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     NURKOWANIE PODLODOWE  

 Na każdym poziomie szkolenia IDA można zdawać różne kursy specjalizacyjne.  

 

 Kursy specjalizacyjne IDA są ofertą skierowaną do nurków sportowych,  

 odpowiedzialnych za samokształcenie, dążących do pogłębiania umiejętności oraz  

 doświadczenia w poszczególnych istotnych obszarach wiedzy fachowej.  

 

 Kursy specjalizacyjne są integralną częścią ścieżki kształcenia w federacji IDA, są 
 one również częściowym wymogiem do zdobywania kolejnych poziomów szkolenia IDA.  

 

 Nurkowanie podlodowe należy do grupy specjalizacji niebezpiecznych podobnie jak  

 nurkowanie wrakowe, grotowe, głębokie… 
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Opis specjalizacji 

Uczestnik kursu powinien być zapoznany w teorii i praktyce z przygotowaniem i przeprowadzaniem 
etapów nurkowania pod lodem 

 

Wymagania: 

 wiek minimalny: 18 lat, 

 poziom wyszkolenia: IDA*** lub równoważne, 

 wymagane doświadczenie: 100 nurkowań w zimnej wodzie, 

 zalecane specjalizacje: nurkowanie w suchych skafandrach oraz nurkowanie nocne, 

 oświadczenie o stanie zdrowia, 

 IDA rekomenduje posiadanie ważnego badania lekarskiego (zaświadczenia o zdolności do 
nurkowania). 



Opis specjalizacji 



Opis specjalizacji 

 Po ukończeniu kursu uczestnik powinien:  

 znać kryteria decydujące o wyborze odpowiednich możliwościach wejścia i 

asekuracji;  

 szczególne problemy i niebezpieczeństwa podczas nurkowania pod lodem;  

 znać i umieć zestawić wymagania dotyczące wyposażenia dla nurkowania pod lodem,  

 wiedzieć jak ma się zachowywać by zachować bezpieczeństwo własne i partnera, 

który z nim nurkuje,  

 wiedzieć jak postępować, by nurkowanie było to przyjazne środowisku naturalnemu.  

 

 



Opis specjalizacji 

 Uprawnienia: 

 Po ukończeniu kursu NURKOWANIE PODLODOWE kursant może planować oraz 

nurkować pod lodem w parze z partnerem, który również posiada taki stopień 

wyszkolenia bez konieczności bezpośredniej obecności Instruktora nurkowania 

lub IDA***. 



 

 Wprowadzenie – specjalizacje  

 Opis specjalizacji NURKOWANIE PODLODOWE  

 Omówienie środowiska – właściwości wody, struktura lodu 

 Organizacja nurkowania 

 Zabezpieczenie miejsca nurkowania 

 Sprzęt konfiguracja 

 Nurkowanie pod lodem 

 Akcja ratunkowa 

 Zagrożenia 

 

 

 



Podstawowe właściwości fizyczne wody 

 temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0 °C 

  temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C 

  gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l (gęstość maksymalna) 

  barwa: lekko jasnoniebieska (w małych objętościach wydaje się bezbarwna) 

  zapach: bezwonna 

 



Woda w zbiornikach wodnych 

 MIKSJA 

 krążenie wód w jeziorze lub innym zbiorniku wodnym na skutek oddziaływania 

czynników atmosferycznych, głównie wiatru i temperatury. 

 



LÓD 

 

 Jest to stan stały wody 

 Przy zamarzaniu objętość lodu jest większa niż tworzącej go wody, przez co 

gęstość lodu jest o blisko 10% mniejsza (w temperaturze 0°C gęstość wody 

wynosi 0,9998 g/cm³, a lodu – 0,9167 g/cm³). W efekcie czego lód unosi się 

na wodzie, a proces zamarzania zbiorników przebiega z góry na dół 

 

 …ze Wikipedią: minerał z gromady tlenków o wzorze chemicznym H2O, jest 

kryształem dwójłomnym, jednak jego współczynniki załamania różnią się 

niewiele: wynoszą no = 1,309 i ne = 1,313 dla fali o długości około 590 nm. 



LÓD – jego rodzaje 

 Podstawowe rodzaje lodu jeziornego: 

 

 Czysty lód  - przeźroczysty, o krystalicznej strukturze, powstaje w temperaturze 
powietrza poniżej 0°C. 

 

 Mętny lód – mętno-biały lód, nieprzeźroczysty, powstaje w wyniku topnienia 
górnej warstwy czystego lodu na skutek wzrostu temperatury. Mętna barwa to 
efekt obecności pojawiających się pęcherzyków powietrza. 

 

 Lód śniegowy – tworzy się przy kolejnym topnieniu i zamarzaniu śniegu 
zalegającego na powierzchnie pokrywy lodowej. Najczęściej warstwa takiego lodu 
nie przekracza kilku cm, jednak przy dużych opadach śniegu (w górach) może 
osiągać 2-3m 



LÓD – jego rodzaje 

 Podstawowe rodzaje lodu jeziornego: 

 

 Mętny lód – mętno-biały lód, nieprzeźroczysty, powstaje w wyniku 
topnienia górnej warstwy czystego lodu na skutek wzrostu 
temperatury. Mętna barwa to efekt obecności pojawiających się 
pęcherzyków powietrza. 

 

 Czysty lód  - przeźroczysty, o krystalicznej strukturze, powstaje w 
temperaturze powietrza poniżej 0°C. 

 

 Lód śniegowy – tworzy się przy kolejnym topnieniu i zamarzaniu śniegu 
zalegającego na powierzchnie pokrywy lodowej. Najczęściej warstwa 
takiego lodu nie przekracza kilku cm, jednak przy dużych opadach 
śniegu (w górach) może osiągać 2-3m 



LÓD – jego rodzaje 

  

 Lód morski –  lód powstający na powierzchni mórz i oceanów 

wyższych szerokości geograficznych, także sezonowo w 

średnich szerokościach geograficznych, w wodzie o 

temperaturze od ok. −1 °C do ok. −2 °C (w zależności od jej 

zasolenia). 

