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zdecydowanie dominują ostrogi palisadowe. Korzystne i niekorzystne przykłady oddziaływania ostróg na brzeg morski.

Assessment of the effectiveness of shore protection in terms of shore groins working alone or together with seawalls and/or beach nourishment. Analysis made
for Polish coast where palisade groins dominate. Positive and negative impact
of groins on the coast.

CYLKOWSKA H.: Modele matematyczne wspomagające ocenę wpływu
prac pogłębiarskich na stan środowiska jako element procesu zarządzania akwenami morskimi. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 28: 2007, nr 3,
s. 181.

CYLKOWSKA H.: Mathematical models supporting assessment of the impact of dredging works on the environment as the element of marine basins
management. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007, No 3, p. 181.

Wykorzystanie modeli matematycznych do oceny wpływu prac pogłębiarskich
na środowisko morskie. Podstawowe wymagania zaleceń zawartych w dokumencie precyzującym sposób zarządzania akwenami morskimi – Ramowej Dyrektywie Wodnej. Analiza stanu związanego z obecnie stosowanymi modelami
matematycznymi. Podstawowe niedomagania, kierunki rozwoju

Application of mathematical models for the assessment of dredging works impact on the marine environment. Basic requirements related to the recommendations given by Water Framework Directive – the document defining the way of
managing the sea waters. The analysis of current mathematical models applied.
Basic disadvantages, development directions.
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JEDNORAŁ T.: Pamięć i szacunek dla przeszłości oraz spojrzenie w przyszłość. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 28: 2007, nr 4, s. 207.
Rys historyczny pierwszych lat działalności ruchu stowarzyszeniowego na Ziemi Gdańskiej, Działalność ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i techników
na Ziemi Gdańskiej po drugiej wojnie światowej, przed powołaniem Gdańskiego Oddziału NOT. Początki tworzenia się ruchu federacyjnego Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych w Gdańsku. Działalność Pomorskiej Rady Federacji
NOT w Gdańsku w latach 1947-2007 – przemiany i rozwój. Zaangażowanie
Pomorskiej Rady Federacji SNT-NOT w przygotowanie programu rewitalizacji
terenów Westerplatte w ujęciu kompleksowym. Podsumowanie’

JEDNORAŁ T.: Looking into the future with memory and respect to the
past. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007, No 4, p. 207.
Historical outline of first years of activity for association movement of Gdańsk
Territory. Activity of the movement of engineers and technicians in Gdańsk Territory after the II World War prior to foundation of NOT Gdańsk Branch. Early
days of the federation movement of Scientific and Technological Associations
in Gdańsk. Activity of NOT Federation Pomeranian Council in Gdańsk in years
1947-2007 – changes and development. Engagement of the Council in complex
revitalization of Westerplatte areas. Summary.

CHYBICKI W.: Dwuwymiarowe nieliniowe fale długie w strefie zmiennej
głębokości wody. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 28: 2007, nr 4, s. 215.
Dwuwymiarowy model propagacji nieliniowych, dyspersyjnych fal długich nad
dnem o zmiennym profilu w opisie materialnym. Metoda korektor – predyktor
Adamsa-Bashfortha-Moultona. Porównanie obliczeń numerycznych z doświadczeniami w kanale falowym. Przykłady obliczeń falowania dwuwymiarowego.

CHYBICKI W.: Two-dimensional non-linear long waves in the zone of the
water variable depth. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007, No 4,
p. 215.
2D model of propagation of non-linear dispersional long waves over the uneven
bottom profile in material description. Corrector – predictor Adamas-BashforthMoulton’s method. Numerical calculations versus test results from the wave
flume. Examples of numerical calculations for 2D cases.

MALESIŃSKI K., ZADROGA B.: Stateczność fundamentów bezpośrednich
posadowionych na zboczu z gruntu zbrojonego. Część II. Obliczenia analityczne. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 28: 2007, nr 4, s. 220.
Metodyka obliczeń analitycznych nośności i osiadania: założenia wyjściowe dla
obu stanów granicznych, parametry gruntu i zbrojenia. Przykłady obliczeń nośności i osiadania dla podłoża niespoistego bez zbrojenia i ze zbrojeniem. Porównanie wyników obliczeń analitycznych i numerycznych z wynikami własnych
badań modelowych.

