraz komórki 
wchodzące w skład Zakładu i ich podstawową 
infrastrukturę badawczą. Ta Infrastruktura może być 
efektywnie wykorzystywana tylko pod warunkiem 
posiadania odpowiedniego potencjału kadrowego.  

W przypadku Zakładu jest to grupa specjalistów, 
którzy posiadają wielorakie wykształcenie. Trzon kadrowy 
Zakładu stanowi grupa pracowników naukowo-
dydaktycznych legitymujących się stopniem lub tytułem 
naukowym (19% stanu osobowego). Ponad 40% personelu 
Zakładu to pracownicy z wykształceniem wyższym 
technicznym skupieni w zespole naukowo-badawczym.  

W ramach Zakładu funkcjonuje też zespół 
operacyjny który praktycznie prawie cały czas wykonuje 
zadania usługowo-badawcze w morzu (37% stanu 
osobowego). 

Zespoły działają dość prężnie i posiadają zdolność 
do pozyskiwania środków na realizację badań, co przejawia 
się na przykład dość wysoką punktacją parametryczną za 
działalność naukową.  

Na przykład w roku 2010 punktacja 
parametryczna Zakładu stanowiła niemal 45% punktów 
uzyskanych przez Wydział, a w skali uczelni było to niemal 
20% punktów pozyskanych przez całą Akademię. Zespoły 
wykonują różne zadania począwszy od czystko 
dydaktycznych po realizację badań naukowych  
i działalność związaną z upowszechnianiem wyników 
badań naukowych. .  

DZIAŁANOŚĆ DYDAKTYCZNA 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu 
prowadzą zajęcia w ramach studiów stacjonarnych I i II 
stopnia realizowanych na macierzystym wydziale i na 
pozostałych wydziałach, na przykład w ramach studiów 
podyplomowych.  

Oprócz tego, działalność dydaktyczna Zakładu 
polega na realizowaniu szeregu szkoleń specjalistycznych 
dla kadry MON wynikających z rozporządzenia ministra  
w kwalifikacjach osób wykonujących lub nadzorujących 
wykonywanie prac podwodnych w resorcie obrony 
narodowej.  

Aktualnie w kursowej ofercie dydaktycznej 
Zakładu znajdują się następujące szkolenia:  

1. Fizjopatologia nurkowania i pierwsza 
pomoc przedmedyczna.

2. Udzielanie pierwszej pomocy i zasady 
dekompresji leczniczej.

3. Trening ciśnieniowy dla nurków głębokowodnych. 
4. Trening ciśnieniowy dla nurków minerów. 
5. Kierowanie nurkowaniem oraz pracami 

podwodnymi wykonywanymi z użyciem procedur
długotrwałych prac podwodnych.

6. Wykonywanie prac podwodnych i działania
ratownicze z użyciem procedur długotrwałych 
prac podwodnych.

7. Metodyka prowadzenia dekompresji 
z wykorzystaniem różnego  rodzaju komór
dekompresyjnych .

INTRODUCTION

The first part of the material concerned with the 
Department of Underwater Works Technology of the Polish 
Naval Academy of Gdynia specified the purpose for its 
foundation, its scope of operation and the planned 
structure of employment.  

Moreover, it defined the department's place in the 
organisational structure of the Academy, as well as the 
individual units within it with specification of their basic 
research infrastructures, which may be effectively used 
only on condition of being provided with a proper 
personnel potential.  

In the case of the department, the staff comprises 
a group of specialists with diversified educational 
background. Its core is constituted by a group of research 
and teaching staff with academic degrees or titles (19% of 
the personnel). Over 40% of the department's staff are 
employees with higher technical education, grouped into  
a research team.  

Moreover, the department also has an operational 
team involved in the constant performance of service and 
research tasks at sea (37% of employees). The teams work 
quite vigorously and have the capability to obtain funds for 
the implementation of research, which is manifested with  
a high parametric score with regard to scientific activity.  

For instance, in 2010 the parametric score of the 
department constituted nearly 45% of its total, that is 
nearly 20 of the points gained by the whole Academy. 
Teams perform various tasks, from purely didactic to those 
involved in the implementation of scientific research and 
activities related to the popularisation of research results.  

DIDACTIC ACTIVITY 

The research and teaching staff of the department 
deliver classes within the first and second cycle of studies 
realised in the parent department, and in the remaining 
faculties, for example in the course of post-graduate 
studies.  

Besides that, the didactic activity of the 
department consists in the implementation of a number of 
specialised courses for the staff of the Ministry of National 
Defence stemming from the Minister's regulation related to 
qualifications of persons performing or supervising the 
performance of underwater works in the Ministry. The 
current didactic offering of the department includes the 
following types of training: 

1) Physiopathology of diving and first-aid. 
2) First aid and the principles of treating 

decompression.
3) Pressure training for scuba divers. 
4) Pressure training for mine-searching divers. 
5) Management of diving processes and underwater 

works performed utilising the procedures for 
long-term underwater works.

6) Performance of underwater works and rescue 
activities utilising the procedures for long-term 
underwater works.

7) Methodology of decompression procedure with 
the use of various types of decompression
chambers.

8) Practical introduction to decompression with the 
use of various types of hyperbaric facilities.
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8. Praktyczne prowadzenie dekompresji 
z wykorzystaniem rożnego rodzaju obiektów
hiperbarycznych.

9. Sporządzanie mieszanin oddechowych oraz 
obsługa i konserwacja systemów do ich 
sporządzania.

10. Obsługa i konserwacja komory dekompresyjnej 
oraz systemów i urządzeń bezpośrednio 
współpracujących.

11. Obsługa i konserwacja sprzętu nurkowego.
12. Zasady prowadzenia dekompresji leczniczej. 
13. Kurs eksploatacji ratowniczo-nurkowego  

zestawu hiperbarycznego Sercówka.
14. Kurs operatorów pojazdów podwodnych

typu ROV.
15. Kurs doskonalący operatorów pojazdów 

podwodnych typu ROV. 

Specyfiką kursów organizowanych w Zakładzie 
jest mała liczebność grup szkoleniowych, co wynika wprost 
z warunków bezpieczeństwa obowiązujących podczas 
realizacji zajęć praktycznych związanych  
z wykorzystywaniem techniki hiperbarycznej i komór 
dekompresyjnych. Ponadto, jak dotąd Zakład jest jedynym 
ośrodkiem szkoleniowym w Polsce, który oferuje 
specjalistyczne szkolenia na uzyskanie uprawnień do 
obsługi i eksploatacji zdalnie sterowanych pojazdów 
bezzałogowych.  

Szkolenia te zostały wdrożone jako obowiązujący 
w siłach zbrojnych standard dla operatorów pojazdów typu 
ROV, a opracowano je w oparciu o autorską metodykę 
szkolenia opracowaną w Zakładzie zgodną ze standardami 
międzynarodowymi.  

Natomiast każde z realizowanych szkoleń  
w Zakładzie jest daleko odbiegające od kursów tego 
samego typu organizowanych w podobnych wojskowych 
ośrodkach szkoleniowych.  

Przede wszystkim dlatego, że podczas szkolenia  
w Zakładzie, nauczycielami na kursie są twórcy 
omawianych i wykładanych technologii. A ponadto 
kursanci mają również zajęcia z twórcami techniki z którą 
spotykają się potem na co dzień w swojej praktyce 
zawodowej.  

Podczas zajęć praktycznych wykorzystywana jest 
cała infrastruktura Zakładu. Treningi ciśnieniowe dla 
nurków minerów lub nurków głębokowodnych odbywają 
się w symulatorze nurkowania, a podczas szkolenia 
operatorów ROV wykorzystywany jest basen testowy 
 i wszystkie dostępne w Zakładzie systemy ROV.  
W roku 2013 w sumie niewielki zespół dydaktyczny 
Zakładu zrealizował szkolenia dla kadry MON, w które  
z powodzeniem ukończyło ponad 200 kursantów, 
jednocześnie zrealizowano ponad 500 osoboekspozycji 
ciśnieniowych w komorach dekompresyjnych (Rys. 1).  

 

9) Preparation of breathing mixes and the service 
and maintenance of systems used in their
preparation.

10) Service and maintenance of a decompression
chamber and associated systems and devices.

11) Service and maintenance of diving equipment.
12) Principles of decompression treatment.
13) Training within the use of the rescue-

diving hyperbaric kit called "Sercówka".
14) Training of underwater vehicle operators (ROV). 
15) Advanced training of underwater

vehicle operators (ROV).

For safety reasons, training courses utilising 
decompression chambers for the practical application of 
hyperbaric techniques are delivered to small groups of 
students, a situation that allows the department to deliver 
courses tailored to meet specific needs.  

Additionally, thus far the department is the only 
training centre in Poland which offers specialised training 
enabling certification for the operation of remotely 
controlled unmanned vehicles. Such courses have been 
implemented as a mandatory standard for ROV operators 
and were prepared on the basis of methodology worked 
out by the department staff in accordance with 
international standards.  

Moreover, each of the training courses realised by 
the department vary greatly from the courses of the same 
kind organised by similar military training centres. This is 
mainly due to the fact that the instructors are at the same 
time the authors of the discussed technologies. 
What is more, the trainees participate in classes with the 
creators of the techniques that they later encounter in their 
daily professional practice.  

Practical classes are conducted with the use of the 
department's entire available infrastructure. Education on 
the subject of pressure for mine searching or scuba divers 
is carried out in a diving simulator, whereas the training of 
ROV operators takes place in a test pool and involves the 
use of all available ROV systems.  

In 2013 the department's relatively small didactic 
team realised a series of courses for the staff of the Ministry 
of National Defence, which were successfully completed by 
200 trainees, with over 500 individual exposures 
performed in decompression chambers (Fig. 1).  
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Rys. 1. Stopień obciążenia kursowego Zakładu w roku 2013. 

Fig. 1. The level of participation in training organised by the department in 2013. 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 

Obszar zainteresowań naukowych pracowników 
Zakładu jest przede wszystkim związany  
z technologią prac podwodnych, nurkowaniem, 
zabezpieczeniem technicznym długotrwałego pobytu 
 i wykonywania pracy podwodą oraz nowymi 
technologiami wykorzystującymi środki bezzałogowe 
nawodne i podwodne. W ciągu ostatnich 14 lat  
w Zakładzie realizowano ponad 20 projektów 
badawczych finansowanych z różnych źródeł:  

1) Modele matematyczne wentylacji atmosfery 
aparatów nurkowych z częściową regeneracją 
czynnika oddechowego MNiSW nr 0T00A07218.

2) Nurkowanie głębokie dla potrzeb ratownictwa 
morskiego MNiSW 148308/C-T00/2001.

3) Zasady prowadzenia wentylacji przerywanej 
kompleksów nurkowych podczas powietrznych 
ekspozycji hiperbarycznej MNiSW nr
7T07C03419.

4) Validation of decompression tables/schedules 
Projekt dla NATO Standardization Agency.

5) Systemy zachowania życia na okręcie 
podwodnym Departament Polityki Zbrojeniowej
nr 20/DPZ/3/OTM/S/ WR/MON/ 2002/706.

6) Ratowniczo-leczniczy kontenerowy zestaw 
hiperbaryczny
MONDPZ/4/TM/W/3.5.3.1/2004/WR. 

7) Chemisorpcja ditlenku węgla  
w zastosowaniach wojskowych MNiSW 
nr 148-414/C-T00/2004.

8) Technologia prac podwodnych z udziałem 
nurków w strefie głębokości 80 – 120 metrów 
oraz rozwój tych technologii projekt badawczy 
zamawiany przez Przedsiębiorstwo
Poszukiwania i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu 
Petrobaltic S.A.

9) Opracowanie koncepcji i założeń taktyczno – 
technicznych bezzałogowego systemu
poszukiwań podwodnych dla potrzeb 
ratownictwa wodno – nurkowego projekt

RESEARCH ACTIVITY

The area of interest for academic workers of the 
department is mainly connected with underwater works 
technology, diving, technological security of long-term 
underwater stays and works, as well as new technologies 
using unmanned surface and underwater vehicles.  In the 
course of the last 14 years the department has 
implemented over 20 research projects supported from 
various sources of financing:  

1) Mathematical models of atmosphere ventilation 
in breathing apparatuses with partial 
regeneration of the breathing mix MNiSW 
(Ministry of Science and Higher Education) No.
0T00A07218.

2) Deep diving for the needs of marine rescue
MNiSW 148308/C-T00/2001. 

3) Principles for conducting interrupted ventilation 
of diving complexes during hyperbaric
air exposures MNiSW no. 7T07C03419.

4) Validation of decompression tables/schedules 
Project for the NATO Standardization Agency.

5) Life support systems on submersible vessels 
no. Armament Policy Department 

20/DPZ/3OTM/S/WR/MON/2002/706.
6) Rescue-medicinal container hyperbaric kit MON 

Defence) (Ministry of National 
DPZ/4/TM/W/3.5.3.1/2004/WR.

7) Carbon dioxide chemisorption in military 
applications MNiSW No. 148-414/C-T00/2004. 

8) Underwater works technology with the
participation of divers in the depth zone 80 – 
120 meters and technology development. 
Research project commissioned by Petrobaltic 
plc. involved in the search and exploration of oil 
deposits. 

9) Preparation of concepts and tactical-technical 
assumptions for an unmanned system of 
underwater search for the needs of water – 
diving rescue. Research project commissioned 
by Seabed Poland Ltd.
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badawczy zamawiany przez Seabed Polska Sp.  
z o. o. 

10) Opracowanie i wykonanie systemu wizyjnego do 
przestrzennej obserwacji obiektów 
podwodnych w czasie rzeczywistym projekt 
badawczy zamawiany przez Pomorski Ośrodek 
Badań Środowiska Envia Sp. z o.o. partnera 
Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego.

11) Opracowanie metodyki nurkowań saturowanych 
– praca badawcza MNiSW nr projektu R00-
O0014/3, realizowana w okresie 
2007-2009 roku .

12) Nowa generacja hiperbarycznego symulatora
oddechowego – praca badawcza MNiSW 
nr O N504 497734, realizowana w okresie
2008-2010 roku.

