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Artykuł jest drugim z serii zawierających wyniki badań przeprowadzonych  

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

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

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

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

zawarto wyniki badań nad możliwościami prowadzenia ekspozycji nitroksowo− tlenowych 

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

w nim odwołania do teorii, które zostały opublikowane w części pierwszej. 
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PPPPLANNING SPECIAL COMBLANNING SPECIAL COMBLANNING SPECIAL COMBLANNING SPECIAL COMBAT OPERATIONS AT OPERATIONS AT OPERATIONS AT OPERATIONS     

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

 
 

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

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

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

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

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

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

ries that have been published in the first article. 
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ÀÌÔÎÐÀÀÌÔÎÐÀÀÌÔÎÐÀÀÌÔÎÐÀ    

 

 

Эта статья является второй из серии, содержащей результаты 

исследований, проведенных в Военно-Морской Академии в Гдыне  

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

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

выполнении боевых задач.  

Первая статья включала в себя результаты испытаний возможности 

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

части настоящей статьи содержатся результаты современных исследований  

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

опубликованы в первой части. 

 
Ключевые слова: декомпрессия, Комплект специального водолазного снаряжения 

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

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

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

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

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

 
OBIEKT BADAŃ 

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

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

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

OBIEG CZYNNIKA ODDECHOWEGO 
 

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

 

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

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

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

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

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

 
OBJECTS OF RESEARCH 

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

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

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

BREATHING MIXTURE CIRCULATION 
 

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

 

  
 

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

 
 

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

    
 

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

 
 

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

 
Przy zamkniętym obiegu tlenu, jako czynnika oddechowego zawór nadmiarowy 

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

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

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

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

 
 
 
 

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

 
With closed circulation of oxygen as the breathing mixture, the relief valve 7, re-

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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

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

NITROX 
Dozowanie � !" 

Teoretyczny czas  
ochronnego działania† #0,5	��' ∙ ���)* 

[��' ∙ ���)*] [����] [���] 60%-��/�� 5,5 18 66(50) 50%-��/�� 7,2 24 51(38) 40%-��/�� 10,5 32 36(27) 
†obliczono przyjmując pojemność butli / 0 2,0	��' oraz ciśnienie 

robocze 2 0 20	��3; w nawiasie podano teoretyczny czas 
ochronnego działania przy odliczeniu 5	��a awaryjnego zapasu 
ciśnienia rezerwy �� 

 
WENTYLACJA 

 
W zasilanych premiksem aparatach o półzamkniętym obiegu czynnika oddecho-

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

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

STABILIZACJA 
 

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

PŁUKANIE 
 

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

 

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

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

 

NITROX 
Dosage � !" 

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

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

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

 
FLUSHING 

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

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

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

STABILIZATION RATE 
 

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

FLUSHING 
 

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

 
 
 

                                                 
7 Calculations were done for �� � ���		�����		���
	, however they seem to be quite gen-
eral, 
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- nurek wyciąga poprzez ustnik możliwie całą zawartość czynnika oddechowego  
z przestrzeni oddechowej i wydycha go8 na zewnątrz, 
- za pomocą zaworu dodawczego wypełnia całą przestrzeń oddechową świeżym czyn-
nikiem oddechowym, 
- jeśli stosuje się płukanie kilkakrotne to powtarza się powyższe czynności. 

 
Podczas płukania9 przestrzeni oddechowej nurek przez cały czas trzyma ustnik  

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

CZAS OCHRONNEGO DZIAŁANIA 
 

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

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

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

PROTECTED WORKING TIME 
 

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

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

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

SZACOWANIE ZAGROŻENIA TOKSYCZNOŚCIĄ TLENOWĄ 
 

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

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

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

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

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

OXYGEN TOXICITY THREAT EVALUATION 
 

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

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

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

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

 
 
 

 
 
 

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

 
ZAGROŻENIE CNSYN 

 
Analizę przeżycia stosuje się także do przewidywania zagrożenia ośrodkową 

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

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

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

 3B. . 3*− stałe 
 

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

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

CNSYN THREAT 
 

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

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

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

 3B. . 3*− constants 

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

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

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

Użyteczne zależności dla częściej spotykanych funkcji w analizie przeżycia. 
 
