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MOLCHANOV A., WRÓBLEWSKI A.: Analizy zależności opisujących proces rozpusz-
czania tlenu z powietrza atmosferycznego przy uwzględnieniu aktywnych stref aerato-
rów. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 1, s. 3.

Dwa warianty matematycznej zależności procesu rozpuszczania tlenu z powietrza z wyko-
rzystaniem aeratorów o różnych konstrukcjach. Wpływ wymiany masy w aktywnym obsza-
rze aeratorów na kinetykę procesu rozpuszczania tlenu w objętości roztworu. Zalecenia do 
zastosowania praktycznego.

SULIGOWSKI Z., BOLT A.: Praktyczne problemy doboru kanalizacyjnej studzienki 
rewizyjnej. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 1, s. 6.

Studzienka rewizyjna. Bezpieczny rozstaw studzienek. Dociążenie obiektu kubaturowego. 
Odciążenie studzienki. Specyficzne wymagania wybranych konstrukcji. Podsumowanie.

DUBRAWSKI R., ZAWADZKA E., GAWLIK W., BISTRAM K.: Stan morskiej strefy 
brzegowej na podstawie wybranych wyników monitoringu brzegów morskich z lat 
2004 – 2006. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 1, s. 15.

Parametryzacja strefy brzegowej polskich brzegów morskich na podstawie pomiarów mo-
nitoringowych – niwelacyjno-batymetrycznych z lat 2004-2006. Wielkość powierzchni 
umownego przekroju strefy aktywnej brzegu (A) do wyznaczania systemu erozyjno-aku-
mulacyjnego strefy brzegowej. Parametryzacja oraz określenie systemu erozyjno-akumu-
lacyjnego strefy brzegowej do prognozowania tempa i zasięgu erozji oraz deficytu osadów 
brzegowych w aspekcie potrzeb wielkoskalowej ochrony brzegów metodą sztucznego za-
silania.

GIRJATOWICZ J. P.: Miesięczne i sezonowe charakterystyki poziomów wody wybra-
nych polskich jezior przybrzeżnych. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 1, 
s. 27.

Średnie i miesięczne, sezonowe i roczne poziomy wody dla jezior Jamno, Gardno i Łebsko. 
Analiza rocznego przebiegu poziomów wody, ich wzajemnych relacji i powiązań z pozio-
mami morza.

SOBOLEWSKI J., ALEXIEW D.: Próby obciążeniowe przyczółka mostowego z grun-
tu zbrojonego w skali technicznej. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 1, 
s. 33.

Charakterystyka zastosowań geosyntetyków do zbrojenia przyczółków mostowych. Opis 
sześciu przykładów zastosowań  tak zbrojonych przyczółków w różnych krajach europej-
skich. Zakres i metodyka badań stateczności przyczółka z gruntu  zbrojonego w skali tech-
nicznej. Analiza przebiegu i wyników dwóch testów badawczych.

SAHAJDA K., GWIZDAŁA K.: Nietypowe próbne obciążenia pali prefabrykowanych. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 1, s. 40.

Przedstawienie wyników próbnego obciążenia statycznego układu dwóch pali. Badania 
prowadzono na palach prefabrykowanych wbijanych. Omówienie wyników badań m. in. 
w odniesieniu do wytycznych normy PN-83/B-02482 w zakresie wpływu obciążenia grupy 
pali na ich nośność w stosunku do nośności pala pojedynczego.

GUCMA S.: Optymalne rozwiązanie terminalu promowego w Gdyni. Inżynieria Morska 
i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 1, s. 45.

Metoda optymalizacji parametrów podejściowych dróg wodnych oraz budowli hydro-
technicznych nowo budowanego Terminalu Promowego w Gdyni, w której wykorzystano 
badanie modelowe ruchu  statków na  rozpatrywanym  akwenie. Rozwiązania uzyskane 
przy wykorzystaniu tej metody zapewniają: - bezpieczeństwo manewrów wejścia, wyjścia i 
cumowania stanowisk Nr 1 i 2 nowo budowanego Terminalu Promowego w Gdyni promów 
o maksymalnych parametrach Lc = 240 m, B = 35 m, T = 8,5 m  przy prędkościach wiatru 
do 18 m/s (8°B); - bezpieczeństwo manewrów wejścia, wyjścia i cumowania do nabrzeża 
Indyjskiego masowca o maksymalnych parametrach Lc = 245 m, B = 34,5 m, T = 12,7 m 
przy prędkościach wiatru do 10 m/s (5°B).

OLECHWIR T.: Wpływ kierunku i prędkości wiatru geostroficznego na wahania po-
ziomów wody na Zalewie Szczecińskim. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, 
nr 1, s. 52.

Wpływ kierunku i prędkości wiatru geostroficznego na poziomy wody na Zalewie  Szcze-
cińskim. Związki statystyczne regresji prostej i wielorakiej. Najsilniejsze oddziaływanie 
wiatru geostroficznego w przypadku połączonych kierunków (sektorów) dla połączonych 
miesięcy (sezonów).

MOLCHANOV A., WRÓBLEWSKI A.: Relations describing dissolution of free air oxy-
gen including active zones of aerators. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 29: 2008, 
No 1, p. 3.

Two alternatives of mathematical relation for free air oxygen dissolution using various types 
of aerators. Influence of mass exchange in active aerator zone on the kinetics of oxygen 
dissolution in solution volume. Practical recommendations.

SULIGOWSKI Z., BOLT A.: Practical problems in a selection of sewage inspection 
chamber. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 29: 2008, No 1, p. 6.

Inspection chamber. Safe spacing of chambers. Loading and unloading of the chamber. Spe-
cific requirements of chosen constructions. Summary.

DUBRAWSKI R., ZAWADZKA E., GAWLIK W., BISTRAM K.: Condition of coastal 
zone based on some results of the monitoring in the period of 2004 – 2006. Inżynieria 
Morska i Geotechnika, Vol. 29: 2008, No 1, p. 15.