13) Projektowanie dekompresji w misjach bojowych 
– projekt rozwojowy nr O R00 0001 08, 
realizowany w okresie 2009-2011 rok. 

14) Diagnostyka wizyjna obiektów podwodnych – 
praca badawcza statutowa, realizowana
w okresie 2009-2011 roku.

15) Badanie aparatu ewakuacyjnego dla załóg 
pojazdów opancerzonych ATE-1 – praca 
badawcza realizowana w 2009 roku.

16) Detekcja i przeciwdziałanie terrorystycznym 
zagrożeniom podwodnym ze strony nurków –
współudział w projekcie badawczym MNiSW nr 
OR00009811, w okresie 2010-2012 roku.

17) Zintegrowany system planowania 
perymetrycznej ochrony i monitoringu 
morskich portów i obiektów krytycznych oparty 
o autonomiczne bezzałogowe jednostki 
pływające, projekt badawczy rozwojowy  
nr O R00 0106, realizowany w okresie 2010- 
2012 roku .

18) Ekspozycje hiperbaryczne w kompleksie DGKN- 
120 z określeniem zagrożenia wystąpienia 
choroby dekompresyjnej metodą Dopplera – 
praca badawcza, realizowana w 2010 roku.

19) Pomiary wielkości uszkodzeń i gabarytów 
obiektów podwodnych metodą wzorca 
świetlnego – projekt badawczy MNiSW 
nr O N502 274039, realizowany w okresie
2010-2012 roku.

20) Koncepcja miniaturowego systemu inspekcji
podwodnej – praca badawcza statutowa,
realizowana w 2012 roku.

21) Opracowanie studium wykonalności Programu 
Strategicznego na rzecz bezpieczeństwa 
i obronności państwa p.t. „Bezzałogowe morskie 
platformy nawodne i podwodne wspomagające 
działania okrętów OPM i platform 
niededykowanych w działaniach 
przeciwminowych” – na zlecenie NCBiR 
w konsorcjum z Politechniką Gdańską, Centrum
Techniki Morskiej i ITTI sp. z o.o., praca
badawcza , realizowana w 2012 roku

22) Chemical Munitions Search & Assessment 
CHEMSE międzynarodowy projekt badawczy
 współfinansowany przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego.  

23) Autonomiczne platformy nawodne Nr
DOBR-BIO4/090/13137/2013.

10) Preparation and performance of a visual system 
for the purpose of a spatial observation of 
underwater objects in real time. Research 
project commissioned by Pomeranian Centre of 
Environmental Research Envia Ltd., a partner of 
the Pomeranian Scientific-Technological Park. 

11) Preparation of methodology of saturation dives 
– research work of MNiSW, project no. R00-
O0014/3 implemented between 2007-2009. 

12) New generation hyperbaric breathing simulator 
– research work of MNiSW No. O N504 497734, 
implemented in the period between 2008-2010. 

13) Designing decompression in combat missions –
developmental project no. O R0001 08,
implemented in the period between 2009-2011.

14) Visual diagnostics of underwater objects – 
statutory research work, implemented in the 
period between 2009-2011.

15) Testing of an evacuation apparatus for the crews 
of armoured vehicles ATE-1 – research work 
implemented in 2009.

16) Detection and counteraction of terrorist 
underwater threats on the part of divers – 
cooperation in research project of MNiSW No. 
OR00009811 in the period between 2010-2012.

17) Integrated system for planning perimetric 
protection and monitoring of sea ports and 
critical facilities based on autonomous 
unmanned vessels, research developmental 
project no. O R00 0106, implemented in the
period between 2010-2012.

18) Hyperbaric exposures in the DGKN-120 complex 
with the risk of an occurrence of decompression 
sicknessbeing estimated using the Doppler
method – research work implemented in 2010.

19) Measurement of the scale of damage and 
dimensions of underwater objects with the light 
pattern method – research project of MNiSW no. 
O N502 274039, implemented in the period
between 2010-2012.

20) Concept of a miniature underwater inspection 
system – statutory research work implemented 
in 2012.

21) Preparation of a feasibility study in relation to 
the Strategic Programme for State Security and 
Defence entitled "Unmanned marine surface and 
underwater platforms supporting the activities 
of OPM vessels and non-dedicated platforms in 
countermine activities" – commissioned by the 
National Centre for Research and Development 
(NCBiR) in consortium with the Gdańsk 
University of Technology, Marine Technique
Centre and ITTI Ltd., research work implemented 
in 2012.

22) Chemical Munitions Search & Assessment 
CHEMSE – an international research project co-
financed from the European Regional
Development Fund.

23) Autonomous surface platforms No. DOBR-
BIO4/090/13137/2013.

24) Autonomous underwater platforms with silent 
undulating propulsion for underwater 
reconnaissance, NCBiR No. DOBR-
BIO4/033/13015/2013.

25) Designing decompression for MCM
dives DOBR/0047/R/ID1/2012/03.
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24) Autonomiczne platformy podwodne z cichym 
napędem falowym do rozpoznania podwodnego
NCBiR Nr DOBR-BIO4/033/13015/2013.

25) Projektowanie dekompresji dla nurkowań MCM
DOBR/0047/R/ID1/2012/03.

26) Modułowy system inspekcji podwodnej POIG 
01.4.00-04262/13 projekt realizowany 
w kooperacji z PBP Forkos Sp. z o.o. Partnera
Pomorskiego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego w Gdyni.

Główną osią realizowanych projektów jest 
rozwiązywanie problematyki powiązanej z obszarem 
obronność i bezpieczeństwo oraz ścisła współpraca  
z przemysłem w obrębie technologii wykorzystywanych 
do badania i eksploracji środowiska morskiego.  

Bardzo często realizacja prac badawczych 
związana jest z prowadzeniem szerokiej współpracy  
z innymi ośrodkami badawczymi. Przykładowo 
realizowana jest stała współpraca naukowa  
z Wojskowym Instytutem Medycznym w zakresie 
medycyny morskiej i hiperbarycznej oraz 
przedsiębiorstwem LOTOS Petrobaltic S.A., w zakresie 
technicznej realizacji długotrwałych prac podwodnych 
wykonywanych w strefie polskiego szelfu. 

Eksperymenty w ramach swojej działalności 
badawczej realizują w Zakładzie na przykład pracownicy 
naukowi z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera  
w Bydgoszczy, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie i inni. Zakład realizuje również projekty 
badawcze w ramach konsorcjów naukowo-
przemysłowych: aktualnie działa w ramach konsorcjów 
składających się z: Ośrodka Badawczo-Rozowjowego 
Centrum Techniki Morskiej S.A, Politechniki Gdańskiej, 
Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, 
Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów oraz 
firm: Technika Podwodna Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
Badawczo-Produkcyjne Forkos Sp. z o.o., firmy ITTI Sp. 
 z o.o., i innych.  

Do końca 2013 roku realizowano 
międzynarodowy projekt podczas którego 
współpracowano z 11 ośrodkami naukowymi z różnych 
państw (w Polsce: WAT, IO PAN i AMW), w Szwecji: 
Swedish Defense Research Agency, Swedish Maritime 
Administration, European Chemical, Radiological Nuclear 
and Explosive Center; w Finlandii: Finish Institute for 
Verification of the Chemical Weapons Convention, Finish 
Environment Institute; a w Niemczech: Federal Research 
Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, Alfred 
Wagner Institute for Polar and Marine Research oraz na 
Litwie: Lithuanian Environmental Protection Agency).  

Dla potrzeb MON w Zakładzie realizowane są 
badania odporności osobniczej na podniesione ciśnienie 
parcjalne tlenu podczas oddychania w warunkach 
hiperbarycznych realizowane dla żołnierzy zawodowych 
z jednostek pancernych Sił Zbrojnych RP i słuchaczy 
Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu.  

Stała współpraca naukowo-badawcza  
z przemysłem polega na przykład na autorskim nadzorze 
nad seryjną produkcją komór dekompresyjnych 
opracowanych w Zakładzie i produkowanych przez PHU 
PEBUCH SP. z o.o. oraz działalności jako laboratorium PRS  
S.A. w zakresie badań na zgodność wyrobu z PN EN 250 
dla nurkowych automatów oddechowych. Inne obszary to 
wykonywanie badań zleconych przez podmioty 
gospodarcze w zakresie weryfikacji techniki 

26) Modulal underwater inspection system POIG
01.4.00-04262/13, project realised in
cooperation with PBP Forkos Sp. z o.o Partner of
the Pomeranian Science and Technology Park in
Gdynia. 
The main axis linking all the implemented 

projects is the provision of solutions in the areas 
concerned with security and defence, as well as 
maintaining a close cooperation with industry in the field 
of technologies utilised in the research and exploration of 
the marine environment.  

Quite often the implementation of research 
works is associated with a broad cooperation with other 
research centres. An example is the cooperation of the 
Military Medical Institute within marine and hyperbaric 
medicine, with the company LOTOS Petrobaltic plc. 
during the technical realisation of long-term underwater 
works carried out in the Polish shelf zone. The 
department enabled the conduction of experiments 
during the research activities of the academic workers of 
the Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, 
the Medical University of Białystok, the West-Pomeranian 
Technological University of Szczecin and others. 

Moreover, the department implements research 
projects within scientific-industrial consortia. The 
currently active consortia are composed of: the Research 
& Development Institute of the Maritime Technique 
Centre; the Technological University of Gdańsk; the 
Technological University of Warsaw; the Technological 
University of Cracow; the Industrial Institute of 
Automatics and Measurements and the companies 
Technika Podwodna Ltd., Research and Production 
Enterprise Forkos Ltd., ITTI Ltd. and others. 

By the end of 2013 an international project 
involving cooperation between 11 scientific centres from 
various countries was completed (in Poland: WAT, IO 
PAN i AMW), in Sweden: the Swedish Defence Research 
Agency, the Swedish Maritime Administration, the 
European Chemical, Radiological Nuclear and Explosive 
Centre; in Finland: the Finnish Institute for Verification of 
the Chemical Weapons Convention, the Finnish 
Environment Institute; and in Germany: the Federal 
Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, 
the Alfred Wagner Institute for Polar and Marine 
Research and in Lithuania: the Lithuanian Environmental 
Protection Agency.  

For the purposes of the Ministry of National 
Defence, the department also implements research on 
individual resistance to increased oxygen partial 
pressures during breathing in hyperbaric conditions, 
realised for professional soldiers from the armoured units 
of the Polish Armed Forces and the students of the Higher 
School of Officers of the Land Forces in Wrocław.  

The continuous cooperation on matters related 
to science and research within the industry relies, for 
instance, on providing supervision over a serial 
production of decompression chambers designed by the 
department and manufactured by PHU PEBUCH Ltd.. or 
acting as PRS plc.'s laboratory within the research on 
product compliance with PN EN 250 for diving breathing 
apparatuses.  
Other areas are concerned with the performance of tests 
commissioned by economic entities within the 
verification of hyperbaric techniques consisting in the 
carrying out of tests in high pressure conditions, e.g. for 
ABB Poland, PBP Forkos Ltd., PHU PEBUCH plc., PHU 
AQUATICUS and others.  

A broad scope of research works and a large  
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hiperbarycznej polegające na wykonywaniu testów 
techniki w warunkach wysokiego ciśnienia, np. dla ABB 
Polska, PBP Forkos Sp. z o.o., PHU PEBUCH S.A., PHU 
AQUATICUS i innych. 

Duży zakres prac badawczych i spora ilość 
realizowanych zadań badawczych skutkuje także znaczną 
aktywnością w zakresie upowszechniania wyników badań 
naukowych w postaci wydawnictw monograficznych, 
artykułów oraz referatów na krajowych i zagranicznych 
konferencjach naukowych. 

Przez ponad 30 lat działalności Zakładu jego 
pracownicy opublikowali ponad kilkadziesiąt opracowań 
monograficznych, do których należą na przykład takie 
pozycje, jak klasyczny już poradnik napisany przez 
pierwszego kierownika kmdr M. Przylipiaka - "Sprzęt  
i prace nurkowe - poradnik" wydany nakładem 
wydawnictwa MON w 1981 roku (Rys. 2).  

Tylko w ciągu ostatnich sześciu lat pracownicy 
Zakładu opublikowali lub wygłosili na konferencjach 84 
referaty, opublikowali w karentowanych czasopismach 
około 70 artykułów naukowych i popularnonaukowych 
oraz byli autorami lub współautorami około 12 
wydawnictw monograficznych. 

number of implemented research tasks have resulted in 
significant activity with regard to the popularisation of 
scientific research results in the form of monographs, 
articles and reports during national and foreign scientific 
conferences.  

During over 30 years of the department's 
activity its employees have published several dozen 
monographs, with such works as the classic guidebook 
written by the first head of the department Cmdr. M. 
Przylipiak – "Diving equipment and works – guidebook" 
published by the Ministry of National Defence in 1981 
(Fig. 2).  

Only in the last six years the employees have 
published or delivered 84 papers during conferences, 
published approximately 70 scientific and popular 
science articles in various periodicals, as well as 
authoring or co-authoring ca. a dozen monographs.  
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Rys. 2. Okładki niektórych opublikowanych w latach 1980 - 2013 przez pracowników Zakładu wydawnictw. 

Fig. 2. Covers of selected publications issues in the years 1980-2013 by employees of the department. 
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REFLECTIONS ON HYPOTHERMIA 

ROZWAŻANIA NAD PROBLEMEM HIPOTERMII

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß Î ÏÐÎÁËÅÌÅ ÃÈÏÎÒÅÐÌÈÈ

Przemysław Michniewski 

Maritime Medicine Department, Military Medical Academy, Gdynia, Poland 
Katedra Medycyny Morskiej WAM, Gdynia  

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The main factor determining a castaway's chances of survival in water is its temperature. The time of work in a cold environment, such as sea water, also 
limits the temperature gradient. This article presents algorithms and formulae estimating survival time and the ability of a person to endure immersion in 
cold water. Moreover, it touches upon an interesting topic regarding the impact of the thickness of subcutaneous fat tissue on thermoregulatory 
mechanisms of an organism. The analyses are partially based on the rich and tragic experiences and observations from marine operations carried out 
during World War II. 
Key words: hypothermia, castaway diver, thermal protection. 