 

 �9:; 0 1 � [9:; 0 \ ]9:;�:E7  

 

 ]9:; 0 � ^̂7 ∙ �9:; 
 

 �9:; ≡ N9:; 0 � ^̂7 ∙ ln �9:; 
 

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

 

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

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

 
Tabela 3. 

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

 
Nr 

pro-
filu 

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

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

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

Suma 30 307⁄
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Table 2. 
 

Useful interrelations for more common functions in survival analysis. 
 
 

 �9:; 0 1 � [9:; 0 \ ]9:;�:E7  

 

 ]9:; 0 � ^̂7 ∙ �9:; 
 

 �9:; ≡ N9:; 0 � ^̂7 ∙ ln �9:; 
 

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

 

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

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

 
Table 3. 

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

 
Pro-
file 
No. 

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

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

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

2 
120 25⁄

 ‡ 
15 40⁄  ††     3 15⁄  

3 
120 20⁄

 † 
25 35⁄  † 95 20⁄     2 20⁄  

4 
240 20⁄

 †† 
25 35⁄  †     3 19⁄  

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

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

13 
15 40⁄  †

† 
225 20⁄  ††     4 64⁄  

Sum 30 307⁄  
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Tabela 3 cd. 
 
 

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

16 
129 30⁄  *††

††      4 18⁄  

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

19 
30 35⁄  ††††

†      5 40⁄  

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

Suma 12 381⁄
Suma całkowita 42 688⁄

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

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

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

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

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

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

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

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

Sum 12 381⁄  
Total Sum 42 688⁄  

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

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

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

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

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

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

follows: 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19estymowana wartość granicznego ciśnienia cząstkowego dla danych z tab. 3 wyniosła 2S 0 91,3 # 0,4;	3:3, lecz przyjęto wartość 2S ≡ 1	3:3 jako bardziej fizjologiczną, 
20nie uwzględniono badań przeprowadzonych w wodzie o temperaturze 12M i 4M, gdyż stwarza-
ją one dodatkowe zagrożenie stwierdzone wcześniej przez K. Donalda (Donald K., 1992), 
21cykloergometr był zanurzony w płytkim zbiorniku ustawionym w komorze hiperbarycznej tak, 
że pochylony nurek siedzący na cykloergometrze w dowolnej chwili podnosząc głowę i wyjmując 
ustnik mógł zacząć oddychać powietrzem z atmosfery komory (Harabin A.L., Survanshi S.S., 
Homer L.D., 1995), 
226	��� pracy 4	��� odpoczynku (Harabin A.L., Survanshi S.S., Homer L.D., 1995), 
23nie podano czy było to stężenie odniesione do ciśnienia normalnego, 
24dyssymulacja lub dysymulacja jest rozumiana tutaj, jako udawanie przejawiające się w próbie 
dostosowania do norm lub sytuacji i ukrycia rzeczywistych odczuć, odruchów, zachowań itp. 



Polish Hyperbaric Research 
 

Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 
52 

With the scale factor estimated at	3* 0 0 the risk � of ����� occurrence is invar-
iable � 0 ���� irrespective of the value of oxygen partial pressure 2PR. With 3* 0 1 the 
risk � of ����� occurrence shows a linear increase together with the increase of oxygen 
partial pressure 2PR . In the case when 3* O 1 the said increase is faster in comparison 
with linear dependence. With oxygen limit partial pressure of 2S ≡ 1	3:3 19, estimated 
with the maximum likelihood method, the parameter values in the algebraic mathemati-
cal threat model Y for the occurrence of ����� reached: 3B 0 91.33 # 0.22; ∙ 10)' and 3* 0 93.39 # 0.5;. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

N
r 

p
ro

fi
lu

  
z 

ta
b.

