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Piotr Bałazy
NURKOWANIE W EKOLOGICZNYCH BADANIACH WÓD POLARNYCH
Nurkowanie jako narzędzie służące do badań naukowych wykorzystywane
jest od dawna. W Polsce za początek tzw. nurkowania naukowego (ang. scientificdiving) można uważać pionierskie zanurzenia prof. Romana Wojtusiaka w Zatoce
Puckiej już w latach 30-ych ubiegłego stulecia. Z uwagi na trudniejsze warunki
podwodna eksploracja rejonów polarnych zaczęła się zdecydowanie później bo
zaledwie około pięć dekad temu. Z biegiem lat wiele się zmieniło. Dziś dzięki
rozwojowi techniki i sprzętu jesteśmy w stanie nurkować coraz głębiej, coraz
dłużej, coraz bezpieczniej i to z minimalnym wsparciem logistycznym nawet
w tych odległych i niegościnnych rejonach globu. Prezentacja ma za zadanie
przybliżyć ekologiczne badania Instytutu Oceanologii PAN prowadzone
w Arktyce Europejskiej i Antarktyce przy użyciu nurkowania.

Andrzej Buczyński, Gabriela Henrykowska, Maria DziedziczakBuczyńska, Małgorzata Lewicka, Romuald Olszański
OCENA SZKODLIWOŚCI PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
GENEROWANEGO PRZEZ RÓŻNE URZĄDZENIA CODZIENNEGO UŻYTKU
WYKORZYSTYWANE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA

W obecnych czasach powszechne stało się częste i wielogodzinne
korzystanie z urządzeń elektrycznych, których jeszcze 50 lat temu używała
znikoma część ludności lub nie były znane wcale. Zarówno w wielu domach, jak
i w miejscach pracy obecność gęstej sieci przewodów w ścianach, rozbudowanych
oświetleń, telewizorów, sprzętów audio, komputerów z monitorami i urządzeniami
peryferyjnymi, telefonów, płyt i piekarników elektrycznych czy elektrycznego
ogrzewania podłogowego powoduje, że współczesny człowiek żyje w ciągłym
narażeniu na smog elektromagnetyczny.
Celem
pracy
było
określenie
wpływu
promieniowania
elektromagnetycznego generowanego przez telefony komórkowe, monitory LCD
oraz występującego w pojazdach samochodowych na metabolizm tlenowy krwinek
płytkowych.
Materiał do badań stanowiła zawiesina ludzkich krwinek płytkowych 1 x
109/cm3 uzyskana z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Łodzi.
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Materiał badawczy poddawano działaniu PEM o określonych
parametrach i czasie ekspozycji: dla telefonu komórkowego – częstotliwość 1800
MHz, moc 0,2 W, 1 i 5 min.; dla monitorów LCD - częstotliwość 1 kHz, natężenie
150 V/m, przy odległości 30 cm od monitora i 220 V/m, przy odległości 15 cm
od monitora, 30 i 60 min.; dla elektroniki samochodowej - częstotliwość 1 kHz,
indukcja 0,5 mT, 30, 60 i 90 min. Oceniano stężenie reaktywnych form tlenu,
dialdehydu
malonowego
oraz
aktywność
enzymatyczną
dysmutazy
ponadtlenkowej (SOD-1) i katalazy jako markerów zmian metabolizmu tlenowego
krwinek płytkowych.
Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej testem t-Studenta
dla dwóch średnich przy poziomie ufności p≤0,05, testem Wilcoxona-Coxa oraz
testem Manna-Whitney’a.
We wszystkich badanych próbach zaobserwowano wzrost stężenia
reaktywnych form tlenu pod wpływem PEM emitowanego przez telefony
komórkowe oraz spadek aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w wyniku
działania PEM generowanego przez monitory LCD i elektronikę samochodową
w stosunku do wartości wyjściowych. Aktywność enzymatyczna katalazy
w krwinkach płytkowych poddanych promieniowaniu elektromagnetycznemu,
którego źródłem są monitory LCD oraz elektronika samochodowa początkowo
wzrastała, natomiast po dłuższej ekspozycji malała w stosunku do wartości
kontrolnych. Stężenie dialdehydu malonowego, w porównaniu do próby zerowej,
wzrastało niezależnie od czasu i rodzaju ekspozycji na promieniowanie
elektromagnetyczne.
Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że
analizowane parametry PEM wpływają negatywnie na metabolizm tlenowy
krwinek płytkowych, co może stanowić przyczynę dysfunkcji zdolności
adaptacyjnych ustroju w zakresie układów antyoksydacyjnych komórek
somatycznych i w znacznym stopniu rozprzęgać funkcje fizjologiczne.

Katarzyna van Damme Ostapowicz, Elżbieta Krajewska - Kułak
MEDYCYNA TROPIKALNA W PRAKTYCE. DOŚWIADCZENIA Z NIGERII.
Nigeria, Federalna Republika Nigerii, to państwo w Afryce Zachodniej nad
Zatoką Gwinejską. Nazwa państwa pochodzi od rzeki Niger. Sąsiaduje z Beninem,
Nigrem, Czadem i Kamerunem. Nigeria jest najbardziej zaludnionym krajem
Afryki - liczy około 141 mln mieszkańców. Różnorodność zwyczajów, języków
i tradycji między 250 grupami etnicznymi Nigerii daje bogate urozmaicenie.
Największe plagi Nigerii to: malaria, zakażenie wirusem HIV, gruźlica oraz głód.
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Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi odbiorców na kulturę, tradycję
i edukację w Nigerii.
Autorka podzieliła się własnym doświadczeniem z pobytu w Nigerii na
kursie z medycyny tropikalnej, który odbył się w Instytucie Medycyny Tropikalnej
przy Uniwersytecie Madonna w Elele.
Wskazane jest nawiązanie usystematyzowanej współpracy pomiędzy
uczelniami w Unii Europejskiej a uczelniami w krajach trzecich oraz promowanie
dialogu i pogłębianie zrozumienia między narodami i kulturami, które jest
wymieniane wśród celów programu przyjętego przez Parlament Europejski Erasmus Mundus. Jednym z priorytetów, jakim ma służyć, jest promowanie
i wzmocnienie pozytywnego wizerunku unijnego szkolnictwa wyższego. Program
Erasmus Mundus, wyrosły z tradycji współpracy europejskiej, zakłada możliwość
kształcenia studentów z krajów trzecich w uczelniach europejskich oraz
pozyskiwania stypendiów na badania w uczelniach partnerskich. Współpraca
z Uniwersytetem Madonna może pomóc realizować unijne priorytety w zakresie
szkolnictwa wyższego, nawiązywać kontakty, które nie rodzą frustracji i nie kreują
masowych migracji, lecz rozwijają dialog międzykulturowy.

Jacek Fabisiak , Jarosław Michalak , Adam Olejnik Bartłomiej Pączek
BROŃ CHEMICZNA W BAŁTYKU - OCENA ZAGROŻENIA
I PRZECIWDZIAŁANIE

Udostępniona przez państwa nadbałtyckie, Wielką Brytanię, Stany
Zjednoczone oraz Norwegię dokumentacja dotycząca zatapiania powojennej
amunicji chemicznej pozwoliła ustalić, iż na dnie Bałtyku zdeponowano ok 45 000
ton broni chemicznej wyprodukowanej w Niemczech do zakończenia II wojny
światowej. Powołana w 1993 roku przez Komisję Helsińską grupa robocza
HELCOM CHEMU, na podstawie narodowych raportów ustaliła, że zatopiono
od 6 000 do 13 000 ton bojowych środków trujących, wśród których dominują:
iperyt, chloroacetofenon, Clark I, Clark II, adamsyt, fosgen, luizyt, tabun oraz
cyjanowodór. Jako oficjalne miejsca zatopienia przyjęto: południowo-wschodnią
część Głębi Gotlandzkiej, wschodnią część Głębi Bornholmskiej, cieśninę Mały
Bełt a także, na podstawie wiarygodnych zeznań świadków, rejon na południowy
zachód od Bornholmu.
Jednakże udostępniona dokumentacja nie była do końca była kompletna.
Brakowało i do dziś wciąż brak jest wiarygodnych danych od Rosjan, którzy
bardzo aktywnie uczestniczyli w zatapianiu amunicji chemicznej, szczególnie
w środkowej części Bałtyku. Niedawno odtajniona archiwalna dokumentacja byłej
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NRD, w sposób niedwuznaczny wskazuje, że amunicję chemiczną zatapiano także
w latach 60 ubiegłego wieku. Również istnieją szczątkowe dane, głównie zeznania
świadków, na podstawie których można przypuszczać, że amunicję chemiczną
w latach 60 zatapiali także Rosjanie. Te i wiele innych informacji, także
przypadków wyrzucania przez morze amunicji na plażę dało mocne podstawy, by
przypuszczać, iż istnieją w Bałtyku inne, poza oficjalnymi, miejsca zatapiania
amunicji chemicznej.
15 lat po opublikowaniu raportów Komisji Helsińskiej, państwa
nadbałtyckie postanowiły zweryfikować ich zapisy i wytyczne, a także
zaktualizować wiedzę o zatopionych w Morzu Bałtyckim bojowych środkach
trujących w oparciu o nowe informację i badania naukowe, które od 1994 roku
prowadzone były w tym obszarze. W tym samym czasie 5 państw nadbałtyckich,
pod przewodnictwem Polski, rozpoczęło zakrojony na wielką skalę projekt
badawczy pod nazwą CHEMSEA. Wykonawcy projektu podjęli się
zweryfikowania hipotezy o zatapianiu wokół Głębi Gdańskiej i Gotlandzkiej,
a także w rejonie Rynny Słupskiej amunicji chemicznej. Ponadto celem projektu
jest oszacowanie stężeń bojowych środków trujących i ich produktów degradacji
w osadach dennych otaczających znaleziska, a także ocena ryzyka związanego
z przypadkowym lub naturalnym uwolnieniem tych substancji do toni wodnej.
W referacie przedstawiono dotychczasowe wyniki badań w ramach
projektu CHEMSEA związane z oceną zagrożenia amunicją chemiczną
i bojowymi środkami zatopionymi w Bałtyku, metody poszukiwania
i weryfikowania prawdopodobnych miejsc zatapiania amunicji chemicznej oraz
dotychczasowe wyniki, w szczególności dotyczące Głębi Gdańskiej.

Bronisław K. Głód, Iwona Kiersztyn, Paweł Wantusiak, Paweł Piszcz
RÓŻNE ELEKTROANALITYCZNE TECHNIKI OZNACZANIA CAŁKOWITEGO
POTENCJAŁU ANTYOKSYDACYJNEGO KRWI

Tlen atmosferyczny jest wolnym rodnikiem, występującym w nietypowym
stanie tripletowym. Z jednej strony jest on niezbędny do życia, z drugiej –
szkodliwy dla organizmów żywych. To samo można powiedzieć zarówno o innych
wolnych rodnikach jak i antyoksydantach, chociaż ich mechanizmy oddziaływania
na organizmy żywe są różne. Czysty tlen, pod zwiększonym ciśnieniem, jest
używany w celach terapeutycznych mimo, że jest toksyczny. Dlatego istotne jest
badanie jak zmieniają się wówczas stężenia wolnych rodników. Ponieważ tworzy
się wówczas łańcuch reakcji wolnorodnikowych często oznacza się ich sumaryczne
stężenie. Podobnie jest w przypadku antyoksydantów. Często więcej informacji
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dostarcza Całkowity Potencjał Antyoksydacyjny (CPA), będący sumą iloczynów
ich stężeń i stałych szybkości reakcji z rodnikiem, niż stężenie poszczególnych
antyoksydantów. Dodatkowo, oznaczanie tych ostatnich jest często utrudnione ze
względu na nieznany skład próbki oraz wzajemne ich oddziaływania.
CPA można wyznaczać metodami bezpośrednimi, elektrochemicznymi, do
których zalicza się potencjometrię i różne techniki woltametryczne. Na ogół CPA
jest mierzone w odniesieniu do rodników trwałych lub wytworzonych w wyniku
termo-, elektro-, foto- lub radiolizy. W trakcie wystąpienia omówione zostaną
cztery nowe metody pomiaru CPA z zastosowaniem woltametrii:
pomiar pola powierzchni piku woltametrycznego w którym oś
potencjałowa przedstawiona jest w odniesieniu do rodnika hydroksylowego,
w skali ekspotencjalnej;
pomiary w odniesione do rodnika hydroksylowego, którego
produkt reakcji z tzw. sensorem oznaczany jest chromatograficznie
z detektorem elektrochemicznym;
pomiary w odniesione do rodnika DPPH, którego zmiany
stężenia oznaczane jest za pomocą HPLC z detekcją elektrochemiczną;
- w których miarą CPA jest całkowite pole powierzchni wszystkich
pików chromatograficznych zarejestrowanych za pomocą detektora
elektrochemicznego.

Jaromir Jakacki, Krzysztof Poraziński,
Instytut Oceanologii PAN
Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS Sp.z o.o.

ANALIZA RYTMU SERCA ZA POMOCA METOD INTEGRACYJNYCH.
Metody diagnostyczne serca w niektórych przypadkach nie obrazują we
właściwy i szybki sposób dolegliwości takich jak na przykład arytmia serca.
W pracy tej wykorzystano model IPFM (Integral Pulse Frequency Modulation)
oraz jego modyfikację jako podstawowy schemat pozwalający w prosty sposób na
określenie np. arytmii serca. Kluczowym elementem takiego modelu jest wartość
progowa integratora. W tym przypadku rozważono kilka różnych wersji doboru
progu w celu precyzyjniejszej diagnozy choroby serca. W pracy tej planowane jest
zaprezentowanie wersji teoretycznej takiego modelu oraz jego numeryczna
implementacja. Metoda ta daje bardzo szybko obraz zmienności pulsu serca wraz
z jego odchyleniami i może być z pewnością stosowana, oczywiście po
odpowiednim sparametryzowaniu, do tego typu chorób.
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Dariusz Jóźwiak, Romuald Olszański
ANALIZA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA INCYDENTÓW NURKOWYCH
W OŚRODKU SZKOLENIA NURKÓW I PŁETWONURKÓW WP W LATACH
2005 – 2010
Krótka analiza występowania incydentów nurkowych na podstawie ilości
ekspozycji hiperbarycznych, ilości i rodzajów incydentów nurkowych wśród
nurków i członków załóg okrętów podwodnych. W rozważaniach uwzględniono
nurkowania w akwenach otwartych, basenach nurkowych i komorach
dekompresyjnych, a także rodzaje czynników oddechowych wykorzystywanych
w trakcie ekspozycji. Na podstawie dostępnej dokumentacji oceniono skutki
zdrowotne incydentów nurkowych i warunki w jakich wystąpiły.