Dla rozbitka głównym czynnikiem warunkującym przeżycie w wodzie jest jej temperatura. Czas pracy w zimnym środowisku jakim jest morze również 
ogranicza gradient temperatur. W artykułach przedstawiono algorytmy i wzory oceniające czas przeżycia i możliwość pobytu w zimnej wodzie. Podjęto 
również ciekawy temat wpływu grubości podskórnej tkanki tłuszczowej na mechanizmy termoregulacyjne. Opracowania bazują częściowo na bogatych, ale 
jakże tragicznych doświadczeniach i obserwacjach z czasu operacji morskich II Wojny Światowej. 
Słowa kluczowe: hipotermia, rozbitek nurek, ochrona cieplna. 

Для потерпевших кораблекрушение основным фактором определяющим выживание в воде является температура. Время работы в холодной 
окружающей среде, которой есть море, также снижает температурный градиент. В статье представлены алгоритмы и модели, оценивающие 
выживание и возможность оставаться в холодной воде. Была также поднята любопытная тема влияния толщины подкожного слоя жира на 
механизмы терморегуляции. Исследования основаны частично на богатом, но трагическим опыте и наблюдениях морских операций во время 
Второй мировой войны. 
Ключевые слова: гипотермия, потерпевший кораблекрушение водолаз, термозащита. 
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PRZEDMOWA 

Problemy wychłodzenia organizmu od setek lat 
badane są przez naukowców, szczególnie w aspekcie 
użytkowania przez człowieka środowiska wodnego. 
Zainteresowani tą problematyką są marynarze, pływacy, 
nurkowie oraz inne grupy zawodowe związane z wodą, jak 
chociażby wojsko. Pomimo szybkiego rozwoju 
technologicznego, człowiek znajdujący się w środowisku 
wodnym, szczególnie w sytuacji awaryjnej, jest poddany 
działaniu zimna, które może być bezpośrednią przyczyną 
jego śmierci.  

poniżej przedstawiono nieco historyczne już 
ujęcie problemu ochrony cieplnej i czasu przeżycia  
w środowisku o niskiej temperaturze, które pomimo 
upływu czasu nadal w znacznej części jest aktualne. 
Artykuły pozwalają zrozumieć, dlaczego rozbitkowie, 
nurkowie, żołnierze nadal giną przy nagłym, awaryjnym 
pobycie w zimnej wodzie. 

Bartosz Morawiec 

CZAS PRZEŻYCIA ROZBITKA W ZIMNEJ 

WODZIE WEDŁUG NOMOGRAMU HAMESA-SMITHA 

Szybki rozwój floty handlowej oraz umasowienie 
sportów wodnych i żeglarstwa są niestety także przyczyną 
wzrostu liczby rozbitków, wymagających udzielenia 
szybkiej i efektywnej pomocy.  

W naszej strefie klimatycznej przez większą część 
roku temperatury wody w morzu czy jeziorach są na tyle 
niskie, że czas udzielenia skutecznej pomocy musi być 
liczony na dziesiątki minut do kilku godzin. Mimo ostrych 
wymogów stawianych przez międzynarodowe konwencje 
odnośnie środków ratunkowych na statkach, rozbitkowie 
nie zawsze mają czas i możliwości ich użycia i często 
znajdują się w wodzie zaopatrzeni jedynie w indywidualne 
kamizelki czy pasy ratunkowe.  

W skali masowej wypadki takie miały miejsce  
w czasie II wojny światowej na wodach środkowego  
i północnego Atlantyku, podczas ataków hitlerowskiego 
lotnictwa i okrętów podwodnych na konwoje alianckie. 

Dla tej grupy rozbitków główne 
niebezpieczeństwo stanowi śmierć w wyniku 
przechłodzenia organizmu w zimnej wodzie. Nasze 
ratownictwo morskie w zakresie ratowania życia na morzu, 
nastawione jest głównie na działanie w rejonie 
południowego Bałtyku, słusznym dlatego będzie podanie 
krótkiej charakterystyki tego środowiska wodnego.  

Średnie temperatury wody morskiej według 
miesięcy dla wybranych miejscowości przedstawiono  
w tabeli I. 

INTRODUCTION 

Problems related to undercooling of organisms 
have been investigated by researchers for hundreds of 
years, particularly in relation to human utilisation of the 
aquatic environment. The group of people interested in this 
issue include seamen, swimmers, divers as well as other 
professional groups having contact with water, such as the 
army. Despite the rapid technological advancement,  
a human remaining in aquatic environment, especially in an 
emergency situation, is subjected to cold temperatures, 
which may be the direct cause of his death.  

Below the author provides a slightly historical 
depiction of the problem of thermal protection and survival 
time in an environment characterised by a low 
temperature, which despite the passage of time continues 
to be valid to a significant extent. The article allows an 
understanding as to why castaway divers or soldiers still 
die when faced with a sudden emergency stay in cold 
water. 

Bartosz Morawiec 

TIME OF SURVIVAL OF CASTAWAYS IN COLD 

WATER ACCORDING TO THE HAMES-SMITH 

MONOGRAM 

Rapid development of commercial fleets as well as 
the popularisation of water sports and sailing are 
unfortunately also the cause of an increase in the number of 
castaways requiring quick and effective rescue action. Our 
climatic zone is for most of the year characterised by such 
low water temperatures in both the sea and in lakes that 
the time for providing effective assistance is measured in 
dozens of minuts or even hours.  

Despite the strict requirements imposed by 
international conventions in relation to rescue resources on 
ships, castaways do not always have the time and 
possibility to use them and are often found in water with 
nothing more than lifejackets or life-belts. Such incidents 
occurred on a mass scale during World War II in waters of 
the middle and north Atlantic during the attacks by Nazi 
aircraft and submersibles on the Allied convoys.  

The main threat for this group of castaways was 
connected with death as a result of the organism being 
overcooled by cold water.  

Today, Poland’s marine rescue with regard to 
saving life at sea is mainly oriented towards undertaking 
actions in the region of the south Baltic, hence it seems 
appropriate to provide a brief description of this particular 
environment. Average temperatures of sea water for 
particular months in selected locations are presented in 
Table I. 
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Tab. 1. 

Średnie temperatury wody morskiej według miesięcy (8). 

Average temperatures of sea water according to months (8). 

Place of 
measurement 

Years Temperatures in degrees Celsius 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Gdynia 1951-
65 

1.6 0.9 1.4 5.1 9.9 14.8 17.7 18.4 15.9 11.7 6.9 3.5 

Hel 1951-
65 

1.9 1.0 1.5 4.5 8.7 13.9 17.3 18.1 15.8 12.0 7.7 4.0 

Mielno 1951-
65 

1.3 0.9 2.3 6.4 10.8 14.7 17.5 17.6 15.5 11.2 6.5 3.1 

Międzyzdroje 1951-
65 

1.0 0.6 2.0 6.2 11.4 16.3 18.6 18.5 16.1 11.5 6.7 2.9 

Władysławowo 1951-
65 

1.2 0.8 1.8 5.5 9.6 13.6 17.3 17.4 15.0 10.8 6.3 3.0 

Temperatura wody powierzchniowej Bałtyku 
zmienia się znacznie w zależności od pory roku. Zimą  
w zatokach i w pobliżu brzegów powstaje lód  
a temperatura wody spada poniżej 0˚C  w zależności od 
zasolenia. Najwyższe temperatury wody notuje się zwykle 
w sierpniu (18-19˚C).  

Wahania roczne zawierają się w granicach od -
0,4 do 21,8˚C. Sezon uprawiania sportów wodnych na 
Bałtyku ograniczony jest praktycznie do okresu od 
połowy czerwca do połowy września. Dla potrzeb 
ratownictwa należy przyjąć założenie, że każda awaria 
jednostki pływającej w ciągu całego roku może być 
przyczyną śmierci rozbitków w wyniku działania zimna. 

Ciepłokrwisty i stałocieplny ustrój człowieka 
napotyka w wodzie środowisko, do warunków którego 
nie jest przystosowany w związku z odmiennymi jego 
właściwościami fizycznymi. Przewodnictwo cieplne wody 
wynosi 53 kcal/m2/h/cm/˚C, natomiast powietrza  
2 kcal/m2/h/cm/˚C, pojemność zaś cieplna wody jest 
czterokrotnie a gęstość 700-krotnie większe niż 
powietrza. Odprowadzanie ciepła z powierzchni ciała  
w wodzie jest zatem 25-krotnie intensywniejsze niż  
w powietrzu.  

Jeżeli w środowisku powietrznym przy 
temperaturze 4˚C człowiek normalnie ubrany może bez 
szkody dla zdrowia i spadku temperatury ciała 
przebywać przez okres sześciu godzin, to w wodzie  
o tejże temperaturze człowiek ginie w wyniku hipotermii
w ciągu 30-60 minut (1, 4, 6, 9, 16). 

Szybkość narastania objawów hipotermii 
związana jest także z tym, że w wodzie ciepło 
odprowadzane jest z całej zanurzonej powierzchni ciała 
prawie wyłącznie drogą przewodzenia. W wodzie  
o temperaturze do 15˚C czas przeżycia ludzi rozebranych 
wynosi 1,5 do 2 godzin a dla normalnie ubranych wydłuża 
się do 4,5 godz. (6, 9). 

Ze względu na duże indywidualne różnice  
w tolerancji ustroju na oziębianie w wodzie związane  
z wiekiem, płcią, budową ciała i aklimatyzacją 
opracowano dla potrzeb marynarki wojennej i handlowej 
oraz dla lotnictwa i ratownictwa morskiego szereg 
nomogramów i wzorów, według których oznacza się 
dopuszczalny czas przebywania rozbitków w wodzie. 

The temperature of the surface water of the 
Baltic changes considerably depending on the season of 
the year. During winter, depending on water salinity, ice 
may appear in the bays and near the shore, and the water 
temperature may fall below 0˚C.  

The highest water temperatures are usually 
noted in August (18-19˚C). The fluctuations observed 
during the year vary from -0.4 to 21.8˚C. Thus, the water 
sports season in the Baltic is practically limited to the 
period from mid June to mid September. From the point 
of rescue possibilities it is necessary to assume that any 
vessel’s failure during the entire year may lead to 
casualties among castaways due to exposure to cold. 

In such a situation, the homoeothermal system 
of the human organism comes in contact with an aquatic 
environment to which it is not adjusted due to its 
distinguishing physical properties. The thermal 
conductivity of water reaches 53 kcal/m2/h/cm/˚C, 
whereas that of air is 2 kcal/m2/h/cm/˚C, and 
additionally the thermal capacity of water is four times 
that of air and the density 700 times greater. Therefore, 
heat dissipation from the surface of the body is 25 times 
more intense than in the air.  

Although a normally dressed person is able to 
remain for a period of six hours in an air environment at  
a temperature of 4˚C without injury to health or a drop in 
body temperature, in water having the same temperature 
this person will die as a result of hypothermia within 30-
60 minutes (1, 4, 6, 9, 16). 

The speed of accumulation of hypothermia-
related symptoms is also connected with the fact that in 
water the warmth is taken from the entire immersed area 
of the body solely by conduction. In water with the 
temperature up to 15˚C, the survival time of undressed 
people reaches from 1.5 to 2 hours, whereas for those 
normally dressed it is extended to 4.5 hours [6, 9]. 

Due to high individual differences in the 
tolerance of cooling in water related to age, sex, body 
build and acclimatisation, a series of monograms and 
formulae were prepared for the purposes of the navy and 
merchant shipping as well as the aviation and marine 
rescue services, which allow the prediction of the likely 
survival time of a castaway immersed in water. 
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Rys. 1. Czas przeżycia rozbitków w zależności od czasu zanurzenia i temperatury wody. Czarne punkty oznaczają rozbitków uratowanych. 

Fig. 1. Time of survival of castaways depending on the immersion time and water temperature. The black spots symbolise castaways who were rescued. 

Czas przeżycia rozbitków w zależności od 
temperatury wody przedstawia rycina I, opracowana na 
podstawie badań szeregu autorów, w tym głównie 
Molnara na materiale rozbitków  z okresu II wojny 
światowej (1, 4, 6, 9, 13). Wyniki badań pozwalają na 
stwierdzenie, że temperatura wody 20 ˚C i wyższa jest 
bezpieczna dla młodych, zdrowych mężczyzn 
(marynarze) wydłużając czas przeżycia rozbitka do 
dziesięciu godzin. 

Na podstawie badań Molnara opracował Barnett 
w 1962 roku nomogram bardziej dokładny, określający 
wizualnie strefę 100% śmiertelności rozbitków, strefę 
graniczną i strefę bezpieczną w zależności od czasu 
pływania i temperatury wody co ilustruje ryc. II (16). 

Powyższe dwa wykresy pozwalają jedynie na 
orientacyjne, przybliżone określenie czasu przeżycia 
rozbitków, dlatego głównie na użytek fachowego 
personelu medycznego, wojskowego jak i cywilnego. 
Smith i Hames (15, 16) opracowali w 1962 roku 
nomogram pozwalający na określenie czasu przeżycia 
ludzi w zimnej wodzie z uwzględnieniem ich płci, wieku, 
budowy ciała i odzieży co ilustruje rycina III. 

Postępowanie z monogramem. 
1. Określoną temperaturę wody ( TW) i wartość 

izolacyjną tkanek oraz noszonej odzieży (It) 
łączymy prostą z najbliższą skalą punktu 
przecięcia, która wyznacza wartość oddawanego 
ciepła do otoczenia na drodze przewodzenia  
i konwekcji z jednostki powierzchni (Hc/A). 

2. Wartość oddawanego ciepła Hc/A i produkcję 
ciepła z jednostki powierzchni M/A należy 
połączyć prostą, której punkt przecięcia  
z sąsiednią skalą wykaże tzw. Dług cieplny D/A. 

3. Wartość długu cieplnego D/A i wartość 
zanurzonej powierzchni ciała A łączymy linią 
prostą, której punkt przecięcia z sąsiednią skalą 
wskaże wartość całkowitego długu cieplnego  
w kcal/h/D/. 

