
 

Ś RODOWIŚKO WODNE 

Zagadnienia termiczne  

   Woda w stosunku do powietrza posiada 10-krotnie większą 

przewodność i 4-krotnie większą pojemność cieplną . Skutkiem 

tego ciało zanurzone w wodzie narażone jest na 25-krotną utratę 

ciepła .  

Drogi wymiany ciepła w wodzie : 

 

PROMIENIOWANIE :  wszystkie obiekty w tym i ciało ludzkie w 

zależności od temperatury jaką posiada są źródłem 

promieniowania termicznego. 

 

 

 

 



 

                                                                                           
W nurkowaniu utrata ciepła w ten sposób nie ma większego 

znaczenia . 

KONWEKCJA :  zachodzi gdy ciało zanurzone jest w cieczy lub 

otoczone jest gazem . 

Utrata ciepła jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatur 

ciało – otoczenie  . Podgrzana przez nasze ciało woda (powietrze) 

wykonuje ruch do góry i powoduje napływ zimnej wody (powietrza) 

na swoje miejsce . Człowiek na wietrze . 

PRZEWODZENIE : Bezpośredni kontakt – styczność – z cieczą lub 

ciałem stałym przy występującej różnicy temperatur pomiędzy 

nimi. Podstawowe znaczenie przy utracie ciepła nurka. 

 

 



 

PAROWANIE :Wymiana ciepła poprzez parowanie uzależniona jest 

od ilości kalorii potrzebnej do odparowania określonej ilości wody z 

powierzchni skóry. Na utratę ciepła tą drogą ma wpływ ilość cieczy 

do odparowania i temperatura otoczenia . 

 

W wyniku utraty ciepła przez nasz organizm następuje jego 

przechłodzenie . 

Temperatura komfortu termicznego dla nagiego ciała człowieka 

wynosi 20 ° C. Poniżej tej temperatury produkcja ciepła przez nasz 

organizm jest mniejsza od ilości ciepła pobieranego przez 

otoczenie.- w konsekwencji czego następuje przechłodzenie 

organizmu . 

Stopień utraty ciepła zależy w głównej mierze od : 

TEMPERATURY WODY  

– im niższa temperatura wody tym większa różnica temperatur w 

stosunku do temperatury naszego ciała .  

RODZAJU IZOLACJI TERMICZNEJ – SKAFANDRA  

 -skafander suchy-półsuchy-mokry. 

RODZAJU CZYNNIKA ODDECHOWEGO 

- przewodnictwo cieplne gazu jakim oddychamy warunkuje czy jest 

on dobrym izolatorem czy też przyczynie się do utraty ciepła przez 

nasz organizm. Przewodzenie cieplne dla tlenu i azotu jest podobne 

i wynosi odpowiednio 0.27J/cm2 i 0.26J/cm2 w związku z tym dla 

powietrza  (21% tlenu i 72% azotu ) przewodność cieplna wynosi 

0.262J/cm2 . W przypadku stosowania innych mieszanek 

oddechowych np. HELIOX-u gdzie azot zastąpiono helem którego 

przewodność wynosi 1,5 J/cm2 ( 6-krotnie lepsza przewodność 

cieplna w stosunku do tlenu i azotu ) płetwonurek przebywający w 



atmosferze helu będzie tracił ciepło przez skórę i drogi oddechowe 

szybciej aniżeli w powietrzu  i proces wychłodzenia organizmu 

będzie intensywniejszy. 

CZAS PRZEBYWANIA W WODZIE  - czas ekspozycji organizmu  na niższą 

temperaturę . 

STAN PSYCHOFIZYCZNY PŁETWONURKA 

WYSIŁKU POD WODA 

UWAGI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zagadnienia akustyczne 

Prędkość rozchodzenia się dźwięku w danym ośrodku jest uzależniona 

od jego gęstości . Im gęstość ośrodka jest większa tym dźwięk w nim 

rozchodzi się z  większą prędkością. 

Przykładowo – prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu wynosi 

330m/s podczas gdy w środowisku wodnym prędkość ta wynosi 1500 

m/s. 

Ta 5-krotnie większa prędkość dźwięku w wodzie powoduje ,że różnica 

czasu w dotarciu dźwięku do jednego i drugiego ucha jest zbyt mała 

abyśmy mogli określić kierunek z którego on nadchodzi. W wodzie 

wydaje się nam , że dźwięk słyszymy z wszystkich stron . 