MALESIŃSKI K., ZADROGA B.: Stability of shallow foundations resting on
a reinforced soil slope. Part II. Analytical calculations. Inżynieria Morska i
Geotechnika, Vol. 28: 2007, No 4, p. 220.
Methodology of analytical calculations of bearing capacity and settlements of
shallow foundations: assumptions of both limit states, parameters of the soil
and reinforcement. Calculation examples of bearing capacity and settlements of
non-cohesive subsoil with and without reinforcement. Analytical and numerical
calculations versus own model test results.

ŚWIDZIŃSKI W., MIERCZYŃSKI J.: Zachowanie się gruntów niespoistych
w warunkach trójosiowego rozciągania. Inżynieria Morska i Geotechnika.
R. 28: 2007, nr 4, s. 226.
Wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych na piasku Skarpa poddanym
trójosiowemu rozciąganiu, przy którym naprężenia poziome są zawsze większe
niż pionowe. Sposób prowadzenia eksperymentów trójosiowego rozciągania .
Wyznaczenie powierzchni granicznych dla piasku luźnego oraz zagęszczonego
poniżej linii hydrostatycznej naprężeń. Reakcja próbek o początkowym stanie
kontraktywnym dla piasku suchego oraz nawodnionego w warunkach bez drenażu. Charakterystyki linii niestabilności w warunkach trójosiowego ściskania.

ŚWIDZIŃSKI W., MIERCZYŃSKI J.: Response of non-cohesive soil in triaxial extension conditions. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007,
No 4, p. 226.
The results of experiments made on Skarpa sand in triaxial extension conditions
where the lateral stresses are always grater than the vertical ones. Methodology
of the triaxial extension tests. Determination of ultimate surfaces for loose and
dense sand below the hydrostatic axis of stresses. The response of contractive
soils in drained and undrained conditions. Instability lines for triaxial compression and extension conditions.

WIENCŁAW E., KODA E., KOŁANKA T.: Numeryczny model przepływu
wód podziemnych do potrzeb odwodnienia wykopu stacji „Rondo Daszyńskiego” drugiej linii metra w Warszawie. Inżynieria Morska i Geotechnika.
R. 28: 2007, nr 4, s. 232.
Charakterystyka stacji metra w Warszawie i warunków hydrogeologicznych wokół stacji. Opis numerycznego modelu przepływu wód podziemnych oraz odwodnienia wykopu stacji metra. Symulacje numeryczne wpływu odwodnienia
wykopu i zasięgu leja depresji zwierciadeł dwóch poziomów wodonośnych.

WIENCŁAW E., KODA E., KOŁANKA T.: Numerical model of groundwater
flow for the dewatering of the excavation for „Rondo Daszyńskiego” station
of second metro line in Warszawa. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 28:
2007, No 4, p. 232.
Description of the metro station in Warsaw and hydrogeological conditions
around the station. Description of numerical model applied for a groundwater
flow and dewatering of the excavation for the station. Numerical simulations
of excavation dewatering impact and the range of depression cone of phreatic
surfaces of two aquifers.

JEDNORAŁ T.: Dwukierunkowe przepływy wody i tworzenie się cofek
w ujściach rzek do morza. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 28: 2007, nr 4,
s. 239.
Informacja ogólna o przebiegu zjawiska oraz charakter i zakres prowadzonych
badań. Charakterystyka polskich rzek wpływających do Morza Bałtyckiego.
Mechanizm zapiaszczania ujść rzecznych w wyniku dwukierunkowych przepływów wody między morzem i przybrzeżnym jeziorem. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe przed morskimi spiętrzeniami sztormowymi terenów nizinnodepresyjnych Dolnego Miasta Gdańska i Żułąw Gdańskich. Statystyczna analiza
badanych zjawisk oraz omówienie zastosowanych modeli prognostycznych.
Zastosowanie teoretycznego rozkładu asymetrycznego do wyrównywania rozkładów empirycznych dwukierunkowych przepływów wody na ujściowych odcinkach polskich rzek wpływających do Morza Bałtyckiego. Charakterystyczne
przepływy wody w delcie Wisły i delcie Odry. Podsumowanie.

JEDNORAŁ T.: Two-dimensional water flows and backwater formation
in the river mouths. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 28: 2007, No 4,
p. 239.
General information of the phenomenon and the type and range of the investigations made. Characteristics of Polish rivers flowing into the Baltic Sea. Sedimentation mechanism of the river mouths due to 2D water flow between the sea and
the coastal lake. Flood protections against storm accumulations on the lowland
in Lower City of Gdańsk and Żuławy. Statistical analysis of the phenomena
investigated and the description of the prognostic models applied. Application
of the a-symmetrical distribution for compensation of empirical distributions for
2D water flows in the outlet sectors of Polish rivers flowing into the Baltic Sea.
Characteristic water flows in Vistula and Odra deltas. Summary.