4. Wartość długu cieplnego D należy połączyć 
z wartością masy ciała (m), a przecięcie tej 
prostej z sąsiednią skalą wykaże zmianę średniej 
temperatury ciała w ciągu godziny (dO). 

The survival time of castaways depending on 
water temperatures is presented in Fig. I prepared on the 
basis of studies of several authors, mainly those by 
Molnar carried out on material from World War II [1, 4, 6, 
9, 13]. Research results allow the conclusion to be drawn 
that water temperatures of 20˚C and higher are safe for 
young and healthy men (seamen), and prolong the 
survival time to ten hours. 

In 1962, Barnett worked out a monogram on the 
basis of Molnar's research, providing a visual depiction of 
the zone characterised by a 100% mortality rate, the 
border zone and the safe zone depending on the time of 
staying afloat and water temperature, which is illustrated 
by Fig. II (16). 

The above charts allow merely a rough 
determination of survival time, hence they were meant to 
serve mainly the professional medical, military and 
civilian staff. In 1962 Smith and Hames [15, 16] prepared 
a monogram allowing determination of the survival time 
of people in cold water with regard to their sex, age, body 
built and clothing, which is illustrated by Fig. III. 

The method of proceeding with the monogram. 
1. The defined water temperature ( TW) and the 

insulating value of tissues and the clothing (It) is 
connected with a straight line to an intersection 
with the closest scale determining the value of 
heat released into the environment by means of 
conduction and convection per unit of area  
(Hc/A). 

2. The values of heat emission Hc/A and 
production in the area unit M/A/ should be 
connected with a straight line and the 
intersection point with the neighbouring scale 
will allow to determine the so-called thermal 
deficiency D/A. 

3. The value of the thermal deficiency D/A and the 
value related to the immersed part of the body  
A should be connected with a straight line, with 
the intersection point with the neighbouring 
scale indicating the total thermal deficiency 
value expressed in kcal/h/D. 
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5. Wartość zmiany średniej temperatury ciała dO 
należy z odpowiednią wartością na skali 
ekspozycji czasu (t) i średnią temperaturę ciała 
(O).

Przykład (ryc.III). Linia przerywana. W wodzie 
o temperaturze 4,0˚C nagi mężczyzna (It = 0,30 clo) traci 
610 kcal/m2/h. 

Produkcja ciepła w wyniku działania zimna  
i wzmożonych procesów przemiany materii wynosi 400 
kcal/m2/h, co powoduje w rezultacie powstanie długu  
cieplnego w wysokości 210 kcal/m2/h. Powierzchnia 
zanurzonego w wodzie ciała wynosi 1,75 m2, a więc 
całkowity dług cieplny wyniesie 365 kcal/h i który dla 
mężczyzny o wadze 75 kg powoduje spadek ciepłoty ciała 
o 6,0˚C/h.

Średnia temperatura ciała równa się 31˚C może 
być znoszona przez czas około 1 godz., dając 50% 
możliwości przeżycia. Taki osobnik będzie 
prawdopodobnie niezdolny do aktywności ruchowej  
a nieliczni z osób znajdujących się w tej sytuacji będą  
w stanie przeżyć dłużej niż 1 godz. i 50 min. 

Ogólnie przyjmuje się, że niemożliwym jest 
utrzymanie bilansu cieplnego organizmu w wodzie  
o temperaturze poniżej 20˚C.

Oddawanie ciepła jest większe niż jego 
produkcja związana z dreszczami i wysiłkiem 
mięśniowym (pływanie), w wyniku czego temperatura 
ciała systematycznie spada aż nastąpi zgon. Ciepłota ciała 
w wodzie o temperaturze bliskiej 0˚C spada w tempie 10˚ 
na godzinę (5, 7, 10).  

Wiąże się z tym pojęcie tzw. „zera biologicznego” 
czyli najniższej temperatury tkanki, przy której 
zahamowanie jej czynności jest jeszcze odwracalne. Zero 
biologiczne dla kory mózgowej wynosi 29˚C, dla 
ośrodków podkorowych 27˚C a dla ośrodków rdzenia 
przedłużonego 25-22˚C. 

Według Molnara (9) nie przeżywa się spadku 
temperatury ciała mierzonej w odbytnicy poniżej 23,8˚C. 

WNIOSKI 

1) Środowisko wodne poprzez odmienność właściwości 
fizycznych skraca w drastyczny sposób czas przeżycia 
rozbitka. 
2) Temperatura wody poniżej 20˚C nie pozwala na 
zrównoważenie bilansu cieplnego organizmu. 
3) Odzież i umiarkowany ruch wydłużają czas przeżycia 
rozbitka w wodzie. 
4) Przy temperaturach wody bliskich 0˚C należy się liczyć 
ze zgonem rozbitka przed upływem 60 minut. 
5) Podane wyżej średnie czasy przeżycia rozbitka 
w zależności od temperatury wody, mogą zlec znacznemu 
skróceniu w związku ze stanem morza, falowaniem, 
wiatrem, które to czynniki mogą być powodem utopienia 
rozbitka nim zginie na skutek hipotermii. 

4. The thermal deficiency value D should be 
connected with the body mass value (m) in
order to determine the average fluctuations in
body temperature within one hour (dO) at an
intersection point with the neighbouring scale.

5. The value of deviation in the average body 
temperature dO is to be connected with the
proper value on the scale of the time of exposure 
(t) and average body temperature (O).

Example (Fig. III). Dashed line. In water with 
a temperature of 4.0˚C a naked man (It = 0.30 clo) loses 
610 kcal/m2/h.  As a result of the exposure to cold and the 
intensified metabolic processes, the thermal productivity 
of the body reaches 400 kcal/m2/h, which results in an 
occurrence of thermal deficiency of 210 kcal/m2/h.  

The area of the body immersed in water 
amounts to 1.75 m2, thus the total thermal deficiency will 
amount to 365 kcal/h, which for a man with body mass of 
75 kg will result in body temperature reduction by 
6.0˚C/h. With the average body temperature of 31˚C 
endured for a period of ca. 1 h there is only a 50% chance 
of survival. Usually, such people will probably be 
incapable of physical movement; however, others will be 
able to survive longer than 1 hour and 50 minutes. 

Generally, it is assumed that it is impossible to 
retain the thermal balance of an organism immersed in 
water possessing a temperature below 20˚C.  

Heat emission under such circumstances will 
exceed its production connected with the occurring 
spasms and muscular effort (swimming), as a result of 
which the body temperature will continue to drop until 
the person's death.  

In water with the temperature close to 0˚C the 
body temperature drops by 10˚C per hour [5, 7, 10]. This 
is connected with the so-called "biological zero", i.e. the 
lowest temperature of the tissue at which its function 
inhibition is still reversible. The biological zero is equal to 
29˚C in relation to cerebral cortex, 27˚C to subcortical 
centres, and 25-22˚C to myelencephalon centres. 

According to Molnar [9] there are no chances of 
survival with a body temperature drop below 23.8˚C 
measured in the rectum. 

CONCLUSIONS 

1) By its distinctness of physical properties, the aquatic
environment causes dramatic shortening of survival time 
in castaways. 
2) Water temperature of less than 20˚C does not allow the 
maintaining of the thermal balance of an organism. 
3) Clothing and moderate movement prolong the survival
time in water. 
4) With water temperatures being close to 0˚C death is to 
be expected before the lapse of 60 minutes. 
5) The above average survival times depending on water 
temperature may be significantly shortened as a result of 
the state of the sea, waves, wind, i.e. the factors that may 
lead to a castaway's drowning due to hypothermia 
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Rys. 2. Nomogram opracowany przez Barnetta, określający wizualnie strefę 100% śmiertelności, strefę graniczną I strefę bezpieczną w zależności od 
czasu zanurzenia I temperatury wody. 

Fig. 2. The monogram drafted by Barnett, visually determining the zone of 100% mortality, the border zone and the safe zone depending on immersion time 
and water temperature. 

 

Rys. 3. Nomogram do oznaczaniu czasu tolerancji w warunkach zanurzenia w zimnej wodzie (wg.Smitha i Hamesa). Jednostka CLO na skali It odpowiada 
izolacyjności cieplnej odzieży, zapewniającej poczucie komfortu cieplnego człowiekowi w spoczynku, w temp. 21˚C, wilgotności, względnej poniżej 50% i 
ruchu powietrza 0.1 m/s. Wartość produkcji ciepła przez organizm wynosi w tych warunkach 50 kcal/m2/. 

Fig. 3. Monogram used in the determination of the time of tolerance in the conditions of immersion in cold water (acc. to Smith and Hames). The CLO unit 
in the It scale corresponds to the thermal insulation provided by the clothing ensuring thermal comfort to a person at rest at the temperature of 21˚C, relative 
humidity below 50% and air movement of 0.1 m/s. The value of thermal production by an organism is in such conditions equal to 50 kcal/m2/h. 

IZOLACYJNA ROLA TŁUSZCZOWEJ TKANKI 

PODSKÓRNEJ W PROCESIE TERMOREGULACJI 

ORGANIZMU W WODZIE 

Lekarzy prowadzących badania nad wpływem 
warunków termicznych środowiska wodnego na stan 
bilansu cieplnego pływaków lub rozbitków interesuje od 
dawna rola tkanki tłuszczowej w zjawiskach różnej 
osobniczo tolerancji na długotrwałe oziębienie (1, 3, 4, 6, 
13). 

W 1898 roku Bordier dokonał pomiarów 
cieplnego przewodnictwa tkankowego stwierdzając, że 
tkanka mięśniowa ma przewodnictwo cieplne 1,8 razy 
większe niż tkanka tłuszczowa. Według badań Hardy’ego  
i Soderstrema z 1938 roku (4) przewodnictwo cieplne 
tkanek wynosiło dla tłuszczu zwierzęcego 0,00049 
cal.cm/cm2/s/˚C oraz dla mięśni 0,00047 
cal.cm/cm2/s/˚C. W 1950 roku Hatfield i Pugh (4)  

THE INSULATING ROLE OF 

SUBCUTANEOUS FAT TISSUE IN THE PROCESS OF 

AN ORGANISM’S THERMOREGULATION IN WATER 

Doctors conducting research on the thermal 
effects of the aquatic environment on the thermal balance 
of swimmers or castaways have taken a long-term 
interest in the role of the fat tissue in the phenomenon of 
individually diversified tolerance to long-lasting 
exposures to cold water [1, 3, 4, 6, 13]. 

In 1898, Bordier conducted measurements of 
the thermal conductivity of tissues and discovered that 
the muscle tissue is characterised by 1.8 times higher 
thermal conductivity as compared with fat tissue. 
According to the tests carried out by Hardy and 
Soderstrem in 1938 [4], the thermal conductivity of 
animal tissues reach 0.00049 cal.cm/cm2/s/˚C in relation 
to fat, and 0.00047 cal.cm/cm2/s/˚C in relation to the 
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dokonali pomiarów przewodnictwa cieplnego tkanek 
ludzkich in vivo za pomocą termoelementów w kształcie 
igieł wprowadzonych do tkanki podskórnej i mięśni. 

Wyniki tych badań przedstawiono w tab. 2.

muscles. In 1950, Hatfield and Pugh [4] performed in vivo 
measurement of the thermal conductivity of human 
tissues with the use of thermoelements in the form of 
needles inserted into the subcutaneous tissue and 
muscles. The results of these tests are presented in Tab. 2. 

Tab. 2. 

Przewodnictwo cieplne wzorcowych tkanek ludzkich i tłuszczów ochronnych używanych przez pływaków. 

Thermal conductivity of standard human tissues and protective fats used by swimmers. 

Tissues Human tissues 
Fat Muscles 

Average 0.000438 0.00092 
Protective fats used by swimmers 
Anhydrous lanolin 0.0036 
Hydrous lanolin 0.00054 
Petrolatum 0.00049 

Wartość przewodnictwa cieplnego zawarte  
w tab. I wyrażono w cal.cm/cm2/s/˚C, natomiast zamiana 
na kcal.cm/m2/h/˚C wymaga przemnożenia przez 3,6  
x 103. W wyniku powyższych badań wyciągnięto wnioski 
co do roli izolacyjnej tkanki tłuszczowej dla ustroju 
zanurzonego w zimnej wodzie. Należy tu podkreślić, że 
według danych z okresu ostatniej wojny, dotyczących 
rozbitków na morzu, rola podskórnej tkanki tłuszczowej 
nie jest tak oczywista (10). 

W miarę zagłębiania się pod skórę ciepłota ciała 
szybko rośnie. W temperaturze pokojowej otoczenia już 
na głębokości 1 cm pod skórą ciepłota tkanek jest 
zbliżona do ogólnej temperatury ciała.  

W wypadku gdy skóra styka się ze środowiskiem 
wodnym o większym przewodnictwie i pojemności 
cieplnej, wpływ otoczenia przenika łatwo do głębszych 
warstw ciała. W wodzie o temperaturze 33˚C 
przewodnictwo tkankowe w spoczynku wynosi 9-10 
kcal/m2/h/˚C, zaś 2,5 kcal/m2/h/˚C w wodzie  
o temperaturze 7˚C.

Przewodnictwo cieplne wody wynosi 53 
kcal/m2/h/cm/˚C, natomiast powietrza  
2 kcal/m2/h/cm/˚C. Odprowadzanie ciepła ze skóry  
w wodzie jest zatem 25-krotnie intensywniejsze niż  
w powietrzu. Ponadto w wodzie prawie cała wymiana 
ciepła odbywa się drogą przewodzenia i konwekcji. 

Działanie niskiej temperatury na nagie ciało 
w wodzie przejawia się sposób bezpośredni skurczem 
naczyń krwionośnych skóry, powodującym zmniejszenie 
skórnego przepływu krwi i obniżenie przewodnictwa 
cieplnego powłok ciała.  