3 

Li
cz

ba
  

ob
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rw
ac

ji 

Li
cz

ba
 p

rz
y-

p
ad

kó
w

 
���
�� Rozkład binominalny 

Model  
algebraiczny (2a) 

Przedział 
ufności† 

Przewi-
dywana 

liczba ����� 

Zagroże-
nie ����� 

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

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

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

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

†zgodnie z (Kłos R., 2007): 

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

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

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

Confidence inter-
val† 

Anticipat-
ed num-

ber of �����  

Risk of ����� 

Anticipat-
ed num-

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

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

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

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

†according to (Kłos R., 2007): 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

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

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

PORÓWNANIE RYZYKA 
 

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

 ��B:	Y� 0 Y*'�B:	Y� W Y*'	  

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

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

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

THREAT COMPARISON 
 

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

 ��B:	Y� 0 Y*'�B:	Y� W Y*'	  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NURKOWANIA Z WYKORZYSTANIEM TLENU 
 

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

UWARUNKOWANIA TAKTYCZNE 
 

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

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

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

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

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

OXYGEN DIVES 
 

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

TACTICAL CONDITIONS 
 

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

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

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

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

Określenia stosowane w procedurach nurkowań z wykorzystaniem czystego tlenu. 
 

Określenie Definicja 

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

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

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

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

Procedura typu jednej eks-
pozycji 

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

Powtarzalne nurkowanie 
tlenowe 

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

Przerwa pomiędzy  
pojedynczymi  

ekspozycjami tlenowymi 

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

 
Tabela 6. 

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

 

Zakres  
głębokości 

Maksymalny  
dozwolony  

czas  
trwania  

wycieczki 
[����] [���] 

6−12 15 

12−15 5 
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Table 5. 
 

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

Term Definition 

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

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

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

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

Single-depth exposure pro-
cedure 

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

Repeatable/cyclic oxygen 
dives 

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

Time intervals between sin-
gle-depth oxygen exposures 

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

 
Table 6. 

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

 

Depth scopes 
Maximum allowable 

excursion times 
[����] [���] 

6−12 15 

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

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

WARIANTY NURKOWAŃ TLENOWYCH 
 

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

jednej ekspozycji  − tab. 7 
 

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

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

Maksymalna  
głębokość  

nurkowania 

Maksymalny czas 
nurkowania przy 

oddychaniu tlenem 
[����] [���] 

6 240 

9 80 

10,5 25 

12 15 

15 10 

 
 

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

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

OXYGEN DIVE VARIANTS 
 

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

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

Table 7. 
 

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

Maximum diving 
depth 

Maximum diving 
times with oxygen 

as the breathing mix 

[����] [���] 

6 240 

9 80 

10.5 25 

12 15 

15 10 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Zakres  
głębokości 

Maksymalny  
dozwolony  

czas  
trwania  

wycieczki 

Uwagi 

[����] [���] 

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

6−12 10 

12−15 5 

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

 
Jeżeli zdarzy się podczas nurkowania przypadkowa wycieczka należy zastosować 

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

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

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

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

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

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

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

Depth scopes 
Maximum allowable 

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

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

6−12 10 

12−15 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maksymalna  
głębokość  

nurkowania 

Maksymalny czas 
nurkowania przy 

oddychaniu tlenem 
na 24	¥�¦ 

[����] [���] 

6 240 

7 142 

8 90 

9 60 

10 42 

11 30 

12 22 

13 17 

14 13 

15 10 
 

PROCEDURA TYPU JEDNEJ EKSPOZYCJI 
 

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

EKSPOZYCJE WYJĄTKOWE 
 

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

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

Maximum diving 
depth 

Maximum diving 
time with oxygen 

per 24	N�§� 
[����] [���] 