RADZIKOWSKI A.: Analiza skuteczności zabezpieczeń antykorozyjnych
portowych stalowych konstrukcji budowli hydrotechnicznych na przykładzie budowli przedsiębiorstwa Spółki z o. o. NAFTOPORT. Inżynieria Morska. R. 28: 2007, nr 4, s. 249.
Historia zmian technologii wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych pali
stalowych w „Naftoporcie” Gdańsk. Warunki korozyjne na stanowiskach przeładunkowych. Ocena stanu technicznego pali obiektów hydrotechnicznych
w 2006 r.

RADZIKOWSKI A.: Analysis of anti-corrosive protections efficiency of harbour steel constructions of marine structures in NAFTOPORT Ltd company objects. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007, No 4, p. 249.
History of the changes in anti-corrosive technology protecting the steel piles in
Gdańsk „Naftoport”. Corrosion conditions on the trans-shipment stations. Assessment of the technical state of the piles in harbour constructions.
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GAJEWSKA M., OBARSKA-PEMPKOWIAK H.: Doświadczenia z eksploatacji Hybrydowych Systemów Hydrofitowych w rejonie Gdańska. Inżynieria
Morska i Geotechnika. R. 28: 2007, nr 5, s. 271.

GAJEWSKA M., OBARSKA-PEMPKOWIAK H.: Experience gained from
the operation of hybrid hydrophite wastewater treatment plants. Inżynieria
Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007, No 5, p. 271.

Badania pięciu lokalnych Hybrydowych Systemów Hydrofitowych (HSH) ścieków bytowych dla małej liczby mieszkańców . Wyniki badań usuwania substancji organicznej w HSH.

Investigations in five Hybrid Hydrophite Systems of wastewater treatment plants
for small number of residents. The results of the investigations on a disposal of
organic substances from HSH.

SZYMKIEWICZ A.: Przepływ preferencyjny w gruntach niejednorodnych:
modele podwójnej porowatości i podwójnej przewodności. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 28: 2007, nr 5, s. 275.
Przepływ wody w gruntach niejednorodnych zawierających systemy makroi mikroporów. Równanie Richardsa z parametrami uśrednionymi. Model podwójnej porowatości. Obliczanie natężenia wymiany wody między systemami
makro- i mikroporów. Modele podwójnej przewodności dla przepływu kapilarnego i grawitacyjnego w makroporach. Weryfikacja i zastosowanie praktyczne
modeli.

SZYMKIEWICZ A.: Preferential flow in heterogeneous soils: dual-porosity
and dual-permeability model. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007,
No 5, p. 275.

STERPEJKOWICZ-WERSOCKI W., BOLT A.: Stabilność strefy kontaktowej grunt-filtr syntetyczny. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 28: 2007,
nr 5, s. 281.

STERPEJKOWICZ-WERSOCKI W., BOLT A.: Stability of soil-synthetic
filter contact zone. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007, No 5, p.
281.

Wyniki badań modelowych oraz numerycznych filtracji w układzie grunt-geowłóknina w kierunku normalnym do powierzchni materiału geosyntetycznego.
Analiza zjawisk zachodzących w płaszczyźnie kontaktowej gruntu z filtrem syntetycznym. Identyfikacja zjawisk występujących w płaszczyźnie kontaktowej
gruntu z filtrem geosyntetycznym. Warunki trwałości konstrukcji materiał geosyntetyczny pod narzutem kamiennym.

Model and numerical test results of filtration through soil-geotextile system in
the direction perpendicular to the geotextile surface. Identification and analysis
of phenomena occurring within the soil-geotextile contact zone. Durability conditions for the construction made of geotextile covered by rock fill.

TROJNAR K.: Współpraca fundamentów hybrydowych z podłożem pod
obciążeniem bocznym. Część I. Modelowanie fizyczne. Inżynieria Morska i
Geotechnika. R. 28: 2007, nr 5, s. 291.

TROJNAR K.��: Soil-pile interaction for hybrid foundations under lateral
load. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007, No 5, p. 291.

Metodyka badań modelowych współpracy fundamentów hybrydowych obciążonych poziomo z podłożem gruntowym. Charakterystyka modeli fundamentów:
z płytą i bez, sztywne i wiotkie oraz wyniki jakościowe badań modelowych.
Porównanie wyników badań modelowych i terenowych.