Pozbawiona w znacznym stopniu krwi tkanka 
tłuszczowa podskórna spełnia wtedy rolę dobrego 
izolatora termicznego, jak wyciśnięta z wody gąbka. 
Spadek temperatury skóry i tkanki podskórnej zmniejsza 
różnicę temperatur skóra-woda. W rezultacie ulegają 
zmniejszeniu straty ciepła z powierzchni ciała. 
Schematycznie ilustruje to ryc. 4. 

The value of thermal conductivity included in 
Tab. I has been expressed in cal.cm/cm2/s/˚C, whereas 
conversion into kcal.cm/m2/h/˚C requires multiplying by 
3.6 x 103. As a result of the above studies, conclusions 
were drawn with regard to the insulating role of the fat 
tissue for an organism immersed in cold water. It should 
be emphasised, that according to the data from the last 
war concerned with castaways at sea, the role of 
subcutaneous fat tissue is not that obvious [10]. 

The deeper under the skin, the greater the 
increase in body temperature. In room temperature, 
already at the depth of 1 cm under the skin the 
temperature of tissues is approximated to general body 
temperature. In the situation when the skin is in contact 
with an aquatic environment with higher conductivity 
and thermal capacity, the deeper layers of the body will 
be more easily affected. In water with the temperature of 
33˚C the conductivity of tissues at rest will reach 9-10 
kcal/m2/h/˚C in water with the temperature of 7˚C.  

The thermal conductivity of water is equal to 53 
kcal/m2/h/cm/˚C, while that of air – 2 kcal/m2/h/cm/˚C.  
Hence, the loss of temperature by skin immersed in water 
is 25 times more intense than it is the case with air. 
Moreover, nearly the entire heat exchange in water is 
realised via conduction and convection. 

The effect of low temperature on a naked body 
in water is manifested by contraction of the blood vessels 
localised in the skin, thus causing a decrease in cutaneous 
blood flow and in the thermal conductivity of body 
tissues. In this situation the subcutaneous fat tissue, 
which is to a large extent devoid of blood, serves as  
a good thermal insulator, which may be compared to  
a wrung up sponge.   

Temperature drop of the skin and subcutaneous 
tissue decreases the difference between the temperature 
of the skin and water. In effect, the temperature loss from 
the surface of the body becomes reduced.   

This is schematically illustrated by Fig. 4.
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Rys. 4. Utrata ciepła przez ustrój zanurzony w wodzie drogą przewodzenia i konwekcji. Gradient temperatury ciało-woda =22˚C. Działanie zimna obniża 
temperaturę skóry i tkanki podskórnej, zmniejszając gradient temperatury i przewodnictwo cieplne tkanek a zwiększając ich wartość izolacyjną w tym 
głównie tkanki tłuszczowej. 

Fig. 4. Temperature loss by an organism immersed in water by conduction and convection. Temperature gradient: body-water =22˚C. The cold reduces the 
temperature of the skin and subcutaneous tissue, thus decreasing the temperature gradient and thermal conductivity of tissues while at the same time 
increasing their insulating property, mainly that of the fat tissues. 

Dążenie do zachowania równowagi cieplnej 
przez organizm znajdujący się w warunkach 
przedstawionych na ryc. 4 może przebiegać dwoma 
drogami: 
a) Wzrostu produkcji ciepła poprzez zwiększony 

metabolizm, wysiłek fizyczny, napięcie i drżenie 
mięśniowe; 

b) Zmniejszenia oddawania ciepła w wyniku skurczu
naczyń krwionośnych powłok ciała, spadku 
przewodnictwa cieplnego tkanek i wzrostu wartości 
izolacyjnej tkanki tłuszczowej podskórnej. 

Zwykle w warunkach oziębienia ustroju 
zjawiska powyższe występują łącznie a jedynie wysiłek 
fizyczny może być świadomie dozowany. 

Indywidualne różnice (trening, aklimatyzacja, 
budowa ciała) są przyczyną, że np. zawodnicy 
przepływający kanał La Manche znoszą stosunkowo 
dobrze 12-22 godzinną ekspozycję na temperaturę wody 
15,5˚C, podczas gdy rozbitkowie ze statków w tych 
samych warunkach mogą przetrwać zaledwie 4-6 godzin. 
W wyniku prac Pugha i Keatinge’a (1, 5, 6, 12, 13) można 
stwierdzić, że odporność pływaków długodystansowych 
na zimno zależy przede wszystkim od grubości i wartości 
izolacyjnej podskórnej tkanki tłuszczowej.  

Pływanie długodystansowe wymaga dużej 
produkcji ciepła a to 10-15 kcal/min. zarówno  
u szczupłych jak i otyłych pływaków: czynnik ten jednak 
nie chronił szczupłych od szybkiego spadku ciepłoty ciała 
i wycofania się z zawodów. 

Jeżeli w chłodnym środowisku wodnym  
w wyniku pracy mięśniowej wzrośnie skórny przepływ 
krwi, wówczas utrata ciepła może przewyższać jego 
wytwarzanie, co spowoduje spadek ciepłoty ciała. 
Występuje to szybciej u osobników szczupłych i w niskich 
temperaturach wody. Intensywne pływanie (wzrost 
produkcji ciepła) może nie tylko nie poprawić bilansu 
cieplnego ustroju, lecz znacznie skrócić czas sprawności 
ruchowej pływaka.  

Ma to istotne znaczenie dla rozbitków. Stąd też 
mała efektywność w procesie termogenezy drżenia  

The struggle of the organism to preserve 
thermal balance in the conditions presented in Fig. 4 may 
take two routes: 

a) An increase in thermal production through
raised metabolism, physical effort, muscular 
tension and tremor; 

b) A decrease in heat release as a result of 
vasospasms in body tissues, reduction in 
thermal conductivity of tissues and growth in 
the insulating value of subcutaneous fat tissue. 
Commonly, in the conditions of cooling of an 

organism the above phenomena are concomitant, with 
physical effort being the only variable that may be 
consciously dosed. 

Individual differences (training, acclimatisation, 
body build) are the reason that, for instance, competitors 
swimming across the English Channel are able to endure a 
12-22-hour exposure to water with the temperature of 
15.5˚C, whereas castaways are only able to survive for 4-6 
hours in the very same conditions.  

As a result of the works conducted by Pugh and 
Keating [1, 5, 6, 12, 13] it is possible to conclude that the 
resistance to cold of long-distance swimmers is first of all 
related to the thickness and insulating properties of 
subcutaneous fat tissue. Long-distance swimming 
requires high heat production of up to 10-15 kcal/min. 
both in slim and overweight swimmers: however, this 
factor did not protect slim people from a fast decrease in 
their body temperature and dropping out of the 
competition. 

If in cold aquatic environments the cutaneous 
blood flow increases as a result of the work of muscles, 
then the heat loss may exceed its generation and cause  
a decrease in body temperature.  

This occurs faster in slim swimmers and in low 
water temperatures. Intense swimming (an increase in 
heat production) may not only fail to improve the thermal 
balance of an organism, but also significantly shorten the 
time of the swimmers mobility. This fact is crucial in 
respect to castaways.  



Polish Hyperbaric Research 

PolHypRes magazine index-related in bases: 
BazTech, Index Copernicus, ARIANA, GBL

47

mięśniowego, gdyż towarzyszy mu wzrost przepływu 
skórnego krwi, spadek wartości izolacyjnej tkanki 
tłuszczowej i w konsekwencji wzrost strat cieplnych w 
wodzie.  

Zakres średniej grubości tłuszczowej tkanki 
podskórnej uczestników zawodów pływackich wynosił 6-
10 mm w porównaniu z przeciętną wartością 4 mm, jaką 
zastosowano wśród osobników tzw. Grupy kontrolnej 
(12, 13). Chociaż różnica ta wydaje się dość mała, to 
jednak można uzasadnić pogląd, że grubość tłuszczu 
podskórnego ma decydujące znaczenie w znoszeniu 
oziębienia w wodzie. 

Wartość izolacyjną tkanek wyraża się jako 
odwrotność kilokalorii, rozprowadzonych na obszarze 
jednego m2 zanurzonej części skóry ludzkiej na gradient 
temperatury o wielkości 1˚C w relacji między odbytnicą 
(wnętrze ciała) a wodą.  

Podstawowe równanie dotyczące przepływu 
ciepła mówi, że przepływ ciepła (H) przez ośrodek 
izolacyjny o grubości 1 cm na jednostkę powierzchni 
równa się różnicy temperatur występujących na brzegach 
ośrodka (Δt), podzielonej przez wartość jego izolacji 
cieplnej (I). (13): 

H=

Przyjmijmy, że wartość przepływu ciepła przez 
podskórną tkankę tłuszczową jest rzędu 30 kcal/m2/h, co 
równa się 0,00083 cal/cm2/s u osoby rozebranej  
w spoczynku oraz stanie pełnego zwężenia naczyń. 
Wartość izolacji cieplnej dla tłuszczu ludzkiego, która jest 
odwrotnością przewodności cieplnej tłuszczu wynosi 

 cal/cm2/s na każdy 1 cm jego grubości, a więc: 

Δt = 0,00083 x  ˚C/cm = 1,67 ˚C/cm 

Dla osoby rozebranej, w spoczynku, warstwa 
tłuszczu podskórnego grubości 1 cm utrzymywałaby 
różnicę temperatur o wartości 1,67 ˚C. Gdy produkcja 
ciepła jest dziesięciokrotnie większa niż w spoczynku, na 
przykład u pływaków, to ta sama grubość warstwy 
tłuszczu wytrzymałaby różnicę temperatur wynoszącą 
16,7˚C, lub inaczej, tkanka tłuszczowa o grubości 1 mm  
w czasie dużego wydatkowania energii jest równa 
grubości 1 cm, gdy osobnik pozostaje w spoczynku.  

Tłuszcz tylko wtedy staje się skutecznym 
środkiem izolacji ciepła, gdy prędkość jego przechodzenia 
jest odpowiednio wysoka. Warunki takie istnieją  
u pływaków długodystansowych, gdzie ciężko pracujący 
organizm stale znajduje się w chłodnej wodzie (12, 13). 
Powyższe rozumowanie doprowadziło do właściwej 
oceny roli tłuszczu nałożonego na ciało w celu ochrony 
przed zimnem (patrz tab. 2).  

Przewodnictwo cieplne lanoliny lub wazeliny 
jest porównywalne z przewodnictwem tłuszczu  
w organizmie, tak więc w czasie pływania warstwa 
lanoliny nałożona na powierzchnię skóry o grubości  
1 mm zdolna jest do podtrzymywania różnicy temperatur 
o wielkości 1,67 ˚C lub równa wzrostowi temperatury
wody o tę wielkość (10).  

Pionierskimi badaniami w tej dziedzinie są prace 
Pugha i wsp. oraz Keatinge’a i Cannona (1, 5, 12, 13), 
wykonane na ochotnikach i uczestnikach pływań przez 
kanał La Manche. W tabeli 3 przedstawiono cechy 
fizyczne badanych osobników, gdzie 1 i 2 to szczupli 
a 3  i 4 otyli. 

The low efficiency in the thermogenesis process 
of muscular tremor is a direct result of it being 
accompanied with an increase in the cutaneous blood 
flow, a decrease in the insulating properties of the fat 
tissue and, in consequence, a rise in thermal losses in 
water.  

The range of average thickness of subcutaneous 
fat tissue of participants of swimming contests was equal 
to 6-10 mm as compared with the average value of 4 mm 
that was applied among the subjects of the so-called 
control group [12, 13]. Although this deviation seems 
small, it is possible to justify the opinion that the 
thickness of subcutaneous fat has a decisive meaning with 
regard to enduring cold water temperatures. 

The insulating value of tissues is expressed as 
the inverse of kilocalories distributed on the area of one 
m2 of immersed skin per temperature gradient with the 
value of 1˚C in relation to the temperature in the rectum 
(inside of the body) and water temperature.  

Basic equations concerning heat flow indicate 
that the heat flow (H) through an insulation centre with 
the thickness of 1 cm per unit of area is equal to the 
difference of temperatures occurring on the brink of the 
centre (Δt) divided by the value of its thermal insulation 
[I]. [13]: 

H=

Let us assume that the heat flow value through 
subcutaneous fat tissue reaches 30 kcal/m2/h, i.e. 
0.00083 cal/cm2/s in an undressed person at rest in the 
conditions of full vascular constriction. The value of 
thermal insulation of human fat, which is an inverse of 

thermal conductivity of fat reaches  cal/cm2/s per 

each 1 cm of its thickness, thus: 

Δt = 0.00083 x  ˚C/cm = 1.67 ˚C/cm 

In an undressed person at rest, a 1 cm thick 
subcutaneous fat layer would maintain the temperature 
difference of 1.67˚C. When heat production is ten times 
higher than at rest, for instance in swimmers, then the 
same thickness of the fat layer would be capable of 
enduring the temperature difference of 16.7˚C, or, to the 
contrary, a 1 mm thick fat tissue at the time of high 
energy release is equal to the thickness of 1 cm when the 
subject remains at rest.  

Fat becomes efficient in heat insulation only 
when the speed of its permeation is sufficiently high. Such 
conditions are present in long-distance swimmers, where 
hard working organisms remain in immersion in cold 
water [12, 13].  

The above reasoning has led to the proper 
evaluation of the role of the fat provided on the body with 
the purpose of protecting it against the cold (see tab. 2). 
The thermal conductivity of lanolin or petrolatum is 
comparable with the conductivity of fat in an organism, 
thus a 1 mm layer of lanolin distributed on the skin has 
the capacity to level the temperature difference of 1.67˚C 
or is equal to an increase in water temperature by this 
value [10].  

Pioneering research in this area was conducted 
by Pugh and others, as well as Keating and Cannon [1, 5, 
12 & 13] on volunteers and participants in attempts to 
swim across the English Channel. Table 3 presents the 
physical characteristics of the subjects, with 1 and 2 
representing the group of slim swimmers and 3 and 4 of 
those being overweight. 
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Tab. 3. 

Cechy fizyczne badanych osobników. 

Physical properties of the subjects. 