Janusz Kapuściński
Firma POLIMAT

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW
EO/IR® FLIR W BEZZAŁOGOWYCH PLATFORMACH NAWODNYCH
PRZEZNACZONYCH DO DZIAŁAŃ SAR
Zadania SAR na morzu oraz w rejonie krytycznej infrastruktury portowej
realizowane są głownie przez specjalistyczne statki patrolowe, ratownicze oraz
śmigłowce SAR. Wypełnianie misji SAR wymaga posiadania odpowiedniej
struktury organizacyjnej oraz doświadczonej kadry. Kryteriami ograniczającymi
intensywność zadań ratowniczych są koszty oraz ograniczenia wynikające
z warunków meteorologicznych. Szybkość i skuteczność wykorzystania platform
latających, zwłaszcza śmigłowców jest ich największą zaletą. Z drugiej strony,
koszt pozyskania platform latających oraz prowadzenie operacji śmigłowcowych
w ramach akcji SAR wymaga aby instytucje zajmujące się ratownictwem dbały
o zapewnienie stosownych środków budżetowych. Dużym utrudnieniem
w operacjach śmigłowcowych jest z reguły czas nadejście zmroku co znacznie
ogranicza efektywność operacji SAR przez zmniejszenie zdolności wykrywania
poszukiwanych obiektów w wyznaczonym obszarze poszukiwań.
W ciągu ostatnich lat, w ramach projektów naukowo-badawczych
opracowano oraz zbudowano szereg prototypów platform bezzałogowych do
zadań patrolowych i interwencyjnych będących modyfikacjami popularnych łodzi
typu RIB. Każda z nich wyposażona jest środki do obserwacji wizualnej, radary
nawigacyjne lub poszukiwawcze oraz urządzenia do zdalnego starowania

-6-

XV Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
Sopot 2013
i teletransmisji obrazów do stanowiska sterowania systemem. Zainstalowany
zestaw urządzeń powinien umożliwiać wykrywanie przeszkód pływających
i unikanie kolizji, prowadzenie obserwacji potrzeby SAR co prowadzić powinno
do wykrycia i ustalania współrzędnych poszukiwanych obiektów oraz jego
śledzenie do momentu gdy możliwa będzie interwencja z wykorzystaniem innych
środków. W warunkach zróżnicowanego i częściowego oświetlenia
obserwowanego obszaru światłem sztucznym wysokoczułe kamery telewizyjne są
nieskuteczne ze względu na oślepianie przez światło wpadające do obiektywu.
Znany jest szereg aplikacji kamer FLIR na łodziach roboczych statków
przeznaczonych do zwalczania pożarów przez zapewnienia możliwości obserwacji
w warunkach zadymienia, co jest szczególną cechą kamer do obserwacji
w podczerwieni podczas prowadzenia operacji gaszenia pożaru. FLIR oferuje
kamery do zadań SAR, które oprócz wizualizacji będą mogą mierzyć temperaturę
w zadanych sektorach.
Wybór urządzeń na wyposażenie platformy bezzałogowej powinien
uwzględniać szereg czynników i przyjęcie jedynie kryterium ceny, wiązać może się
z rezygnacją z tak istotnych parametrów jak np. małe gabaryty i masa urządzenia
czy też dostępność interfejsów i urządzeń peryferyjnych lub zdolność do pracy
w środowisku narażonym na działanie środowiska morskiego oraz wysoki
i długotrwały poziom drgań, przyspieszeń i udarów. Szczególnie ważnym zadanie
w integracji systemu EO/IR jest zdolność do współpracy z radarem
poszukiwawczym i nawigacyjnym oraz innymi urządzeniami przeznaczonymi do
misji SAR.
Doświadczenie zdobyte przez firmę POLIMAT w projekcie SAR3000
(Optoelektroniczny System Poszukiwania Rozbitków) pozwala na opracowanie
projektu integracji urządzeń EO/IR na doświadczalnej uniwersalnej platformie
bezzałogowej do wspomagania zadań poszukiwawczych na akwenach
przybrzeżnych. Platforma przeznaczona byłaby m.in. do sprawdzenia możliwości
wykorzystania urządzeń i technologii dostępnych komercyjne zadań SAR.

Ryszard Kłos, Maciej Konarski
SZKOLNE NURKOWANIA SATUROWANE
Celem przeprowadzonych w latach 2007

2010 przez Akademię Marynarki

Wojennej badań w ramach projektu nr NCBiR R00

O0014/3 „Metodyka

nurkowań saturowanych” było opracowanie i wdrożenie technologii
nurkowań saturowanych do użytku w Marynarce Wojennej RP oraz gospodarce
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narodowej. W efekcie przeprowadzonych prac naukowo

badawczych powstała

technologia, rozbudowana została baza naukowo dydaktyczna, opracowano
szereg nowych urządzeń do zabezpieczenia eksperymentalnych nurkowań
saturowanych oraz zdobyte zostało doświadczenie do prowadzenia szkoleń
i dalszych prac naukowych. Uzyskanie finansowania badań przyczyniło się także
do uzyskania dotacji aparaturowych Fundacji Nauki Polskiej na doposażenie
Pracowni Hiperbarycznej w systemy zachowania życia1 oraz wyposażenie do
badań wysiłkowych i zabezpieczenia medyczno ratunkowego tych badań oraz
nurkowań eksperymentalnych.
W artykule przedstawiono wykorzystanie efektów prac badawczych
w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla potrzeb Marynarki Wojennej RP:
„Kierowanie nurkowaniem oraz pracami podwodnymi i działaniami ratowniczymi
wykonywanymi z użyciem procedur długotrwałych prac podwodnych” 2 oraz
„Wykonywanie prac podwodnych i działania ratownicze z użyciem procedur
długotrwałych prac podwodnych3” tab.1 tab.2.
Szkolenia w zakresie przygotowania systemów nurkowych (tab.3) są
łączone ze szkoleniem nurków oraz personelu zabezpieczającego. W ramach tego
szkolenia prowadzi się też wspólne zajęcia wprowadzające dla nurków celem
przećwiczenia sprzątania i dezynfekcji komory4, zasad stosowania leków oraz
zasad przechowywania i transferu rzeczy osobistych i posiłków.
Założenia do nurkowań szkolnych
Dla potrzeb Marynarki Wojennej RP zaproponowano przeprowadzenie dwóch
rodzajów

nurkowań saturowanych nurkowań saturowanych, każde o czasie

trwania powyżej
5

, z czego jedno przy plateau saturacji większej niż
(rys.1), drugie przy plateau saturacji większej niż

z wycieczką na głębokość nie mniejszą niż

6

(rys.2).
Tabela 1

1

prace nad prototypem został sfinansowane z projektu R00 O0014/3 „Metodyka nurkowań
saturowanych” natomiast wyprodukowanie i wdrożenie następnych dwóch systemów zostało
sfinansowane przez Fundację Nauki Polskiej
2
kod kursu MON 8105085
3
kod kursu MON 8105084
4
ze specjalnym uwzględnieniem sanitariatów
5
na dużych głębokościach
6
na średnich głębokościach
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Wykonywanie prac podwodnych i działania ratownicze z użyciem procedur
długotrwałych prac podwodnych
KORPUS OSOBOWY (GRUPA OSOBOWA): MARYNARKI WOJENNEJ.
Nazwa: Szkolenie specjalistyczne w zakresie wykonywania prac podwodnych i
działań ratowniczych z użyciem procedur długotrwałych prac
podwodnych, w tym zaliczenie dwóch nurkowań saturowanych, każde o
czasie
trwania
powyżej
48
godzin,
z czego jedno przy plateau saturacji większej niż 50 metrów ( na dużych
głębokościach), drugie przy plateau saturacji większej niż 30 m ( na
średnich głębokościach) z zanurzeniem (wycieczką) na głębokość nie
mniejszą niż 50 m.
Szkolenie przeznaczone jest dla: kadry nurkowej MW RP posiadających
kwalifikacje nurka ratownictwa ubiegającej się o nadanie kwalifikacji
wojskowych starszego nurka ratownictwa
Celem szkolenia jest: przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów na
stanowiska służbowe gdzie wymagane jest posiadanie kwalifikacji
wojskowych starszego nurka ratownictwa
Miejsce: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
CZAS TRWANIA: EFEKTYWNY CZAS KURSU WYNOSI 35 DNI, KTÓRE
SĄ
DZIELONE
NA
KILKA
POTOKÓW
O CZASIE TRWANIA DO 1 TYG. WYNIKA TO Z KONIECZNOŚCI
OPANOWANIA MATERIAŁU I ZALICZENIA GO (PRZERWY
WYKORZYSTYWANE SĄ NA NAUKĘ WŁASNĄ). DODATKOWO
MOŻLIWE
JEST
ZORGANIZOWANIE
NURKOWAŃ
SATUROWANYCH JEDYNIE DLA 2 NURKÓW W JEDNYM
TERMINIE.
Charakterystyka szkolenia: zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz
zajęć praktycznych.
1.Planowanie i realizacja nurkowań saturowanych z użyciem mieszanin
oddechowych oraz wykorzystaniem procedur długotrwałych prac
podwodnych
2.Wykonywanie ekspozycji hiperbarycznymi z wykorzystaniem procedur
długotrwałych prac podwodnych na dużych głębokościach w
komorach dekompresyjnych z udziałem składu osobowego nurków
MW RP
3.Technologia nurkowań saturowanych
4.Opanowanie umiejętności zagadnień organizacyjnych i nurkowania
saturowanego
5.BHiP przy eksploatacji kompleksu saturowanego
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6.Praktyczne przećwiczenie zagadnień organizacyjnych i nurkowania
saturowanego
7.Zapoznanie szkolonych z zasadami postępowania na wypadek
wystąpienia wypadku i w sytuacjach awaryjnych
8.Przepisy prawne, wymogi normatywne dotyczące wykonywania
długotrwałych prac podwodnych
9.Wybrane zagadnienia z fizyki, medycyny, fizjologii i higieny pracy
związane
z wykonywaniem prac podwodnych
Formą zaliczenia szkolenia jest: egzamin
Założenia organizacyjno – programowe szkolenia opracowuje: Szef
Szkolenia Marynarki Wojennej w uzgodnieniu z Szefem Ratownictwa MW
Program szkolenia opracowuje: Rektor-Komendant Akademii Marynarki
Wojennej
Program szkolenia uzgadniany jest z: Szefem Ratownictwa MW
Program zatwierdza i wprowadza: rada podstawowej jednostki organizacyjnej
AMW
Ukończenie szkolenia potwierdzone jest: świadectwem ukończenia szkolenia
Tabela 2
Kierowanie nurkowaniem oraz pracami podwodnymi i działaniami ratowniczymi
wykonywanymi z użyciem procedur długotrwałych prac podwodnych
KORPUS OSOBOWY (GRUPA OSOBOWA): MARYNARKI WOJENNEJ.
NAZWA:
SZKOLENIE
SPECJALISTYCZNE
KIEROWANIA
NURKOWANIEM
ORAZ
PRACAMI
PODWODNYMI
I DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI WYKONYWANYMI Z
UŻYCIEM
PROCEDUR
DŁUGOTRWAŁYCH
PRAC
PODWODNYCH, W TYM ZALICZONE KIEROWANIE MINIMUM
DWOMA
PRACAMI
PODWODNYMI
O CZASIE TRWANIA CO NAJMNIEJ 48 GODZIN KAŻDA.
Szkolenie przeznaczone jest dla: kadry nurkowej MW RP posiadających
uprawnienia kierownika nurkowania oraz kwalifikacje nurka ratownictwa
ubiegającej się o kwalifikacje kierownika podwodnych działań
ratowniczych.
Celem szkolenia jest:
Nauczanie metodyki kierowania nurkowaniem oraz pracami podwodnymi i
działaniami ratowniczymi wykonywanymi z użyciem procedur
długotrwałych prac podwodnych.
Miejsce: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte .
CZAS TRWANIA : EFEKTYWNY CZAS KURSU WYNOSI 35 DNI,
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KTÓRE
SĄ
DZIELONE
NA
KILKA
POTOKÓW
O CZASIE TRWANIA DO 1 TYG. WYNIKA TO Z KONIECZNOŚCI
OPANOWANIA MATERIAŁU I ZALICZENIA GO (PRZERWY
WYKORZYSTYWANE SĄ NA NAUKĘ WŁASNĄ).
Charakterystyka szkolenia:
1.Przygotowanie i planowanie nurkowania saturowanego
2.Realizacja ekspozycji saturowanych na małych, średnich dużych
głębokościach
3.BiHP przy realizacji ekspozycji saturowanych
4.Metody utrzymania parametrów atmosfery w komorze dekompresyjnej
5.Wyrobienie podstaw odpowiedzialności i dokładności wykonywania
obowiązków podczas przygotowania i prowadzenia nurkowań
saturowanych
6.Opanowanie umiejętności zagadnień organizacyjnych i nurkowania
saturowanego
7.Praktyczne przećwiczenie zagadnień organizacyjnych i nurkowania
saturowanego
8.Zapoznanie szkolonych z zasadami postępowania na wypadek
wystąpienia wypadku i w sytuacjach awaryjnych
9.Technologia nurkowania saturowanego, zapoznanie
10. Przepisy prawne, wymogi normatywne dotyczące wykonywania
długotrwałych prac podwodnych
11. Wybrane zagadnienia z fizyki, medycyny, fizjologii i higieny pracy
związane
z wykonywaniem prac podwodnych
FORMĄ ZALICZENIA SZKOLENIA JEST: TEST PRAKTYCZNY Z
PLANOWANIA
I
PRZEPROWADZENIA
EKSPOZYCJI
SATUROWANEJ W ZAKRESIE ŚREDNICH I DUŻYCH
GŁĘBOKOŚCI ORAZ ZREALIZOWANIE KIEROWANIA W TYM
ZAKRESIE NURKOWANIEM ORAZ MINIMUM 2 PRACAMI
PODWODNYMI
W CZASIE CO NAJMNIEJ 48 GODZIN KAŻDA W RAMACH
EKSPOZYCJI DŁUGOTRWAŁEJ
Założenia organizacyjno – programowe szkolenia opracowuje: Szef
Szkolenia Marynarki Wojennej w uzgodnieniu z Szefem Ratownictwa MW
Program szkolenia opracowuje: Rektor-Komendant Akademii
Program szkolenia uzgadniany jest z: Szefem Ratownictwa MW
Program zatwierdza i wprowadza: rada podstawowej jednostki organizacyjnej
AMW
Ukończenie szkolenia potwierdzone jest: świadectwem ukończenia szkolenia
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Tabela 3
Szkolenie personelu zabezpieczenia technicznego do prowadzenia nurkowań
saturowanych
KORPUS OSOBOWY (GRUPA OSOBOWA): MARYNARKI WOJENNEJ.
NAZWA:
SZKOLENIE
PERSONELU
ZABEZPIECZENIA
TECHNICZNEGO
DO
PROWADZENIA
NURKOWAŃ
SATUROWANYCH
SZKOLENIE PRZEZNACZONE JEST DLA: DLA PERSONELU
ZABEZPIECZENIA
TECHNICZNEGO
ORAZ
KADRY
NURKOWEJ
MWRP:
POSIADAJĄCYCH
UPRAWNIENIA
OPERATORA KOMORY DEKOMPRESYJNEJ, OPERATORA
SPORZĄDZANIA MIESZANIN ODDECHOWYCH, OPERATORA
SPRZĘTU NURKOWEGO, POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE
WOJSKOWE NURKA RATOWNICTWA LUB STARSZEGO NURKA
RATOWNICTWA, KIEROWNIKA PODWODNYCH DZIAŁAŃ
RATOWNICZYCH,
KIEROWNIKA
NURKOWANIA,
KIEROWNIKA PODWODNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH.
Celem szkolenia jest: nabycie umiejętności w zakresie obsługi i eksploatacji
kompleksu nurkowań saturowanych, komory hiperbarycznej i
dekompresyjnej
oraz
systemów
i urządzeń technicznych bezpośrednio z nimi współpracujących.
Doskonalenie umiejętności personelu technicznego w zakresie planowania i
realizacji nurkowań saturowanych.
Miejsce: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte .
CZAS TRWANIA: EFEKTYWNY CZAS KURSU WYNOSI 35 DNI,
KTÓRE
SĄ
DZIELONE
NA
KILKA
POTOKÓW
O CZASIE TRWANIA DO 1 TYG. WYNIKA TO Z KONIECZNOŚCI
OPANOWANIA MATERIAŁU I ZALICZENIA GO (PRZERWY
WYKORZYSTYWANE SĄ NA NAUKĘ WŁASNĄ).
Charakterystyka szkolenia:
1.Budowa i obsługa kompleksu saturowanego oraz elementów
współpracujących.
2.Przeznaczenie i zadania komór hiperbarycznych i dekompresyjnych.
3.Eksploatacja kompleksu saturowanego.
4. BHiP przy eksploatacji kompleksu saturowanego.
5.Regulacje prawne i normatywne dotyczące długotrwałych prac
podwodnych oraz obiektów hiperbarycznych dla nurkowań
saturowanych.
6.Metody utrzymania parametrów atmosfery w komorze dekompresyjnej
w warunkach hiperbarycznych. Metody wentylacji i regeneracji
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atmosfery.
7.Planowanie i zabezpieczenie techniczne realizacji ekspozycji
saturowanych.
8.Kalkulacje w technice hiperbarycznej niezbędne do prowadzenia
ekspozycji saturowanych. Sytuacje awaryjne. Technologia nurkowań
saturowanych.
9.Wybrane zagadnienia z fizyki, medycyny, fizjologii i higieny pracy
związane
z wykonywaniem prac podwodnych
FORMĄ ZALICZENIA SZKOLENIA JEST: EGZAMIN I TEST
PRAKTYCZNY Z ZAKRESU REALIZACJI ZABEZPIECZENIA
TECHNICZNEGO NURKOWANIA SATUROWANEGO.
Założenia organizacyjno – programowe szkolenia opracowuje: Szef
Szkolenia Marynarki Wojennej w uzgodnieniu z Szefem Ratownictwa MW
Program szkolenia opracowuje: Rektor-Komendant Akademii
Program szkolenia uzgadniany jest z: Szefem Ratownictwa MW
Program zatwierdza i wprowadza: rada podstawowej jednostki organizacyjnej
AMW
Ukończenie szkolenia potwierdzone jest: świadectwem ukończenia szkolenia