Lód morski ma mniejszą gęstość, wystaje ponad powierzchnię 

wody 1/10 do 1/7 swojej grubości. 

Jego miąższość może dochodzić do 9 m 



LÓD – jego rodzaje 

  

 Lód denny – powstający na dnie szybko płynących rzek (potoki 

górskie) 

 Lód przybrzeżny 

 Śryż – kryształki lodu tworzące się na rzece 



LÓD – właściwości mechaniczne 

 Wytrzymałość mechaniczna lodu zależy od: 

 

 Struktury 

 Temperatury otoczenia 

 Porowatości 

 Zasolenia 

 

 



LÓD – właściwości mechaniczne 

 Grubość nośna lodu Hn. 

 

Hn = Hczl + Hml 
 

Gdzie: 

 Hml - grubość warstwy lodu mętnego 

 Hczl - grubość warstwy czystego lodu 

 

Jeżeli lód mętny posiada barwę mleczno-białą należy jego grubość zmniejszyć o połowę 
Hn= Hczl + Hml/2   

 

 

 



LÓD – właściwości mechaniczne 

 Przykładowa wytrzymałość lodu o różnej grubości 

 

Grubość lodu:   

 2-4cm    można się po nim czołgać, jednak jak się załamie, nie będziemy w stanie na niego  
    wyjść ponownie - aby się wydostać należy skruszyć lód, aż do brzegu, wymaga to dużo 
    czasu i energii. 

 6-7cm   utrzymuje pojedynczego człowieka, chodzenie nie jest bezpieczne, nurkowanie również 
    - jeżeli nurkujemy w takich warunkach, to na lód wchodzimy tylko w skafandrze suchym 
    (z zasuniętym zamek) lub mokrym. 

 9-10cm   utrzymuje dwóch ludzi stojących w jednym miejscu, jednak ugina się pod ich ciężarem, 
    Przy większej grupie może się załamać. 

 15cm   minimalna grubość lodu, na którym można bezpiecznie nurkować, lód dalej w okolicy  
    przerębli może się uginać, w jednym miejscu nie powinno stać więcej jak cztery osoby. 

 20cm    grubość lodu bardzo bezpieczna, nawet grupa 10 osobowa może spokojnie działać. 

 >= 25cm   grubość lodu bardzo bezpieczna, wystąpią jednak poważne problemy z wykonaniem  
    przerębli - zarówno z jego wycięciem jaki i wyciągnięciem lodu. Lód o wymiarach  
    1mx1m i grubości 25cm waży około 250kg. 



LÓD – właściwości mechaniczne 
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Organizacja nurkowania 

Znajomość zasad bezpieczeństwa nurkowania 

 

Przygotowanie wyprawy 
 



Organizacja nurkowania 

 Wybór miejsca nurkowania 

  

 ocena warunków – grubość lodu, możliwości wycofania awaryjnego 

 znajomość akwenu, 

 głębokość (zbyt mała, zbyt duża) 

 stopień trudności  

 



Organizacja nurkowania 

 Narzędzia 

 … 

 szufla 

 świder 

 piła „twoja-moja”, piła mechaniczna 

 kotwica, haki, łom 

 deski 



Organizacja nurkowania 

 Kierownik nurkowania 

 To najczęściej osoba o najwyższym stopniu lub o największej praktyce 

nurkowej w danej technice nurkowania, lub najlepiej znająca teren. 

 

 W parze nurków, zawsze jeden z nich jest "kierownikiem nurkowania„ 

 

 Kierownik nurkowania dzięki swojemu doświadczeniu jest w stanie sprawnie i 

szybko przygotować akcję nurkową, prawidłowe pokierowanie mniej 

doświadczonymi kolegami przynosi wymierne efekty (!!) 



Organizacja nurkowania 

 Zadania kierownika nurkowania: 

 

 ustalenie par nurkowych 

 wyznaczenie chronometrażysty (przy większej ilości osób nurkujących) 

 przeprowadzenie odprawy przed nurkowaniem 

 poprowadzenie akcji nurkowej  (pod woda lub z powierzchni) 

 przeprowadzenie odprawy po nurkowaniu. 



Organizacja nurkowania 

 Wyznaczenie chronometrażysty i jego zadania: 

 

 Wypełnienie karty nurkowań 

 Kontrola czasu zanurzenia 



Organizacja nurkowania 

 Karta nurkowań 

 

 

KARTA  NURKOWAŃ

nr: ……

rodzaj akcji: …………………….…...………………………….

zachmurzenie: ………………………...   wiatr: ………….…...

skafander
numer 

automatu

typ butli 

(pojemność

przed 

nurko-  

w aniem

po 

nurko-  

w aniu

zanurzenia w ynurzenia pobytu

sprzęt
ciśnienie (atm) 

powietrza w butlimogę 

nurkować 

(podpis)

stopień 

wyszko-    

lenia

Nazwisko i imięLp.

czasy nurkowania
max. 

głębokość

+48 58 622 51 63 czynny 24 godz. / 7 dni

KOMORA  DEKOMPRESYJNA  -  TELEFON  ALARMOWY

miejsce nurkowania:

……………………………………....…………………………..

prąd: ………… fala: …………. kierownik akcji: ………………………………………………

t .pow.: ……….… t. wody: ………

ratownik: ………………………………..…..………..……..

asekuracja: ……………………………………..…………..

chronometrażysta: ……….………………………………..

przejrzystość wody: ………………

rodzaj dna: …………………………

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

(podpis instruktora)

3

2

data: ………………………

uwagi



Organizacja nurkowania 

 Przeprowadzenie odprawy przed nurkowaniem: 

 

 1. Nazwa miejsca nurkowania 

 2. Opis miejsca nurkowania: 

  maksymalna głębokość, 
  rodzaj dna, 
  miejsca interesujące, 
  miejsca niebezpieczne 
  fauna i flora akwenu z uwzględnieniem przedstawicieli niebezpiecznych gatunków, 
  podać przepisy dotyczące lokalnego prawa. 