Water flow in heterogeneous soils containing systems of micro and macro pores.
Richard’s equation with averaged parameters. Double porosity model. Calculations of water exchange rate between micro and macro pores’ systems. Double
conductivity models for capilar and gravitational flow in macro pores. Verification and practical application of the models.

Methodology of model tests of soil-pile interaction for foundations under lateral
load. Characteristics of various foundation models: with or without the slab,
rigid and flexible ones and qualitative results of model tests. Field test versus
model test results.

KWARCIŃSKI P.: Grodzice Arcelor Mittal. Inżynieria Morska i Geotechnika.
R. 28: 2007, nr 5, s. 300.

KWARCIŃSKI P.: Arcelor Mittal steel sheet piles. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007, No 5, p. 300.

MAZURKIEWICZ B.: W sprawie spoin i przerw dylatacyjnych w budowlach morskich. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 28: 2007, nr 5, s. 303.

MAZURKIEWICZ B.: On the joints and expansion joints in marine structures. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 28: 2007, No 5, p. 303.

Uwagi dotyczące rozstawu spoin i przerw dylatacyjnych w budowlach morskich
oraz propozycje zaleceń do praktycznego stosowania.

Some notes regarding spacing of joints and expansion joints in marine structures
with some practical recommendations.

MAGDA W., WAWRZYŃSKA A.: Nośność graniczna spoistego podłoża
gruntowego pod podstawą szczudła platformy podnoszonej. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 28: 2007, nr 5, s. 305.

MAGDA W., WAWRZYŃSKA A.: Bearing capacity of cohesive subsoil under the base of offshore jack-up platform leg. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 28: 2007, No 5, p. 305.

Krótka charakterystyka morskich platform podnoszonych. Nośność graniczna
podłoża gruntowego pod niezależnym fundamentem dyskowym. Analiza porównawcza głębokości krytycznej kawerny penetracyjnej oraz prognozy głębokości penetracji fundamentu w dnie morskim zbudowanym z gruntu o spójności
rosnącej z głębokością w dnie.

Brief description of offshore jack-up platforms. Bearing capacity of the subsoil
under independent disk foundation. Comparative analysis of the critical depth of
penetration cavern and prediction of the penetration depth of the foundation in
the seabed built of soil with increasing cohesion with depth.

RADZIKOWSKI A.: Aspekty techniczne zarządzania bezpieczeństwem
w morskim terminalu naftowym na przykładzie stanowisk przeładunkowych NAFTOPORT Sp. z o. o. Inżynieria Morska. R. 28: 2007, nr 5, s. 312.

RADZIKOWSKI A.: Technical aspects of the safety management in oil terminal based on NAFTOPORT Ltd marine transshipment station. Inżynieria
Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007, No 5, p. 312.

Specyfika ryzyka w morskim terminalu naftowym. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Bezpieczeństwo ruchu statków na podejściu do portu i na akwenach
portowych. Ochrona przeciwpożarowa. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona powietrza. Ochrona wody. Dynamika obiektów hydrotechnicznych.
Ochrona antykorozyjna konstrukcji i instalacji oraz problemy inspekcji technicznej rurociągów. Jakość zasilania energetycznego. Bezpieczeństwo ludzi na
estakadach i pomostach komunikacyjnych.

Specifics of risk in marine oil terminal. Antiterrorist safety. Safety of ship movement in the port entrance and basins. Fire protection. Static electricity protection.
Air protection. Water protection. Dynamics of marine structures. Anticorrosive
protection of structures and installations, problems of technical inspection of
pipes. Quality of electric energy supply. Safety of people on the flyovers and
gantries.
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SULIGOWSKI Z., BOLT A.: Specyfika posadowienia rurociągów z tworzyw
sztucznych i jego wpływ na ich trwałość. Inżynieria Morska i Geotechnika.
R. 28: 2007, nr 6, s. 331.

SULIGOWSKI Z., BOLT A.: Some remarks regarding foundation of plastic
pipelines and its durability. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007,
No 6, p. 331.

Szczególne właściwości wyrobów z tworzyw sztucznych, Cechy tworzyw
sztucznych w aspekcie współpracy z podłożem gruntowym. Wpływ warunków
posadowienia na trwałość obiektów liniowych. Kanalizacja studzienki rewizyjnej i komory z tworzyw sztucznych. Podsumowanie.