Rys.1. Ogólny plan szkolnego nurkowania saturowanego na głębokość powyżej
czasie trwania powyżej
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Rys.2. Ogólny plan szkolnego nurkowania saturowanego na głębokość powyżej
czasie trwania powyżej

z pojedynczą wycieczką z plateau saturacji na głębokość
powyżej

.

Zdzisław Kobos, Małgorzata Remlein, Romuald Olszański,
Zbigniew Dąbrowicki, Ryszard Bieniek
DETERMINANTY SPRAWNOŚCI PROCESÓW POZNAWCZYCH PODCZAS
SYMULOWANEGO NURKOWANIA

Działalność nurkowa związana jest odbiorem i przetwarzaniem informacji
z otoczenia oraz podejmowaniem adekwatnych do sytuacji decyzji o stanie
środowiska, w którym realizowane są zadania. Zatem, efektywne działanie polega
na posiadaniu przez człowieka zdolności do poznawania rzeczywistości
i tworzenia wiedzy gwarantującej bezpieczne funkcjonowanie i realizację
zakładanych celów działania.
Podejście poznawcze zakłada, że umysł gromadzi ową wiedzę
o rzeczywistości nie tylko poprzez bierne sumowanie informacji docierających
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przez narządy zmysłów i ich przechowywanie w pamięci, ale również stawia tezę,
że tworzy model reprezentujący otoczenie odwzorowanie w postaci symbolicznej.
Struktury poznawcze umożliwiają tworzenie doświadczenia indywidualnego,
a po uogólnieniu wiedzy, która determinuje możliwości realnej oceny swoich
zdolności do efektywnego działania w sytuacjach zadaniowych.
Rozpatrując funkcjonowanie człowieka w hiperbarii możemy dla celów
edukacyjnych i eksploracyjnych wyróżnić:
a) elementarne procesy poznawcze (uwaga, percepcja, pamięć, funkcje
wykonawcze),
b) złożone procesy poznawcze (myślenie, język).
Wspomniane powyżej determinanty są przedmiotem oceny podczas
badań prowadzonych w warunkach symulowanego nurkowania.

Maciej Konarski, Ryszard Kłos, Roman Szymański
CZY MAMY PRAKTYCZNĄ POTRZEBĘ I MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE
ROZPOZNANIA „PRE-DCS” ?
W patogenezie choroby dekompresyjnej (DCS) zasadniczą rolę odgrywają
(mikro)pęcherzyki gazowe, których obecność w łożysku naczyniowym
stosunkowo łatwo można potwierdzić za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej.
Współcześnie próbuje się też stosować inne testy (np. ewaluację zagrożenia za
pomocą oceny zmian wybranych parametrów hemostazy), ukierunkowane na
ilościowe określenie obserwowanych zmian – ale zwykle wyniki nie są możliwe do
uzyskania w czasie rzeczywistym, co tym samym w sposób istotny ogranicza ich
wykorzystanie kliniczne.
Równocześnie wiadomo, że samo stwierdzenie pewnej ilości pęcherzyków
gazowych w krwiobiegu nie jest równoznaczne z rozpoznaniem DCS. Dostępne
metody diagnostyczne pozwalają, co prawda, z pewnym przybliżeniem skorelować
ilość pęcherzyków z ryzykiem wystąpienia choroby dekompresyjnej, ale w dalszym
ciągu brak zero-jedynkowego odniesienia zmierzonych wartości sygnału do faktu
wystąpienia (bądź nie) objawów klinicznych DCS.
W pracy przedstawiono doświadczenia własne w zakresie monitorowania
oraz prognozowania w czasie rzeczywistym ryzyka wystąpienia DCS u nurków
Marynarki Wojennej oraz zaprezentowano 2 przypadki kliniczne, gdzie dzięki
wdrożonym standardom screeningu dopplerowskiego uniknięto rozwinięcia się
jawnej klinicznie choroby dekompresyjnej.
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Maciej Konarski, Piotr Siermontowski
ASPEKTY HIGIENY NURKOWANIA PODCZAS EKSPOZYCJI SATUROWANYCH
Pojęciem higieny nurkowania określa się wyspecjalizowaną dziedzinę
higieny ogólnej, dotycząca wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka
rozlicznych uwarunkowań, związanych z nurkowaniem.
W pracy, w sposób syntetyczny przedstawiono podstawowe zagadnienia
higieny osobistej nurka oraz higieny osobistej w warunkach długotrwałego
funkcjonowania w komorze hiperbarycznej, aspekty dotyczące czystości i higieny
obiektów hiperbarycznych, higieny żywności i żywienia, higieny psychicznej oraz
podstawowe zasady higieny obowiązujące personel obsługi podczas ekspozycji
saturowanych.

Maciej Konarski, Piotr Siermontowski
PROBLEMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO DZIAŁAŃ PODWODNYCH
W WOJSKU POLSKIM
W pracy, na kanwie obowiązujących w Wojsku Polskim dokumentów
normatywnych i innych przepisów resortowych oraz zasad wynikających z tzw.
dobrej praktyki nurkowej, scharakteryzowano bieżące, najbardziej istotne z punktu
widzenia autorów problemy, związane z zabezpieczeniem medycznym działań
podwodnych w WP.
Przedstawiono analizę oczekiwań i możliwości resortu w tym zakresie,
osiągnięcia oraz zaproponowano potencjalnie możliwe do zrealizowania w WP
rozwiązania systemowe, ukierunkowane na ulepszenie systemu zabezpieczenia
medycznego tego typu działań.

Ludmiła Kosińska, Piotr Ilnicki, Radosław Tworus
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA HIPERBARYCZNEJ TERAPII TLENOWEJ
W ZABURZENIACH Z POGRANICZA NEUROLOGII I PSYCHIATRII –
PRZEGLĄD BADAŃ

W pracy dokonano analizy piśmiennictwa dostępnego w bazach danych
Medline (Ebsco), Proquest, PsycArticles, ScienceDirect dotyczącego badań
w zakresie możliwości zastosowania i skuteczności hiperbarycznej terapii tlenowej
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w leczeniu zaburzeń, w których objawy psychopatologiczne współwystępują
z uszkodzeniami OUN. Szczególną uwagę zwrócono na badania dotyczące
zastosowania hiperbarycznej terapii tlenowej w leczeniu zaburzeń związanych ze
stresem traumatycznym i współwystępującym mTBI.

Mariusz Kozakiewicz, Dorota Kaczerska
WPŁYW EKSPOZYCJI HIPERBARYCZNEJ NA ZDOLNOŚĆ ŚRÓDBŁONKA DO
SYNTEZY TLENKU AZOTU.
Celem badania była ocena wpływu ekspozycji hiperbarycznej na syntezę
tlenku azotu (NO) przez śródbłonek naczyń krwionośnych poprzez oznaczenie
stężenie prekursora NO, jakim jest L-Arginina (Arg). Dodatkowym parametrem
oceniającym zdolność śródbłonka do syntezy NO było oznaczenie stężenia
asymetrycznej dimetylargininy (ADMA) - inhibitora syntazy tlenku azotu.
Komórki śródbłonka są zdolne do syntetyzowania i metabolizmu ADMA.
Podwyższone stężenie ADMA we krwi obserwuje się w licznych stanach
patologicznych związanych z dysfunkcją śródbłonka.
Materiał do badań stanowiła krew żylna poprana od ochotników
poddanych ekspozycji w komorze hiperbarycznej. W pracy porównano osoczowe
stężenie Arg oraz stężenie ADMA. Porównano oba parametry w dwóch grupach
badanych. Grupa I, w przypadku której badania dopplerowskie wykazały
obecność pęcherzyków gazowych po prawidłowo przeprowadzonej dekompresji
z grupą II, w przypadku której nie wykazano obecności pęcherzyków gazowych.
Zaobserwowano istotnie niższe stężenie Arg oraz podwyższone stężenie
ADMA w grupie I w porównaniu do grupy II. W przypadku obu badanych grup
ekspozycja wraz dekompresją wpłynęła na zmniejszenie stężenia Arg. Porównując
stężenie ADMA przed i po ekspozycji stwierdzono istotne podwyższenie stężenia
wyłącznie w grupie I.
Zaobserwowano istotnie niższą zdolności śródbłonka naczyń do syntezy
NO u osób, u których wystąpiły pęcherzyki po prawidłowo przeprowadzonej
dekompresji. Przeprowadzenie bardziej dokładnych badań może dostarczyć
istotnych informacji dotyczących roli funkcji śródbłonka naczyń w formowaniu się
mikropęcherzyków w zależności od rodzaju mieszanek oddechowych i profili
dekompresyjnych.
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Mariusz Kozakiewicz, Józef. Kędziora, Romuald Olszański
STRES OKSYDACYJNY U OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W ŚRODOWISKU
HIPERBARYCZNYM

Praca jest podsumowaniem kilkuletnich badań obejmujących analizę
wybranych paramentów stresu oksydacyjnego oraz niektórych parametrów ściśle
powiązanych z układem pro i antyoksydacyjnym. W badaniu wzięło udział 200
osób . W ramach oceny procesów pro- i antyoksydacyjnych oznaczone zostały
główne markery peroksydacji struktur komórkowych. Do oceny peroksydacji
lipidów oznaczono stężenie związków reagujących z kwasem tiobarbiturowym.
Ocena zdolności antyoksydacyjnej w warunkach hiperbarycznych przeprowadzona
została poprzez oznaczenie aktywności kluczowych enzymów antyoksydacyjnych
dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), peroksydazy glutationowej (GSH-Px), katalazy
(CAT).
Przeprowadzone na grupie mężczyzn ekspozycje 30 m p.p.m. i 60 m p.p.m.
wpłynęły znamiennie statystycznie na aktywność SOD. W przypadku CAT
i peroksydazy glutationowej (GPx) nie odnotowano znamiennych statystycznie
różnic w aktywności .
W przypadku oceny peroksydacji struktur lipidowych badano stężenie MDA,
które wzrosło nieistotnie statystycznie po 30 m p.p.m. oraz znamiennie
statystycznie po 60 m p.p.m. Powyższe rezultaty wskazują, że warunki
hiperbaryczne powodują nasilenie stresu oksydacyjnego. Dowodem tego jest
znamienny statystycznie wzrost markerów stresu oksydacyjnego, zarówno
w grupie kobiet, jaki i mężczyzn W niniejszej pracy badano także całkowite
stężenie ponadtlenków organicznych w surowicy. Wyniki tych badań wskazują na
nasiloną generację reaktywnych form tlenu (RFT), jako konsekwencję przebywania
w środowisku hiperbarycznym Badania te wskazują na różnicę pomiędzy
doświadczonymi nurkami a osobami uprawiającymi nurkowanie rekreacyjnie,
w zakresie odporności na nasilenie procesów prooksydacyjnych prowadzący do
nasilenia stresu oksydacyjnego. Poznanie procesów związanych z syntezą tlenku
azotu i peroksydacją lipidów może przyczynić się do wyjaśnienia patogenezy
niekorzystnych następstw przebywania w warunkach hiperbarycznych oraz może
mieć praktyczne znaczenie w określeniu zaleceń zdrowotnych do nurkowania. RFT
mogą powodować toksyczny efekt podczas ekspozycji hiperbarycznej. Jaki jest ich
udział w powstawaniu DCI lub jałowej martwicy kości na tym etapie badań nie
jest możliwy do określenia i wymaga dalszych, bardziej wnikliwych obserwacji.
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Marcin Malec, Marcin Morawski Adam Olejnik Tomasz Praczyk,
Piotr Szymak, Jerzy Zając
ŁAWICA BIOMIMETYCZNYCH POJAZDÓW PODWODNYCH DLA
ROZPOZNANIA PODWODNEGO – PROPOZYCJA PROJEKTU PK. SABUVIS
W EDA
(ang. Swarm of Biomimetic Underwater Vehicles for Underwater ISR)
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój robotyki podwodnej. Jednym
z kierunków jej rozwoju są autonomiczne biomimetyczne pojazdy podwodne
(ABPP), które naśladują zarówno w budowie, jak i sposobie ruchu żywe
organizmy podwodne, np. ryby. Tego typu pojazdy posiadają następujące
właściwości istotne z punktu widzenia wojskowego: ich napęd jest bardziej
efektywny energetycznie i cichszy niż klasyczny napęd oparty na pędnikach
śrubowych (bazując na wstępnych badaniach przeprowadzonych w Akademii
Marynarki Wojennej), są bardzo trudno odróżnialne od rzeczywistych
mieszkańców środowiska podwodnego. Dlatego też można zauważyć większą
skrytość i potencjalnie większy zasięg działania ABPP z napędem falowym w
porównaniu do klasycznych pojazdów podwodnych z napędem śrubowym.
Głównym celem proponowanego projektu jest zbudowanie heterogenicznych
ABPP z napędem falowym dla wybranych scenariuszy rozpoznania podwodnego.
Nowe konstrukcje ABPP będą bazowały na doświadczeniach z budowy 5 wersji
ABPP CyberRyba z Politechniki Krakowskiej.