 3. Sposób wejścia i wyjścia z wody. 

 4. Sprawdzenie listy nurków i podział na pary. Jeżeli to konieczne wyznaczenie kolejności 
nurkowania, jeżeli nie nurkują wszyscy jednocześnie. 

 5. Proponowany kierunek, lub trasa płynięcia, jeżeli jest mapka akwenu należy przebieg 
nurkowania pokazać na mapce i pozwolić przerysować mapkę na tabliczki. 



Organizacja nurkowania 

 Przeprowadzenie odprawy przed nurkowaniem: 

 

 6. Wyznaczyć limity nurkowania: 
  

 max głębokość (np. 20m) 
 max czas (np. 1h) 
 minimalny zapas powietrza przy którym kończymy nurkowanie (przyjęło się że kończymy nurkowanie, gdy w butli 
 osiągniemy ciśnienie rezerwy, czyli 50at) 
 inne (np. prosimy aby wszyscy skończyli nurkowanie do 11:30 bo o godzinie 12:00 musimy zwolnić bojkę) 

 7. Omówić procedury bezpieczeństwa: 

  omówić sposób postępowania przy rozdzieleniu się partnerów (zagubienia partnera), 
  postępowanie w przypadku wyczerpania lub braku powietrza (wynurzenie awaryjne), 
  omówić typowe i nietypowe problemy których należy unikać (np. zaplątanie się). 

 9. Przypomnieć o sprawdzeniu sprzętu partnera przed nurkowaniem.  

 10. Przypomnienie, aby nie niszczyć środowiska,  
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Organizacja nurkowania 

 Wykonanie, zabezpieczenie i likwidacja przerębla: 

 

 Przed przystąpieniem do pracy należy zaznaczyć obrys przerębla. 

 Zaczynając dobrze jest użyć świdra, który pozwoli na nawiercenie otworów o 

nie dużej średnicy, da nam jednak pewność, że wykonanie otworu będzie 

bezpieczne przy zastanej grubości lodu.  

 Zalecany jest kształt to trójkąt (dł. boku 2,5-3,5m) ewentualnie „wielokąt” 

 

 

 

 

 



Organizacja nurkowania 

 Po odbytym nurkowaniu należy pamiętać o zabezpieczeniu przerębli. 

Należy ułożyć wyciągnięte z przerębli płyty lodu dookoła otworu, tak aby 

osoby które mogą się pojawić w okolicy widziały lód nawet w przypadku 

opadów śniegu. 
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Przygotowanie sprzętu nurkowego 

 Skafander – suchy lub półsuchy (pianka 7mm) 

 Butla lub zestaw butlowy powinien być przed sezonem zimowym przeglądnięty, 
powinna być usunięta z butli woda, a sama butla dokładnie wysuszona (!!). Dobrze 
jest wymienić wszystkie o-ringi w zaworze butli. 

 Automat oddechowy i octopus - spełniający normę E250 oraz posiadający 
zabezpieczenie przed zamarzaniem zewnętrznym pierwszego stopnia.  

 KWR – jacket lub skrzydło. Bardzo ważne aby wszystkie klamry były sprawne i 
wykonane z odpowiedniego materiału, nie zmieniającego właściwości pod 
wpływem niskich temperatur. 

 System balastowy zależny od rodzaju skafandra. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na prawidłowe jego zamocowanie, przypadkowe odpięcie może spowodować 
niekontrolowane wypłyniecie i uderzenie głowa o lód. 

 Szelki 

 



Przygotowanie sprzętu nurkowego 

 ABC – aby fajka była odpięta od maski i schowana w kieszeni KRW 

 Nóż, sekator 

 Śruby lodowe 

 Kask 

 Latarka 

 Komputer nurkowy 

 Kompas 

 Kołowrotek nurkowy - wykorzystywany do autoratownictwa lub nurkowania 

samodzielnego. Kołowrotek musi posiadać blokadę przesuwu linki. Linka w 

kołowrotku powinna mieć długość 30-50m i grubość ok. 5mm. 



Konfiguracja sprzętu nurkowego 

 Zakładając, że nurkowanie będzie odbywać się do 30m, optymalnym jest 

rozwiązanie minimum 3 automaty na parę, tzn. trzy pierwsze i trzy drugie 

stopnie 

 Taka konfiguracja oznacza, że tylko jeden nurek posiada dwa automaty, ale 

każdy posiada butle i KRW.  

 Oczywiście jest zalecane użycie bardziej rozbudowanych zestawów jednak 

pod jednym warunkiem: że my oraz nasz partner potrafi z niego korzystać 



Konfiguracja sprzętu nurkowego 

 Butla z pojedynczym zaworem + 1x automat oddechowy z octopusem 



Konfiguracja sprzętu nurkowego 

 Butla z podwójnym zaworem + 2x automat oddechowy 



Konfiguracja sprzętu nurkowego 

 Butla z pojedynczym zaworem + 1x automat oddechowy 

oraz niezależna mała butla >=4l 

z 1x automat oddechowy 



Konfiguracja sprzętu nurkowego 

 Dwie butle z łącznikiem + 2x automat oddechowy 



Konfiguracja sprzętu nurkowego 

 Dwie butle bez łącznika + dwa automaty oddechowe 



Konfiguracja sprzętu nurkowego 

 Dwie butle z łącznikiem z zaworem + dwa automaty oddechowe (konfiguracja Hogarthian) 



Awaria sprzętu 

 Zamarznięcie automatu oddechowego 

 

 Przyczyny zamarzania automatów oddechowych są znane. Początkowo większość nurków szuka ich w własnym sprzęcie - 

niewłaściwy automat, zła sprężarka, woda w butli. Prawda wydaje się być inna – absolutna większość przypadków 

zamarznięcia automatu wynika z niewłaściwej metody oddychania. Oddychamy za szybko i zbyt nerwowo, nasze SAC 

(Surface Air Consumption) - wskaźnik zużycia gazu jest za wysoki.  