Determination of parameters of Polish coastline based on the leveling and bathymetrical 
monitoring in the period of 2004-2006. Area of selected cross-section of active coast sector 
for determination of erosion-accumulation system of coastal zone. Determination of para-
meters and erosion-accumulation system of coastal zone for prediction of the rate and range 
of erosion process as well as the deficit of sediments with respect to the needs of  large scale 
shore protection in terms of artificial beach nourishment.

GIRJATOWICZ J. P.: Monthly and seasonal characteristics of water levels in chosen 
coastal lakes. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 29: 2008, No 1, p. 27.

Mean monthly, seasonal and annual water levels in Jamno, Gardno and Łebslo lakes. Analy-
sis of annual fluctuations of water levels, its mutual relations with seawater level.

SOBOLEWSKI J., ALEXIEW D.: Natural scale load test of bridge abutment made of 
reinforced soil. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 29: 2008, No 1, p. 33.

Application of geosynthetics for construction of bridge abutments. Description of six exam-
ples of reinforced soil abutments in different European countries. Scope and methodology 
of stability investigations of full scale reinforced soil abutment. Analysis of the results of 
two load tests.

SAHAJDA K., GWIZDAŁA K.: Untypical load tests of pre-cast piles. Inżynieria Morska 
i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 1, p. 40.

The results of static load test of a set of two piles is presented. The tests were made on 
pre-cast driven piles. Discussion of the test results referred to standard recommendations 
regarding the influence of load of the pile group on its bearing capacity compared to the 
bearing capacity of a single pile.

GUCMA S.: Optimal solutions for Gdynia ferry terminal. Inżynieria Morska i Geotech-
nika. Vol. 29: 2008, No 1, p. 45.

Optimisation method to obtain effective parameters of approach fairway and marine struc-
tures for newly constructed Ferry Terminal in Gdynia, in which model tests of vessel traffic 
were used. The results obtained assure safe maneuvering near port entrance, exit and moo-
ring stand No. 1 and 2 in newly constructed Gdynia Ferry Terminal for ferries with maximal 
parameters Lc = 240 m, B = 35 m, T = 8.5 m at the wind speed up to 18 m/s (8°B), as well as 
for bulk cargo ship of the max parameters: Lc = 245 m, B = 34.5 m, T = 12.7 m at the wind 
speed up to 10 m/s (5°B) mooring at the Indian quay.

OLECHWIR T.: Impact of directions and speed of geostrophic wind on Zalew Szczeciń-
ski water level fluctuations. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 1, p. 52.

Influence of directions and speed of geostrophic wind on Zalew Szczeciński water level 
fluctuations. Statistical relations of simple and multiple regression. The strongest impact of 
geostrophic wind for combined directions (sectors) and seasons (cupules of months).
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FEREK B.: Awaryjności przewodów wodociągowych w aspekcie wtórnego 
zanieczyszczenia wody. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 2, 
s. 63.
Charakterystyka sieci wodociągowej Olsztyna. Uszkodzenia sieci wodocią-
gowej miasta Olsztyna. Analiza uszkodzalności przewodów wodociągowych 
i wielkość wskaźnika częstotliwości uszkodzeń sieci.

PRUSZAK Z., SCHÖNHOFER J., SKAJA M., SZMYTKIEWICZ P.: Sezonowy 
wpływ falowania na zmienność linii brzegowej w przypadku wielorewowej 
strefy brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 2, s. 72.
Badania terenowe okresowych właściwości energetycznych ruchu falowego 
w sąsiedztwie wielorewowej strefy brzegowej. Analiza zmienności linii brze-
gowej w funkcji ilości energii fali występującej na wejściu do strefy przybo-
ju. Określenie granicznej wartości energii fali głębokowodnej, powodującej 
erozję/ akumulację brzegu.

BRIANÇON L., VILLARD P.: Wymiarowanie wzmocnień geosyntetycznych 
platform drogowych i kolejowych. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 
2008, nr 2, s. 78.
Nowa metoda wymiarowania geosyntetyków nad powstałymi wgłębieniami 
platform drogowych i kolejowych uwzględniająca rozciąganie w  strefach za-
kotwienia. Weryfikacja zaproponowanej metody badaniami w skali naturalnej. 
Nomogramy do wymiarowania wzmocnienia nasypu geosyntetykiem.

JAREMSKI J.: Nowe podejście do składowisk odpadów komunalnych. Inży-
nieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 2, s. 86.
Charakterystyka dwóch polskich składowisk, w których zdeponowano odpady 
komunalne łącznie z odpadami przemysłowymi zawierającymi związki rtęci. 
Badania i analiza emisji związków rtęci ze składowisk na Florydzie. Propozycje 
zakresu i metodyki podobnych badań na składowiskach odpadów w Polsce.

KWAŚNIEWSKI J.: Zdolność kotwiąca płyt kwadratowych i prostokątnych. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 2, s. 91.
Analiza zdolności kotwiącej płyt kwadratowych i prostokątnych stosowanych 
między innymi w nabrzeżach oczepowych. Zależności i wzory empiryczne do 
obliczeń zdolności kotwiącej obu rodzajów płyt. Sposób określenia zwiększo-
nych wymiarów płyt w przypadkach zbyt małej ich nośności kotwiącej.

DRĄŻKIEWICZ J.: Budowa stanowiska obsługowego do odbioru odpadów 
z wysp i brzegów jeziora Jeziorak w celu ochrony naturalnego środowiska. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 2, s. 93.
Realizacja przedstawionego przedsięwzięcia jako przykład działań zmierzają-
cych do ochrony środowiska, zachowania w stanie naturalnym brzegów jeziora 
oraz jego wód w naturalnej czystości. Negatywny wpływ turystyki z powodu 
braku  zaplecza turystycznego, czego skutkiem było znaczne zniszczenie roślin-
ności brzegowej i przybrzeżnej  z widoczną erozją brzegów. Rozwój  zaplecza 
turystycznego w miejscach szczególnych jeziora jako próba zwiększenia atrak-
cyjności regionu oraz zwiększenia obrotów finansowych miejscowej infrastruk-
tury.