Marek Narewski
Polski Rejestr Statków SA

WYBRANE ASPEKTY OCENY BEZPIECZEŃSTWA MORSKICH OBIEKTÓW
REKREACYJNYCH Z FUNKCJAMI NURKOWANIA

Rosnąca popularność sportów wodnych, w skład których wchodzi również
nurkowanie z jego różnymi formami (często ekstremalnymi), sprzyja
opracowywaniu koncepcji różnego rodzaju pływających lub zanurzonych
obiektów rekreacyjnych. Wykorzystanie szeroko pojmowanej wiedzy i techniki
projektowania oraz budowy luksusowych statków wycieczkowych ma zasadnicze
znaczenie w przypadku obiektów pływających, gdzie funkcje nurkowania są
realizowane w sposób tradycyjny – statek jest specjalnym samobieżnym hotelem
a wejście do wody umożliwiają drabiny lub specjalne platformy czy też urządzenia
dźwignicowe.
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Bardziej futurystyczne pomysły są związane z opracowywaniem koncepcji
obiektów, w których pewna ilość pomieszczeń jak np. kabiny mieszkalne,
restauracje, bary czy sale konferencyjne znajduje się stale pod wodą. Zapewnienie
długoterminowego bezpieczeństwa ludziom oraz konstrukcji wymaga dużej
wiedzy inżynierskiej oraz doświadczenia i znajomości szeregu zagadnień
specyficznych dla środowiska morskiego. Istniejące regulacje (przepisy, normy,
wytyczne) mogą okazać się niewystarczające w przypadku awangardowych
rozwiązań technicznych związanych np. unikalnymi lokalizacjami. Projektowanie
nietypowych konstrukcji, zwłaszcza podwodnych wymaga także znajomości
stosownych standardów technicznych lub wytycznych oraz gdy zachodzi potrzeba
przepisów towarzystw klasyfikacyjnych . Uwarunkowania finansowe mogą być
także czynnikiem o dużym znaczeniu dla zapewnienia poziomu bezpiecznej
eksploatacji oraz bezpiecznego pobytu ludziom oraz personelowi obsługującemu.
Ocena bezpieczeństwa pojmowanego jako bezpieczna konstrukcja oraz
bezpieczne rozwiązania projektowe, a w dalszej kolejności zastosowane procedury
organizacyjne i eksploatacyjne, obejmują nie tylko weryfikację dokumentacji
technicznej ale także specyficzne działania jak np. różne formy analizy ryzyka.
Faktyczna ocena bezpieczeństwa obiektu przed rozpoczęciem fazy realizacyjnej
mająca na celu zapewnienia adekwatnego do wymagań przepisów i standardów
poziomu bezpieczeństwa jest wypadkową wszystkich działań projektoworealizacyjnych oraz proceduralnych. Kluczem do uzyskania obiektywnej oceny
ryzyka jest zapewnieniu niezależnej oceny przez dysponujących odpowiednią
wiedzą specjalistów i akredytowane do tego organizacje.

Adam Olejnik
METODA WIZYJNEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW
PODWODNYCH

W referacie zostaną przedstawione dotychczasowe wyniki prac
realizowanych w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni w ramach projektu Nr O N502 274039, w zakresie którego
podjęto próbę opracowania założeń teoretycznych systemu do wizyjnej
diagnostyki obiektów podwodnych. Dotychczas opracowano model matematyczny
pozwalający na wymiarowanie obfotografowanych obiektów podwodnych
i zbudowano prototyp podwodnej kamery fotogrametrycznej wraz
z oprogramowaniem do analizy kadrów pomiarowych. Wykonano też
eksperymenty w wyniku których dokonano wstępnej oceny opracowanej metody.
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Badania wykonano dzięki uprzejmości Ośrodka Szkolenia Nurków
i Płetwonurków Wojska Polskiego (Gdynia) w specjalnym basenie nurkowym
o głębokości 10 metrów wyposażonym w ruchomy podest umożliwiający
regulowanie głębokości na której realizowano pomiary. Przed rozpoczęciem badań
na ruchomym podeście nad powierzchnią wody ustawiono na statywach specjalnie
do tego celu zbudowana kamerę CYKLOP oraz tablicę testową. Odległość
pomiędzy płaszczyznami obiektywu a tablicą ustalono na 2000 mm. Po
sprawdzeniu i skorygowaniu poziomów cały podest wraz z tak przygotowanym
stanowiskiem pomiarowym został zanurzony na głębokości 5 metrów (Rys. 1).

A) przed zanurzeniem podestu na głębokość 5 metrów
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B) nurek obsługujący stanowisko w położeniu podwodnym na głębokości 5 metrów
Rys. 1. Stanowisko pomiarowe wykorzystane w badaniach
Podczas badań w warunkach podwodnych filmowano tablice testową, na
której zlokalizowane były obiekty płaskie o znanych i nieznanych wymiarach
geometrycznych. Przeprowadzone badania są podstawą do kontynuowania
dalszych eksperymentów związanych z weryfikacją opracowanego modelu
matematycznego. Aktualnie otrzymane wyniki wyraźnie wskazują, że
weryfikowana metoda pomiaru oparta o wzorzec świetlny jest w tej chwili zgrubną
metodą pomiarową. Niepewności względne pomiarów wielkości liniowych
kształtują się średnio na poziomie około 10%. Zdecydowanie na wielkość tego
błędu ma wpływ fakt wyznaczania punktów węzłowych figur i odcinków
analizowanych na kadrze za pomocą kursora sterowanego ręcznie przy użyciu
myszki komputerowej. Przykładowo skala dla pomiarów odcinka pionowego
figury G obliczona przez program w jednej serii pomiarów wyniosła od 0,0482
do 0,1293

. Standardowa wielkość piksela dla systemu Windows wynosi 0,26458

mm, a standardowa rozdzielczość ekranowa dla tego systemu to 96 dpi, czyli 96
punktów na cal. Oznacza to, że na 1 mm kadru na ekranie może znajdować się
około 4 pikseli, czyli niewielkie przesunięcie kursora, rzędu 1 mm na ekranie może
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wprowadzać błąd w obliczeniach programu, odpowiednio dla skali 0,0482
około

0,2 cm, a dla skali 0,1293

około

0,5 cm. Dla wartości oczekiwanej

równej 15 cm są to błędy od 1,3% do 3,3% wartości mierzonej, czyli od 13% do
33% wartości zaobserwowanych w pomiarach błędów. Jak nietrudno zauważyć
przesunięcie rzędu 2 mm powoduje wzrost tych wartości do wielkości od 26% do
66% wartości błędu. Z czego wprost można wyciągnąć wniosek, że na obecnym
etapie element „ręcznego” wprowadzania punktów węzłowych badanych figur jest
najsłabszym elementem weryfikowanej metody pomiaru i modyfikacja tego
elementu jest pierwszym kolejnym zadaniem badawczym. Docelowo kamera
CYKLOP i opracowana dla jej obsługi aplikacja ma stanowić system oceny
technicznej obiektów podwodnych w oparciu o badania wizyjne. Będzie to
jakościowy skok w wizyjnych badaniach obiektów podwodnych, gdyż dotychczas
stosowane metody pozwalały jedynie na ocenę jakościową obiektów. Budowany
system pozwoli na uzyskanie informacji jakościowej i ilościowej.
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę jako projekt
badawczy własny Nr O N502 274039

Adam Olejnik, Krzysztof Poraziński
Zakład Technologii Prac Podwodnych AMW
Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS Sp.z o.o.

MODUŁOWY SYSTEM INSPEKCJI PODWODNEJ
Od 4 Programu Ramowego UE wydała na badania i rozwój w zakresie
bezzałogowych platform morskich ponad 200 mld PLN. Badania te były
realizowane w europejskich ośrodkach naukowych i przemysłowych, a ich efektem
jest aktualna dominacja kontynentu europejskiego w zakresie prototypowych
konstrukcji pojazdów podwodnych. W chwili obecnej na tym obszarze
oferowanych jest ponad 65% wszystkich prototypowych konstrukcji dostępnych
na świecie. Główne kierunki tej działalności skupiają się na:
 pozyskaniu nowych możliwości badawczych,
 wzrostu wydajności i autonomiczności pojazdów,
 ograniczeniu kosztów produkcji,
 miniaturyzacji,
 zmniejszenia zapotrzebowania na energię
 nowe sposoby przechowywania energii,
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 zwiększenie zdolności manipulatorów montowanych jako
urządzenia peryferyjne pojazdów,
 modułowość konstrukcji.
Przynajmniej w dwóch z powyżej wymienionych obszarów realizowana jest
owocna współpraca pomiędzy Zakładem Technologii Prac Podwodnych
Akademii Marynarki Wojennej a Przedsiębiorstwem Badawczo-Produkcyjnym
„Forkos” Sp. o.o. z Gdyni (tzn. miniaturyzacja i modułowość konstrukcji),
w ramach której następuje transfer technologii i wymiana doświadczeń pomiędzy
przemysłem a ośrodkiem badawczym.
W ostatnim czasie instytucje te wystąpiły o realizację wspólnego projektu
w ramach III Konkursu w Programie NCBiR pod nazwą InnoTech. Celem
projektu jest opracowanie i zbudowanie modułowej konstrukcji systemu inspekcji
podwodnej składającego się z opracowanego w firmie Forkos pojazdu miniROV
o nazwie KH-100 i pojazdu z klasy micro, którego koncepcję opracowano
w ZTPP-AMW. W wyniku realizacji tego projektu ma powstać jedna z pierwszych
europejskich konstrukcji podwodnego pojazdu bezzałogowego typu Fly-out-ROV.
Przedmiotem referatu jest omówienie aktualnych trendów rozwojowych
w konstrukcjach pojazdów typu ROV i koncepcji systemu budowanego w ramach
w/w projektu.

Romuald Olszański, Piotr Radziwon, Jolanta Korsak,
Zbigniew Dąbrowiecki
OCENA ZAGROŻENIA CHOROBĄ DEKOMPRESYJNĄ U NURKÓW NA
PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW HEMOSTAZY I FIBRYNOLIZY

Nie ma obecnie tabel dekompresyjnych, które by w pełni gwarantowały
bezpieczeństwo nurkom. Nawet przy ścisłym przestrzeganiu zasad określonych
w tabelach dekompresyjnych może pojawić się choroba dekompresyjna, np. przy
poprawnym stosowaniu najpopularniejszych tabel US Navy, choroba
dekompresyjna występuje aż w 3,9% przypadków.
W czasie trwania dekompresji, jak i po jej zakończeniu, we krwi nurków może
występować tolerowana przez organizm pewna ilość bezobjawowych pęcherzyków
gazowych, które w piśmiennictwie określa się także jako pęcherzyki nieme (silent
bubbles). Zwykle nie dają objawów patologicznych, ale po przekroczeniu wielkości
średnicy naczyń włosowatych, powodują mikrozatory gazowe, co prowadzi do
rozwinięcia lokalnej hipoksji. Stan, w którym występują pęcherzyki
śródnaczyniowe, ale nie stwierdza się choroby dekompresyjnej, nazywamy stresem
dekompresyjnym.
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Najdłużej znanym i najpowszechniej stosowanym kryterium oceny
bezpieczeństwa nurków jest brak objawów „bends”. Innym kryterium są badania
dopplerowskie na obecność mikropęcherzyków u nurków. Obecnie uważa się, że
mikropęcherzyki gazowe mogą powstać u nurków po prawie każdej ekspozycji,
mimo przestrzegania tabel dekompresyjnych. Dowodem na to, że badanie
dopplerowskie i brak objawów bends nie są wystarczające dla oceny bezpiecznej
dekompresji, jest występowanie w późniejszym okresie jałowej martwicy kości
u nurków. Zagrożenie jałową martwicą kości, która jest późnym następstwem
nurkowania, zmusza do opracowania nowych kryteriów określających
bezpieczeństwo dla nurków.
Takim nowym kryterium do oceny zagrożenia nurków chorobą
dekompresyjną, a także do oceny tabel dekompresyjnych mogą być zmiany
krzepnięcia krwi i fibrynolizy występujące w czasie i po dekompresji. Wychodząc z
tego założenia, od ponad 20 lat rozpoczęto w Polsce weryfikować tabele
dekompresyjne za pomocą oceny zmian w układzie krzepnięcia i fibrynolizy.
Najwięcej cytowań dotyczących polskiej metody oceny bezpieczeństwa tabel
dekompresyjnych za pomocą zmian w układzie krzepnięcia i fibrynolizy, pojawiły
się w piśmiennictwie zagranicznym z ostatnich pięciu latach.
Zastosowanie metody hemostazy nie uwzględnianej dotychczas w ocenie
tabel nurkowych w świecie umożliwia interpretację zjawisk zachodzących podczas
dekompresji i może być podstawowym elementem określającym stopień
zagrożenia chorobą dekompresyjną u nurków.