Dla płetwonurka może to mieć nieprzyjemne skutki , gdy słyszymy szum 

silnika i śruby przepływającej motorówki a musimy się wynurzyć. 

Nie wiemy wtedy jak daleko od nas płynie . Jedynie co możemy określić 

to czy motorówka się przybliża – wzrost natężenia dźwięku , czy oddala 

– spadek natężenia dźwięku . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zagadnienia hydrostatycznie-   

ciśnienie 

Ciśnienie  

Ciśnienie  to stosunek siły działającej prostopadle na powierzchnię 

do pola tej powierzchni. 

p= F/Ś     [Pa]   gdzie: p – ciśnienie (Pa), F– składowa siły 

prostopadła do powierzchni (N), S – powierzchnia (m²). 

siła grawitacji 

F= m g  [N] 
gdzie m – masa w kilogramach , g – przyspieszenie ziemskie 

 g ≈ 9,81 m/s
2  

Jednostka siły  1 N = 1 kg ∙ m/s2 

F=1kg x 9,81 [m/s2 ] = 9,81 [kg  m /s2 ] = 9,81 [N] = 1KG  

 

Gęstość   

stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez 
nią objętości. 

ρ = m/V  [kg/m3 ] 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paskal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niuton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masa_(fizyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obj%C4%99to%C5%9B%C4%87


 

 

 

ρ (grecka litera "ro") - gęstość (w układzie SI w kg/m
3
) 

m - masa (w układzie SI w kg) 

V - objętość (w układzie SI w m
3
) 

 

Tabela przelicznikowa ciśnienia 

 

  

 



 

Atmosfera ziemska 

Atmosfera ziemska jest niejednorodną powłoką złożoną z mieszaniny 

gazów zwanej powietrzem.  

Ciśnieniem atmosferycznym nazwano siłę jaką wywiera powietrze na 

powierzchnię ziemi. Jest ona równa ciężarowi słupa powietrza sięgającego 
górnej granicy atmosfery. 
Na rysunku przedstawiono właśnie taki słup powietrza. Przyjmując, że podstawą 
tego słupa jest 1 cm² oraz że ciśnienie na poziomie morza wynosi 1013,25 hPa 
to całe powietrze zawarte w tym słupie miałoby wagę 1 kg. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.mojapogoda.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Rys._1.gif&md5=cc583ce82ce74f8b95d4e22d654a9662af14fff3&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


 
  
Wartość ciśnienia atmosferycznego jest największa na poziomie morza i maleje 
wraz ze wzrostem wysokości. Stacje meteorologiczne, które mierzą między 
innymi ciśnienie atmosferyczne, położone są na różnych wysokościach nad 
poziomem morza. Dlatego ciśnienia przez nie mierzone są różne. Dlatego też w 
celu przeprowadzenia analizy synoptycznej redukuje się je do jednego poziomu 
odniesienia, którym  jest  poziom morza. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ciśnienie hydrostatyczne 

 

Ciśnienie hydrostatyczne – ciśnienie w cieczy znajdującej się 
w polu grawitacyjnym (na ciecz działa tylko siła grawitacji). Wartość 
ciśnienia hydrostatycznego nie zależy od wielkości i kształtu 
zbiornika, tylko wyłącznie od głębokości. Ciśnienie to określa wzór: 

ph = ρ g h  

gdzie : 

 ρ – gęstość cieczy – w układzie SI: w kg/m³, 

 g – przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne) – w 
układzie SI: w m/s², 

 h – wysokość słupa cieczy odpowiadająca np. 
głębokości zanurzenia – w układzie SI: w metrach (m). 

 Jeżeli uwzględni się zarówno ciśnienie zewnętrzne, jak i ciśnienie 
hydrostatyczne, wówczas całkowite ciśnienie w płynie wyraża wzór: 

pc =   ph  + po 

 

gdzie: 

  po – zewnętrzne ciśnienie związane z działaniem na ciecz 
innej siły niż siła grawitacji. Dla zbiorników otwartych jest 
to ciśnienie atmosferyczne na powierzchni cieczy 
(w warunkach normalnych 1013,25 hPa). 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciecz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_grawitacyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99sto%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyspieszenie_ziemskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metr
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie_atmosferyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warunki_normalne


 

Paradoks hydrostatyczny 

 

 Ciśnienie na dnie naczyń  jest  identyczne , ponieważ  nie zależy ono od 

ciężaru zawartego w nich płynu , lecz jedynie od wysokości  jego słupa 

nad dnem. 