6 240 

7 142 

8 90 

9 60 

10 42 

11 30 

12 22 

13 17 

14 13 

15 10 
 

A SINGLE-DEPTH EXPOSURE PROCEDURE 
 

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

EXTRAORDINARY EXPOSURES 
 

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

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

Wyszczególnienie 
Sposób obliczania  

dozwolonego czasu trwania 
nurkowania powtarzalnego 

Możliwość wykonania  
wycieczki na większą  

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

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

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

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

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

nie jest możliwa przy 
wyborze tej procedury 
postępowania 

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

 

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

 
Inną wyjątkową sytuacją spotykaną podczas misji bojowych są nurkowania tle-

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

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

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

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

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

tive dive 

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

depth 
Transition procedure with 
an allowable excursion to a 
greater depth 

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

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

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

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

not possible with-
in this procedure 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
 
 

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

Tabela 11. 
 

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

Profil nurkowania 
czas/głębokość  

zagrożenie	Y 
według  

(2b) 
[���]/[����] [%] 

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

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

 

 
 

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

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

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

Table 11. 
 

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

Dive profile 
time/depth  

Threat Y 
according to  

(2b) 
[���]/[����] [%] 

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

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

 

 
 

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

UWARUNKOWANIA TAKTYCZNE 
 

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

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

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

PLANOWANIE DEKOMPRESJI 
 

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

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

 

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

 
TACTICAL CONDITIONS 

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

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

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

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

 
PLANNING DECOMPRESSION 

 
The theoretical bases for decompression applied herein with regard to planning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

ZMIANY GŁĘBOKOŚCI 
 

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

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

Tabela 12. 
 

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

Głębokość 
Czas  

na  
dnie 

Szybkość 
wynurzania 
do pierwszej 

stacji 

Stacje  
dekompresyjne 

[����] 
Całkowity  

czas  
dekompresji 6 3 

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

21 

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

60 1 � 5	� ∙ ���)* 

− 1 1 

67 − 2 2 

70 − 3 3 

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

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

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

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

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

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

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

Depth 

Time 
spent at 
the bot-

tom 

Speed of ascend-
ing to the first 

station 
 

Decompression 
stations 
[����] Total decom-

pression time 6 3 
Time spent at a 

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

21 

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

60 1 � 5	� ∙ ���)* − 1 1 

67 − 2 2 

70 − 3 3 
 

 
 

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

24 

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

55 1 � 5	� ∙ ���)* − 3 3 

60 − 4 4 

65 − 5 5 

32 

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

20 1 � 5	� ∙ ���)* − 1 1 

25 − 2 2 

30 − 4 4 

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

DEKOMPRESJA 
 

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

PROCEDURY PŁUKANIA 
 

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

 
 

 
 
 

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

24 

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

55 1 � 5	� ∙ ���)* − 3 3 

60 − 4 4 

65 − 5 5 

32 

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

20 1 � 5	� ∙ ���)* − 1 1 

25 − 2 2 

30 − 4 4 

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

DECOMPRESSION 
 

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

FLUSHING  PROCEDURES 
 

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

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

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

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

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

POWTÓRNE ZANURZANIE 
 

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

NURKOWANIA EKSPERYMENTALNE 
 

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

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

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

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

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

REPEATED IMMERSION 
 

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

EXPERIMENTAL DIVES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
a)                                                                                                       b)  

  
c)                                                                                                d)  
 

 

 

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

                                                 
67 Built In Breathing System, 
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a) b) 

 
c) d) 

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

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

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

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

 
a) b) 
 
 

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

 
e) f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

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

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

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

BEZPIECZEŃSTWO DEKOMPRESJI 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
69każda komora kompleksu DGKN−120 posiada dwa włazy a przestrzeń pomiędzy nimi może być 
niezależnie ewakuowana do ciśnienia atmosferycznego lub połączona z komorą sąsiednią celem 
wyrównania z nią ciśnienia, 
70chyba, że nadzorujący lekarz uzna inaczej, lecz minimalny czas obserwacji nie może być krótszy 
niż 1,5	¥�¦, 
71szczególnie neurologiczne, 



Polish Hyperbaric Research 
 

Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 
98 

The second safety diver underwent decompression along with the working diver. 
The moment of the exchange had to be carefully planned by the person in charge so that 
the procedure remained safe and did not interfere with the experiment. 
 