Michał Penkowski
PROSTE URZĄDZENIE DO POMIARU IN VITRO OBJĘTOŚCI GAZÓW
ROZPUSZCZONYCH WE KRWI

Przedstawiono proste urządzenie pozwalające na pomiar objętości gazów
rozpuszczonych we krwi. Aparatura wykorzystuje próbki krwi zawarte
w probówkach podciśnieniowych. Za pomocą układu volumetrycznego
podłączonego do scalonego, różnicowego czujnika ciśnienia wyznacza się wartość
ciśnienia końcowego. Objętość uwolnionego gazu określona jest względem
dowolnie zadanego ciśnienia zewnętrznego co pozwala na badanie uwalniania
pęcherzyków dla ciśnienia większego od atmosferycznego.
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Leszek Petrukaniec
Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS Sp.z o.o.

NOWA KONSTRUKCJA LAMP OŚWIETLENIOWYCH DLA BEZZAŁOGOWEGO
POJAZDU PODWODNEGO

Szybki rozwój technologii wytwarzania diod LED spowodował, iż stały
się one realną konkurencją dla tradycyjnych źródeł światła. Nowoczesne diody
charakteryzują się wysoką sprawnością, dużym strumieniem światła, długą
żywotnością oraz szerokim zakresem napięcia zasilania. Ich najistotniejszą
wadą jest wysoka temperatura wytwarzana przez emiter na stosunkowo małej
powierzchni, co wymusza konieczność stosowania w tego typu lampach
odpowiednio dużych radiatorów. Wraz ze wzrostem temperatury złącza diody
maleje maksymalny prąd diody oraz strumień emitowanego światła. Nie
zastosowanie się do zaleceń producenta powoduje jej szybkie uszkodzenie,
a praca na granicy charakterystyk termiczno- prądowych przyspiesza starzenie
się diod w konsekwencji powodując spadek wartości emitowanego światła.

Rys. 1 Oświetlenie podwodne oparte o diody LED opracowane i zbudowane w
PBP „Forkos” Sp. z o.o. w Gdyni
W Przedsiębiorstwie Badawczo-Produkcyjnym „Forkos” Sp. z o.o.
w Gdyni podjęto badania mające na celu ustalenie przydatności diod LED jako

- 26 -

XV Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
Sopot 2013
źródła światła w zastosowaniach podwodnych. Skonstruowano trzy typy lamp
w oparciu o diody LED firmy Cree rodziny XP-E, XP-C oraz MK-R, które
następnie przetestowano w warunkach firmowego laboratorium i na
pojazdach podwodnych typu ROV. Badania przeprowadzono w kierunku
oceny możliwości zapewnienia odpowiedniego chłodzenia dla diod przy
zachowaniu małych rozmiarów lampy. W referacie zostaną przedstawione wyniki
tych badań.

Jacek Piechocki, Tomasz Janus
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE PRZEWIERTU POD WISŁĄ PIERWSZĄ
W POLSCE TARCZĄ TBM
Przewiert pod Wisłą do kolektora ściekowego Czajka trwał od początku
05.04 2011 do 21.11.2011 roku. Pracę rozpoczęto z lewego brzegu Wisły, od ul.
Świderskiej na osiedlu Tarchomin do ulicy Farysa, na prawym brzegu Wisły.
Długość tunelu wynosiła 1305m. Wiercono 10m pod dnem Wisły. Prace
wykonywały firmy Hydrobudowa 9, PRG Metro oraz KWG .
W trakcie prac po raz pierwszy zastosowano w Polsce tarczę TBM (Tunel
Boring Machine), maszynę służącą do drążenia tuneli. Tarcze TBM znajdują
zastosowanie przede wszystkim w twardym i skalistym lub spękanym
i niestabilnym podłożu, a także przy dużym stopniu nawodnienia terenu. Maszyny
drążące przewidziane są do wytrzymania nacisku rzędu 300-500 MPa. W wyniku
drążenia powstaje wyrobisko podziemne o kolistym kształcie. Maszyny TBM
wyposażone są w wodoszczelne osłony tarczy, głowicę skrawającą oraz obudowę.
Średnicę tarczy wiertniczej dobiera się w zależności od potrzeb. (1 ) Tarcza użyta
w Warszawie miała 5,35m średnicy i drążyła od 10 do 15 metrów tunelu na dobę.
TMB pracuje w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego bez
potrzeby ciągłego przebywania pracowników w warunkach hiperbarii. Sterowana
jest ze stanowiska operatora, w którym panuje ciśnienie atmosferyczne.
W wypadku awarii lub zmiany podłoża, przez które drąży TBM, na przykład
z piasku na iły lub odwrotnie, konieczne jest wejście pracowników przez śluzę do
głowicy TBM, gdzie panuje podwyższone ciśnienie i ręczna wymiana elementów
skrawających. Wejście do tarczy jest możliwe poprzez system śluz.
W czasie trwania przewiertu wystąpiła konieczność czterokrotnego wejścia
pracowników do środka tarczy:
1) 25.05-30.05.2011 ( 6 dni )
2) 01.07-04-07.2011 (4 dni)
3) 29.07-31.07.2011 (3 dni )
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AWARIA
4) 19.11-21.11.2011 ( 3 dni ).
Praca odbywała się w sposób ciągły przez całą dobę. Przez cały czas na
placu budowy przebywał lekarz z uprawnieniami medycyny hiperbarycznej
i pielęgniarz ze specjalizacją z anestezjologii i intensywnej terapii. Na placu
w kontenerze znajdowała się 4-osobowa komora hiperbaryczna niemieckiej firmy
HAUX z układem tlenowym.
Prace związane z drążeniem tunelu zabezpieczało Mazowieckie Centrum
Medycyny Hiperbarycznej w Warszawie posiadające stacjonarną 12-osobową
komorę hiperbaryczną również firmy HAUX.
Pracownicy zatrudnieni przy drążeniu tunelu byli narodowości niemieckiej,
węgierskiej i polskiej. Problemy natury językowej występowały w kontaktach
z niektórymi pracownikami posługującymi się językiem węgierskim.
W warunkach hiperbarii pracowało łącznie 16 pracowników. Wszyscy
pracownicy mieli badania lekarskie uprawniające do pracy pod zwiększonym
ciśnieniem wydane na terenie Unii Europejskiej lub byli kierowani do Wojskowego
Instytutu Medycyny Lotniczej, gdzie otrzymali zgodę na pracę w warunkach
zwiększonego ciśnienia. Przed każdym wejściem do głowicy personel zatrudniony
przy drążeniu tunelu przechodził badania lekarskie (miedzy innymi mierzone było:
tętno, ciśnienie krwi tętniczej, saturacja krwi tętniczej). Pracownik poświadczał
również, że nie występują u niego przeciwwskazania do pracy w hiperbarii.
Badanie lekarskie powtarzane było także po opuszczeniu głowicy.
Zakończenie przewiertu przewidywano na koniec sierpnia 2011 roku.
W dniu 14 sierpnia, gdy do końca przewiertu zostało 70m doszło do awarii.
W czasie ulewnych deszczy został zalany cały tunel wraz z pracującą tarczą.
Uszkodzeniu uległ praktycznie cały układ elektroniczny, siłowniki i wiele innych
elementów. Po odpompowaniu wody i ścieków dokonano dezynfekcji całego
wydrążonego tunelu a następnie przystąpiono do demontażu głowicy i naprawy
uszkodzonego sprzętu. Pracę wznowiono 18 października 2011 roku.
W czasie trwania prac na placu budowy największym problemem była
logistyka. Nieprzewidywalne były terminy rozpoczęcia i zakończenia prac,
w których niezbędne było zabezpieczenie medyczne. Umówione terminy były
wielokrotnie przesuwane i miały miejsce niespodziewane wezwania personelu
medycznego z powodu awarii.
Incydenty wymagające interwencji personelu medycznego
Ostatniego dnia pracy miał; miejsce przypadek choroby dekompresyjnej
typu pierwszego (DCS I) – jeden z pracowników pracował pod ciśnieniem 3,7
ATA przez 4 godziny. Po wyjściu z TBM zgłosił izolowany ból prawego kolana.
Został sprężony do 2,2 ATA i oddychał tlenem z 5 minutowymi przerwami przez
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125 min, a następnie, oddychając tlenem, został rozprężony w ciągu 30 minut.
Objawy bólowe ustąpiły po sprężeniu.
Oprócz typowego wypadku choroby dekompresyjnej w czasie prac doszło
do jednego zdarzenia nie mającego bezpośredniego związku z pracą pod
zwiększonym ciśnieniem.
W czasie pracy w warunkach zwiększonego ciśnienia atmosferycznego,
pracownikowi upadł na stopę metalowy element o wadze ok. 100 kg. Pacjent
został rozprężony i ewakuowany z głowicy. Po badaniu urazowym kończyna
została unieruchomiona, pacjent został ułożony na specjalistycznych noszach
transportowych, założono wkłucie obwodowe, podłączono wlew PWE i podano
5mg Pyralginy i.v. Wykorzystując kolejkę dowożącą elementy konstrukcyjne do
końca tunelu pacjent został wywieziony na zewnątrz, a następnie za pomocą
dźwigu ewakuowany na powierzchnię.
Wykonane zdjęcia nie potwierdziły złamania w obrębie stopy i pacjent
został wypisany ze szpitala.
Załącznik: parametry techniczne wybranych tarcz TMB
Pierwsza tarcza TBM użyta w Polsce miała śr. 5,35m, długość 67m i wagę
510t.
Tarcze zastosowane przy budowie II linii meta w Warszawie miały średnicę
6,27m, długość 97m i wagę 615 ton. TMB drążąca tunel pod Martwą Wisłą w
Gdańsku miała średnicę 12,6m, długość 91m i wagę 22000 ton; do tej pory jest
ona największą maszyną użytą w Polsce.
Rekordową średnicę 19,25 metra osiągnie tarcza użyta przy budowie tunelu
pod Newą w St. Petersburgu.

Krzysztof Poraziński
Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS Sp.z o.o.

PRACE NA MORSKICH FARMACH WIATROWYCH
Przyszłością europejskiego sektora odnawialnych źródeł energii są bez
wątpieni morskie famy wiatrowe. Obecnie, w Europie, pracuje 1939 morskich
turbin wiatrowych, o łącznej mocy 6040 MW a do 2020 roku planuje się budowę
nawet 40 GW nowych instalacji.
Niniejszy referat opisuje morską farmę wiatrową jako olbrzymi plac
budowy. Fabrykę wymagającą wielorakich umiejętności technicznych,
zróżnicowanego sprzętu oraz niosący wiele zagrożeń dla życia i zdrowia personelu.
Użyte środki techniczne niosą zagrożenie zarówno dla ludzi jak i środowiska
morskiego, ale jednocześnie są niezwykłą szansą dla nas wszystkich.

- 29 -

XV Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
Sopot 2013
Scharakteryzowano tu poszczególne etapy budowy farmy, oraz
przedstawiono kolejne kroki w budowie elementów wież wiatraków oraz integracji
całego systemu energetycznego. Przybliżono specyfikę sprzętu używanego
zarówno pod wodą jak i na jej powierzchni, wraz z opisem używanych jednostek
pływających - niekiedy bardzo nietypowych. Pokazano metody i narzędzia
wspomagające instalację okablowania, oraz kontrolę wykonanych prac.
W nadchodzących latach (2030) w Polskiej Strefie Ekonomicznej mają
powstać morskie farmy wiatrowe o mocy do 10 GW. Obecnie złożono około 70
wniosków o wydanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych
wysp, konstrukcji i urządzeń na polskich obszarach morskich dla morskich farm
wiatrowych, a liczba wydanych i obowiązujących pozwoleń wynosi 14. Wydaje się
więc, że wszyscy specjaliści związani z technologią prac podwodnych, zarówno
z użyciem ludzi jak też pojazdów bezzałogowych, prędzej czy później spotkają się
z tą tematyką.

Piotr Radziwon, Romuald Olszański, Jolanta Korsak.
CZYNNIK XII – OGRANICZENIE NURKÓW ?
Powstawanie mikropęcherzyków gazu podczas dekompresji jest główną
przyczyną rozwoju choroby dekompresyjnej (DCS). Mikropęcherzyki pojawiające
się we krwi stanowią niefizjologiczną powierzchnię, która wchodzi w interakcje
z płytkami krwi i białkami osocza. W konsekwencji aktywowane są płytki krwi
i czynniki kontaktu. Interakcja ta nie prowadzi jednak do aktywacji krzepnięcia
krwi lecz, jak wykazały badania własne, do aktywacji fibrynolizy. W szczególności
dochodzi do aktywacji czynnika XII. Czynnik XII jest beta-globuliną
syntetyzowaną w wątrobie mającą właściwości proesterazy. Aktywuje on czynnik
XI, prekalikreinę i proaktywator plazminogenu, który z kolei powoduje generację
plazminy. Aktywny czynnik XII także proteolitycznie inaktywuje inhibitor
tkankowego aktywatora plazminogenu (PAI-1). W związku z powyższym
u nurków, po dekompresji obserwujemy wzrost stężenia kompleksów plazminaantyplazmina i spadek stężenia i aktywności PAI-1. Może to być przynajmniej
częściowym wyjaśnieniem stwierdzanych u nurków krwotoków do OUN, okolicy
podokostnowej oczodołów, ucha wewnętrznego oraz płuc, które nie powstały na
skutek urazów czy też koincydencji innych jednostek chorobowych.
Mikropęcherzyki gazu wykrywane metodą Dopplera nie są wystarczającym
wskaźnikiem zagrożenia chorobą dekompresyjną i nadal poszukiwane są
wskaźniki, które dokładniej określałyby ryzyko DCS. Wyniki badań wskazują na
potrzebę rozszerzenia panelu badań osób kwalifikowanych do nurkowania
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o czynniki ryzyka wystąpienia powikłań krwotocznych oraz badania liczby płytek
krwi i wskaźników aktywacji fibrynolizy.