  
Przykład : 

Jakie ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie bezwzględne oddziałuje na 

nurka na głębokości 20 m .   

10 metrów słupa H2O = 1 bar = 1atm to 20 metrów słupa H2O  = 2 bar = 

2 atm . 

Ciśnienie hydrostatyczne na 20 metrach głębokości wynosi 2 bary 

Ciśnienie bezwzględne ( całkowite ) na 20 metrach wynosi  :  

pc =   ph  + po  = 20 bar +1 bar = 3 bar. 

 

 NOTATKI : 

 

 

 



 

 

Zagadnienia optyczne 

W wodzie  , ośrodku gęstszym od powietrza niektóre zjawiska optyczne 

ulegają zmianie . Główne zmiany zachodzą  przy  przejściu  promienia 

świetlnego  przez  granicę  dwóch ośrodków  . 

Zjawisko to opisuje prawo SNELIUSA  : 

Gdy promień świetlny przechodzi z jednego przezroczystego 

ośrodka do drugiego o innym współczynniku załamania, to 

ulega on zjawisku refrakcji czyli załamania . Kąt pod jakim 

promień świetlny się załamie zależy od kąta jego padania na 

granicę ośrodków  oraz od współczynników załamania 

substancji, przez które przechodzi światło. Promienie 

padający i załamany należą do tej samej płaszczyzny. 

 
Prawo załamania światła  zostało sformułowane 
przez Snelliusa, stąd często nazywane jest prawem Snella: 
 
 



c 
 
 

   
gdzie: 
α  - kąt padania światła,  
β – kąt załamania światła (obydwa kąty mierzone są od 
prostej normalnej do granicy ośrodków), 
n2 – współczynnik załamania materiału do którego światło 
przechodzi, 
 n1 - współczynnik załamania materiału z którego światło 
przechodzi. 
Dla powietrza współczynnik n1 = 1 , 
Dla wody współczynnik n2 = 1,33 ( 4/3 ) . 
 
 
Oko ludzkie przystosowane ewolucyjnie do odbierania 
sygnałów świetlnych w powietrzu. 

 
 
 
 W wodzie promień świetlny przechodzi z środowiska 
wodnego do gałki ocznej . Inny współczynnik załamania n 
dla wody = 1.33 powoduje , że obraz powstaje za siatkówką 
co odbieramy jako niewyraźny obraz przedmiotu .  
 
 
 



 

 

Aby stworzyć warunki do wyraźnego widzenia  pod wodą musimy  

przed gałką oczną utworzyć środowisko powietrzne czyli takie jak na 

powierzchni . Uzyskujemy to poprzez założenie maski nurkowej  ale 

wiążą się z tym  pewne zmiany . Efektem takiego rozwiązania jest 

wyraźne widzenie ale i pozorne przybliżenie i powiększenie widzianego 

obiektu. Spowodowane jest to załamaniem promienia świetlnego na 

granicy woda – szkło maski i szkło maski – powietrze . 

W efekcie widzimy obraz  : 

 powiększony o 1/3 (z tego powodu ryby i wszystkie 
przedmioty wydają się większe, niż są w rzeczywistości) 

 i przybliżony o 1/4 (dlatego jeżeli próbujemy po coś sięgnąć, 
okazuje się że ręce mamy zbyt krótkie.  

 

 

 

 

 



 

 

Widzenie spod wody  

 

Dla promienia świetlnego  biegnącego spod wody też ma zastosowanie 

prawo   sneliusa. 

 

Dla kąta padania  

Dla kąta padania  0 <  48,6promień świetlny ulega 

załamaniu ale wydostaje się nad powierzchnię wody.  



Kąt graniczny  

Jeśli chcemy, żeby promień załamany poruszał się równolegle do 

powierzchni wody, to kąt załamania musi wynosić 90 stopni, bo 

sinus (90) = 1. Wartość kąta padania  

 obliczymy z równania Snelliusa. 

sin ()/sin ( )=npowietrza/nwody 

sin()/1= npowietrza/nwody 

sin()= 1 / 1.33 = 0.75 

Sinus kąta jest równy 0.75, dla kąta 48,6 stopnia. 

Kąt graniczny  

 

Dla kąta padania    48,6 mamy do czynienia z 

całkowitym wewnętrznym odbiciem . 