 Jaki powinien być SAC w zimnej wodzie? Bezpiecznie to 12-16l/min. 

 



Awaria sprzętu 

 Zamarznięcie automatu oddechowego 

 

 Każdy automat oddechowy może zamarznąć.  
Prawa fizyki mówią - czym większy wydatek (przepływ powietrza) i większa różnica ciśnień, tym większy spadek 
temperatury.  
Wnioski z tym związane: 

 automaty o dużych wydatkach są potencjalnie bardziej narażone na zamarzanie. 

 jeżeli ograniczymy przepływy czynnika oddechowego przez automat (odpowiedni sposób oddychania - wykonujemy 
spokojne długie wdechy, unikamy gwałtownych głębokich oddechów, staramy się w czasie wdechu nie używać innych 
źródeł: inflatora KRW czy skafandra suchego) zmniejszymy prawdopodobieństwo zamarznięcia. 

 zbyt duże ciśnienie w zestawie butlowym (np. 300at) również jest niekorzystne.  
 

 Automat łatwiej może zamarznąć: 

 na początku nurkowania - redukcja z 200at do ok. 10at co daje różnicę 190at, niż przy końcu - redukcja z 50at do 
10at. Praktycznie przy tak małej różnicy ciśnień ciężko jest zamrozić automat nawet w wodzie o temperaturze 4C, 

 przy 300at na początku nurkowania różnica wynosi 300-10=290at. Idealne warunki do zamrożenia automatu 
oddechowego 
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Nurkowanie pod lodem 

Nurkowanie pod lodem jest działaniem całej grupy (ekipy),  

w nurkowaniu powinny brać udział trzy dwuosobowe zespoły (pary nurkowe). 

 

     para nurkująca (prowadzący i partner) 

     para asekurująca (asekurant i pomocnik) 

     para powierzchniowa (ratownicza) 

 



Nurkowanie pod lodem 

 Para nurkująca 

 wykorzystuje jedną linę asekuracyjną. Lina zapewnia kontakt z powierzchnią przy 
pomocy umówionego systemu znaków, oraz umożliwia powrót do przerębla. 
Zastosowanie tylko jednej liny eliminuje zagrożenie poplątania się lin 
asekuracyjnych występujące przy zastosowaniu po jednej linie dla każdego nurka 
oraz absorbuje tylko jedną osobę z pary asekuracyjnej do kontroli naciągu liny. 
Nurkowanie z dwoma linami jest nie polecane ale w pełni akceptowalne.  

 

 W przypadku zastosowania jednej liny nurek partner powinien być przywiązany do 
końca liny, a j nurek prowadzący około 2-3m dalej. Bezpośrednio z powierzchnią 
połączony jest tylko prowadzący i on jest odpowiedzialny za komunikacje z 
asekuracją. Nurek prowadzący nurkowanie powinien być bardziej doświadczony, 
musi bezwzględnie umieć wykorzystywać linę do komunikacji oraz znać umówiona 
sekwencje znaków. 

 



Nurkowanie pod lodem 

 W trakcie nurkowania należy pozostawać w ciągłym kontakcie z powierzchnią 

przez sygnalizowanie "OK" co 1-2minuty.  

 Należy przestrzegać zasady „trzeciej części zapasu powietrza” 



Nurkowanie pod lodem 

 Reguła „trzeciej części zapasu powietrza”: 

 

 1/3 zapasu czynnika oddechowego na nurkowanie, 

 

 1/3 na powrót 

 

 1/3 rezerwa, ma pozostać po nurkowaniu, w razie sytuacji 

nieprzewidzianych w trakcie nurkowania możemy skorzystać z 

tego zapasu 

 



Nurkowanie pod lodem 

 Para asekurująca 

 jedna z osób (asekurant) jest odpowiedzialna za prowadzenie asekuracji przy pomocy liny, 

upewnia się że para nurkująca jest prawidłowo przywiązana, ma również za zadanie 

kontrolować napięcie liny (lina nie powinna być zbyt luźna, ani zbyt naciągnięta). Zbyt 

mocne napinanie liny będzie utrudniało pływanie parze nurkującej, będzie ściągana do 

przerębli. Prawidłowa praca liną polega na lekkim napinaniu i luzowaniu jej co kilka 

sekund. 

 

 Druga osoba z pary powinna pomóc ubrać się w sprzęt parze nurkującej, a po wejściu 

nurków do wody pomaga w prawidłowej obsłudze liny.  

 



Nurkowanie pod lodem 

 Lina asekuracyjna dla pary nurkującej  

  zalecana jest lina miękka pływająca w jaskrawy wzorek (łatwiej ocenić prędkość 

przesuwania się liny), średnica 10-12mm, długość umożliwiająca odpłynięcie pary nurkowej 

na zakładaną odległość - do 30m od przerębla (biorąc pod uwagę że należy ja przywiązać w 

pewny sposób do stałego elementu oraz wykonać kilka węzłów do przypięcia dwóch nurków 

jej długość powinna wynosić ok. 40m). Dobrze jeżeli lina posiada markery długości, można 

je umieścić co 5m. Robi się to w bardzo prosty sposób owijając linę taśmą izolacyjną 

(taśma nie powinna pogrubiać liny ani jej usztywniać). Większa średnica liny powoduje że: 

lina się mniej plącze, jeżeli już to nastąpi łatwiej ja rozplątać.  



Nurkowanie pod lodem 

 Para ratownicza  

 powinna być w pełni ubrana w sprzęt nurkowy wymagany pod lodem oraz w 

sprzęt asekuracyjny (zwiększający bezpieczeństwo), powinna być przywiązana 

do liny asekuracyjnej, innymi słowy mają być przygotowani do wejścia do 

wody w każdej chwili.  