GUCMA S.: Wybór optymalnej lokalizacji terminalu LNG na wybrzeżu 
polskim. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 2, s. 98.
Metoda szacowania ryzyka nawigacyjnego oraz ekonomicznego na trasach że-
glugowych prowadzących do dwóch wariantów lokalizacji terminali LNG na 
wybrzeżu polskim. Ryzyko nawigacyjne i ekonomiczne całego przejścia zbior-
nikowców LNG. Warianty lokalizacji. Wybór wariantu optymalnego.

FEREK B.: Failure frequency of water pipelines and its influence on the 
re-pollution of water. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 29: 2008, No 2, 
p. 63.
Description of water supply system for Olsztyn. Damages of water supply sys-
tem in Olsztyn. Analysis of failure frequencies of water pipelines and determina-
tion of the frequency factor for the system.

PRUSZAK Z., SCHÖNHOFER J., SKAJA M., SZMYTKIEWICZ P.: Seasonal 
impact of waves on changes of the coastline in the case of multi-bar coastal 
zone. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 29: 2008, No 2, p. 72.
Field tests on seasonal energy of waves motion in multi-bar coastal zone. The 
analysis of changes in coastline as a function of the waves energy at surf zone 
entrance. Determination of ultimate energy of deep water waves causing ero-
sion/accumulation of the shore.

BRIANÇON L., VILLARD P.: Dimensioning of geosynthetic reinforcement 
of road and railway platforms. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 29: 
2008, No 2, p. 78.
New method for dimensioning of geosynthetics over cavities in road and railway 
platforms including extension of the material in anchoring zones. Verification 
of the method proposed by in�situ tests. Dimensioning charts for geosynthetics 
reinforced embankments.

JAREMSKI J.: New approach to municipal waste landfills. Inżynieria Morska 
i Geotechnika, Vol. 29: 2008, No 2, p. 86.
Description of two Polish landfills, in which municipal wastes have been stored 
together with some industrial wastes containing mercury compounds. Investi-
gations and analysis of mercury compounds emission from some landfills in 
Florida, USA. Proposal of a scope and methodology of similar investigations 
for Polish landfills.

KWAŚNIEWSKI J.: Anchoring ability of square and rectangular anchoring 
plates. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 29: 2008, No 2, p. 91.
Analysis of anchoring ability of square and rectangular anchoring plates used in 
construction of quays. Empirical relations for calculations of anchoring ability 
of both types of plates. Determination of new dimensions of plates in the case of 
its too small anchoring bearing capacity.

DRĄŻKIEWICZ J.: Construction of the facility for absorption of wastes 
from the islands and coasts of Jeziorak lake for the protection of its environ-
ment. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 2, p. 93.
Example of environmental protection activity, preservation of lake natural coasts 
and the water. Negative impact of the tourism due to the lack of appropriate fa-
cilities causing damages in natural coast and near coast vegetation and erosion. 
Development of tourism infrastructure for an increase of the attraction of the 
region and financial income.

GUCMA S.: Optimal localization for LNG terminal at Polish coast. Inżynie-
ria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 2, p. 98.
Method for evaluation of navigational and economic risk along waterways for 
two possible locations of LNG terminal along Polish coast. Navigational and 
economic risk for safe passing of LNG tankers. Localization options. Selection 
of optimal localization.
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NALASKOWSKI J.: Zastosowanie technologii czasowego upłynniania gruntu i studzie-
nek dualnych w kanalizacji. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 3, s. 119.

Krytyczne spojrzenie na dotychczasową metodykę projektowania i wykonawstwa infra�
struktury podziemnej. Potrzeba wykorzystania sprawdzonych w technice światowej naj�
lepszych technologii.

GUDELIS-TARASZKIEWICZ K., SULIGOWSKI Z.: Dlaczego szukamy alternatyw-
nych rozwiązań zagospodarowania wód opadowych? Inżynieria Morska i Geotechnika. 
R. 29: 2008, nr 3, s. 121.

Przyczyny poszukiwania alternatywnych rozwiązań (cel ekologiczny, techniczny, ekono�
miczny). Warunki rozwiązań alternatywnych; organizacja spływu, przetrzymanie spływa�
jącej wody, urządzenia o roli ograniczonej do infiltracji, urządzenie o znacznej zdolności 
retencyjnej, komory. Podsumowanie.

SZMYTKIEWICZ P., RÓŻYŃSKI G.: Empiryczna analiza klimatu falowego w płyt-
kowodnej strefie brzegu dysypatywnego. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, 
nr 3, s 128.

Analiza falowania w pobliżu linii brzegowej w rejonie Morskiego Laboratorium Brzego�
wego IBW PAN w Lubiatowie w trakcie ekspedycji pomiarowej w 2006 roku. Wynikami 
analizy są: – określenie płytkowodnej dysypacji energii falowej, – analiza formowania się 
drugiej składowej harmonicznej, – identyfikacja odbrzegowego zaniku składowych wolno-
zmiennych utożsamianych z falami podgrawitacyjnymi.

KACZMAREK L.,  OSTROWSKI R., SZMYTKIEWICZ M.: Planowany przekop przez 
Mierzeję Wiślaną – głos w dyskusji. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 3, 
s. 134.

Ocena wpływu planowanego przekopu Mierzei Wiślanej w miejscowości Skowronki na 
brzeg morski po obu stronach  przekopu. Ocena procesów sedymentacyjnych w obrębie 
drogi wodnej na odcinku od planowanego przekopu do portu w Elblągu i na torze podej�
ściowym do przekopu od strony Zatoki Gdańskiej. Wyniki badań umożliwiają określenie 
wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne i przeprowadzenie analizy 
ekonomicznej.