DECOMPRESSION SAFETY 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

OBCIĄŻENIE PRACĄ 
 

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

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

 
 

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

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

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

WORKLOAD 
 

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

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

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

c) d) 

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

 
Wyniki obliczeń są zgodne z odczuciami nurków oraz testami polegającymi na 

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

PLAN CYKLU EKSPERYMENTÓW 
 

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

c) d) 
 
 

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

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

EXPERIMENT CYCLE PLAN 
 

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

KONTROLOWANIE WYSIŁKU 
 

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

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

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

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

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

 

 

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

EFFORT CONTROL 
 

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

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

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

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

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

 
 
 

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

Podczas sprawdzenia standardowych ekspozycji tlenowych przeprowadzono  
7 nurkowań eksperymentalnych.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODWÓJNE WYCIECZKI 
 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOUBLE EXCURSIONS 
 

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

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

 

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

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

DŁUGIE NURKOWANIE TRANZYTOWE 
 

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

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

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

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

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

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

LONG-LASTING TRANSITION DIVES 
 

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

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

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



Nr 1 (38) 2012 rok 
 

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 
111 

Tabela 13. 
 

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

Lp. Nurek 

Profil  
nurkowania 

Całkowity czas  
nurkowania 

Głębokość [����]/ 
czas [���] 

[���] 

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

 
WSTĘPNE NURKOWANIA TLENOWO‒NITROKSOWE 

 
Przeprowadzono 3 nurkowania wstępne mające na celu familaryzację nurków 

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

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

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

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

No. Diver 

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

time [���] 
[���] 

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

 
INITIAL OXYGEN-NITROX DIVES 

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

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

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

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

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

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

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

NURKOWANIA Z WYCIECZKĄ NA 15 MH2O 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

DIVES WITH AN EXCURSION TO THE DEPTH OF 15 MH2O 
 

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

NURKOWANIA Z WYCIECZKĄ NA 24 MH2O 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIVES WITH AN EXCURSION TO THE DEPTH OF 24 MH2O 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NURKOWANIA Z WYCIECZKĄ NA 32 MH2O 
 

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

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

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

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

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

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

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

DIVES WITH AN EXCURSION TO THE DEPTH OF 32 MH2O 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