Specific properties of products made of plastic. Features of plastics with respect
to its interaction with a subsoil. Influence of foundation conditions on a durability of linear constructions. Sewage system of inspection chambers. Summary.

DUSZYŃSKI R.: Ekologiczne techniki ochrony brzegów i rewitalizacji rzek.
Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 28: 2007, nr 6, s. 341.

DUSZYŃSKI R.: Environmentally sensitive channel and bank protection
and revitalisation of rivers. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007,
No 6, p. 341.

Ekologiczne techniki regulacji rzek. Wykorzystanie materiałów naturalnych
w rewitalizacji rzek. Ochrona podstawy brzegu i skarp brzegowych.

Environmentally sensitive river regulation techniques. Environmentally friendly
materials used for revitalization of rivers. Channel and bank protection.

KACZMAREK J., BIEGOWSKI J., KACZMAREK L. M.: Analiza zapiaszczania torów wodnych portów w Ustce, Władysławowie i Tolkmicku. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 28: 2007, nr 6, s. 352.

KACZMAREK J., BIEGOWSKI J., KACZMAREK L. M.: Analysis of sedimentation process of navigation channels in Ustka, Wadysławowo and Tolkmicko ports. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007, No 6, p. 352.

Analiza trójwymiarowego modelu teoretycznego transportu osadów granulometrycznie niejednorodnych w portach: Ustka, Władysławowo i Tolkmicko. Porównanie wyników obliczeń modelem trójwymiarowym z pomiarem wielkości
robót czerpalnych.

Analysis of sedimentation process in terms of 3D theoretical model for transport
of graded sediments applied for Ustka, Władysławowo and Tolkmicko ports.
Comparison of calculation results with volume of dredged material.

KACZMAREK L. M., SAWCZYŃSKI SZ.: Zastosowanie modelu transportu
osadów niejednorodnych granulometrycznie do analizy zapiaszczania toru
podejściowego do portu w Łebie. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 28:
2007, nr 6, s. 364.

KACZMAREK L. M., SAWCZYŃSKI SZ.: Application of graded sediments
transport model for sedimentation process of navigation channel in Łeba
port. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 28: 2007, No 6, p. 364.

Model matematyczny transportu osadów granulometrycznie niejednorodnych.
Analiza zapiaszczania toru wodnego w porcie Łeba. Obliczenia numeryczne
transportu osadów w porcie Łeba określające wielkość i tempo zapiaszczania
oraz rozkład granulometryczny osadów.

Mathematical model for transport of graded sediments. Analysis of sedimentation in navigation channel of Łeba port. The results of numerical calculations
of sedimentation rate and volume as well as grain size distribution of trapped
sediments.

TROJNAR K.: Współpraca fundamentów hybrydowych z podłożem pod obciążeniem bocznym. Część II. Modelowanie numeryczne. Inżynieria Morska
i Geotechnika. R. 28: 2007, nr 6, s. 374.

TROJNAR K.: Interaction of horizontally loaded hybrid foundations with
a subsoil. Part II. Numerical modelling. Inżynieria Morska i Geotechnika,
Vol. 28: 2007, No 6, p. 374.

Analiza numeryczna MES współpracy fundamentów hybrydowych z podłożem
gruntowym w układzie przestrzennym. Przykłady obliczeń i uzyskane wyniki
modelowania numerycznego pojedynczego pala.

3D FEM numerical analysis of subsoil-hybrid foundations interaction. Examples of numerical calculations for a single pile.

GWIZDAŁA K., BRZOZOWSKI T.: Problemy posadowienia podpór mostu
drogowego na palach prefabrykowanych. Inżynieria Morska i Geotechnika.
R. 28: 2007, nr 6, s. 379.

GWIZDAŁA K., BRZOZOWSKI T.: Foundation problems of road bridge
abutments on piles. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 28: 2007, No 6,
p. 379.

Podpory mostu zaprojektowano i posadowiono na prefabrykowanych palach
wbijanych. Pomimo bardzo zbliżonych warunków gruntowych po obu stronach
rzeki, pale pod jednym z przyczółków wykazały zwiększone osiadania. Wykonana analiza dostępnych badań pali i podłoża nie pozwoliła jednoznacznie określić przyczyny zaistniałej sytuacji.

Bridge abutments have been founded on pre-cast driven piles. In spite of similar
soil conditions the piles under one of the abutments settled more than under the
another. The analysis of the load tests results did not bring expected, definite
explanations regarding the reasons of the differences in settlements.
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