MEYER Z., BEDNAREK R.: Analiza modeli osiadania gruntu organicznego. Inżynieria 
Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 3, s. 136.

Ogólna charakterystyka pięciu modeli empirycznych opisujących przebieg uziarnienia 
gruntów organicznych. Porównanie osiadania pomierzonego i obliczonego. Propozycja em�
pirycznego modelu konsolidacji torfów.

TRAN C., SŁOWIŃSKI D., SROKOSZ P. E.: Modernizacja aparatu trójosiowego ści-
skania. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 3, s. 139.

Opis modernizacji norweskiego aparatu trójosiowego ściskania – zastosowanie cyfrowego  
sterowania aparatem, zastąpienie  mierników zegarowych czujnikami cyfrowymi i wpro�
wadzenie procedury automatycznego gromadzenia danych. Zwiększenie czułości aparatu, 
zakresu mierzonych parametrów i zmniejszenie poziomu błędów pomiarowych. Wdrożenie 
zaawansowanych, cyfrowych metod pomiarowych i technik zwiększających jakość uzyski�
wanych danych.

GWIZDAŁA K., BLOCKUS M.: Kryteria doboru wzorów dynamicznych do analizy 
nośności pali w budownictwie hydrotechnicznym. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 
29: 2008, nr 3, s. 146.

Zakres zastosowania wzorów dynamicznych do określania nośności żelbetowych wbija�
nych pali prefabrykowanych. Analizy wyników obciążeń statycznych pali dla dwóch obiek�
tów hydrotechnicznych. Porównanie wyników obliczeń nośności pali za pomocą wzorów 
dynamicznych i próbnych obciążeń statycznych. Zalecenia praktyczne doboru wzorów 
dynamicznych.

SZYPIŁOW A.: Nowe urządzenia  do przeprowadzenia zabezpieczenia antykorozyjne-
go stalowych konstrukcji hydrotechnicznych. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 
2008, nr 3, s. 155.

Opis konstrukcji komory hermetycznej PR-130. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 
stalowych.

BRAAKSMA J., BABUŠKA R., KLAASSENS B, DE KAIZER C.: Model komputerowy 
gęstości mieszaniny wodno-gruntowej zrzucanej przelewem z ładowni pogłębiarki ssą-
co-refulacyjnej. Inżynieria Morska i Geotechnika. R, 29: 2008, nr 3, s. 157.

Trzy teoretyczne modele prognozowania strat piasku zawartego w odprowadzanej wodzie 
z uzysku piasku (zasysanej z dna morskiego mieszaniny gruntowo-wodnej). Weryfikacja 
opracowanych modeli na podstawie danych pomiarowych uzyskanych ze statku – pogłę�
biarki i specjalnego urządzenia badawczego. Selekcja modeli obliczeniowych i wybór mo�
delu warstwowego, najmniej odbiegającego od danych pomiarowych.

NALASKOWSKI J.: Application of temporary soil liquefaction and dual chambers in 
sewage systems. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 3, p. 119.. 29: 2008, No 3, p. 119.

Critical review of current design and construction methodology of underground infrastruc�
ture. A need to use the best technologies existing in world practice. 

GUDELIS-TARASZKIEWICZ K., SULIGOWSKI Z.: Why we are looking for alterna-
tive solutions of rainwater management? Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008,Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, 29: 2008, 
No 3, p. 121.

The reasons of search for alternative solutions (ecological, technological, economical). 
Conditions for alternative solutions: outflow management, retention, infiltration devices, 
retention devices, chambers. Summary. 

SZMYTKIEWICZ P., RÓŻYŃSKI G.: Empirical analysis of wave climate in shallow 
water zone at dissipative coast. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 3,Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 3,. 29: 2008, No 3, 
p. 128.

Wave analysis in the vicinity of coastline in the region of Lubiatowo Coastal Research 
Station during the field expedition in 2006. The results: determination of shallow water 
wave energy dissipation, studies on formation of second harmonic component of wave,  
identification of offshore decay of low frequency wave components, equivalent to infra�
gravity waves.

KACZMAREK L., OSTROWSKI R., SZMYTKIEWICZ M.: Planned cut across the Vis-
tula Spit – comments. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 3, p. 134.. 29: 2008, No 3, p. 134.

Assessment of the influence of planned cut across the Vistula Spit near the village of Skow�
ronki on both sides of the cut. Assessment of sediment processes along the excavated Elbląg 
port waterway and the entrance fairway to the cut from Gdańsk Bay. The investigation re�
sults determining the impact of planed investment on environment together with economic 
analysis. 

MEYER Z., BEDNAREK R.: Analysis of organic soil models for settlement assessment. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 3, p. 136.. 29: 2008, No 3, p. 136.

General characteristics of five empirical models describing the settlements of organic soils. 
Comparison of calculated and measured settlements. Proposal of empirical model for con�
solidation of peat. 

TRAN C., SŁOWIŃSKI D., SROKOSZ. P. E.:P. E.: Modernization of triaxial apparatus. I��I��
żynieria Morska i Geotechnika,. Vol. 29: 2008, No 3, p. 139.. 29: 2008, No 3, p. 139.

Description of modernization of triaxial apparatus of Norwegian type – implementation of 
digital control system, replacement of dial gauges by digital transducers and data acquisi�
tion. Increase of sensitivity of gauges, number of magnitudes measured with reduction of 
measurement errors. Implementation of advanced digital measurement techniques increa�
sing quality of data. 

GWIZDAŁA K., BLOCKUS M.: Selection criteria of dynamic relationships for the 
analysis of the bearing capacity of piles. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008,Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008,. 29: 2008, 
No 3, p. 146.