 

Jeśli kąt padania będzie większy niż 48,6 stopnia, promień nie 
będzie załamywany, ale całkowicie odbijany. Jest to zjawisko 
całkowitego wewnętrznego odbicia. Najmniejszy kąt padania, przy 
którym ono się pojawia nazwano kątem granicznym. Obszar o kącie 
mniejszym niż kat graniczny nazywany jest stożkiem widzialności, 
(bo wycina w wodzie bryłę w kształcie stożka), w tym obszarze 
możemy widzieć, co znajduje się nad wodą. Poza tym obszarem 
patrząc w górę zobaczymy: 

 odbicie lustrzane dna, kiedy woda jest płytka, 
 lub czarną plamę, kiedy dno jest daleko 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Obiekt podwodny obserwowany znad powierzchni wody znajduje się 

pozornie w innym miejscu , niż jest w rzeczywistości.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Światło pod wodą  

Przenikanie światła pod wodę.  

Promień światła  przy przejściu pod wodę ulega  :  

ODBICIU : 

 

 

Gdy kąt padania stopni to odbiciu ulega  40%  i więcej 

światła  

Gdy kąt padania stopni to odbiciu ulega  5%  światła  

I mniej.   



Im większy kąt padania  tym mniej światła przenika pod wodę i 

ogranicza widoczność . 

 

 

ZAŁAMANIU WG. PRAWA SNEULIUSA  

Światło promienia załamanego  w środowisku wodnym ulega  

ROZPROSZENIU     -  

Zjawisko  utraty energii przez promień świetlny napotykający zawiesinę 

w wodzie  na której ulega rozproszeniu.  

Zjawisko istotne w naszych wodach z dużą ilością mechanicznej 

zawiesiny – powoduje ,że na głębokości 15 m występuje zupełna 

ciemność  ( jeziora naturalne ) w przeciwieństwie do zbiorników 

zasilanych przez wody gruntowe  ( kamieniołomy ) gdzie na głębokości 

30 m jest jeszcze widno. 

ABSORBCJI 

Rozproszeniu światła na cząstkach  wody . Zjawisko to powoduje , że 

maksymalna widoczność w wodzie wynosi 70 m. 

POCHŁANIANIE 

Pochłanianie światła zachodzi nierównomiernie dla różnych długości 

(barw) fali światła. Najintensywniej tłumione jest promieniowanie 

ultrafioletowe, później czerwone, fioletowe i żółte. Straty światła dla 

części niebieskiej i zielonej są najmniejsze. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Wszystkie odcienie koloru czerwonego znikają do ok. 5m, żółtego do 
15 m  a poniżej głębokości 30m wszystko posiada zielono-niebieski 
kolor, jako ostatni zanika  kolor niebieski. Dopiero włączenie latarki 
lub zdjęcie wykonane przy użyciu lampy błyskowej, są w stanie 
wydobyć naturalne bogactwo kolorów. 

  

 

 

 

 



 

 

 

Prawa fizyki  

Hydrostatyka  

Prawo Archimedesa 

Siła wyporu działająca na ciało zanurzone w płynie jest równa ciężarowi 

płynu wypartego przez to ciało 

Mówiąc inaczej, gdybyśmy dokładnie takie samo ciało "wyrzeźbili" z wody (ale 

nie z lodu, bo lód jest lżejszy niż woda!), to ciężar tej "rzeźby" dałby nam 

wartość siły wyporu w wodzie. Oczywiście nie musimy dokładnie rzeźbić ciała - 

wystarczy, że po prostu weźmiemy tylko tę ilość "materiału" na naszą rzeźbę - 

czyli wodę mającą tyle samo objętości co ciało. 

Jakie wnioski wyciągamy z tego prawa: 

 

że siła wyporu jest tym większa, im cięższy jest płyn - większa siła wyporu 

jest w wodzie, niż w powietrzu i większa w rtęci, niż w wodzie. 

 

siła wyporu jest tym większa, im większe (rozmiarami, objętością) jest ciało 

(a przynajmniej jego zanurzona część) 

  

Wzór na siłę wyporu 

Siłę wyporu da się zapisać wzorem: 

Fwyporu = ρpłynu ∙g ∙Vzanurzona 

ρpłynu - gęstość płynu (cieczy, gazu) w którym zanurzone jest ciało -  [w układzie 

SI w kg/m
3
] 

Vzanurzona – objętość tej części ciała, która jest zanurzona w płynie (w układzie SI 



w m
3
) 

g – przyspieszenie ziemskie  [w układzie SI w m/s
2
] 

  

 

 

Warianty pływalności ciał 

 

Warianty stabilności pod woda  



 

 

 

 

HYDRODYNAMIKA  

Siła oporu czołowego 

Duża gęstość wody, około 780 razy większa od powietrza, sprawia, 
że podczas nurkowania odczuwamy znaczne opory ruchu , opór 
stawiany przez wodę wymusza określony sposób poruszania. 
Ważna jest prędkość poruszania oraz powierzchnia czołowa nurka. 