No. Height cm Weight kg Area of the 
body m2 

Area of 
immersed body 
m2 

Lappet 
thickness 

1 173 69 1.82 1.70 6.5-6.7 
2 162.5 54.5 1.58 1.48 6.5-6.7 
3 175 89 2.05 1.92 26.7-26.0 
4 170 89 2.00 1.87 26.7-26.0 

Na ryc. 5 przedstawiono graficznie wartość 
izolacji cieplnej powłok ciała osobników, których cechy 
fizyczne podano w tab. 3. 

Z ryc. 5 wynika, że wartość izolacji cieplnej 
powłok ciała była najniższa przy najwyższych 
temperaturach wody, przy czym należy zwrócić uwagę, że 
te najniższe wartości izolacji tkankowej były prawie 
równe dla wszystkich badanych mężczyzn zarówno 
szczupłych jak i otyłych.  

W miarę obniżania temperatury wody wartość 
izolacyjna tkanek rosła do maksymalnego poziomu, który 
okazał się o wiele wyższy u ludzi otyłych niż u szczupłych 
i osiągnięty został u nich przy niższej temperaturze wody 
niż miało to miejsce u szczupłych.  

Chociaż izolacyjność tkanek otyłych osobników 
wzrastała do wysokich wartości przy temperaturze wody 
12˚C, to jednak przy niższych temperaturach wody  
w sposób wyraźny malała.  

Spadkowi wartości izolacyjnej tkanek 
towarzyszyły w tych warunkach cykliczne wzrosty 
oddawania ciepła. Spowodowane jest to okresowym 
rozszerzaniem się naczyń krwionośnych w temperaturze 
wody poniżej 10˚C pod wpływem bezpośredniego 
działania na nie zimna.  

Rozszerzanie się naczyń, jakkolwiek okresowe, 
wybitnie zmniejsza izolacyjność tkanek (przekrwienie)  
u ludzi otyłych przy niskich temperaturach wody. 

Fig. 5. shows graphic values of the thermal 
insulation of the body tissue of subjects whose physical 
characteristics were specified in Tab. 3. 

Fig. 5 indicates that the value of thermal 
insulation of bodily tissues was the lowest at the highest 
water temperatures, however it should be noted that 
those lowest values of tissue insulation were nearly equal 
for all researched men, both slim and overweight.   

With the reduction in water temperature the 
insulating value of tissues rose to the maximum level, 
which proved to be much higher in overweight people 
than in slim subjects and was reached by them at a lower 
water temperature.  

Although the insulating value of tissues in 
overweight subjects increased to reach high values with  
a water temperature of 12˚C, at lower water temperatures 
it significantly dropped. A decrease in the insulating value 
of tissues were in these conditions accompanied by cyclic 
increases in heat release.  

This is caused by periodic vasodilation in water 
temperature below 10˚C with direct impact of cold.  

The dilation of vessels, even though periodic, 
greatly reduces the insulating properties of tissues 
(plethora) in overweight people at low water 
temperatures. 

Rys. 5. Wartość izolacji cieplnej tkanki tłuszczowej a osobników chudych (1, 2) i otyłych (3,4) w zależności od temperatury wody. 

Fig. 5. The value of thermal insulation of fat tissue in slim (1, 2) and overweight (3, 4) subjects depending on water temperature. 
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Stąd wniosek, że żadna ilość (grubość) tłuszczu 
podskórnego nie umożliwi człowiekowi otyłemu 
przetrwania w wodzie, o temperaturze bliskiej 
zamarzania przez czas nieokreślony bez specjalnej 
odzieży ochronnej.  

W tym przypadku ludzie różnią się od wodnych 
ssaków arktycznych jak foki, wieloryby, morsy, które 
zdecydowanie potrafią przetrwać w wodzie  
o temperaturze bliskiej zamarzania przez długi okres 
czasu. 

Hence the conclusion that no quantity 
(thickness) of subcutaneous fat will allow an obese 
person to survive in water where the temperature is close 
to freezing point for an unspecified period of time without 
proper protective clothing.  

In this respect humans differ from aquatic Arctic 
mammals such as seals, whales, walruses which are 
capable of surviving in water with temperature close to 
freezing over a long period of time. 
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ANKLE INJURIES. DIAGNOSIS, PREVENTION AND SURGICAL TREATMENT 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The incidence of ankle injuries is extremely high. Football, baseball, basketball, volleyball and rugby players as well as gymnasts are most exposed to 
them. The most common ankle injuries are sprains. The majority of them are not severe albeit the severe ones lead to long-term immobilization, intensive 
rehabilitation and can be associated with incomplete recovery. The aim of the present paper was to describe injuries of the tarsotibial joint and to 
characterize diagnostic and preventive management based on the available literature and our experiences. Clinical examinations and tests are useful for 
the diagnosis of ankle injuries. Sprains are generally treated with full limb support, rest, cold poultices and elevation of the affected limb. In factures, 
surgical treatment depends on their stability.  
Early ambulation after surgery hastens the return to physical activity, reduces the risk of re-fractures and accelerates tissue healing. Many sports injuries 
can be avoided the activities are deliberately supervised, rules followed, protective clothes and equipment as well as proper training used.    
Key words: ankle injuries, diagnosis, prevention, surgical treatment. 

Urazy stawu skokowego należą do najpowszechniejszych. Najbardziej narażeni na nie są piłkarze  nożni, baseballiści, koszykarze, siatkarze, gimnastycy, 
rugbiści. Najczęstszymi urazami stawu skokowego są jego skręcenia. Większość z nich nie jest poważna ale bardziej zaawansowane prowadzą do 
długiego unieruchomienia, intensywnej rehabilitacji i nie zawsze odzyskiwana jest pełna sprawność. Celem niniejszej pracy było  opisanie na podstawie 
dostępnej literatury i doświadczenia własnego autorów,  urazów stawu skokowo-goleniowego jak również charakterystyka postępowania diagnostycznego 
i prewencyjnego. W diagnostyce urazów stawu skokowego pomocne są badania i testy kliniczne. Urazy skrętne leczone są zazwyczaj pełnym odciążeniem 
chorej kończyny oraz odpoczynkiem, zimnymi okładami, uciskiem i podniesieniem kończyny.  
W przypadku złamań o leczeniu operacyjnym decyduje stabilność złamania. Wczesne uruchamianie pacjenta po zabiegu przyspiesza jego powrót do 
aktywności fizycznej, redukuje ryzyko powtórnych urazów oraz  przyspiesza procesy gojenia tkanek. Wielu urazów sportowych można uniknąć poprzez 
świadomy nadzór, przestrzegane zasady, odzież i sprzęt ochronny oraz właściwy trening. 
Słowa kluczowe: urazy stawu skokowego, diagnostyka, zapobieganie, leczenie operacyjne. 

Травмы голеностопного сустава относятся к одним из самых частых повреждений.  
Особому риску подвергаются футболисты,бейсболисты,баскетболисты, волейболисты,гимнасты,регбисты. Наиболее распространенные 
повреждения голеностопного сустава - это растяжение его связок. Большинство из них не является серьезными, но более сложные приводят к 
длительней иммобилизации, интенсивной реабилитации и не всегда может быть восстановлена полная функция сустава. Целью данной работы 
было описание травмы голеностопного сустава на основе имеющейся литературы и собственного опыта авторов, а также  рекомендаций 
диагностических и профилактических. В диагнозе этой травмы помогают клинические испытания и исследования. Растяжения связок лодыжки как 
правило, лечат с помощью полного облегчения пораженной конечности и отдыха, холодных компрессов, фиксирующей повязки и придания 
пораженной конечности возвышенного положения. В случае переломов тактика хирургического лечения определяется характером перелома. 
Ранняя мобилизация пациента после операции ускоряет его возвращение к физической активности, снижает риск повторной травмы и ускоряет 
заживление тканей. Многие спортивные травмы можно избежать с помощью осознанного контроля, соблюдением правил, защитной одежды и 
оборудования, а также соответствующей подготовки. 
Ключевые слова: травма голеностопного сустава, диагностика, профилактика, хирургия. 
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WSTĘP 

Urazy stawu skokowego należą do najczęstszych. 
Szacuje się, ze dotyczą one ok. 6% wszystkich aktywnych 
młodych ludzi szczególnie tych uprawiających sport.  
Najbardziej narażeni na nie są piłkarze nożni, baseballiści, 
koszykarze, siatkarze, gimnastycy, rugbiści [1]. 

Czynnikami ryzyka urazów w obrębie stawu 
skokowego są m.in. otyłość, cukrzyca, osteoporoza oraz  
rodzaj uprawianej aktywności fizycznej. 

Najczęstszym urazem stawu skokowego jest jego 
skręcenie. Uważa się, że większość skręceń stawu 
skokowego dotyczy więzadeł bocznych stawu. Urazy  
z mechanizmu supinacji oraz odwrócenia, uszkadzają część 
przednią torebki stawowej, więzadło skokowo – strzałkowe 
przednie i więzadło  piętowo – strzałkowe.  

Skręcenie boczne  zespołu więzadeł jest wynikiem 
mechanizmu odwrócenia, a skręcenie piszczelowo – 
strzałkowe z mechanizmu zgięcia grzbietowego stopy.  
1-18% urazów skrętnych stawu skokowego występuje  
z urazem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego [2]. 

Większość tych urazów nie jest poważna jednakże 
1/3 wymaga unieruchomienia. Bardziej zaawansowane 
skręcenia wiążą się z długim unieruchomieniem, 
intensywną rehabilitacją i nie zawsze odzyskiwana jest 
pełna sprawność [2].

Celem niniejszej pracy było opisanie na podstawie 
dostępnej literatury i doświadczenia własnego autorów, 
urazów stawu skokowo-goleniowego jak również 
charakterystyka postępowania diagnostycznego  
i prewencyjnego. 

SKRĘCENIE STAWU SKOKOWEGO 

Skręcenie w stawie skokowo – goleniowym 
następuje wraz  z rozerwaniem torebki stawowej oraz 
więzadeł ale bez przemieszczenia powierzchni stawowych. 
Występuje ono w  14 – 33% wszystkich kontuzji 
sportowych. Dochodzi do niego najczęściej podczas 
zeskoku z poślizgiem kończyny dolnej w zgięciu 
podeszwowym oraz inwersji stopy.  

Mechanizm ten powoduje naciągnięcie,  
naderwanie lub całkowite zerwanie struktur tkanek 
miękkich czyli torebki stawowej i więzadeł. Więzadłem 
najczęściej uszkadzanym jest więzadło strzałkowo – 
skokowe przednie. Uraz więzadła przyśrodkowego 
następuje z mechanizmu zgięcia podeszwowego stopy  
z nawróceniem [3].

Wyróżnia się trzy stopnie skręcenia stawu 
skokowo-goleniowego. 

W stopniu pierwszym, nie dochodzi do 
uszkodzenia więzadeł. Pojawia się nieznaczna utrata 
funkcji, brak mechanicznej niestabilności, niewielki ból 
oraz obrzęk i tkliwość tkanek okołostawowych. 

W stopniu drugim pojawia się  częściowe 
uszkodzenie więzadeł. Występuje utrata ruchomości  
i funkcji, nieznaczna niestabilność, duży obrzęk  (powyżej 
4mm w obwodzie kostek) oraz krwiak podskórny. 

Trzeci stopień cechuje się utratą integralności 
więzadeł, utratą funkcji stawu oraz jego ruchomości. 
Pojawia się niestabilność mechaniczna, duży obrzęki 
rozległy krwiak podskórny. Pacjent odczuwa duży ból [4]. 

W diagnostyce skręceń stawu skokowego 
pomocne są badania i testy kliniczne. Niezwykle istotny jest 
wywiad, który pomaga ustalić mechanizm, w jakim doszło 
do urazu a także obserwacja pacjenta podczas leżenia,  

INTRODUCTION 

The incidence of ankle injuries is very high. 
According to estimates, they affect about 6% of all active 
young individuals, particularly those involved in sports. 
Football, basketball, baseball, volleyball, rugby players and 
gymnasts are most exposed to them [1]. 

The risk factors of ankle injuries include obesity, 
diabetes mellitus and types of physical activities. 

The most common ankle injury is its sprain. It is 
believed that the majority of ankle sprains regard articular 
lateral ligaments.   

Supination- and inversion-induced injuries 
damage the anterior joint capsule, anterior talofibular 
ligaments and calcaneofibular ligaments. Lateral injuries to 
the group of ligaments result from supination and 
tibiofibular sprains from dorsiflexion of the foot; 1-18% of 
ankle sprains are accompanied by tibiofibular syndesmosis 
[2].  

The majority of such injuries are not severe; 
however, 1/3 of them require fixation. More severe sprains 
are associated with long-term immobilization, intensive 
rehabilitation and can lead to incomplete recovery [2].  

The aim of the study was to describe tarsotibial 
injuries and to characterise diagnostic and preventive 
management based on the available literature data and our 
experiences.  

ANKLE SPRAINS 

Tarsotibial sprains involve the capsular disruption 
without dislocation of articular surfaces [5]. They occur in 
14-33% of all sports injuries and most commonly result 
from landing with the lower limb gliding in plantar flexion 
and foot inversion. The above mechanism induces strain or 
complete disruption of soft tissue structures, i.e. the 
articular capsule and ligaments. The most frequently 
injured ligament is the anterior fibulotarsal ligament. The 
mechanism of injuries to the medial ligament involves 
plantar flexion with inversion[3]. 

Three degrees of tarsocrural sprains are 
distinguished. In the first-degree sprains the ligaments are 
injured, the function is slightly impaired, slight pain, 
swelling and tenderness of peri-articular tissues are 
experienced yet there is no mechanical instability. 

The second-degree sprains involve partial 
ligament injuries and are characterised by the lack of 
mobility and function, slight instability, extensive swelling 
(above 4 mm in the ankle circumference), subcutaneous 
haematomas.  

The third degree sprains are characterised by the 
loss of ligament integrity, joint function and its mobility. 
Mechanical instability, large swellings and extensive 
subcutaneous haematomas develop. Patients experience 
severe pain [4].  

The diagnosis of ankle sprains is based of 
examinations and clinical tests. History taking is essential 
as it enables to determine the mechanism in which the 
injury was sustained as well as observation of patients 
during lying, sitting, standing as well as active and passive 
movements with resistance.  