Lp 
Data 

nurkowania 
Nurek 

Profil 
nurkowania 

Całkowity 
czas 

nurkowania 

Spadek 
ciśnienia 
w butli 

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

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

78 
185/70 �� — ↓15/10↟ — 170/80 

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

83 
185/90 �� — ↓15/10↟  200/100 

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

83 
190/100 �� — ↓15/10↟ — 190/110 

4. 28.02.2011 FOXTROT 
�� ↓6/45 — — 

72 
170/110 �� — ↓15/15↟ — 170/80 

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

87 
200/100 �� — ↓15/15↟ — 180/100 

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

96 
160/80 �� — ↓15/15↟ — 180/110 

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

96 
170/80 �� — ↓15/15↟ — 165/110 

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

98 
170/90 �� — ↓15/15↟ — 180/90 

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

98 
175/70 �� — ↓15/15↟ — 175/90 

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

97 
160/100 �� — ↓15/15↟ — 160/100 

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

97 
160/90 �� — ↓15/15↟ — 170/100 

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

103 
170/90 �� — ↓24/15↟ — 170/90 

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

102 
170/90 �� — ↓24/15↟ — 160/80 

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

103 
180/100 �� — ↓24/15↟ — 180/100 

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

102 
170/100 �� — ↓24/15↟ — 170/90 

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

102 
180/90 �� — ↓24/15↟ — 170/80 

17. 15.03.2011
†
 HOTEL 

�� ↓3/45 — — 
78 

170/90 �� — ↓24/28↟ — 160/0 

18. 16.03.2011 ALFA 
�� ↓3/45 — — 

89 
175/110 �� — ↓24/30↟ — 185/20 

19. 17.03.2011 HOTEL 
�� ↓3/45 — — 

86 
170/100 �� — ↓24/30↟ — 185/40 

20. 17.03.2011
†
 ALFA 

�� ↓3/45 — — 
87 

190/100 �� — ↓24/30↟ — 210/50 

21. 18.03.2011 FOXTROT 
�� ↓3/45 — — 

87 
185/120 �� — ↓24/30↟ — 180/40 

22. 18.03.2011 ALFA 
�� ↓3/45 — — 

87 
185/110 �� — ↓24/30↟ — 200/40 

23. 15.06.2011 BRAVO 
�� ↓3/45 — — 

82 
200/110 �� — ↓32/20↟ — 210/50 

24. 16.06.2011 BRAVO 
�� ↓3/20 — — 

55 
190/160 �� — ↓32/20↟ — 200/60 

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

nurkowanie niebrane pod uwagę w przeprowadzonej analizie  
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Table 14. 
 

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

No. 
Diving 

date 
Diver 

Dive profile 
Total 

diving 
time 

Pressure de-
crease in the 

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

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

78 
185/70 �� — ↓15/10↟ — 170/80 

2 24.02.2011 ALFA 
�� ↓6/45 — ↓6/15↟ 

83 
185/90 �� — ↓15/10↟  200/100 

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

83 
190/100 �� — ↓15/10↟ — 190/110 

4. 28.02.2011 FOXTROT 
�� ↓6/45 — — 

72 
170/110 �� — ↓15/15↟ — 170/80 

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

87 
200/100 �� — ↓15/15↟ — 180/100 

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

96 
160/80 �� — ↓15/15↟ — 180/110 

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

96 
170/80 �� — ↓15/15↟ — 165/110 

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

98 
170/90 �� — ↓15/15↟ — 180/90 

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

98 
175/70 �� — ↓15/15↟ — 175/90 

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

97 
160/100 �� — ↓15/15↟ — 160/100 

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

97 
160/90 �� — ↓15/15↟ — 170/100 

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

103 
170/90 �� — ↓24/15↟ — 170/90 

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

102 
170/90 �� — ↓24/15↟ — 160/80 

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

103 
180/100 �� — ↓24/15↟ — 180/100 

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

102 
170/100 �� — ↓24/15↟ — 170/90 

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

102 
180/90 �� — ↓24/15↟ — 170/80 

17. 15.03.2011
†
 HOTEL 

�� ↓3/45 — — 
78 

170/90 �� — ↓24/28↟ — 160/0 

18. 16.03.2011 ALFA 
�� ↓3/45 — — 

89 
175/110 �� — ↓24/30↟ — 185/20 

19. 17.03.2011 HOTEL 
�� ↓3/45 — — 

86 
170/100 �� — ↓24/30↟ — 185/40 

20. 17.03.2011
†
 ALFA 

�� ↓3/45 — — 
87 

190/100 �� — ↓24/30↟ — 210/50 

21. 18.03.2011 FOXTROT 
�� ↓3/45 — — 

87 
185/120 �� — ↓24/30↟ — 180/40 

22. 18.03.2011 ALFA 
�� ↓3/45 — — 

87 
185/110 �� — ↓24/30↟ — 200/40 

23. 15.06.2011 BRAVO 
�� ↓3/45 — — 

82 
200/110 �� — ↓32/20↟ — 210/50 

24. 16.06.2011 BRAVO 
�� ↓3/20 — — 

55 
190/160 �� — ↓32/20↟ — 200/60 

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

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

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

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

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

WNIOSKI 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 

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

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

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

CONCLUSIONS 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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