Application range of dynamic relations for determination of bearing capacity of pre-cast re�
inforced concrete driven piles. The analysis of the results of static load tests for two objects. 
Comparison of the results obtained from dynamic relations and static load tests. Practical 
recommendations for selection of dynamic relations.

SZYPIŁOW A.: New devices for anti-corrosive protection of steel constructions. Inży�
nieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 3, p. 155.. 29: 2008, No 3, p. 155.

Description of PR-130 hermetic chamber. Anti-corrosive protection of steel constructions. 

BRAAKSMA J., BABUŠKA R., KLAASSENS B., DE KAIZER C.: Numerical model 
of soil-water mixture density dumped trough the overflow of trailing suction hopper 
dredger. Inżynieria Morska i Goetechnika,. Vol. 29: 2008, No 3, p. 157.. 29: 2008, No 3, p. 157.

Three theoretical models predicting the loss of sand contained in soil-water mixture sucked 
from the seabed. Verification of the models based on in�situ�data obtained from the dredger 
and special measuring device. Selection of calculation models and choice of the model best 
reproducing the measurement data. 
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WESOŁOWSKI M.: Słońce, grunt, powietrze – dlaczego nie wykorzystać 
ich energii do ogrzewania obiektów? Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 
2008, nr 4, s. 183.
Kierunki rozwoju nowoczesnych systemów grzewczych w budownictwie ener-
gooszczędnym. Budownictwo tradycyjne a domy niskoenergetyczne i pasywne. 
Kierunki rozwoju urządzeń grzewczych. Niskotemperaturowe instalacje central-
nego ogrzewania. Zastępowanie tradycyjnych stojących kotłów (żeliwnych, sta-
lowych) przez  kaskady kondensacyjnych kotłów wiszących.  Stosowanie pomp 
ciepła wykorzystujących energię zmagazynowaną w gruncie, wodzie gruntowej 
lub powietrzu.

OBARSKA-PEMPKOWIAK H., GAJEWSKA M., WOJCIECHOWSKA E., 
OSTOJSKI  A.: Metoda hydrofitowa jako przykład zastosowania inżynierii 
ekologicznej w oczyszczaniu ścieków ze źródeł punktowych i obszarowych. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 4, s. 189.
Usuwanie zanieczyszczeń ze  źródeł punktowych. Usuwanie zanieczyszczeń ze  
spływów obszarowych: oczyszczanie ścieków opadowych. Oczyszczanie odcie-
ków ze składowisk odpadów komunalnych. Wnioski.

PRUSZAK Z., OSTROWSKI R., SKAJA M., TRIFONOVA E.: Eksperyment 
Szkorpiłowce 2007 (Morze Czarne) – dynamika płytkowodnego obszaru 
przybrzeżnego. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 4, s 197.
Opis przebiegu i wyników badań terenowych w Morskiej Stacji Badawczej 
w Szkorpiłowcach (Bułgaria) jesienią 2007 r. Metody i przyrządy pomiarowe. 
Wstępna interpretacja wybranych wyników badań.

SCHÖNHOFER J., SZMYTKIEWICZ P.: Opis prądów rozrywających 
w strefie brzegowej morza. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, 
nr 4, s. 206.
Nierównomierne wzdłuż brzegu załamywanie się fal i wzdłużbrzegowa zmien-
ność wzniesień zwierciadła wody. Generacja przepływu wody w postaci płyną-
cej „rzeki”. Prądy rozrywające generowane przez strumienie wody o przeciw-
nych kierunkach spływu.

MEYER Z., BEDNAREK R.: Prognozowanie osiadania gruntów słabych 
na podstawie modelu nieliniowego. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 
2008, nr 4, s. 211.
Opis modelu nieliniowego osiadania gruntu słabego. Zasady obliczeń parame-
trów wejściowych modelu i miąższości  przeciążającej warstwy nasypowej. 
Przykład obliczeń dla warunków gruntowych w rejonie Szczecina wraz z zale-
ceniami praktycznego przeprowadzania obliczeń.

SZPAKOWSKI W.: Analiza stanów wód gruntowych w rejonie dzielnicy 
Gdańsk – Jasień w latach 1973 – 1980. Inżynieria Morska i Geotechnika. 
R. 29: 2008, nr 4, s. 215.
Wyniki i analiza pomiarów wahań wód podziemnych w dzielnicy Gdańsk – Jasień. 
Powiązanie zmian stanu wód  z wielkością opadów atmosferycznych. Porówna-
nie i analiza rocznych i dobowych zmian  zwierciadła wody podziemnej oraz 
wpływu dynamiki tych zmian na stateczność obiektów budowlanych.

SAWICKI A.: Antyprojektowanie konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyn-
tetykami. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 4, s. 217.
Krytyczne omówienie wytycznych projektowania konstrukcji z gruntu zbrojo-
nego geosyntetykami, opracowanych w Instytucie Techniki Budowlanej.

WYSOKIŃSKI L., KOTLICKI W.: Odpowiedź na krytyczne uwagi zawarte 
w artykule prof. Andrzeja Sawickiego pt. „Antyprojektowanie konstruk-
cji z gruntu zbrojonego geosyntetykami”. Inżynieria Morska i Geotechnika. 
R. 29: 2008, nr 4, s. 219.

WATERMAN R. E.: Wejście lądu w wodę i wody w ląd. Realizacja zintegro-
wanego rozwoju terenów nadmorskich przez budowanie wspólnie z naturą. 
Inżynieria Morska i Geotechnika. R, 29: 2008, nr 4, s. 221.
Zintegrowany rozwój terenów nadmorskich. Zintegrowana polityka terenów 
nadmorskich. Budowanie wspólnie z naturą: stosowane materiały i siły wzajem-
nego oddziaływania, biogeomorfologia.

WESOŁOWSKI M.: The sun, soil, air – why not to use them to heat the buil-
dings? Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 4, p. 183.