 

 Para ratownicza powinna się składać z doświadczonych nurków, inaczej nie 

spełni swojej roli.  

 



Nurkowanie pod lodem 

 Linowy system asekuracyjny 

 

 Nawet najlepszy sprzęt asekuracyjny nie zapewni bezpieczeństwa nurkom, 

jeżeli nie będzie prawidłowo zmontowany i stosowany. Maksymalny poziom 

bezpieczeństwa zapewni dopiero prawidłowo zmontowany linowy system 

asekuracji. Ważne jest aby nie zaniedbać żadnego z elementów systemu, bo o 

jego bezpieczeństwie decyduje najsłabszy element.  



Nurkowanie pod lodem 

 Linowy system asekuracyjny składa się z:  

 

 stałego elementu do którego można zamocować linę na powierzchni 

lodu - dobrze jest leżeli jest to stały element na brzegu np: drzewo, 

samochód (o ile nie będzie używany przez cały okres nurkowania). 

W przypadku dużego oddalenia od brzegu można użyć dwóch śrub 

lodowych wkręconych w pewnej odległości od siebie (minimum 

20cm). Użycie jednej śruby może nie spełnić zasady pewnego 

połączenia. Śruby lodowe dobrze przewodzą ciepło, co powoduje, że 

w słoneczny dzień ciepło pochodzące od nagrzewającej się, 

wystającej z lodu części nagrzewa całą śrubę, a to z kolei powoduje 

topnienie lodu wokół śruby i luzowanie połączenia. 



Nurkowanie pod lodem 

 Linowy system asekuracyjny składa się z:  

 

 węzła mocującego początek liny do elementu – optymalnym jest 
zawiązanie na końcu jak i początku liny, ósemki podwójnej i 
przypięcie do niej karabinka. 

 liny o prawidłowej długości i grubości - lina powinna pozwolić 
odpłynąć na odległość do 30m, więc aby można było ja poprawnie 
zamocować do stałego elementu oraz do dwóch nurków powinna 
posiadać długość ok 40m. jej wytrzymałość powinna wynosić ok 300kg 
(umożliwić wyciągnięcie obu płetwonurków). 

 węzła łączącego koniec liny z uprzężą (szelkami) - dokładnie tak samo 
jak początek liny do elementu stałego 
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 Linowy system asekuracyjny składa się z:  

 uprzęży - stosowanie uprzęży jest bezwzględnie wymagane. Uprząż 

musi znajdować się bezpośrednio na skafandrze płetwonurka, dopiero 

potem zakładamy pozostały sprzęt. Rozwiązanie takie pozwala na 

założenie, zdjęcie zestawu butlowego jeszcze w przerębli bez utraty 

asekuracji. Ten sposób postępowania może być dużym ułatwieniem 

przy wychodzeniu z wody. 
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 Linowy system asekuracyjny składa się z:  

 

 asekuracji zapewniającej prawidłową obsługę liny - asekurant jest 

najważniejszym elementem całego systemu, od jego pracy oraz 

prawidłowej reakcji na zaistniałe problemy zależy bezpieczeństwo 

nurkującej pary . Zalecane jest aby była to osoba doświadczona i 

odpowiedzialna. Asekurant musi posiadać rękawiczki gumowe z 

ciepłymi wkładkami dla zapewnienia odpowiedniego komfortu 

cieplnego przez cały okres pracy.  



Nurkowanie pod lodem 

 Linowy system asekuracyjny składa się z:  

 

lina ratownicza dla pary ratowników - zalecana lina o dwukrotnie 

większej długości nie lina asekuracyjna  i takich samych parametrach 

(grubość, wzór, twardość) 
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 Linowy system asekuracyjny składa się z:  

 

 Karabinki - do połączenia liny asekuracyjnej z uprzężą, mogą być: 

 z zabezpieczeniem zakręcanym lub przekręcanym - zapewniają 

pewne połączenie i zabezpieczają przed przypadkowym wypięciem. 

Ich wadą jest to, że w niskich temperaturach może być problem z 

wypięciem (odkręceniem) 

 bez zabezpieczenia - nie posiadają wad w/w karabinków, można je 

stosować do nurkowań pod lodem, ale pod warunkiem, że zawsze 

zapniemy dwa karabinki i to tak aby odpinały się w przeciwne strony. 



Nurkowanie pod lodem 

 wyposażenie dodatkowe - niezbędne (!!) 

 

 śruby lodowe - używane do mocowania desek, końca liny czy w 

autoratownictwie. 

 sekator nurkowy - może się przydać asekuracji w przypadku 

wyciagnięcia zaplątanego nurka. Umożliwia szybkie oswobodzenie 

z więzów. Jest bardzo ważne w sytuacji awaryjnej. Zamiast 

sekatora można używać noża, jednak w takim przypadku 

przecięcie liny będzie dużo trudniejsze.  



Nurkowanie pod lodem 

 Komunikacja 

 

 Sposób sygnalizacji powinien być dokładnie omówiony przed 

nurkowaniem. Nie są one standardami, dla celów konkretnego 

nurkowania można ustalić własne. Pamiętajmy, że nie mogą być one 

zbyt skomplikowane. 

 Bezwzględnie w celu uniknięcia nieporozumień, wszystkie znaki 

należy przed nurkowaniem dokładnie omówić.(!!) 
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 Komunikacja 

 

 Bardzo ważne jest aby wszystkie pociągnięcia liny były długie, mocne 

i wyraziste. Dodatkowo każdy sygnał wymaga odpowiedzi, czyli 

zasygnalizowania z powrotem tego samego znaku. Brak odpowiedzi po 

powtórnie nadanym znaku oznacza sytuację awaryjną i wymaga 

podjęcia odpowiednich działań.  