Opory są tym większe im mniej opływową sylwetkę przyjmie nurek 
oraz im szybciej się porusza (opory wzrastają proporcjonalnie do 
kwadratu szybkości). Aby uniknąć nadmiernego zmęczenia i 
zadyszki pod wodą powinniśmy poruszać się w miarę możliwości 
powoli i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Nasz sprzęt powinien 
być prawidłowo zmontowany tzn. nie powinien nadmiernie odstawać. 

Ważnym aspektem jest powierzchnia czołowa nurka. Zależy ona od 
pozycji ciała w wodzie. Utrzymanie poziomej sylwetki znacznie tą 



powierzchnię ogranicza. Pływanie w pozycji konika morskiego 
zwiększa powierzchnię i co za tym idzie opory ruchu.  

Siłę oporu hydrodynamicznego można przedstawić wzorem: 

R = C x S x q/2 x v
2
 [N] 

gdzie: 
R - siła oporu hydrodynamicznego [N] 
C - współczynnik kształtu 
S - powierzchnia przekroju poprzecznego [m2] 
q - gęstość cieczy, w której odbywa się ruch [kg/m3] 
v - prędkość ciała względem cieczy [m/s] 

  

Największy wpływ na opory ruchu w wodzie ma prędkość 
poruszania się, nurkowie należy prowadzić spokojnie i z rozwagą. 
Najlepszą metodą ograniczenia pracy wkładanej do poruszania się 
jest ograniczenia prędkości. Wzrost prędkości, zwiększa opory ruchu 
do kwadratu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prawo Bernoulliego 

Prawo to głosi, że dla bezwirowego przepływu nieściśliwej cieczy 

lub gazów wielkość 

 = constans    

 gdzie    są odpowiednio gęstością, -prędkością przepływu 

i - ciśnieniem cieczy lub gazu w danym punkcie, a  –

 względną wysokością tego punktu.  

Prawo Bernoulliego wynika z zasady zachowania energii przy 

przepływie cieczy i gazów. Na mocy tego prawa, na przykład, 

na tej samej wysokości ( ), jeśli prędkość przepływu 

cieczy rośnie, to maleje ciśnienie. 

 

 

Przykłady   

1.  Piłeczka „wciągana” przez strumień wody. 

Rozpatrzmy strumień wody 

spadającej na piłeczkę. W punktach  prędkość wody jest 

większa niż w punkcie i różnica ciśnień  utrzymuje piłkę pod 

strumieniem, a nawet trochę wypycha ją z wody. 



2. Piłeczka podtrzymywana przez strumień powietrza. 

Podobnie jest dla piłeczki 

w strumieniu powietrza. W środku strumienia prędkość jest 

większa niż na brzegach i wynikająca stąd siła wraz z siłą 

grawitacji i oporu czołowego piłeczki utrzymują ją w położeniu 

stacjonarnym. Przesuwając strumień przesuwamy też piłeczkę.  

3. Jeśli między kartki wdmuchiwać powietrze, to kartki „przyciągają się”. 

dwie kartki „przyciągają się”, gdy 

dmuchamy między nie.  

 

4. Dwa statki płynące równolegle przyciągają się. 

Gdy dwa statki płyną równolegle, 

woda między nimi musi płynąć szybciej niż na zewnątrz. 



Ciśnienie między nimi jest więc mniejsze, statki „przyciągają się” 

i może dojść do zderzenia 

 

5. Rozpylacz. 

Innym przykładem wykorzystania 

prawa Bernoulliego jest rozpylacz. Powietrze jest 

przedmuchiwane przez rurkę ze zwężeniem. W zwężeniu 

prędkość powietrza jest większa, a więc ciśnienie mniejsze. 

Wskutek mniejszego ciśnienia w punkcie    płyn ze zbiorniczka 

podnosi się i jest porywany przez strugę powietrza. 

 

Prawo Pascala 

Ciśnienie w cieczach i gazach rozchodzi się jednakowo we 

wszystkich kierunkach. 

Przykład: 

Dzięki temu, że ciśnienie wywierane przez siłę F przesuwającą tłok, jest 

we wszystkich kierunkach takie samo, to przez dziurki w naczyniu ciecz 

wypływa również w kierunku przeciwnym do kierunku działania siły. 