Moreover, palpation and several tests, including 
the anterior drawer, foot inversion, squeeze and external 
rotation tests, are of importance. 

The anterior drawer test assesses the anterior 
fibulotarsal ligament. The foot inversion test reveals 
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siedzenia, stania oraz wykonywania ruchów czynnych  
i biernych z oporem. Ważnym jest wykonanie badania 
palpacyjnego i kilku testów w tym testu szuflady 
przedniej, testu odwrócenia stopy, squeeze test i external 
rotation test. 

Test szuflady przedniej pozwala na ocenę 
więzadła strzałkowo-skokowego przedniego. Test 
odwrócenia stopy ukazuje czy zachowana jest ciągłość 
więzadła strzałkowo-piętowego. Testy squeeze i external 
rotation test oceniają ciągłość więzozrostu piszczelowo-
strzałkowego. Badaniami dodatkowymi są: zdjęcie 
rentgenowskie, rezonans magnetyczny, tomografia 
komputerowa i ultrasonografia. 

ZŁAMANIA W OBRĘBIE STAWU 
SKOKOWEGO

Istnieje kilka klasyfikacji złamań w obrębie stawu 
skokowego.  

Klasyfikacja wg Lange – Hansen ocenia na 
podstawie obrazu radiologicznego rodzaj złamania biorąc 
pod uwagę mechanizm, w jakim doszło do uszkodzenia 
więzadeł. Wymieniane są tu: supinacja-przywodzenie, 
supinacja-inwersja, pronacja-odwiedzenie, pronacja-rotacja 
zewnętrzna [5]. 

Wadą tego systemu jest trudność w określeniu 
przez pacjenta jaki jego stopa wykonywała ruch  
w momencie urazu. Arimoto i Forrester opracowali 
algorytm na podstawie tej klasyfikacji pomocny 
radiologom. Stwierdzili, że pozwoli on na precyzyjne 
diagnozowanie złamań i zerwania więzadeł [5]. 

Klasyfikacja Danis Webera dotyczy złamań 
kości strzałkowej. Wyróżniane są w niej trzy typy.   

Typ A to złamania dystalnej części kości 
strzałkowej z nienaruszonym więzozrostem piszczelowo – 
strzałkowym i nienaruszoną kostką przyśrodkową.  

Typ B to złamania spiralne kości strzałkowej 
rozciągające się od linii stawowej w kierunku proksymalno 
– tylnym trzonu kości strzałkowej. Więzozrost piszczelowo 
– strzałkowy jest zazwyczaj w stanie nienaruszonym. 
Kostka przyśrodkowa lub tylna krawędź może się oderwać 
lub pozostać nienaruszona. Kiedy kostka przyśrodkowa nie 
jest złamana, więzadło trójgraniaste może być  pęknięte. 

Kolejny typ – Typ C obejmuje złamania bliższego 
końca kości strzałkowej z uszkodzeniem więzozrostu 
piszczelowo – strzałkowego. Występuje tu również 
złamanie kostki przyśrodkowej lub pęknięcie więzadła 
trójgraniastego.[5] 

Złamanie typu  Maisonneuve jest to złamanie, 
które nie ogranicza się jedynie do kostek. Poza złamaniem 
kostki przyśrodkowej dochodzi tu do złamania kości 
strzałkowej, czasem bardzo wysokiego.  

Zostaje rozerwany także więzozrost strzałkowo - 
piszczelowy. Niekiedy współistnieje podwichnięcie głowy 
strzałki. Złamanie kości strzałkowej typu Maisonneuve 
(MF'F) jest często uważane za jedno z najbardziej 
niestabilnych uszkodzeń kostki.  

Wynika to z faktu uszkodzenia więzozrostu  
i błony międzykostnej od stawu skokowego do poziomu 
złamania kości strzałkowej. Urazy te wywodzą się  
z uszkodzenia pośredniego o wysokoenergetycznym 
charakterze.  

Złamanie to wynika z mechanizmu probacyjno-
rotacyjnego i prowadzi do różnego stopnia uszkodzenia 
więzadła trójgraniastego albo do złamania awulsyjnego 
szczytu kostki przyśrodkowej. Następnie dochodzi do 

whether the continuity of the fibulocalcaneal ligament is 
preserved. The squeeze and external rotation tests evaluate 
the continuity of the tibiofibular syndesmosis.  

The additional examinations include X-ray 
pictures, magnetic resonance imaging, computed 
tomography and ultrasound procedures.  

ANKLE FRACTURES 

Several classifications of ankle fractures are 
available. 

The Lange – Hansen classification evaluates the 
type of fractures based on X-ray picture, including the 
mechanisms of ligament injuries.  

The mechanisms include supination-adduction, 
supination-inversion, pronation-abduction, pronation- 
external rotation [5].  

The disadvantage of this system is the difficulty 
the patients have to determine the movement on injury. 
Arimoto and Ferrester devised an algorithm based on this 
classification, which should help radiologists to diagnose 
accurately fractures and disruptions of ligaments [5].  

The Danis Webera classification regards fibular 
fractures and distinguishes three types of them.  

Type A involves the distal fibular fractures with 
unaffected tibiofibular syndesmosis and the median ankle 
whereas type B – distal fibular spiral fractures extending 
from the joint line proximally and distally to the fibular 
diaphysis. In most cases, the tibiofibular syndesmosis is 
intact. The medial ankle or the posterior border can be 
disrupted or remain intact. The medial ankle is not broken; 
the deltoid ligament can be fractured.  

Type C includes fractures of the proximal fibula 
with injured tibiofibular syndesmosis; it also contains 
medial ankle fractures or deltoid ligament ruptures [5]. 

 The Maisonneuve fracture is not confined to the 
ankles. Beside the fracture of the medial ankle, the fibular 
fracture can be observed, sometimes very high. Moreover, 
the tibiofibular syndesmosis is disrupted, in some cases 
accompanied by the fibular head subluxation.  

The Maisonneuve fracture of the fibula (MF'F) is 
often considered one of the most unstable ankle injuries, 
which results from the fact that the syndesmosis and 
interosseous membrane are damaged from the ankle to the 
level of fibular fracture. Such injuries result from indirect 
high-energy damage.  

The fracture in question is caused by the 
pronation-rotation mechanism and leads to injuries of the 
deltoid ligament of various severities or avulsive fractures 
of the medial ankle apex. Subsequently, the anterior, distal 
and interosseous tibiofibular ligament is injured. This 
results in breaking off the posterior border of the tibia, 
disruption of the interosseous membrane and tarsotibial 
sprain [6].  

The Maisonneuve fractures can affect multiple 
sites, i.e. the medial ankle, posterior border of the tibia and 
proximal metaphysis of the fibula. However, this kind of 
fracture can injure only soft tissues (including the deltoid 
ligament, tibiofibular syndesmosis, interosseous membrane 
and ligamentous-capsular apparatus) of the proximal 
tibiofibular joint [7,8, 9]. 

DIAGNOSIS OF ANKLE INJURIES 

The most common ankle injuries include 
epiphyseal, distal fractures of the tibia, tri-plane 
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uszkodzenia więzadła piszczelowo – strzałkowego 
przedniego, tylnego i międzykostnego.  

W wyniku tego procesu dochodzi do wyłamania 
tylnej krawędzi kości piszczelowej, rozerwania błony 
międzykostnej i zwichnięcia stawu skokowo-goleniowego 
[6].   

Złamania typu Maisonneuve mogą być 
uszkodzeniami wielomiejscowymi goleni, które obejmują 
kostkę przyśrodkową, tylną krawędź kości piszczelowej 
oraz przynasadę bliższą kości strzałkowej.  

Jednakże złamanie tego typu może tylko dotyczyć 
uszkodzeń tkanek miękkich (w tym więzadła 
trójgraniastego, więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, 
błony międzykostnej i aparatu więzadłowo-torebkowego) 
stawu piszczelowo-strzałkowego bliższego [7,8, 9]. 

DIAGNOSTYKA URAZÓW W OBRĘBIE
STAWU SKOKOWEGO

Najczęstsze urazy w obrębie stawu skokowego to: 
nasadowe, dystalne złamanie kostek goleni, 
trójpłaszczyznowe złamania chrzęstno-kostne uszkodzenia 
kości skokowej, podwichnięcie ścięgien strzałkowych, 
złamanie podstawy piątej kości śródstopia i skręcenie 
więzadeł śródstopia. Zazwyczaj diagnozuje się je poprzez 
wykonanie badania przedmiotowego oraz zdjęć 
rentgenowskich.  

W badaniu przedmiotowym pomocne są testy 
funkcjonalne. Najczęściej stosowane to objaw szuflady 
przedniej, objaw wymuszonej inwersji bloczka w widełkach 
skokowych, objaw ściskania więzozrostu piszczelowo-
strzałkowego w ½ goleni, objaw rotacji kości skokowej  
w widełkach stawu oceniający wydolność dolnego więzadła 
piszczelowo-strzałkowego.  

Test szuflady przedniej wykonuje się stabilizując 
jedną ręką dalszą część goleni i ujmując tylną część pięty 
drugą ręką, naciska się piętę w kierunku przednim starając 
się zwichnąć kość skokową ku przodowi. Duże wysunięcie 
do przodu lub nawet wyczuwalne przeskoczenie 
powierzchni stawowych wskazuje na wynik dodatni testu 
[2, 10]. 

Ujawniony badaniem przedmiotowym dodatni 
test szuflady przedniej, ból i krwiak sugerują poprzeczne 
pęknięcie więzadła stawu. Dla rzetelnej diagnostyki pacjent 
powinien być zbadany dwukrotnie: po urazie oraz  po 
upływie 4, 5 dni po urazie [2]. W urazach w obrębie stawu 
skokowego wykorzystuje się testy: test Kleiger’a, squeeze 
test, test rotacji zewnętrznej. 

Test Kleiger’a jest wykorzystywany w celu 
określenia występowania niestabilności spowodowanej 
skręceniem. Pacjent jest badany w pozycji siedzącej na 
krawędzi stołu, ma zgięte kolana, stopy swobodnie zwisają. 
Lekarz chwyta jedną ręką nogę powyżej kostek, a drugą za 
śródstopie i obraca stopę na zewnątrz. Pojawiający się ból 
świadczy o występowaniu kontuzji więzozrostu 
piszczelowo-strzałkowego [11].

Squeeze test może potwierdzić obecność 
uszkodzenia więzozrostu piszczelowo-strzałkowego. Test 
squeeze wykonywany jest przez kompresję kości 
strzałkowej i piszczelowej  jest uważany za pozytywny, jeśli 
ból jest występuje dystalnie na kości piszczelowej  
i strzałkowej [10]. 

Test badania rotacji zewnętrznej służy do 
identyfikacji uszkodzenia więzozrostu piszczelowo-
strzałkowego. Kolano pacjenta spoczywa na krawędzi stołu. 
Lekarz stabilizuje proksymalny koniec podudzia, drugą 
ręką trzyma w okolicy śródstopia (palce po stronie 

cartilaginous-osseous fractures, injuries to the ankle bone, 
subluxation of fibular tendons, fractures of the base of the 
fifth metatarsal bone and sprains of the metatarsus. 
Generally, they are diagnosed based on physical 
examinations and X-ray pictures.  

The functional tests may also prove useful; the 
most common are the tests of the anterior drawer, forced 
inversion of the ankle fork trochlea in ½ of the tibia, and 
anklebone rotation in the joint fork assessing competence 
of the inferior tibiofibular ligament.  

The anterior drawer test is performed by 
stabilizing the distal tibia with one hand and holding the 
posterior heel, pressing the heel anteriorly trying to sprain 
the ankle anteriorly. Extensive anterior protrusion or even 
detectable shifting of joint surfaces indicates the positive 
test result [2,10].    

The positive anterior drawer test, pain and 
haematoma suggest transverse disruption of the articular 
ligament. To establish a reliable diagnosis, the patients 
should be examined twice: immediately after and 4.5 days 
after injury [2]. In ankle injuries, the Kleiger’s, squeeze, and 
external rotation tests are applied.  

The Kleiger’s test is used to determine if there is 
instability caused by a sprain. The patient is examined in a 
seated position (at the end of the examining table), with 
knees bent and feet relaxed non-weight bearing. The 
physician stabilises the leg above the ankle with one hand 
and the metatarsus with the other hand and everts the foot. 
Pain evidences the injury to the tibiofibular syndesmosis 
[11]. 

The Squeeze test can confirm the injury to the 
tibiofibular syndesmosis. It is performed by compressing 
the fibula and tibia and is considered positive when the 
pain occurs distally to the tibia  and fibula [10] 

The external rotation test serves to identify the 
injuries to the tibiofibular syndesmosis. The patient’s knee 
rests on the table border. The examiner stabilizes the 
proximal crus; with the other hand he holds the metatarsal 
region (toes on the plantar side) and rotates the foot 
exteriorly to the tibia. When this movement is accompanied 
by pain, the test result is positive [10].  

The forced eversion sign enables to assess the 
superficial layer of the deltoid ligament, particularly the 
tibiocalcaneal and tibiotarsal parts.  

The rotation sign assesses the competence of the 
tibionavicular part and the deep layer of the deltoid 
ligament [2,10] 

In eversion injuries, the evaluation of the deltoid 
ligament and inferior tibiofibular syndesmosis is essential.  

During the physical examination, it is important to 
assess the blood flow, which is evidenced by normal flesh 
skin colour and detectable pulse.  

The additional tests to evaluate ankle injuries are 
ultrasound (dynamic), stress radiograms, computed 
tomography, nuclear magnetic resonance and 
arthrography, which is however increasingly rare. In acute 
injuries, the clinical assessment is optimal when performed 
immediately after trauma before the development of 
swelling, pain and muscle guarding. In old injuries and 
chronic instabilities, the presentation can be inexplicit and 
requires verification with auxiliary examinations [12]. 

Imaging diagnostic procedures of ankle injuries 
should be started with X-ray pictures. The knowledge of 
radiological anatomy, biomechanics and radiological 
symptoms of the pathology enables accurate interpretation 
of X-ray pictures.  In many cases, the X- ray graph 
eliminates the need for further imaging. However, such 
examinations as computed tomography (CT) and magnetic 
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podeszwy) i obraca stopę na zewnątrz w stosunku do kości 
piszczelowej. Objaw dodatni występuje, gdy ból towarzyszy 
przy tym ruchu [10].