Nurkowanie pod lodem 

 Przykładowa komunikacja 

 

 Sygnalizacja dwuznakowa 

 

Ilość szarpnięć lub ucisków Znaczenie znaku 

jedno 

- wszystko w porządku OK! Jest to zarówno pytanie jak i 

odpowiedź. W przypadku asekuracji przy pomocy liny większość 

przekazów zapoczątkowuje asekuracja. 

trzy lub więcej 
- znak niebezpieczeństwa - coś nie w porządku - wyciągaj lub w 

przypadku uciśnięć coś nie w porządku - podaj mi powietrze 
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 Przykładowa komunikacja 

 

 Sygnalizacja trójznakowa 

Ilość szarpnięć lub ucisków Znaczenie znaku 

jedno wszystko w porządku OK! 

dwa 
popuść linę lub w przypadku uciśnięć zwróć na mnie uwagę (np. chce 

pokazać Tobie znak nurkowy) 

trzy lub więcej 
znak niebezpieczeństwa - coś nie w porządku - wyciągaj  

lub w przypadku uciśnięć coś nie w porządku - podaj mi powietrze 



 

 Wprowadzenie – specjalizacje  

 Opis specjalizacji NURKOWANIE PODLODOWE  

 Omówienie środowiska – właściwości wody, struktura lodu 

 Organizacja nurkowania 

 Zabezpieczenie miejsca nurkowania 

 Sprzęt konfiguracja 

 Nurkowanie pod lodem 

 Akcja ratunkowa 

 Zagrożenia 

 

 

 



Akcja ratunkowa - pod lodem 

 Działanie pary ratowników 

 

 Para ratownicza w jak najkrótszym czasie powinna być gotowa do wejścia do wody. Należy dokładnie sprawdzić 
sprzęt powietrzny oraz zamocowanie liny. Jeżeli wszystko jest OK, para ta po wejściu do przerębla odpływa od 
przerębla na odległość dwukrotnie większą niż miała możliwość para nurkująca. Należy zwrócić uwagę, aby cały 
czas płynąć pod powierzchnią lodu i utrzymywać napięcie liny ratowniczej. 

 

 W prostoliniowym odpłynięciu bardzo pomocny jest kompas. 

 

 Gdy para ratownicza odpłynie na maksymalną odległość liny, powinna być o tym poinformowana umówionym 
znakiem, po udzieleniu odpowiedzi, że rozumie, że to koniec liny powinna rozpocząć zataczanie kręgu, pamiętając 
aby płynąć tuż pod powierzchnią lodu i cały czas lekko napinać linę. 

 

 Kiedy lina ratownicza natrafi na zagubioną parę zostanie to zauważone przez zmniejszenie średnicy zataczanego 
promienia. Dodatkowa odnaleziona para może ten fakt zasygnalizować nurkom ratownikom przy pomocy liny.  



Akcja ratunkowa - pod lodem 

 Działanie zgubionej pary 

 

 Para nurkująca, po zauważeniu zagubienia, powinna wypłynąć pionowo do tafli lodu i tam czekać spokojnie na 
nadejście pomocy, nie wolno samodzielnie szukać przerębla, ponieważ można nieświadomie od niego odpłynąć. 
Nie należy również próbować wyrąbywać przerębla, jeżeli lód będzie grubszy od 15cm nie mamy żadnych szans. 
Pamiętajmy że wszystkie nerwowe działania będą prowadziły do szybszego wyczerpania zapasu czynnika 
oddechowego, a w skrajnym przypadku mogą doprowadzić do zamarznięcia automatu oddechowego. W sytuacji 
kiedy mamy tylko jedną butlę zamarzniecie automatu oddechowego oznacza bardzo szybkie wyczerpanie się 
czynnika oddechowego. 

 

 Aby ograniczyć straty ciepła w czasie oczekiwania należy przyjąć pozycje skuloną, ograniczyć ruchy i oddychać 
spokojnie. 

 

 Za wszelką cenę należy zachować spokój (mimo że jest to sytuacja stresowa) i nie wpadać w panikę.  



Akcja ratunkowa - pod lodem 

 Działanie zgubionej pary cd. 

 

 Jeżeli nurkowania odbywały się jednocześnie z kilku przerębli, pozostałe pary nurków na okres 
akcji ratowniczej powinny natychmiast wyjść z wody. Ułatwi to akcje ratowniczą i uchroni 
przed przypadkowym splątaniem się lin 

 

 W szczególnym przypadku gdy: 

 pomoc długo nie nadchodzi 

 kończy się zapas powietrza (mniej niż 1/3) 

 posiadamy kołowrotek oraz śrubę lodową 

możemy próbować samoratownictwa 



Akcja ratunkowa - pod lodem 

 Autoratownictwo (samoratownictwo) 

 

 Polega na próbie samodzielnego odszukania przerębla dzięki użyciu kołowrotka i śruby lodowej. 
W tym celu wkręcamy śrubę lodową w lód (przynajmniej do końca gwintu), w taki sposób aby nie 
mogła samoistnie wypaść lub się wykręcić. Śruba lodowa powinna być jeszcze przed wejściem do 
wody przypięta do końca linki kołowrotka, a sam kołowrotek powinien być wpięty na krótkiej 
lince w D-ring (koniecznie stalowy) w KRW. Zabezpieczy to śrubę i kołowrotek przed 
przypadkowym zgubieniem w trakcie wkręcania śruby w lód.  

 Po wkręceniu śruby lodowej odpływamy na odległość równą długości liny asekuracyjnej (lub 
dwukrotną długość??) i zaczynamy zataczać krąg. Należy pamiętać, aby cały czas płynąć tuż pod 
taflą lodu oraz utrzymywać linkę w ciągłym lekkim napięciu. Kiedy lina kołowrotka natrafi na linę 
z ciężarkiem marker) zostanie to zauważone przez zmniejszenie średnicy zataczanego promienia. 
Przerębel został odnaleziony. 