Ciśnienie powietrza pompowanego do kół samochodu lub roweru 

również jest w każdym miejscu jednakowe. 



 

 

 Prawa gazowe 

 

 

 

Prawo Daltona 

 

Ciśnienie mieszaniny gazów.  

Całkowite ciśnienie mieszaniny gazów jest równe sumie ciśnień 
cząstkowych poszczególnych składników: 

Równanie (2.30)                   

gdzie  

 
. 



Ciśnieniem cząstkowym (parcjalnym) nazywamy ciśnienie danego 
składnika gazu  jakie ten składnik wywierałby na ścianki zbiornika gdyby 
zajmował całą jego objętość  w danej temperaturze 

 

Jako przykład weźmy powietrze. W przybliżeniu jest ono mieszaniną 
tlenu (21%) i   azotu (79%). 

 Pod ciśnieniem 1 atm, każdy ze składników wywiera ciśnienie 
odpowiednio 0.21atm i 0.79atm. Wyobraźmy sobie, że zwiększamy 
ciśnienie do 2 atm bez dodawania powietrza. Z prawa Boyle'a wynika 
ze objętość zmniejszy się dwukrotnie. Każdy ze składników będzie 
wywierał teraz ciśnienie odpowiednio: tlen - 2*0.21=0.42 atm, azot 
2*0.79=1.58 atm. 

 

 

 

 

 

Przykład 1.  

Na jaką głębokość można nurkować na powietrzu aby nurkowanie było 
bezpieczne – zatrucie tlenem. 

Ciśnienie O2 bezpieczne nie powodujące zatrucia tlenem wynosi  1,6-
1,7 at. 

Zatem ciśnienie parcjalne tlenu w mieszance oddechowe jaką jest 
powietrze wynosi 0,21 at. Przy jakim ciśnieniu powietrza którym 
oddychamy ciśnienie parcjalne tlenu osiągnie wartość 1,6 at. 

Z proporcji 

 1 at     0,21 at 

   X          1,6 at 

X = 1,6 / 0,21 = 8 at  

http://www.nurkopedia.pl/index.php/Tlen
http://www.nurkopedia.pl/index.php/Azot
http://www.nurkopedia.pl/index.php/Tlen
http://www.nurkopedia.pl/index.php/Azot


Ciśnienie powietrza jakim oddychamy z automatu  o wartości 8 at 
odpowiada głębokości  70 metrów  ( ciśnienie hydrostatyczne na 
głębokości 70 metrów wynosi 7 at + ciśnienie atmosferyczne równe 1 
at  co daje w sumie ciśnienie 8 at.  

WNIOSEK  : bezpiecznie nurkujemy  na powietrzu do głębokości 70 
metrów . 

Prawnie  na powietrzu nurkujemy tylko do 40 metrów . 

Przykład 2.  

Na jaką głębokość można nurkować na czystym tlenie (czyli oddychamy 
100% tlenem) . 

Ciśnienie parcjalne O2 w czynniku oddechowym wynosi 1 at . 

Na jakiej  głębokości  ciśnienie parcjalne osiągnie wartość 1,6 at będące 
maksymalnym  wartością nie szkodliwą dla człowieka  . 

1 at -> 1 at     

X at -> 1,6 at                x = 1,6 at  co odpowiada ciśnieniu czynnika 
oddechowego na głębokości   6 metrów . 

   

Równanie stanu gazu 

doskonałego 

 

  

Gaz spełniający łącznie prawa Boyle'a-Mariotte'a, Gay-Lussaca 
i Charlesa, czyli gaz, dla którego możemy zapisać zależność: 

 

 

pV 
 

T 
 

=const. 

Definicja ta. 



 określa związek pomiędzy parametrami termodynamicznymi gazu 

Prawo Boyle'a-Mariotte'a 

  - Przemiana izotermiczna  

Przemiana izotermiczna gazu doskonałego jest przemianą, 

w której nie zmienia się temperatura gazu (T = const.) 

Gdy gaz jest zamknięty w szczelnym zbiorniku, jego liczba 
moli nie może się zmieniać. Zatem prawa strona równania 
stanu gazu jest wielkością stałą: 

 

 
gdzie: p – ciśnienie, V – objętość, n – liczba moli, R – stała 
gazowa, T – temperatura. 
 
 

Przykładowe dane dla ośrodka o pojemności 10l i ciśnieniu 1 at. w 

zależności od   wzrostu ciśnienia ( stała ilość ośrodka). 