Development directions of modern heating systems in energy-saving building 
engineering. Traditional building engineering and low energy and passive bui-
ldings. Development directions of heat devices. Low temperature installations 
of central heating. Replacement of traditional standing boilers (cast iron, steel 
ones) by cascades of  hanging, condensing boilers. Application of heat pumps 
using energy stored in the soil, groundwater or the air.

OBARSKA-PEMPKOWIAK H., GAJEWSKA M., WOJCIECHOWSKA E., 
OSTOJSKI A.: Hydrophyte method as an example of ecological engineering 
applied to waste water treatment from single and areal sources. Inżynieria 
Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 4, p. 189.
The reasons of search for alternative solutions (ecological, technological, eco-
nomical). Conditions for alternative solutions: outflow management, retention, 
infiltration devices, retention devices, chambers. Summary. 

PRUSZAK Z., OSTROWSKI R., SKAJA M., TRIFONOVA E.: Shkorpilovtsi 
2007 experiment (Black Sea - Bulgaria) – dynamics of shallow water near-
shore zone. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 4, p. 197.
Description of the course and results of field campaign carried out at Maritime 
Research Station in Shkorpilovtsi (Bulgaria), in fall 2007. Measuring methods 
and devices used. Preliminary interpretation of some investigation results.

SCHÖNHOFER J., SZMYTKIEWICZ P.: Description of rip currents in coa-
stal zone. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 4, p. 206.

Non-uniform wave break along the coast and variation of water surface rises. 
Generation of water flow in the form of flowing “river”. Rip currents generated 
by water streams with opposite flow directions.

MEYER Z., BEDNAREK R.: Prediction of the settlements of weak soils 
based on non-linear model. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, 
No 4, p. 211.
Description of non-linear model for the settlements of weak soil. Principles for 
calculation of model parameters and thickness of overburden fill layer. Calcu-
lation example for soil conditions near Szczecin together with practical recom-
mendations of calculation procedure.

SZPAKOWSKI W.: Analysis of groundwater levels in Gdańsk – Jasień 
district in years 1973-1984. Inżynieria Morska i Geotechnika,. Vol. 29: 2008, 
No 4, p. 215.
Results and analysis of the measurements of groundwater fluctuations in Gdansk-
Jasień district. Correlation of groundwater level changes with the magnitude of 
rainfalls. Comparison and analysis of annual and daily changes of groundwater 
levels and its impact on the stability of buildings.

SAWICKI A.: Anti-design of geosynthetics reinforced soil structures. Inży-
nieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 4, p. 217.
Critical comments on design guidelines of geosynthetics reinforced soil structu-
res, proposed by the Building Research Institute, Warsaw.

WYSOKIŃSKI L., KOTLICKI W.: A response to critical notes contained in 
the Prof. Sawicki’s paper entitled “Anti-design of geosynthetics reinforced 
earth constructions”. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 4, 
p. 219.

WATERMAN R. E.: Numerical model of soil-water mixture density dumped 
trough the overflow of trailing suction hopper dredger. Inżynieria Morska 
i Goetechnika,. Vol. 29: 2008, No 4, p. 221.
Integrated development of coastal areas. Integrated policy for coastal areas. En-
vironmental friendly construction, materials applied and construction-environ-
ment interaction, biogeomorphology.



�INŻYNIERIA�MORSKA�I�GEOTECHNIKA,�nr�5/2008244

DEMBICKI E., JEDNORAŁ T., KOZŁOWSKI S. W.: Wykorzystanie kla-
strów do efektywnego i zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki mor-
skiej. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 5, s. 245.
Szerokie zastosowanie „klastrów” jako nowoczesnych systemów zintegrowa-
nych sieci powiązań społeczno-gospodarczych zrównoważonego rozwoju bada-
nych obszarów. Przykłady zintegrowanej sieci powiązań w polskiej gospodar-
ce morskiej (przemysły morskie i racjonalne, zrównoważone obszary morskie 
i nadbrzeżne wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku). Założenia programowe pol-
skich klastrów.
WIDERSKI T., KURAŁOWICZ Z.: Uwarunkowania lokalizacji elektrowni 
wiatrowych – wybrane problemy. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 
2008, nr 5, s. 250.
Uwarunkowania lokalizacyjne, wietrzność, szorstkość terenu, warunki przyłą-
czeniowe, ograniczenia środowiskowe. Posadowienie elektrowni i obciążenia 
wiatrem. Podsumowanie.
JEDNORAŁ T., SZTOBRYN M, MIŁKOWSKA M.: Zastosowanie modelu 
statystyk pozycyjnych do prognozowania ekstremalnych poziomów Morza 
Bałtyckiego w polskiej strefie brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika. 
R. 29: 2008, nr 5, s. 257.
Przebieg ekstremalnych poziomów morza jako zjawisk losowych. Wykorzy-
stanie statystycznych rozkładów teoretycznych i statystyk pozycyjnych do 
prognozowania ekstremalnych poziomów morza w polskiej strefie brzegowej. 
Wyznaczanie estymatorów głównych miar statystycznych dla zastosowanych 
rozkładów statystyk pozycyjnych badanych ekstremalnych poziomów morza 
w polskiej strefie brzegowej. Prognozowanie ekstremalnych poziomów Morza 
Bałtyckiego w polskim obszarze morskim.
GIRJATOWICZ J. P.: Charakterystyki sum opadów atmosferycznych na pol-
skim wybrzeżu. Inżynieria Morska i Geotechnika. R.: 29: 2008, nr 5, s. 263.