Marek Rejman, Piotr Siermontowski, Maciej Konarski
Bogusław Ogrodnik.
PRÓBA WYZNACZENIA CZYNNIKÓW OPTYMALIZACJI TECHNIKI PŁYWANIA
POD WODĄ NA PODSTAWIE ANALIZY RUCHÓW NAPĘDOWYCH TECHNIKĄ
KLASYCZNĄ ORAZ KRAULEM I DELFINEM

Celem pracy była analiza ruchów napędowych nogami podczas pływania
pod wodą kraulem, delfinem i techniką klasyczną w płetwach, bez sprzętu i ze
sprzętem do nurkowania, pod kątem oceny efektywności wymienionych technik.
Cel realizowano poprzez weryfikację przesłanek wynikających z wykonania
następujących zadań badawczych: oceny wartości diagnostycznej parametrów
służących ewaluacji analizowanych technik pływania; wskazania i wartościowania
czynników decydujących o ich efektywności oraz wskazania płetwonurkom
przesłanek do wyboru optymalnych technik ruchów napędowych pod kątem
realizacji utylitarnych celów pływania pod wodą.
Materiał i metody. Sfilmowano ośmiu płetwonurków, którzy wykonując
ruchy napędowe nogami przepływali po 25m. delfinem, kraulem i techniką
klasyczną, z maksymalną prędkością, używając standardowego sprzętu do
nurkowania oraz bez sprzętu. Filmy przeanalizowano używając oprogramowania
Simi Motion. Wyliczono średnią prędkość pływania w cyklu (miarę skuteczności
napędu), długość kroku pływackiego i częstotliwość ruchów. Wyznaczono
Wskaźnik Ekonomizacji Cyklu, który zgodnie z definicją przyjęto jako miarę
ekonomizacji wytwarzania napędu. W myśl kryterium minimalizacji oporów
hamujących poprzez unikanie wahań prędkości, zdefiniowano Wskaźnik
Stabilizacji Prędkości Wewnątrzcyklowej (iloraz wartości bezwzględnych sumy pól
wyliczonych pod krzywą chwilowych prędkości pływania w funkcji czasu, przez
wielkości pola wyznaczonego przez czas cyklu oraz ekstrema przebiegu
wspomnianej funkcji), i przyjęto jako miarę ekonomizacji wykorzystania napędu.
Wyniki dwuczynnikowej analizy wariancji dla prób zależnych (ANOVA) w postaci
przewidywanych średnich brzegowych oceniono testem post hoc Dunkana
i standaryzowano, umożliwiając analizę ilościową i analizę korelacji.
Wyniki Technikę pływania delfinem bez sprzętu do nurkowania oceniono
jako najbardziej efektywną jednocześnie ukazując najwyraźniej potencjał
optymalizacji, umożliwiający płetwonurkom realizację utylitarnych celów
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nurkowania. Podczas prób ze sprzętem, efektywność pływania delfinem także była
największa, zaś najbliżej realizacji postulatu optymalizacji ulokowano pływanie
kraulem. Nie znaleziono przesłanek deprecjonujących technikę klasyczną podczas
pływania ze sprzętem. Potwierdzono wartość diagnostyczną Wskaźnika (SVI) jako
narzędzia oceny ekonomizacji techniki pływania.
Wnioski Czynnikami które prawdopodobnie umożliwiają płetwonurkom
wybór najbardziej efektywnej techniki, z punktu widzenia realizacji
indywidualnych, utylitarnych celów płetwonurkowania. są minimalizacja wahań
prędkości wewnątrzcyklowej oraz umiejętności sterowania częstotliwością ruchów
napędowych, w celu wydłużania kroku pływackiego. Można sądzić, że sugerowana
umiejętność podczas pływania bez sprzętu, delfinem i techniką klasyczną, ujawnia
się w redukcji częstotliwości ruchów a podczas pływania kraulem w jej
podniesieniu, podobnie jak w przypadku pływania analizowanymi technikami ze
sprzętem do nurkowania.

Paweł Różański
PROFIL SZKOLENIA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI SŁUŻBY MUNDUROWE
AWF W BIAŁEJ PODLASKIEJ, W ZALEŻNOŚCI OD ICH ZAINTERESOWAŃ
FORMACJĄ OBRONNĄ

Praca dotyczy określenia oczekiwań studentów AWF w Białej Podlaskiej
w kontekście przygotowania zawodowego funkcjonariuszy i żołnierzy RP.
W opracowaniu zaprezentowano ogólne kierunki i trendy szkoleniowe jak również
wykazano osiągane efekty prowadzonych dotychczas szkoleń specjalistycznych.
W opracowaniu badawczo-sondażowym respondenci za pomocą anonimowo
wypełnianych ankiet wskazywali docelowe formacje, do których zamierzają się
rekrutować po ukończeniu specjalności mundurowej. Ponadto poddano analizie
główne czynniki motywujące studentów AWF do pojęcia służby w wybranych
formacjach obronnych. Wyniki pracy wzbogacono o informację z zakresu
zainteresowania zdobywaniem kierunkowych uprawnień zawodowych, takich jak:
instruktorskie uprawnienia z samoobrony, ratownictwa wodnego, ratownictwa
medycznego, nurkowania, strzelectwa i spadochroniarstwa – przydatnych ich
zdaniem w służbie zawodowej.
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Paweł Różański
WYBRANE CZYNNIKI WARUNKUJĄCE UDZIAŁ W SPORTACH
EKSTREMALNYCH NA PRZYKŁADZIE IV BIEGU MORSKICH KOMANDOSÓW
Opracowanie prezentuje analizę wybranych czynników warunkujących
przygotowanie zawodników do uczestnictwa w wytrzymałościowej konkurencji
o podłożu ekstremalnym, realizowanej w warunkach wodno-lądowych. Analizy
dokonano w oparciu o uczestnictwo w bieg, który odbył się 31.08.2013 r.,
w Gdyni Kolibki, pod patronatem morskich sił specjalnych Formozy.
W relacjonowanym przedsięwzięciu uczestniczyli studenci AWF z Białej
Podlaskiej specjalności Służby Mundurowe. Sugestie i refleksje z tym związane
o charakterze popularno-naukowym zamieszczono w materiale. Są one efektem
półrocznego przygotowania zawodników do udziału w konkurencji, prowadzonej
na dystansie 20 km biegu z 20 kg obciążeniem [kategoria Team]. W opracowaniu
podjęto próbę usystematyzowania wybranych czynników mogących mieć wpływ
na przygotowanie kondycyjne zawodników do biegu, ukończenie konkurencji jak
również uzyskanie stosownych wyników wynikających z udziału w opisywanej
konkurencji.

Bartosz Rutkowski
SZKOLENIE NURKÓW W POLSKIEJ MARYNARCE WOJENNEJ PO
ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI

Referat omawia szkolenie nurków w Polskiej marynarce Wojennej po
odzyskaniu niepodległości w 1918r. Jego inicjatorem i pomysłodawcą był
komandor Witold Żelechowski. Przed I wojną Światową był on oficerem Carskiej
Marynarki Wojennej Rosji. Ukończył szkolenie nurkowe w szkole nurkowej
w Kronsztadzie, która rocznie szkoliła około 200 marynarzy i 6 oficerów.
W styczniu 1914 roku został oddelegowany do komisji wyznaczonej przez rosyjski
Morski Sztab Generalny mającej opracować nowe przepisy nurkowania. Ponieważ
wybuch wojny przerwał te prace a istniała szybka konieczność nowelizacji
przepisów nurkowych pochodzących z 1897 roku Żelechowski jako Szef Służby
Nurkowej zarekomendował Dowódcy Floty przyjęcie przepisów według metody
stosowanej przez admiralicję brytyjską. Komandor Żelechowski jako pierwszy
jeszcze w 1919 roku dostrzegł potrzebę stworzenia służby nurkowej w tworzącej
się marynarce wojennej. Już 15-go grudnia 1919 roku złożył na ręce Szefa
Departamentu Spraw Morskich swój wniosek o zapoczątkowanie szkolenia
nurkowego. Jako podstawę do rozpoczęcia szkolenia złożył wniosek o zakupienie
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jednego aparatu nurkowego. Zgoda została wydana w dwa dni później. Główny
Urząd Zaopatrywania Armii zamówił sprzęt w firmie Siebe Gorman wraz
z katalogami firmowymi. Jednocześnie od razu zamówiono katalogi
w konkurencyjnej firmie francuskiej na wypadek konieczności dywersyfikacji
dostaw sprzętu. Cały rok 1920 minął na wymyślaniu organizacji nowo tworzonej
służby i zakupach. 1.01.1921 Komandor Żelechowski został wyznaczony jako
Kierownik Części Departamentu Spraw Morskich do Dowództwa Wybrzeża
Morskiego w Pucku celem zorganizowania i prowadzenia szkolenia nurków.
Wszystko trzeba było tworzyć od podstaw. Jako początkowe miejsce
stacjonowania szkoły wybrano Modlin. Zaczęto gromadzić sprzęt nurkowy często
go naprawiając. Rozpoczęto też poszukiwanie kandydatów na instruktorów.
Okazało się, że udało się pozyskać tylko jedną osobę – sierżanta Ignacego Sieję,
który służył 6 lat jako nurek w marynarce Austro-Węgierskiej. Kandydatów na
nurków zgłosiło się dużo ale ich stan zdrowotny po ponad sześciu latach ciągłych
wojen był słaby. Komandor Żelichowski sam opracował normy badań lekarskich
jakim powinni podlegać nurkowie.
21.05.1921 roku rozpoczął się nowy etap w istnieniu szkoły nurkowej,
została przeniesiona na Hel w celu prowadzenia praktycznego szkolenia
nurkowego w morzu. Warunki były iście spartańskie. Hel nie miał połączenia
drogowego z Gdynią. Jedynym stałym połączeniem był gdański statek
wycieczkowy przypływający raz w tygodniu w niedzielę. Jedzenie składało się
z zepsutych ziemniaków i śledzi a po świeżą żywność do Pucka komandor
Żelichowski pływał na wypożyczonym od rybaków kutrze gdyż część kursantów
zrezygnowała z kursu z powodu niedożywienia. Dodatkowo należy wspomnieć, iż
pierwszą kwaterą dla szkoły nurkowej był zdemolowany budynek więzienia
dzielony z internowanymi Ukraińcami a dla szkoły nie naliczono żadnych
przydziałów, więc na przykład opał zdobywali nielegalnym wyrębem lasu.
Dochodziła do tego niechęć większości ludności Helu niezadowolonej
z przyłączenia ich do Polski. Pomimo wszystkich przeciwności 22 kwietnia 1922r.
sześciu pierwszych nurków zdało pozytywnie egzaminy i z dniem 1 maja zaliczono
ich do specjalności nurków.
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Piotr Siermontowski
LEKSYKON POLSKIEGO MEDYCZNEGO I TECHNICZNEGO
SŁOWNICTWA NURKOWEGO

Od zarania dziejów Polska Medycyna tworzyła własną terminologię
medyczną. Poza międzynarodowym językiem lekarzy, jakim jeszcze do niedawna
była łacina, lekarze pamiętali „iż Polacy nie gęsi i swój język mają”.
Gdy przyszło lekarzom opiekować się nurkami, również w tej dziedzinie
medycyny powstało polskie, oryginalne słownictwo medyczne i techniczne.
Powstawało ono równocześnie z językiem polskich nurków.
Moda na wplatanie słów i fraz obcych (łacińskich) która w wieku XVII
opanowała stan szlachecki, obecnie wraca w wielu grupach społecznych
i zawodowych. Łacinę zastąpił angielski i mający za nic piękno Ojczystego Języka
obywatele Rzeczypospolitej tworzą podobne makaronizmy, jak przed 400 laty.
Jest to niestety widoczne również w języku, jakim posługują się nurkowie,
gdzie polskie słowa i nazwy wypierane są przez angielskie odpowiedniki, lub
ostatnio nawet spolszczenia tych angielskich odpowiedników.
Z tego powodu powstała inicjatywa stworzenia leksykonu polskiego języka
nurkowego, aby zachować nasze narodowe określenia i umożliwić posługiwanie
się nimi tym, dla których nawet podczas pracy, czy wypoczynku istotny jest
szacunek dla Polszczyzny.

Piotr Siermontowski, Bartosz Morawiec, Agnieszka Pedrycz
PASY BEZPIECZEŃSTWA A RATOWANIE OSÓB UWIĘZIONYCH
W ZATOPIONYCH POJAZDACH