CIŚNIENIE OŚRODKA  ODPOWIADAJĄCA 
GŁĘBOKOŚĆ  

OBJĘTOŚĆ OŚRODKA  

1 at 0 m 10 l. 

2 at  10 m 5l 

3 at 20 m 3,33 l 

4 at 30 m 2,5 l 

5 at  40 m 2 m 

6 at 50 m 1,67 m. 

 

 

Przykłady ; 

1. Na jaką głębokość możemy zejść na wstrzymanym oddechu 



przy założeniu , że całkowita pojemność płuc wynosi 6 l.  a 

minimalna pojemność płuc wynosi 1,5 l ( poniżej tej objętości 

dochodzi do trwałych uszkodzeń klatki piersiowej ). 

P1 V1  = p2 V2 

1 at x 6 at  = p2 x1,5 l 

P2 = 6/1,5 = 4 at  co odpowiada głębokości 30 m. 

 

 

2. Nurek jest ubrany w skafander neoprenowy o całkowitej 

pojemności  gazów umiejscowionych w  nim około 2 litrów . 

       Jak zmieni się pływalność  skafandra na głębokości  40 m . 

                                                  P0  V0  = p40 V40 

1 at   x 2 l.   = 5 at x V40 

V40 = 2/5 = 0,4 l 
Siła wyporu jaką posiada skafander na głębokości 40 m wynosi : 
W40 = ciężar właściwy wody  x   V40  = 1 x0,4 = 0,4  = 0,4 W0  

W0  - siła wyporu  skafandra  na powierzchni . 
 

3. Jak zmienią się  właściwości izolacyjne ( termiczne) skafandra w  

4.  

przykładzie 3. 

Zmianę objętości skafandra możemy określić  zmianą jego 

grubości ( powierzchnia skafandra nie ulega zmianie) . 

Zatem mamy  zmianę objętości skafandra z 2 l. do 0,4 l. 

2l. objętości gazu w skafandrze = Pskafandra   x 7mm 

0,4 l. objętości gazu w skafandrze =   Pskafandra   x  ? mm 

?mm  x 2 l.=  (7 mm x 0,4 l )  

? mm =  (7 mm x 0,4 l ) /2 l. =  1,4 mm. 

Jak widzimy wraz ze wzrostem głębokości nie tylko tracimy na 

wyporności jaką daje nam  skafander  ale tracimy też na izolacji 

termicznej skafandra .  

 

 

Przykład  4. 

Nurek nurkuje na głębokość  40 m. korzystając  z  KRW . 



Na tej głębokości  napełnił  kamizelkę do momentu 

wyrównania pływalności   . 

Co stanie się gdy zacznie się wynurzać na głębokość 30 m. 

 

Głębokość 40 m 

P40 = 5 at           V40 = V 

 Głębokość 30 m 

P30 = 4 at               V30 =  ? 

 

  
 

 

5 at x V = 4 at x V30 

V30  = 5/4 V 

 

Objętość KRW wzrasta o 1/4 V  = ¼ V40  

Siła wyporu  KRW na  30 metrach wynosi 5/4 siły wyporu KRW 

na 40 m. 

 

Przykład 5 

Maksymalna pojemność KRW wynosi 16 litrów Jaki 

maksymalny ubytek pływalności nurka może ona zrównoważyć  

 Odp: 16 KG 

 

Przykład 6. 

 



Powietrze zamknięte w maseczce nurkowej . 

Zmiana ciśnienia w maseczce przy zanurzaniu (m uraz 

ciśnieniowy twarzy . 

 

 

Prawo Charlsa  

Przemiana izochoryczna gazu doskonałego jest procesem, 
w którym nie zmienia się objętość gazu.   
 
                  Jeżeli gaz jest zamknięty w szczelnym zbiorniku, to 
liczba jego cząsteczek (a więc i liczba moli) nie może się 
zmieniać.  

 
 

                   W przemianie izochorycznej ciśnienie wywierane 
przez gaz jest wprost proporcjonalne do jego temperatury – 

jest to prawo Charlesa. 
Wzrost temperatury gazu powoduje zwiększenie średniej 
prędkości ruchu cząsteczek. W rezultacie cząsteczki gazu 

częściej uderzają o ścianki zbiornika, w którym się znajdują i 
tym samym wywierają na nie większe ciśnienie. 
 

 

Przykład 1. 

Butla nurkowa w trakcie napełniania  . 

Przykład 2.  

Butla pozostawiona na słońcu . 