Średnie miesięczne, sezonowe półroczne i roczne sumy opadów atmosferycz-
nych (mm) dla głównych stacji meteorologicznych polskiego wybrzeża w okre-
sie 1951-2000. Analiza zróżnicowania czasoprzestrzennego opadów atmosfe-
rycznych.
MEYER Z., KOWALÓW M., PLUCIŃSKA A.: Modelowanie osiadań pod-
łoża słabego na podstawie badań in situ. Inżynieria Morska i Geotechnika. 
R, 29: 2008, nr 5, s. 268.
Opis procedury obliczeniowej osiadania podłoża słabego z uwzględnieniem 
pierwotnych parametrów geotechnicznych torfu. Weryfikacja zaproponowanego 
modelu obliczeń osiadania. Przykład obliczeń osiadania dla nabrzeża Fińskiego 
w porcie szczecińskim oraz wnioski do realizacji obliczeń inżynierskich i pro-
jektowania.
HAURYŁKIEWICZ J.: O szacowaniu w Eurokodach prawdopodobieństwa 
zniszczenia. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 5, s. 274.
Modyfikacja oszacowania według Eurokodów prawdopodobieństwa zniszcze-
nia konstrukcji w przypadku stanów awaryjnych oddzielonych w przestrzeni 
stanów od stanów bezpiecznych zakrzywioną linią graniczną. Analiza przypad-
ków skierowania linii granicznej wypukłością  w stronę obszaru stanów awaryj-
nych i w stronę  obszaru stanów bezpiecznych. Wzory do obliczania składnika 
korygującego wartość  prawdopodobieństwa  zniszczenia obliczaną dla prostej 
linii granicznej oraz przykład obliczeniowy.
MARCINKOWSKI T., OSSOWSKI K.: Problemy ochrony brzegu w rejonie 
Kolobrzegu. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 5, s. 277.

Analiza przyczyn problemów związanych z odbudową i utrzymaniem plaży 
w rejonie Kołobrzegu. Przedstawienie dotychczasowej historii umocnień brzegu 
oraz rozbudowy falochronów. Ocena odporności brzegu na erozję na podstawie 
pomiarów niwelacyjno-batymetrycznych oraz analiza zjawisk hydrodynamicz-
nych występujące w strefie brzegowej dla warunków sztormowych. Propozycja 
systemu wspomagającego odbudowę plaży na odcinku najbardziej poddanym 
procesom erozyjnym.
DRĄŻKIEWICZ J. W.: Urządzenia odbojowe firmy Trelleborg Marine Sy-
stems jako system bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznej i jednostki 
pływającej. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 5, s. 286.
Produkty Firmy Trelleborg Marine Systems. Urządzenia odbojowe, urządzenia 
cumownicze, drabinki wyłazowe, akcesoria i elementy pomocnicze.  Produkty 
ze sztucznego tworzywa. Monitoring w systemie bezpieczeństwa portu. Przy-
kład liczbowy obliczeń odbojnicy.

DEMBICKI E., JEDNORAŁ T., KOZŁOWSKI S. W.: Use of clusters for effec-
tive and sustainable development of the Polish maritime transport. Inżynie-
ria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 5, p. 245.
Wide application of „clusters’ as modern integrated systems of social and eco-
nomical relation networks for sustainable development of investigated regions. 
Examples of integrated relation network in Polish maritime transport (maritime 
industries and rational, sustainable marine and near shore regions along Polish 
coast of the Baltic Sea). Assumptions of the program for Polish clusters.

WIDERSKI T., KURAŁOWICZ Z.: Factors influencing localization of wind 
farms. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 5, p. 250.

Factors influencing localization, wind intensity, roughness of the terrain, con-
nection conditions, environmental limitations. Foundation of wind farms and 
wind loads. Summary.
JEDNORAŁ T., SZTOBRYN M., MIŁKOWSKA M.: Application of positio-
nal statistics model for prediction of extreme levels of Baltic Sea along Po-
lish costal zone. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 5, p. 257.

Extreme sea levels as random phenomena. Application of theoretical statistical 
distributions as well as positional statistics for prediction of extreme sea levels 
along Polish coastal zone. Determination of estimators of main statistical mea-
sures for applied distribution of positional statistics of extreme sea levels inve-
stigated. Prediction of extreme Baltic Sea levels for Polish coast.

GIRJATOWICZ J. P.: Characteristics of the totals of atmospheric precipita-
tion along Polish sea coast. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, 
No 5, p. 263.
Mean monthly, seasonal, semi-annual and annual totals of atmospheric preci-
pitation (mm) for main meteorological stations located along the Polish coast 
in the period 1951-2000. Analysis of temporal and spatial differentiation of the 
atmospheric precipitation.
MEYER Z., KOWALÓW M., PLUCIŃSKA A.: Modeling of weak subsoil 
settlements based on in situ investigations. Inżynieria Morska i Geotechnika. 
Vol. 29: 2008, No 5, p. 268.
Description of the calculation procedure for estimation of settlements of weak 
subsoil including primary geotechnical parameters of peat. Verification of the 
model proposed. Example of calculations of the settlement for Finland Quay in 
Szczecin Port and practical recommendations for engineering calculations.

HAURYŁKIEWICZ J.: On the assessment of the failure probability in Euro-
codes. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 5, p. 274.
Modification of the prediction of failure probability of structures proposed in 
Eurocodes in the case of curved boundary line separating failure states from safe 
ones. Analysis of the cases when the boundary line is convex-oriented towards 
failure states as well as towards safe states regions. Relationships for calculation 
of the term correcting failure probability value calculated for straight boundary 
line and calculation example.

MARCINKOWSKI T., OSSOWSKI K.: Problems concerning shore protec-
tion in Kołobrzeg region. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, 
No 5, p. 277.
Analysis of problems concerning reconstruction and maintanance of beaches 
in Kolobrzeg region. Shore reinforcement and breakwater development history 
presentation. Assessment of shore erosion resistance based on level-bathymetric 
surveys and analysis of hydrodynamic occurrence for shoreline in squally con-
ditions. Proposal for beach reconstruction support system for the section most 
susceptible to erosion processes.