 Aby akcja samoratownictwa się udała z przerębla musi być spuszczona linka o długości ok 3m z 
obciążeniem (np. zestaw oddechowy) tzw. marker.  



Akcja ratunkowa - pod lodem 

 Autoratownictwo (samoratownictwo) 

 

 Aby akcja samoratownictwa się udała z przerębla musi być spuszczona linka o 

długości ok 3m z obciążeniem (np. zestaw oddechowy) tzw. marker.  

 Metoda samoratownictwa może być stosowana tylko przez doświadczonych 

nurków i w tylko w przypadku, gdy nie możemy liczyć na pomoc z zewnątrz. 

Wymagane jest również posiadanie kompasu aby kontrolować kierunek, w 

którym popłyniemy. 

 Promień okręgu, po którym będziemy pływać nie powinien być zbyt duży, bo 

zwiększa to bardzo czas pływania. 



 

 Wprowadzenie – specjalizacje  

 Opis specjalizacji NURKOWANIE PODLODOWE  

 Omówienie środowiska – właściwości wody, struktura lodu 

 Organizacja nurkowania 

 Zabezpieczenie miejsca nurkowania 

 Sprzęt konfiguracja 

 Nurkowanie pod lodem 

 Akcja ratunkowa 

 Zagrożenia 

 

 

 



Zagrożenia 

 Hipotermia 

 

 Hipotermia jest skutkiem działania zimnego powietrza lub wody na organizm 
ludzki. W wyniku ogólnego obniżenia temperatury ciała następuje obniżenie 
efektywności działania, co zwiększa ryzyko wypadku. W ekstremalnym przypadku 
może nastąpić śmierć w następstwie zbyt niskiej temperatury mózgu i serca. 
Wychłodzenie spowodowane jest zbyt szybkim ochładzaniem organizmu w 
stosunku do jego zdolności wytwarzania ciepła. 

  

 W trakcie całej akcji nurkowej należy zwracać szczególną uwagę aby nie doszło do 
hipotermii u nurków oraz personelu powierzchniowego. Wbrew pozorom przy 
ujemnych temperaturach powietrza lub silnym wietrze bardziej narażeni na 
hipotermię są osoby znajdujące się na powierzchni lodu. Jeżeli jest to możliwe 
należy zapewnić ciepłe pomieszczenie. Dobrze jest jeżeli nurkowie będą się 
ubierali i rozbierali ze skafandra w takim pomieszczeniu.  

 



Zagrożenia 

 Hipotermia 

 

 Podstawowym, wczesnym objawem wychłodzenia są dreszcze. Organizm reaguje 

tak, gdy nie jest w stanie utrzymać normalnej temperatury ciała (36.6C) i stara się 

wygenerować więcej ciepła przez ruch. Pierwsze skutki wychłodzenia to stopniowe 

osłabienie całego ciała. Jeżeli dreszcze ustają, to sytuacja jest już bardzo 

poważna. Najpierw tracimy siły w tych częściach ciała, które są bezpośrednio 

wystawione na działanie wody i zimnego, mokrego powietrza, np. w rękach. 

Później osłabienie przechodzi w zdrętwienie, któremu mogą towarzyszyć skurcze. 

 Większość fizycznych symptomów zależy od indywidualnej odporności człowieka i 

może być niezależna od temperatury ciała ludzkiego.   

 



Zagrożenia 

 Hipotermia 

 

  Wyróżnia się cztery stopnie wychłodzenia. 

 

 Łagodne objawy (36-35 stopni Celsjusza) 

 

   Drżenie, zimne ręce i stopy 

   Osoba wciąż jest w stanie sobie pomóc 

   Ból z zimna 

 

 Umiarkowane objawy; (35-30 stopni Celsjusza) 

  Objawy takie same jak powyżej 

  Niepokój, utrata poczucia czasu i zachowania energii 

 



Zagrożenia 

 Hipotermia 

 

  Ostre objawy (30-28 stopni Celsjusza) 

 Zmniejszenie drżenia lub jego ustanie 

 Postępująca utrata świadomości, niepokój, nienormalne zachowanie 

 Poszkodowany przypomina pijanego; bardzo niezgrabne zachowanie, bełkot, może 

nie pozwolić sobie pomóc 

 Osoba nie jest w stanie sobie pomóc 

 Ofiara w średnim lub złym stanie 

 Wzrastająca sztywność mięśni 
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 Hipotermia 

 

   Krytyczne objawy (30-28 stopni Celsjusza) 

 Utrata świadomości, stan ogólny może przypominać śmierć 

 Nikłe lub niewyczuwalne oddychanie 

 Puls wolny i słaby lub niewyczuwalny 

 Zanika reakcja źrenic na światło, co jest spowodowane niedotlenieniem mózgu 

 Zimna skóra, może przyjąć sino-zielony kolor 

 Jeżeli temperatura ciała spadnie do 24C, najczęściej następuje śmierć. 



Zagrożenia 

 Hipotermia 

 

 Pomoc przy hipotermii  

 Podczas opieki nad wychłodzonym obowiązuje ogólna zasada: unikać wszelkich zbędnych 
ruchów poszkodowanego. Im wyższy stopień hipotermii, tym bardziej trzeba na to 
uważać. Przy obniżonej temperaturze ciała organizm pracuje „na zwolnionych 
obrotach”, aby utrzymać krążenie krwi w sercu, płucach i mózgu. Nawet nieznaczne 
ruchy, powodują przepływ ciepłej jeszcze krwi z tułowia w wyziębione kończyny. Zimna 
krew dociera do środka ciała. Ten tzw. ,,afterdrop'' może doprowadzić do ostatecznego 
załamania się krwiobiegu.  