Przykład 3. 

Napompowany materac  lub  opona samochodowa 

pozostawiona na słońcu. 

 

 

 



 

Prawo Gay-Lusaca 

 

Przemiana izobaryczna gazu doskonałego jest procesem, w 

którym nie zmienia się ciśnienie. Zmianą ulegają 

natomiast objętość gazu i jego temperatura.  

 

Jeżeli gaz jest zamknięty w szczelnym zbiorniku, to liczba 
jego cząsteczek (a więc i liczba moli) nie może się zmieniać, 
zatem: 

 
 
Jeżeli stała masa gazu podlega przemianie izobarycznej, to 
jego objętość jest wprost proporcjonalna do temperatury – 
jest to prawo Gay-Lussaca. 
 

 

 

 

Przykład 1. 

Napełniony balonik . Przy spadku temperatury następuje  

Zmniejszenie jego objętości . 

 

 

Termoklina 



Gęstość wody 
Różnice w temperaturze i zasoleniu wody skutkują różnicami w jej gęstości. 
Z kolei różnice gęstości wytwarzają w wodzie warstwy. Woda o dużej 
gęstości leży poniżej wody o gęstości mniejszej. Niska temperatura i 
wysokie zasolenie powodują dużą gęstość wody, a wysoka temperatura i 
niższe zasolenie powodują niską jej gęstość. Stosunkowo ciepłe wody 
powierzchniowe o małej gęstości oddzielone są od chłodnej, gęstszej 
wody termokliną, czyli obszarem, w którym temperatura gwałtownie zmienia 
się z głębokością. To rozgraniczenie warstw jest tak nagłe, że w spokojnej 
wodzie możesz płynąć w ciepłej toni i włożyć rękę do wody wyraźnie 
zimniejszej. Zjawisko to jest powszechne w stojących wodach słodkich 
takich jak jeziora i zalane kamieniołomy. 

Różnica temperatur pomiędzy obszarami nad i pod termokliną może 
wynieść nawet 8º-11ºC (15º-20ºF). Kiedy woda jest zaburzona, czasem 
możesz zobaczyć zniekształcenia termokliny, coś na kształt migoczącego 
powietrza unoszącego się znad rozgrzanego asfaltu albo pasem do 
kołowania na lotnisku. Efekt ten jest spowodowany mieszaniem się dwóch 
warstw o różnych temperaturach. Termoklina występuje zarówno w słodkiej 
jak i słonej wodzie oraz unosi się i opada zależnie od pory roku. Różnice w 
zasoleniu zazębiają się z różnicami temperatur. Przejście od 
powierzchniowych wód o niskim zasoleniu do wód głębszych, o wyższym 
zasoleniu, nazywane jest halokliną. W 
oceanie termoklina i haloklina współtworzą pyknoklinę, strefę, w której 
gęstość wzrasta z głębokością. Poniżej pyknokliny, temperatura i zasolenie 
są w przybliżeniu jednolite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nurkopedia.pl/index.php?title=Temperatura&action=edit&redlink=1
http://www.nurkopedia.pl/index.php/Zasolenie
http://www.nurkopedia.pl/index.php?title=Termoklina&action=edit&redlink=1
http://www.nurkopedia.pl/index.php?title=Jezioro&action=edit&redlink=1
http://www.nurkopedia.pl/index.php?title=Kamienio%C5%82om&action=edit&redlink=1
http://www.nurkopedia.pl/index.php?title=Termoklina&action=edit&redlink=1
http://www.nurkopedia.pl/index.php/Haloklina
http://www.nurkopedia.pl/index.php?title=Pukoklina&action=edit&redlink=1


Miksja wody w zbiorniku w 

okresie rocznym . 

   

 

W okresie jesieni na skutek ochładzania się powierzchniowych 
warstw wody, oraz dzięki ruchą wody wywołanych siłą wiatru 
następuje wyrównanie temperatury w całej misie zbiornika. 
 
 

 

W okresie zimy powierzchniowa warstwa zbiornika pokrywa się 
lodem. Dzięki temu że woda o temp 4C posiada największą gęstość, 
chłodna woda o temp. 0-3C pozostaje przy powierzchni. Kiedy temp. 
otoczenia spadnie poniżej zera powstaje lód którego grubość zależy 
od długości okresów z temp poniżej zera. 
 
 



 

W okresie wiosny, lód topnieje, powierzchniowa warstwa ogrzewa 
się i następuje wymieszanie wody w całym zbiorniku. 
 

 