Objaw wymuszonej ewersji pozwala ocenić 
powierzchowną warstwę więzadła trójgraniastego, 
szczególnie część piszczelowo-piętową i piszczelowo-
skokową.  

Objaw rotacji pozwala ocenić wydolność części 
piszczelowo-łódkowatej oraz głębokiej warstwy więzadła 
trójgraniastego [2,  10]. 

Przy urazach w mechanizmie ewersji ważna jest 
ocena stanu więzadła trójgraniastego i dolnego 
więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.  

W badaniu przedmiotowym istotna jest ocena 
przepływu krwi o czym świadczy normalny cielisty kolor 
skóry stopy oraz wyczuwalny puls.  

W ocenie uszkodzeń w obrębie stawu skokowego 
pomocne mogą być: badanie ultrasonograficzne 
(dynamiczne), radiogramy stresowe, tomografia 
komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy albo coraz 
rzadziej wykonywana artrografia. W uszkodzeniach ostrych 
bardzo dobre warunki do oceny klinicznej występują 
bezpośrednio po urazie, zanim pojawi się obrzęk, bolesność 
i obrona mięśniowa.  

W uszkodzeniach zastarzałych i przewlekłych 
niestabilnościach obraz może być niejednoznaczny  
i wymagać weryfikacji badaniami pomocniczymi [12]. 

Diagnostyka obrazowa dolegliwości w obrębie 
stawu skokowego powinna rozpoczynać się od zdjęcia 
rentgenowskiego. Znajomość anatomii radiologicznej, 
biomechaniki oraz radiologicznych objawów patologii, 
pozwala na dokładną interpretację zdjęcia 
rentgenowskiego.  

Często zdjęcie RTG eliminuje potrzebę 
dodatkowego obrazowania. Jednakże badania takie jak 
tomografia komputerowa (CT) i rezonans magnetyczny 
(MR) są potrzebne do uzupełnienia diagnostyki urazów. 
Rutynowa radiologiczna ocena stawu skokowego składa się 
ze zdjęć wykonanych w projekcji AP (anteriorposterior, 
przód- tył) i „mortise view” (obraz AP z rotacją wewnętrzną 
ok. 10-20 stopni, gdzie kości strzałkowa i piszczelowa nie 
nakładają się na siebie).  

Zdjęcie wykonuje się też w projekcji osiowej. 

LECZENIE URAZÓW STAWU SKOKOWEGO 

Urazy skrętne stawu skokowego leczone są 
zazwyczaj pełnym odciążeniem chorej kończyny oraz 
odpoczynkiem, zimnymi okładami, uciskiem  
i podniesieniem kończyny. 

W przypadku złamań otwartych należy  
w pierwszej kolejności zaopatrzyć rany, następnie złamane 
kości. O leczeniu operacyjnym decyduje stabilność 
złamania [13]. Do niestabilnych  złamań zalicza się: 
złamania trójkostkowe i niektóre pojedyncze złamania 
kości strzałkowej z widoczną szczeliną złamania powyżej  
5 mm lub poszerzeniem więzozrostu [14].  

Interwencję chirurgiczną należy podjąć w ciągu 48 
godzin od urazu co zmniejsza ryzyko powikłań takich jak 
pęcherze czy obrzęk. Skraca również czas hospitalizacji 
pooperacyjnej. Wykazano, że całkowita statystyczna 
długość pobytu w szpitalu pacjentów operowanych w ciągu 
48 godzin od rozpoznania wynosiła 5,4 dnia, a w przypadku 
pacjentów operowanych później 9,5 dnia [1].  

Jeśli uszkodzone jest więzadło trójgraniaste 
należy rozważyć jego rekonstrukcję aby umożliwić ocenę  

resonance (MR) are needed to complement the diagnosis of 
injuries. Routine radiological evaluation of the ankle 
consists of X-ray pictures in the anteroposterior (AP) 
projection and „mortise view” (AP picture with external 
rotation by about 10-20 degrees, where the tibia and fibula 
do not overlap).  

The picture is taken in the axial projection. 

TREATMENT OF ANKLE INJURIES 

Ankle sprains are usually treated with complete 
lack of weight bearing of the affected limb, rest, cold 
poultices and elevation of the limb. 

In open fractures, first the wound and then the 
broken bones should be secured. The fracture stability 
decides about surgical treatment [13]. The instable 
fractures include, tri-osseous fractures and some single 
fractures of the fibula with the fracture fissure visible above 
5 mm or widening of the syndesmosis [14].  

Surgical intervention should be undertaken within 
48 h after injury, which reduces the risk of complications, 
e.g. blisters or swelling. Moreover, the postoperative 
hospitalization is shortened. Total statistical hospitalization 
of patients undergoing surgery within 48 hours after the 
diagnosis was found to be 5.4 days whereas in patients 
operated on later – 9.5 days [1].  

If the deltoid ligament is injured, its 
reconstruction should with considered to enable the 
evaluation of the tarsal and tibial bones as well as the 
posterior border of the tibia, where bone and cartilage 
contusions develop.  

The reconstruction enables early mobilisation and 
weight bearing, which stimulates the cartilage growth and 
collagen repair. If the deltoid ligament injury causes even 1-
mm transverse dislocation of the ankle, the common area of 
the junction decreases by 42%. The lateral dislocation of 
the ankle by more than 2 mm results in over 90% 
probability of degenerative changes, unless properly 
secures [1]. 

Postoperative complications are similar to those 
in all orthopaedic surgical procedures and include 
infections and reactions to the material used for 
osseointegration [15].   

The next stage of fracture treatment is 
rehabilitation. Mobilisation of the ankle after injury is 
essential for optimal treatment outcomes [5].  

PREVENTION OF ANKLE INJURIES 

There are several rules thanks to which people 
involved in sports can reduce the risk of ankle injuries. 
Before the training, warm–up exercises to stretch the 
muscles should be performed. The time devoted to sports 
activities should be gradually lengthened within several 
weeks, which enables to increase muscular strength and 
mobility [16].  

One of the best ankle injury preventive 
programmes is based on the rule of 10 minutes of exercises 
5 times a week over 10 weeks on a multi-plane wobbling 
board.  

1) The patient stands on the wobbling board, initially
on both legs, and makes rotational movements to
the left and right of the hip joints and thoracic 
spine. The lumbar rotation should be limited. 
With time, the patient exercises on one and then 
the other leg, adding the load, e.g. a ball. 
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nasady  kości skokowej i piszczelowej oraz tylnej krawędzi  
piszczeli, gdzie dochodzi najczęściej do stłuczenia kości  
i chrząstki. Rekonstrukcja ta  pozwala na wcześniejsze 
usprawnianie i obciążanie, co jest czynnikiem 
pobudzającym  wzrost chrząstki i naprawę kolagenu.  

Jeśli uraz więzadła trójgranistego powoduje 
nawet 1 mm przesunięcie poprzeczne kości skokowej, 
wspólny obszar wspólnej powierzchni styku  zmniejsza się 
o 42%.

Przemieszczenie boczne kości skokowej o więcej 
niż 2 mm daje ponad 90% prawdopodobieństwo 
rozwinięcia się zmian zwyrodnieniowych, jeżeli nie jest ono 
prawidłowo wyrównane [1].  

Powikłania po operacji są podobne jak we 
wszystkich operacjach ortopedycznych. Należą do nich: 
infekcje i reakcje na materiał stosowany do zespolenia 
kości [15]. 

Następnym etapem leczenia złamań jest 
rehabilitacja. Mobilizacja  stawu skokowego po urazie jest 
podstawą  do osiągnięcia optymalnego wyniku leczenia [5]. 

ZAPOBIEGANIE URAZOM W OBRĘBIE
STAWU SKOKOWEGO

Istnieje kilka zasad, dzięki którym osoby 
uprawiające sport mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń  
w obrębie stawu skokowego. 

Przed treningiem należy wykonać rozgrzewkę 
lekko rozciągając mięśnie. Czas poświęcany na aktywność 
sportową  powinien być zwiększany stopniowo w ciągu 
kilku tygodni, co pozwala na wzrastanie  siły mięśniowej  
i mobilności [16]. 

Jednym, z najlepszych programów prewencyjnych 
w przypadków urazów w obrębie stawu skokowego jest ten 
oparty o zasadę 10 minut 5 razy w tygodniu przez okres 10 
tygodni, na wielopłaszczyznowej desce kołyszącej.  

1) Pacjent staje na desce kołyszącej (wobbling 
board) początkowo na dwóch nogach i wykonuje 
ruchy rotacyjne w lewo i prawo w stawach 
biodrowych i odcinku piersiowym kręgosłupa. 
Powinien się starać ograniczyć rotację w odcinku 
lędźwiowym. W miarę upływu czasu pacjent 
wykonuje ćwiczenie raz na jednej raz na drugiej 
nodze dodając sobie również obciążenie np. 
w postaci piłki 

2) Ćwiczenie wykonywane jak w poprzednim 
punkcie , ale zmieniając wobbling board na BOSU 
(półpiłka) 

3) Przysiad ekscentryczny na płaskim podłożu, który
pacjent powinien wykonywać 2 – 3 razy  
w tygodniu po 15 powtórzeń na każdą kończynę 
w 3 seriach, stopniowo zwiększając obciążenie 
przez trzymanie hantli w dłoniach. Pacjent stojąc 
na jednej nodze wykonuje wymach w przód drugą 
kończyną, z osią obrotu w stawie biodrowym, 
zginając kolano w kończynie na której stoi. 
Pacjent wraca do początkowej pozycji, następnie 
wykonuje kolejne wymachy skierowane pod 
kątem 45 stopni w lewo i w prawo. Ten rodzaj 
ćwiczenia pozwala na uzyskanie rotacji i pracy 
ekscentrycznej mięśni wokół stawów skokowo-
goleniowych. W miarę upływu czasu pacjent może 
wykonywać ćwiczenie na  BOSU. 
Ćwiczenie wykonywane jest na ukośnej platformie 

ze stopniem o wysokości ok. 18cm.[16]. 

2) The exercises performed as described above, yet 
the BOSU ball should be used instead of the 
wobbling board. 

3) The eccentric squatting on the flat surface 2-3 
times a week; 15 repeats for each limb, in 3 series, 
gradually increasing the load by holding dumb-
bells. The patient standing on one limb swings the 
other leg forward with the rotation axis in the iliac 
joint bending the knee of the limb he stands on. 
Subsequently the patient returns to the initial 
position and performs further swings at the angle 
of 45 degrees to the left and right. This kind of 
exercises enables to obtain the rotation and 
eccentric work of muscles around the tarsotibial 
joints. With time, the patient can exercise on the 
BOSU ball.
Exercises are performed on the platform with

about 18 cm slope [16].  

DISCUSSION 

The ankle joint structure is complex; a number of 
ligaments, muscles and the structure of articular surfaces 
and capsules themselves ensure its stability and proper 
functioning. 

Ankle injuries are the most common sports 
traumas. Ankle sprains are also the most frequent injuries 
to the osseous-articular apparatus in humans. Sprains 
result from joint overload in its improper position, e.g. 
during running, jumping, fast marching over an uneven 
ground [3].    

Sports activities are associated with increased risk 
of injuries; therefore, prevention is essential. The 
preventive programmes should be continued after 
returning to sports activities to reduce the probability of re-
injuries. Although complete prevention of sports injuries is 
unreal, once suitable rules are followed, the total number of 
injuries can be markedly reduced.  

Many sports injuries can be avoided by conscious 
supervision, following the appropriate rules, protective 
clothes and equipment as well as proper training. The 
major elements of training include: dynamic warm-up, 
functional eccentric training of active stabilizers of the 
tarsotibial joint and proprioception exercises.  

It is believed that early ambulation of patients 
after surgeries results in quicker return to physical activity 
and reduces the risk of re-injuries. Moreover, early 
ambulation is to eliminate negative consequences of 
immobilization and to accelerate tissue healing.
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DYSKUSJA 

Staw skokowy jest stawem o skomplikowanej 
budowie, którego stabilność i prawidłowe funkcjonowanie 
zapewnia duża grupa więzadeł, mięśni oraz sama budowa 
powierzchni stawowych i torebka stawowa. 

Urazy stawu skokowego są najczęstszymi urazami 
sportowymi. Skręcenie stawu skokowego jest także 
najczęstszym wśród urazów aparatu kostno-stawowego 
człowieka. Do skręcenia dochodzi  w skutek  przeciążenia 
stawu w jego nieodpowiednim ułożeniu np. podczas biegu, 
zeskoku lub szybkiego marszu po nierównym podłożu [3]. 

Z uprawianiem sportu wiąże się podwyższone 
ryzyko występowania urazów, dlatego istotne jest 
stosowanie profilaktyki. Należy mieć na uwadze 
kontynuację programu prewencyjnego po powrocie do 
uprawiania sportu, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo 
ponownych uszkodzeń.  

Mimo, że całkowita prewencja urazów w sporcie 
jest nierealna, przy zachowaniu odpowiednich reguł, 
ogólna ilość urazów może ulec wyraźnemu zmniejszeniu. 
Wielu urazów sportowych można uniknąć poprzez 
świadomy nadzór, przestrzegane zasady, odzież i sprzęt 
ochronny i właściwy trening. Istotne elementy treningu to: 
dynamiczna rozgrzewka, stretching, funkcjonalny trening 
ekscentryczny stabilizatorów czynnych stawu skokowo-
goleniowego, a także ćwiczenia wprowadzające elementy 
propriocepcji.  

Uważa się, że wczesne uruchamianie pacjenta po 
zabiegu operacyjnym, przyspiesza jego powrót do 
aktywności fizycznej, a także redukuje ryzyko powtórnych 
urazów. Wczesne uruchamianie ma również na celu 
eliminowanie negatywnych konsekwencji unieruchomienia 
oraz przyspieszenie procesów gojenia tkanek.  
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