 We wszystkich przypadkach należy przenieść poszkodowanego do suchych, przewiewnych 
i ciepłych warunków. Traktować delikatnie, zdjąć przemoczone ubranie - pociąć jeżeli 
konieczne. Łagodnie ogrzewać plecy, szyję, głowę - można użyć butelek z ciepłą wodą, 
ciepłych suchych ręczników. Przykryć poszkodowanego śpiworem lub kocami, odizolować 
od zimnego - włączając również szyję i głowę.  



Zagrożenia 

 Hipotermia 

 

 Pomoc przy hipotermii  

 Podczas opieki nad wychłodzonym obowiązuje ogólna zasada: unikać wszelkich zbędnych 
ruchów poszkodowanego. Im wyższy stopień hipotermii, tym bardziej trzeba na to 
uważać. Przy obniżonej temperaturze ciała organizm pracuje „na zwolnionych 
obrotach”, aby utrzymać krążenie krwi w sercu, płucach i mózgu. Nawet nieznaczne 
ruchy, powodują przepływ ciepłej jeszcze krwi z tułowia w wyziębione kończyny. Zimna 
krew dociera do środka ciała. Ten tzw. ,,afterdrop'' może doprowadzić do ostatecznego 
załamania się krwiobiegu.  

 We wszystkich przypadkach należy przenieść poszkodowanego do suchych, przewiewnych 
i ciepłych warunków. Traktować delikatnie, zdjąć przemoczone ubranie - pociąć jeżeli 
konieczne. Łagodnie ogrzewać plecy, szyję, głowę - można użyć butelek z ciepłą wodą, 
ciepłych suchych ręczników. Przykryć poszkodowanego śpiworem lub kocami, odizolować 
od zimnego - włączając również szyję i głowę.  
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 Hipotermia 

 

 Pomoc przy hipotermii  

 

 Główny cel to zapobieżenie postępowania strat ciepła i pozwolenie ciału na 

samodzielne ogrzanie 

 Daj ciepłe, słodkie napoje - nie podawaj alkoholu 

 Podaj źródło ciepła by ustabilizować temperaturę i/lub 

 Ćwicz by się rozgrzać 

 Trzymaj ofiarę w cieple przez kilka godzin  



Zagrożenia 

 Hipotermia 

 

 Pomoc przy ostrych objawach 

 

 Wezwij pomoc medyczną tak szybko jak tylko to możliwe używając telefonu nr 999 

 Bądź przy ofierze lecz nie drażnij jej - szorstkie postępowanie może spowodować zatrzymanie 
akcji serca 

 Nie podawaj żadnego jedzenia ani picia 

 Obserwuj, czy ofiara nie wymiotuje i bądź gotów jej pomóc aby się nie zadławiła. 

 Ignoruj prośby typu "Zostawcie mnie w spokoju, nic mi nie jest" - ofiara jest w poważnych 
kłopotach, kontynuuj obserwację ofiary. 

 Połóż ofiarę w ciepłym miejscu, nie pozwól się poruszać, nie wykonuj ćwiczeń 

 Przyłóż zewnętrzne, łagodne źródła ciepła do głowy, pleców, szyi i ud - nie pozwól 
temperaturze na opadanie lecz unikaj gwałtownego ogrzewania 



Zagrożenia 

 Hipotermia 

 

 Pierwsza pomoc w umiarkowanych i krytycznych przypadkach to przede 

wszystkim ogrzanie by ustabilizować temperaturę. Gwałtowne ogrzewanie, 

takie jak gorąca kąpiel lub prysznic może być fatalne w skutkach. W 

najlepszym przypadku może spowodować komplikacje. Pozwól ciału na 

powolne, samoistne ogrzanie się. 

 Temperatura ciała podczas ogrzewania zmienia się wolniej niż temperatura 

skóry. Chroń ofiarę przez dłuższy okres aż do pełnego odzyskania sił lub 

przyjazdu pomocy medycznej. Potrzeba wielu godzin by temperatura ciała 

wróciła do normy. 

 



Zagrożenia 

 Odmrożenia 

 

 Odmrożeniem nazywamy miejscowe uszkodzenie tkanek na skutek działania zimna. Zdarzają się nawet przy 
temperaturach powyżej 0 stopni, szczególnie przy wietrznej i wilgotnej pogodzie. 

 

 W odmrożeniu skóra początkowo bywa zaczerwieniona, później staje się sina, szaroniebieska 
"marmurkowa", a w końcu biało blada. We wstępnym okresie odmrożenia występuje uczucie marznięcia, 
swędzenie. 

 

 Z powodu płynnych i nieostrych granic zmian na skórze trudno jest rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z 
odmrożeniem, czy też z miejscowym wychłodzeniem. Dopiero w ciepłym pomieszczeniu można z grubsza 
odróżnić te dwa rodzaje uszkodzeń: lekkie odmrożenie i silne przechłodzenie powodują od razu silny ból, 
podczas gdy ciężkie odmrożenia pozostają również w cieple zupełnie niebolesne. 

 

 Głównym zagrożeniem w odmrożeniu jest nieodwracalne obumarcie odmrożonych części ciała a także 
zakażenie 



Zagrożenia 

 Odmrożenia 

 

 Pierwsza pomoc w przypadku odmrożenia, zwłaszcza gdy odmrożona część ciała jest 

jeszcze blada, polega na możliwie szybkim przywróceniu w niej krążenia krwi. W tym 

celu stosujemy ogrzanie uszkodzonej kończyny w kąpieli wodnej, o coraz wyższej 

temperaturze. Rozpoczynamy ogrzewanie wodą o temperaturze 25-30oC, aby po 

kilkunastu minutach zwiększyć ją aż do 38-40OC. Ogrzewanie należy stosować do czasu, 

gdy tkanki osiągną odpowiednią temperaturę. 

Po kąpieli można odmrożone miejsca lekko nacierać niewielką ilością 70% alkoholu 

etylowego, aż do zaróżowienia skóry.  

Następnie trzeba nałożyć suchy jałowy opatrunek z grubą warstwą waty i z ciepło 

owiniętymi kończynami odwieźć chorego do szpitala.  