DRĄŻKIEWICZ J. W.: Fender devices of Trelleborg Marine Systems com-
pany as system of safety of engineering construction and vessel. Inżynieria 
Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 5, p. 286.
Trelleborg Marine Systems company products. Mooring and fender equipment, 
safety ladders, accessories and auxiliary elements. Plastic products. Monito-
ring within port safety system. Example of engineering calculation of a fender 
berm.
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KULIŃSKI M.: Analiza metod badania rozmieszczenia flory dennej wybra-
nych mórz i oceanów. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 6, 
s. 309.
Metody badań rozmieszczenia flory dennej w wybranych akwenach i ich charak-
terystyka. Porównanie wybranych metod badawczych i wyników metod badaw-
czych w polskich obszarach morskich. Oceny przydatności stosowanych metod 
badawczych i prognozy na przyszłość.

KAPIŃSKI J., OSTROWSKI R.: Teoretyczny model ruchu wody i osadów na 
skłonie plażowym. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 6, s. 320.

Matematyczny model ruchu wody i osadów oraz ewolucji profilu dna w strefie 
nabiegania fal na skłon plażowy. Badanie właściwości modelu. Porównanie wy-
ników obliczeń z danymi terenowymi.

PRUSZAK Z.: Aktualne badania i wyzwania stawiane inżynierii mor-
skiej w świetle 31. Międzynarodowej Konferencji Inżynierii Morskiej 
(ICCE 2008). Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 6, s. 326.

ZADROGA B.: Warunki geotechniczne w rejonie planowanego kanału że-
glugowego przez Mierzeję Wiślaną. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 
2008, nr 6, s. 330.
Lokalizacja kanału żeglugowego oraz terenowych badań geotechnicznych. Cha-
rakterystyka geologiczno-geotechniczna Mierzei Wiślanej. Wyniki sondowań 
dynamicznych i  statycznych wraz z ich porównaniem i analizą.

PATAKIEWICZ M.: Zmienność parametrów zagęszczalności gruntów na 
przykładzie wybranych budowli ziemnych. Inżynieria Morska i Geotechnika. 
R. 29: 2008, nr 6, s. 336.
Charakterystyka geotechniczna budowli ziemnych z gruntów makroskopowo 
jednorodnych. Badania i wyniki zagęszczalności. Analiza zmian wartości para-
metrów zagęszczalności nasypów i obwałowań ziemnych.

MAZURKIEWICZ B.: Propozycja zmian warunków technicznych dotyczą-
cych morskich budowli hydrotechnicznych. Inżynieria Morska i Geotechnika. 
R. 29: 2008, nr 6, s. 340.
Zapas głębokości wody pod  stępką kadłuba jednostki pływającej. Urządzenia 
cumownicze.

GALOR W.: Odbojnice z elastomerów poliuretanowych. Inżynieria Morska 
i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 6, s. 345.
Urządzenia odbojowe i ich wybór. Badania laboratoryjne prototypowych odboj-
nic z elastomerów poliuretanowych, Wnioski końcowe.

WIŚNIEWSKI F.: Procedury dotyczące sterowania odbojnic wynikające 
z Prawa budowlanego. Inżynieria Morska i Geotechnika. R. 29: 2008, nr 6, 
s. 349.
Stan prawny na dzień 30.09.2008 r. dotyczący stosowania odbojnic w budow-
lach morskich. Procedury przepisów zebrane w sześciu blokach tematycznych.

KULIŃSKI M.: The analysis of various methods to investigate the lay-out 
of bottom flora for chosen seas and oceans. Inżynieria Morska i Geotechnika. 
Vol. 29: 2008, No 6, p. 309.
Investigation methods of bottom flora lay-out in chosen sea areas and its cha-
racteristics. Comparison of selected methods and the results for Polish sea areas. 
Evaluation of the suitability of the methods analysed and its predictions.

KAPIŃSKI J,  OSTROWSKI R.: Theoretical model of water and sediments 
motion on the beach face. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, 
No 6, p. 320.
Description of a mathematical model of motion of water and sediments in the 
swash zone and variability of the nearshore beach face. Tests of the model pro-
perties. Comparison of computational results with experimental field data.

PRUSZAK Z.: Present investigations and challenges of coastal engine-
ering in the light of 31 International Conference of Coastal Engineering  
(ICCE 2008). Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 6, p. 326.

ZADROGA B.: Geotechnical conditions in the area of planned navigation 
channel across Vistula Sandbar. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 
2008, No 6, p. 330.
Localization of navigation channel and geotechnical field investigations. Geo-
logical and geotechnical characteristics of Vistula Sandbar. The results of static 
and dynamic penetration tests together with its analysis and comparison.

PATAKIEWICZ M.: Variability of soil compaction parameters for selec-
ted earth structures. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 6, 
p. 336.
Geotechnical description of earth structures made of macroscopically uniform 
soils. Compaction tests and its results. The analysis of changes of soil com-
paction parameters of embankments and berms.

MAZURKIEWICZ B.: Proposed changes of technical conditions for marine 
structures. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 6, p. 340.

Margin of the depth of the water under the kill of watercraft hull. Mooring de-
vices..

GALOR W.: Polyurethane elastomer fender guards. Inżynieria Morska i Geo-
technika. Vol. 29: 2008, No 6, p. 345.
Fender guards and its selection. Laboratory tests for prototype fender guards 
made of polyurethane elastomer. Conclusions.

WIŚNIEWSKI F.: Procedures of steering of fender guards resulting from 
Building Code. Inżynieria Morska i Geotechnika. Vol. 29: 2008, No 6, p. 349.

Current legal status of the application of fender guards in marine structures. The 
regulations collated in six topic blocks.


	2008st.pdf
	2008st1.pdf
	2008.pdf
	2008_01.pdf
	2008_02.pdf
	2008_03.pdf
	2008_04.pdf

	2008_05.pdf

	2008st6.pdf