Obowiązek użycia przez osoby podróżujące samochodami osobowymi
pasów bezpieczeństwa w wielu sytuacjach zwiększa bezpieczeństwo, jednak
w innych generuje dodatkowe zagrożenia. Przykładem są sytuacje, gdy na skutek
wypadku pojazd wpada do zbiornika wodnego.
Mamy w takim przypadku do czynienia ze złożeniem aż trzech zagrożeń:
 Obrażeń doznanych w czasie samego wypadku (w tym obrażeń
związanych z pasami bezpieczeństwa).
 Obrażeń powstających w momencie uderzenia o lustro wody (w tym
obrażeń związanych z pasami bezpieczeństwa).
 Zagrożenie uduszeniem gwałtownym związanym z koniecznością
opuszczenia pojazdu (utrudnienia związane z przypięciem pasami bezpieczeństwa)
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Kolejnym problemem jest uwzględnienie przez ratowników w czasie
uwalniania osoby ratowanej z pojazdu, jak i podczas resuscutacji nie tylko obrażeń
związanych z wypadkiem (najczęściej widocznych), ale również (zwykle
niewidocznych) obrażeń wywołanych działaniem pasów bezpieczeństwa. Do
najczęstszych z nich należą: złamanie mostka, złamanie obojczyka, seryjne
złamania żeber, oraz pęknięcia narządów wewnętrznych (śledziony i wątroby).
Jak widać, pasy bezpieczeństwa mogą odegrać istotną, często negatywną
rolę w przebiegu wypadku utrudniając znacznie akcje ratowniczą i niestety czasem
prowadząc do niepomyślnego jej zakończenia.
Zatrzymanie krążenia w przypadkach urazowych jest spowodowane
jednym, izolowanym obrażeniem narządów bądź rejonów ciała istotnych dla życia,
bądź zespołem uszkodzeń wielomiejscowych o różnym nasileniu (politrauma).
Wypadki komunikacyjne oraz upadki z wysokości predysponują do wystąpienia
urazu wielonarządowego, dodatkowo narażone są istotne dla życia rejony ciała.
W opisywanym przypadku dołączono przyczyny oddechowe zatrzymania krążenia
związane z pobytem pod wodą i tonięciem.
Z wieloletnich doświadczeń i obserwacji wynika, iż większość przypadków
urazowego zatrzymania krążenia związane jest z zatrzymaniem oddechu
i niedrożnością dróg oddechowych w przebiegu zaburzeń świadomości. Zmiany
stanu świadomości po urazie mogą wynikać z doznanych obrażeń czaszkowo –
mózgowych oraz zaburzeń perfuzji ośrodkowego układu nerwowego związanych
ze wstrząsem urazowym, najczęściej mechanicznym (tamponada serca, odma
prężna, wiotka klatka piersiowa) oraz hipowolemicznym (rozerwanie dużych
naczyń, amputacja urazowa, uszkodzenia narządów miąższowych takich jak
wątroba i śledziona, liczne złamania).
Podstawowa działalność ratownicza obejmuje w opisywanym przypadku
wydobycie z wody, ocenę czynności życiowych, zaopatrzenie obrażeń mogących
prowadzić do zatrzymania krążenia, w przypadku stwierdzenia zaburzeń
krążeniowych i oddechu rozpoczęcie resuscytacji. Techniczne aspekty
podejmowania i wydobycia z wody nie są przedmiotem rozważań w tym temacie.
Badanie pacjenta rozpoczynamy od oceny stanu świadomości, najczęściej
używając skali AVPU, następnie zwracamy uwagę na drożność dróg
oddechowych, w przypadku zaburzeń wykonujemy czynności udrażniające.
U pacjenta przytomnego z dość dobrym kontaktem nie kontrolujemy drożności
dróg oddechowych, przechodzimy do oceny oddechu.
Najważniejszym parametrem wydolności oddechu jest jego prawidłowa
częstość, czyli 10-30/min. W opisywanym przypadku należy zwrócić szczególną
uwagę na symetrię ruchów klatki piersiowej, wysiłek oddechowy, ocenić miejsca
tkliwe, o nieprawidłowym zarysie. Złamania żeber związane z pasami
bezpieczeństwa, najczęściej seryjne lub okienkowe, mogą prowadzić do objawów
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wiotkiej klatki piersiowej z zaburzeniami motoryki oddychania i paradoksalnych
zmian ciśnienia w jamie opłucnej w czasie oddychania z istotnym pogorszeniem
warunków wentylacji. Dodatkowo w urazach tego typu często występować może
krwiak w jamie opłucnej bądź odma z obecnością powietrza, co potęguje
trudności w oddychaniu poprzez uciśniecie płuca. Niekiedy sam ból
spowodowany złamaniem żeber czy mostka może na tyle ograniczyć ruchy
oddechowe, że dochodzi do niedotlenienia i hipoksji tkankowej. W badaniu
zwracamy również uwagę na centralne położenie tchawicy, jej przesunięcie wraz
z objawami niewydolności oddechowej sugeruje odmę prężną (dopełniającą)
z narastającym ciśnieniem w jednej jamie opłucnowej i przesunięciem śródpiersia.
Osłuchując klatkę piersiową obserwujemy symetrię odgłosów, rzężenia, chlupot.
Osłabienie szmerów oddechowych po jednej stronie może świadczyć o obecności
krwiaka lub odmy, w połączeniu z chlupotem o obu tych patologiach (najczęściej
występujące). W opukiwaniu klatki piersiowej osłabienie odgłosu związane jest
z obecnością nieprawidłowego płynu w jamie opłucnej, wzmożenie wypuku
(odgłos bębenkowy) świadczy o obecności w jamie opłucnowej nieprawidłowego
powietrza.
Ocena krążenia pacjenta urazowego rozpoczyna się od sprawdzenia tętna ta
tętnicy centralnej i obwodowej, pomiaru ciśnienia tętniczego, obserwacji
zabarwienia, wilgotności i temperatury skóry. Objawy świadczące o zaburzeniach
krążenia spowodowanych wstrząsem urazowym to przyspieszenie tętna > 120’,
obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego < 90 mmHg, osłabienie lub brak tętna
na tętnicy obwodowej przy zachowanym tętnie na tętnicy centralnej, bladość lub
sinica skóry przy jej wilgotnym wychłodzeniu. Wstrząs urazowy najczęściej
spowodowany jest krwawieniem. Może być ono widoczne, czyli najczęściej
poddające się leczeniu za pomocą ucisku, bądź (w opisywanym przypadku
najczęściej) niewidoczne – wewnętrzne – wymagające leczenia chirurgicznego.
Rzadziej, lub niekiedy dodatkowo występuje wstrząs mechaniczny związanym
z uszkodzeniem mięśnia sercowego (stłuczenie serca) i/lub tamponadą serca
związana z krwiakiem w worku osierdziowym utrudniającym prawidłową pracę
serca – głównie jego napełnienie (ograniczenie rozkurczu). Pewną formą wstrząsu
mechanicznego jest również odma prężna, w której przesunięcie śródpiersia
powoduje ucisk i ograniczenie przepływu w naczyniach zarówno
doprowadzających krew do serca, jak i odprowadzających, przy znacznym
ograniczeniu łożyska płucnego.
W przypadku zatrzymania krążenia u pacjenta urazowego wydobytego
z wody należy pamiętać o jak najszybszym wdrożeniu CPR, zabezpieczeniu
drożności dróg oddechowych, ocenie rytmu serca (w przypadku rytmów do
defibrylacji jak najszybsze jej wykonanie). W trakcie resuscytacji należy ocenić
pacjenta pod względem potencjalnie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia.
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W opisywanym przypadku będzie to przede wszystkim hipowolemia
spowodowana wstrząsem urazowym, wymagająca podawania dożylnego
krystaloidów, następnie koloidów a w etapie szpitalnym leczenia chirurgicznego
i podawania krwi. W czasie resuscytacji należy zabezpieczyć widoczne źródła
krwawienia. Kolejną odwracalną przyczyną zatrzymania krążenia mogącą wystąpić
w tej sytuacji jest odma prężna, o której będą świadczyły trudności w wentylacji
zastępczej, asymetria ustawienia tchawicy i ruchów oddechowych klatki piersiowej,
asymetria wypuku. Leczenie polega na odbarczeniu poprzez wkłucie dużej kaniuli
(lub kilku) w II lub III międzyżebrzu w linii środkowo obojczykowej.
Tamponada osierdzia jest również potencjalnie odwracalną przyczyną
zatrzymania krążenia, jednak jej leczenie przez odbarczenie nie jest zalecane
w postępowaniu przedszpitalnym przez mniej wykwalifikowany personel, bez
dostępu do sprzętu obrazującego.
Techniczne aspekty prowadzenia resuscytacji w opisywanym przypadku
mogą być w pewien sposób ograniczone przez złamania żeber i mostka. Należy
pamiętać o odpowiednim doborze siły ucisku klatki piersiowej, aby była to ¼ 1/3 jej wymiaru strzałkowego. Częstość, miejsce i stosunek do wentylacji
prowadzonych ucisków pozostają zgodne z zasadami ogólnymi resuscytacji
krążeniowo-oddechowej.

Piotr Siermontowski, Wojciech Kozłowski, Tomasz Markiewicz,
Agnieszka Pedrycz
BADANIA DOŚWIADCZALNE ŚCIANY LEWEJ KOMORY SERCA PO
PRZEBYCIU URAZU CIŚNIENIOWEGO PŁUC

Badania kliniczne jak i doświadczalne wykazały, że przebycie nawet
bezobjawowego, jednokrotnego urazu ciśnieniowego płuc jest przyczyną licznych
zmian wstecznych w miąższu płucnym, które nie mogą pozostać bez wpływu na
krążenie małe i prawą komorę serca. Równocześnie nieliczni badacze zajmujący się
późnymi następstwami nurkowania opisali cechy przerostu zarówno lewej, jak
i prawej komory serca u nurków zarówno zawodowych, jak i amatorów.
Celem podjętych badań była ocena zmian zarówno konfiguracji, jak
i histoarchitektoniki serca w następstwie jednorazowego urazu ciśnieniowego płuc,
oraz wpływu leczenia rekompresją leczniczą na obraz i nasilenie tych zmian.
W pracy wykorzystano autorski model doświadczalny wiernie
odtwarzający przebieg urazu ciśnieniowego płuc. Materiał badawczy stanowiły
króliki; 44 zwierzęta. Po doświadczeniu zwierzęta uśmiercono, pobrano pakiety
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narządów wewnętrznych, w tym zawierające serce i przeprowadzano
patomorfologiczne badania makroskopowe i mikroskopowe.
W badaniach makroskopowych stwierdzono zwiększenie masy, wymiarów
zewnętrznych i grubości ścian komór serc zwierząt grup D i L w stosunku do
grupy k. Zmiany obserwowane w grupie L były znacznie mniej zaawansowane niż
w grupie D. Badania mikroskopowe jakościowe wykazały cechy
włóknienia/bliznowacenia i przerostu włókien mięśnia sercowego. Badania
ilościowe, prowadzone przy zastosowaniu sieci neuronowej wykazały istotne
statystycznie ilości elementów fibroblastycznych w mięśniu komory lewej serc
zwierząt we wszystkich polach przekroju. Podobne, choć znacznie mniej nasilone
zmiany stwierdzono w grupie zwierząt, które po urazie leczono dekompresją
leczniczą.

Stanisław Skrzyński
POLSKA TECHNIKA HIPERBARYCZNA OSTATNIEGO PÓŁWIECZA
(osobisty przegląd)
Nazwa towarzystwa działającego w naszym kraju od 15 lat odpowiada
podstawom elementom nurkowania profesjonalnego, rekreacyjnego i dla celów
militarnych. Z przykrością stwierdzam ,że polskiej technice hiperbarycznej
poświecono bardzo mało wystąpień na konferencjach i spotkaniach.
Co było tego przyczyną? Dominacja medycyny, prezentacje swoich prac
wykonywanych w oparciu o technikę hiperbaryczna, brak zainteresowania
twórców związanych z ich aktywną, pracą, a może zwykle przeoczenia
organizatorów? Nasz kraj posiadał i posiada własna technikę hiperbaryczna
i bogatą tradycję w budowaniu tych obiektów.Wiedza i technika ta jest aktualnie
wykorzystywana nie tylko w naszym kraju dla działalności podwodnej dla celów
militarnych, rekreacyjnych, komercyjnych oraz realizacji zadań naukowych,
Przyjmując najprostszą definicje obiektów hiperbarycznych, jako
urządzenie dla bezpiecznego przebywania człowieka w warunkach
podwyższonego ciśnienia, autor w artykule charakteryzuje polskie konstrukcje w
oparciu o własne, subiektywne doświadczenie. W powstawaniu, normowaniu,
badaniu oraz w nadzorze technicznym wielu konstrukcji polskiej techniki
hiperbarycznej autor brał pośredni lub bezpośredni udział, jako projektant,
badacz, nurek oraz odpowiedzialny za ich zastosowanie i wdrożenie. Problemy
polskiej techniki hiperbarycznej określa aktualny stan rynku usług podwodnych
w naszym kraju oraz uwarunkowania międzynarodowe, co w jej półwiecznej
historii nie zawsze było odbiciem tej zasady.
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Krzysztof Stopierzyński
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROWADZENIA PRAC PODWODNYCH
W trakcie wystąpienia autor przedstawi narzędzia z zakresu BHP przydatne
w określaniu i minimalizowaniu ryzyka podczas prowadzenia prac podwodnych.
Przedstawione narzędzia można połączyć w system, który znacząco podnosi
bezieczeństwo prac na dużych obiektach, statkach oraz platformach oraz pozwala
prowadzić nadzór nad operacjami, których elementem są prace podwodne.

Roman Szymański
DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU TECHNOLOGII PRAC PODWODNYCH AMW
W ZAKRESIE DYDAKTYKI NURKOWEJ W LATACH 2012 – 2013
W latach 2012-2013 w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych
zrealizowano 16 przedsięwzięć szkoleniowych. Priorytetowym przedsięwzięciem
szkoleniowym była realizacja w 2012 roku trzech kursów dla Marynarki Wojennej
RP : Zabezpieczenie techniczne do prowadzenia nurkowań saturowanych,
Kierowanie nurkowaniem oraz pracami podwodnymi i działaniami ratowniczymi
wykonywanymi z użyciem procedur długotrwałych prac podwodnych,
Wykonywanie prac podwodnych i działania ratownicze z użyciem procedur
długotrwałych prac podwodnych związanych z realizacją szkolnych nurkowań
saturowanych w celu wyszkolenia kierowników, obsługi i nurków do
przeprowadzenia nurkowań saturowanych w roku 2013. W kwietniu 2013 roku po
raz pierwszy pod kierownictwem dr hab. inż. Ryszarda Kłosa przeprowadzono
w wojsku polskim szkolne nurkowania saturowane w oparciu o bazę dydaktyczną
ZTPP AMW. Przeprowadzono nurkowania na plateau saturacji 55 mH 2O i na
plateau saturacji 37 mH2O z wycieczką na głębokość 52 mH2O. W latach 2012 –
2013 zrealizowano ponadto, następujące przedsięwzięcia szkoleniowe : kurs
eksploatacji ratowniczo-leczniczego kontenerowego zestawu hiperbarycznego
„Sercówka”, kurs Fizjopatologii nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej,
kurs Udzielania pierwszej pomocy i zasady dekompresji leczniczej, kurs Obsługi
i konserwacji komory dekompresyjnej oraz systemów i urządzeń bezpośrednio
współpracujących, kurs obsługi i konserwacji sprzętu nurkowego, kurs
doskonalący czynności operatorów ROV, trening ciśnieniowy nurków
głębokowodnych, trening ciśnieniowy nurków minerów, kurs obsługi
i konserwacji sprzętu nurkowego, kurs z zasad prowadzenia dekompresji
leczniczej.
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Zbigniew Talaśka
AKTYWNY SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY W KOMPLEKSIE
NURKOWYM DGKN-120
Bezpieczeństwo nurkowania i wykonywania prac podwodnych to jedno
z najistotniejszych zadań, które realizowane jest podczas ekspozycji nurkowych,
zarówno od strony technicznej jak i organizacyjnej. Niezależnie od aspektu
ludzkiego obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa nurków, nakładają akty prawa
polskiego w postaci ustaw oraz odpowiednich do nich rozporządzeń. Zagadnienia
te podejmują również międzynarodowe towarzystwa klasyfikacyjne, zawodowe
itp., związane z działalnością morską, publikując m.in. standardy, opracowania,
analizy i zalecenia.
Jednym z podstawowych zagrożeń bezpośrednio wpływających na
bezpieczeństwo nurków podczas różnych działań nurkowych, jest możliwość
powstania pożaru. W celu spełnienia wymogów prawa, podjęto prace zmierzające
do wyposażenia Doświadczalnego Głębokowodnego Kompleksu Nurkowego
DGKN-120 Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w aktywny system
przeciwpożarowy.
Kompleks ten spełnia szereg funkcji z czego najważniejszą z nich jest
możliwość przeprowadzania eksperymentów naukowych w zakresie m.in.
technologii prac podwodnych, wykorzystania nowych konstrukcji aparatów
oddechowych i sprzętu nurkowego w działaniach wojskowych oraz cywilnych.
Szczególnie ważnym zakresem są prace badawcze z użyciem sztucznie
sporządzanych mieszanin oddechowych, jak nitroks, trymiks i helioks. Do tej
kategorii należą nurkowania saturowane i nurkowe aparaty oddechowe
o półzamkniętym oraz zamkniętym obiegu gazu. Nieodzownym składnikiem tych
mieszanin jest tlen. Jego silne właściwości utleniające, sprzyjające występowaniu
pożarów, a równocześnie niezbędność jego stosowania w technice nurkowej,
może stwarzać istotne zagrożenia bezpieczeństwa nurków. Pożar w warunkach
hiperbarii najczęściej powstaje przy braku zachowania kompatybilności tlenowej
zastosowanego wyposażenia i sprzętu, a także brak przestrzegania określonych
procedur postępowania. Oznacza to m.in. wzajemną niezgodność właściwości
fizyko-chemi-cznych, których przypadkowe, niezamierzone połączenie,
w obecności tlenu, stwarza dogodne warunki zaistnienia pożaru. Dlatego też
w kompleksie nurkowym DGKN-120 dobrano i zastosowano odpowiednie
materiały, które stanowią część pasywnej ochrony wnętrza habitatu oraz
zaprojektowano i zbudowano aktywny system przeciwpożarowy.
Konstrukcję systemu przeciwpożarowego kompleksu oparto na
opatentowanej przez firmę Telesto głowicy mgłowej, dwufazowej 122 FEN-T,
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w której wykorzystano efekt atomizacji cieczy. Polega on na bardzo silnym
rozbiciu kropel wody na średnice w zakresie od 5 do 150 mikronów. Np. dla
średnicy kropli 25 mikronów z 1 litra wody uzyskuje się sumaryczną powierzchnię
kontaktu z otoczeniem równą w przybliżeniu 240 m2. Głowica jest zasilana wodą
oraz sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu wynoszącym ok. 0,4 MPa. W celu
przystosowania głowic do pracy w warunkach hiperbarii zasilanie powietrzne
podwyższono o wartość nadciśnienia panującego w danym momencie
w kompleksie. Rozwiązanie to zapobiega ewentualnemu pogorszeniu działania
głowicy, wywołanego przeciwciśnieniem komorowym. Powstająca mgła o bardzo
dużej powierzchni, zapewnia skuteczne i szybkie gaszenie zaistniałego pożaru.
Z punktu widzenia przebywających w habitacie nurków działanie mgły wodnopowietrznej jest znacznie korzystniejsze, niż użycie typowych dysz rozpylających
strugi wody. Dzięki niej można zapobiec zalaniu i zniszczeniu urządzeń oraz
wyposażenia wewnątrz komory. Pobyt nurka w bezpośrednim otoczeniu mgły
zapewnia szybsze odprowadzanie od niego ciepła, powstałego wskutek ognia
i zmniejsza możliwość porażenia prądem w przypadku np. niekontrolowanego
zwarcia w instalacjach elektrycznych.

a)

b)
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c)
Fot.1 : a) głowica dwufazowa 122FEN-T; b) strumień wodno-powietrzny; c) zawory odcinające
zasilania
System składa się z części zewnętrznej i wewnętrznej. Pierwsza z nich
stanowi zestaw dwóch zbiorników ciśnieniowych, napełnianych wodą,
wyposażonych w odpowiednią armaturę. Odloty doprowadzone są rurociągami do
zaworów odcinających, umieszczonych na przejściach przez płaszcze komór
dekompresyjnych. Na trzpieniach obrotowych zaworów umieszczone są siłowniki
pneumatyczne, zasilane i sterowane sprężonym powietrzem. Woda przetłaczana
jest do kompleksu wytworzonym w zbiornikach nadciśnieniem powietrza. Druga
część systemu to rurociągi zasilające głowice wodą i sprężonym powietrzem,
rozprowadzone po kompleksie i rozmieszczone w określonych punktach oraz
odpowiednio ukierunkowane. Każda z głowic wyposażone jest w regulację, która
umożliwia kształtowanie wypływającego z niej strumienia od bardzo ostrego kąta,
aż do mocno rozwartego, przekraczającego 120 stopni. Szczególną uwagę
zwrócono na przedział komory dekompresyjnej z częścią basenu wodnego.
Wynika to z faktu, że w niej przeprowadzane są badania eksperymentalne m.in.
z użyciem nowych konstrukcji sprzętu nurkowego. Nad samym basenem wodnym
umieszczono dwie dysze rozpylające mieszankę wodno-powietrzną o stosunkowo
długim i ostrym kącie działania, skierowanym bezpośrednio na nurka. Takie
rozwiązanie ma zagwarantować natychmiastowe gaszenie ewentualnego pożaru,
powstałego w sprzęcie np. w trakcie badania aparatu oddechowego o obiegu
zamkniętym lub w ubiorze nurka. W pozostałych komorach kompleksu głowice
umieszczono w górnych częściach dennic zbiorników i skierowano je do środka,
zapewniając mgłę o szerokim kącie działania.
W obecnym czasie uruchamianie aktywnego systemu gaśniczego
w kompleksie nurkowym DGKN-120, odbywa się ręcznie za pomocą dźwigni,
umieszczonych w pulpitach kontrolno-manewrowych poszczególnych komór.
Zewnętrzne zawory odcinające, wyposażone w siłowniki pneumatyczne, są
normalnie zamknięte. To rozwiązanie, w stosunku do siłowników
elektromagnetycznych, zapewnia dobre i pewne działanie systemu, które jest
niezależne od nieprzewidzianego zaniku prądu. Pewną trudnością jest
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zastosowanie układu pełnej automatyki uruchamiającej system przeciwpożarowy
w warunkach hiperbarii. Muszą to być zestawy czujników i urządzeń automatyki,
które w swoim działaniu uwzględniałyby zmienne warunki ciśnienia oraz różne
składy atmosfery oddechowej wewnątrz habitatu. Zagadnienia te stanowią treść
dalszych prac nad udoskonaleniem zbudowanego i zastosowanego systemu
ochrony przeciwpożarowej w kompleksie nurkowym.

Radosław Tworus, Ludmiła Kosinska, Stanisław Ilnicki.
EFEKTY ZASTOSOWANIA HIPERBARYCZNEJ TERAPII TLENOWEJ
U WETERANA PKW IRAK Z URAZEM AKUSTYCZNYM, MTBI I OBJAWAMI
PTSD - OPIS PRZYPADKU
Opis przypadku żołnierza PKW Irak ewakuowanego z powodu objawów
„ostrej reakcji na stres z towarzyszącymi objawami somatycznymi ze strony układu
krążenia i pokarmowego oraz licznymi dolegliwościami bólowymi”. Zgłaszane
dolegliwości somatyczne ze strony w/ w układów nie miały potwierdzenia
w badaniu fizykalnym przeprowadzonym w Grupie Zabezpieczenia Medycznego
PKW Irak. Objawy określone jako stresowe wystąpiły u żołnierza w 3 dobie po
ostrzale rakietowym bazy.
W trakcie hospitalizacji w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM
stwierdzono znacznie nasilone objawy PTSD, które pomimo oddziaływań psycho
i farmakoterapeutycznych nie ulegały redukcji. Poszerzona diagnostyka wykazała
występowanie u chorego zaburzeń słuchu, które dysymulował oraz świeże
naczyniopochodne uszkodzenia OUN zakwalifikowane jako mTBI.
Leczenie urazu akustycznego w komorze hiperbarycznej przynosiło bardzo
szybką stabilizację słuchu oraz jednoczesne stopniowe ustępowanie objawów
PTSD i współwystępujących licznych dolegliwości somatycznych. Stosowane
oddziaływania psycho farmakoterapeutyczne zaczęły przynosić poprawę stanu
psychicznego dopiero po leczeniu hiperbarycznym. Żołnierz z kliniki został
wypisany po 61 dniach leczenia w stanie pełnej poprawy objawowej. Wrócił do
służby wojskowej

Barbara Wiśniewska, Romuald Olszański, Ryszard Bieniek
WPŁYW NURKOWANIA NA NARZĄD WZROKU
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Stan narządu wzroku u nurków a także skutki pracy i przebywania
w środowisku hiperbarycznym zależne są z jednej strony od czynników
osobniczych jak: stan refrakcji i prawidłowej jej korekcji, wiek, adaptacja
i wytrenowanie organizmu. Z drugiej strony od czynników zewnętrznych takich
jak: zmiany ciśnienia otoczenia, ciśnienia parcjalnego gazów (narkotyczne działanie
azotu, toksyczne działanie tlenu), desaturacja tkanek z rozpuszczonych w nich
gazów obojętnych, mogących prowadzić do choroby dekompresyjnej, zła
widoczność pod wodą związana ze złym oświetleniem bądź z zanieczyszczeniem
wody. Nie bez znaczenia jest także zmęczenie fizyczne, a także zmęczenie
psychiczne spowodowane stresem lub znużeniem lub odwrotnie koniecznością
koncentracji i uwagi.
Celem pracy była ocena wpływu krótkotrwałych powietrznych ekspozycji
hiperbarycznych odpowiadających nurkowaniu na głębokości 30 m i 60 m na
wybrane funkcje narządu wzroku.
Materiał i metody
Przeprowadzono 102 symulowane nurkowania krótkotrwałe powietrzne,
w których uczestniczyło 51 nurków, 30 mężczyzn i 21 kobiet. Wiek nurków
wynosił 17 - 50 lat (średnia wieku 29,5 lat).
Nurkowania odbywały się z wykorzystaniem kompleksu hiperbarycznego –
Habitat DGKN120 (Zakład Sprzętu Nurkowego i Technologii Prac Podwodnych
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni– ZSNiTPP-AMW). Ekspozycje
hiperbaryczne na głębokość 30 m i 60 m odbywały się w oparciu o tabele
dekompresyjne Marynarki Wojennej. Czas pobytu na danej głębokości wynosił 30
min. Całkowity czas pobytu w komorze hiperbarycznej na 30 m wynosił - 1 godz.
6 min., na 60 m 4 godz. 11 min.
Przed i po każdej ekspozycji hiperbarycznej przeprowadzano badanie
okulistyczne. Oceniano: ostrość wzroku do dali i do bliży, rozpoznawanie barw,
test Amslera, przedni i tylny odcinek gałki ocznej, ciśnienie wewnątrzgałkowe,
pole widzenia oraz refrakcję po cycloplegii.
Wyniki
Wszyscy nurkowie mieli pełną ostrość wzroku do dali i do bliży zarówno
przed jak i po każdej ekspozycji hiperbarycznej. Test Amslera oraz rozpoznawanie
barw były prawidłowe i nie zmieniły się po ekspozycji. Ciśnienie
wewnątrzgałkowe było w granicach normy.
Przedni i tylny odcinek gałek ocznych był w granicach normy i nie
zaobserwowano żadnych zmian w badaniu po ekspozycji.
Zaobserwowano nieistotny statystycznie nieznaczny wzrost średniego
ciśnienia wewnątrzgałkowegow po każdej ekspozycji hiperbarycznej.
Analiza porównawcza pola widzenia przed i po ekspozycji hiperbarycznej
na 30 i 60 m wykazała istotne statystycznie obwodowe zawężenie pola widzenia.
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Aby ustalić wpływ czynników osobniczych i zewnętrznych na różnice
średniego ciśnienia wewnątrzgałkowego i pola widzenia przed i po ekspozycji
hiperbarycznej zbadano istnienie zależności różnicy ciśnienia wewnątrzgałkowego
i pola widzenia z następującymi parametrami: płeć, wiek, BMI, staż nurkowania,
średnia głębokość nurkowania w roku, ilość godzin nurkowania w roku.
Stwierdzono występowanie zależności istotnej statystycznie różnicy pola widzenia
z płcią nurków po każdej ekspozycji. Większe zmiany w polu widzenia
występowały w grupie kobiet. Zaobserwowano występowanie istotnej statystycznie
różnicy średniego ciśnienia wewnątrzgałkowego po ekspozycji hiperbarycznej na
60 m jedynie z wiekiem nurków. U osób w grupie powyżej 33 roku życia wzrost
ciśnienia wewnątrzgałkowego był większy niż w grupie młodszej.
Nieco większe zawężenie pola widzenia odnotowano w grupie nurków
młodszych, bo do 33 roku życia. Różnice nie były jednak istotne statystycznie.
Większe zawężenie obwodowego pola widzenia można było także zauważyć
u nurków z krótszym stażem nurkowania, w grupie nurkujących krócej niż 7 lat.
Po ekspozycji na 30 m różnica była istotna statystycznie. Po ekspozycji na 60 m
nieznamienna statystycznie, być może dlatego, że dekompresja trwa dłużej po tej
ekspozycji.
Po przeanalizowaniu wpływu BMI, stażu nurkowania, ilości godzin
nurkowania w roku oraz średniej głębokości nurkowania w roku na różnice
średniego ciśnienia wewnątrzgałkowego, nie stwierdzono różnic istotnych
statystycznie. Natomiast istotne statystycznie zawężenie pola widzenia
zaobserwowano u kobiet z mniejszą ilością godzin nurkowania w roku po każdej
z ekspozycji zarówno po 30 jak i po 60 m. Może to świadczyć o większej
wrażliwości kobiet. Podobnie istotną statystycznie zależność wykazała analiza
statystyczna pola widzenia w grupie kobiet nurkujących na średnią głębokość do
20 m p.p.m. niż u kobiet nurkujących średnio powyżej 20 m p.p.m. Przedstawione
badania potwierdzają indywidualną wrażliwość oraz konieczność badań
okulistycznych u nurków.

Paweł K. Zarzycki
ZASTOSOWANIE PROSTYCH NARZĘDZI CHEMOMETRYCZNYCH
W INTERPRETACJI WYNIKÓW ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH
EKOSYSTEMÓW WODNYCH

Osoby prowadzące wysokospecjalistyczne prace podwodne mogą być
narażone na szereg substancji organicznych w formie cząsteczkowej (hormony
sterydowe i substancje zaliczane do grupy modulatorów hormonalnych EDCs –
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Endocrine Disrupting Compounds) oraz nanokonglomeratów o charakterze
ksenobiotyków np. nanocząsteczki fulerenów i innych postaci węgla. Ocena
jakości ekosystemów wodnych dokonywana jest obecnie poprzez zebranie
informacji o stężeniach setek lub tysięcy związków, wykorzystując różnorodne
pomiary fizykochemiczne, w tym urządzenia do chromatografii i elektroforezy.
Ilość danych generowanych tym sposobem wymaga użycia zaawansowanych
metod chemometrycznych i umiejętnej interpretacji wyników. Niniejszy
komunikat stanowi podsumowanie badań naszego zespołu dotyczących
problemów klasyfikacji ekosystemów wodnych w oparciu proste ale efektywne
narzędzia statystyki wielowariancyjnej, w szczególności analizę czynników
głównych. Przedyskutowana zostanie możliwość zastosowania opracowanych
procedur do monitorowania ekosystemów i zbiorników wodnych dla celów prac
podwodnych.
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