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Streszczenia 

 

TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU 

Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych — problemy operacyjne  Kwartal-
nik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
W artykule przedstawiono problemy operacyjne zwi zane z wykorzystaniem systemów ewakuacyjnych morskich 
instalacji wiertniczych i produkcyjnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem ostatniej fazy ewakuacji. Omówiono 
charakterystyki systemów wp ywaj ce na proces ewakuacji i podkre lono znaczenie znajomo ci charakterystyk 
bezpiecze stwa rodków ratunkowych. Zaproponowano funkcj  bezpiecze stwa dla tratwy ratunkowej. 

S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe 

TOMASZ ABRAMOWSKI, RYSZARD A. KOTLI SKI 

Wspó czesne wyzwania eksploatacji oceanicznych kopalin polimetalicznych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 4/1, 2011 

Wobec braku w krajach UE zasobów niektórych z ó  kopalin metalicznych, niezb dnych dla rozwoju wielu ga zi 
przemys u, m.in. Ni i Co, REE, jednym ze strategicznych postulatów rozwoju UE jest zapewnienie zrównowa o-
nego dost pu do surowców metalicznych. Potencjalne znaczenie maj  oceaniczne z o a surowców metalicznych, 
które zawieraj  szereg deficytowych metali strategicznych, uznanych w UE w czerwcu 2010 r. za kluczowe. W grupie 
14 surowców, z którymi wi e si  ryzyko niedoboru dostaw, znalaz y si  mi dzy innymi takie jak: metale ziem 
rzadkich, niob, tantal, platynowce, kobalt, gal, german, ind, magnez i wolfram. Ujawnione, na podstawie regional-
nej analizy metalogenicznej, bezpo rednie przestrzenne i czasowe zwi zki formowania nagromadze  metali wska-
zuj , e zale no ci rozmieszczenia i warunki geologiczno-górnicze wyst powania z ó  kopalin polimetalicznych 
oraz koncentracji metali s  regionalnie zró nicowane. Wysoka perspektywiczno  wyst powania z ó  kopalin 
metalicznych, w tym: tlenkowych skupie  Fe-Mn (konkrecji polimetalicznych i naskorupie  kobaltono nych) oraz 
masywnych siarczków uwarunkowana jest procesami geodynamicznymi kszta tuj cymi warunki formowania na-
gromadze  z o owych w poszczególnych oceanach Ziemi. Najbardziej perspektywiczne z o a konkrecji polimeta-
licznych i naskorupie  kobaltono nych wyst puj  na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim, a masywnych siarczków na 
Pacyfiku, Oceanie Indyjskim i Atlantyckim. W kopalinach tych stwierdzono wysokie zawarto ci metali deficyto-
wych dla krajów Unii Europejskiej (Mn, Co, Ni, Ti, REE, PGE). 

S owa kluczowe: oceaniczne z o a kopalin polimetalicznych (konkrecje i naskorupienia kobaltono ne, masywne 
siarczki), uwarunkowania geologiczno-górnicze ich wyst powania i podj cia eksploatacji 

TOMASZ ABRAMOWSKI, TADEUSZ SZELANGIEWICZ 

Eksploatacja z ó  polimetalicznych konkrecji z dna oceanu  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
Odkryte na dnie oceanów w XIX wieku polimetaliczne konkrecje staj  si  potencjalnym ród em rud metali. Bardzo 
du e g boko ci wody, mo liwo  wyst pienia z ych warunków pogodowych oraz du e odleg o ci od l dów sta-
ych powoduj , e przemys owe wydobywanie konkrecji jest trudnym technicznie i bardzo kosztownym przedsi -

wzi ciem. W artykule przedstawiono ró ne koncepcje systemów wydobywania konkrecji i problemy wymagaj ce 
rozwi zania pod rozpocz ciem przemys owej eksploatacji. 

S owa kluczowe: polimetaliczne konkrecje, metody wydobywania 
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ANDRZEJ B K 

Systemy pozycjonowania oraz podk ad kartograficzny wykorzystywane w operacjach „offshore” na przy-
k adzie rozwi za  firmy Fugro  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
Artyku  wymienia i opisuje g ówne specjalistyczne systemy pozycjonowania wykorzystywane w przemy le wydo-
bywczym na morzu. Przeanalizowano ich w a ciwo ci oraz sposoby wizualizacji informacji przestrzennej. Porów-
nano systemy ECDIS z systemami „offshore” wskazuj c na kluczowe ró nice wynikaj ce z odmienno ci ich za-
stosowania. 

S owa kluczowe: offshore, systemy pozycjonowania, kartografia, systemy satelitarne 

ADAM BOLT, PATRYCJA JERZY O 

Mo liwo ci wykorzystania Dolnej Wis y do celów transportowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 
2011 
Transport wodny jest najta szy, najbezpieczniejszy i najmniej uci liwy dla rodowiska naturalnego. Przywróce-
nie regularnej eglugi towarowej poci gnie za sob  rewitalizacj  istniej cej i budow  nowej infrastruktury prze a-
dunkowo-logistycznej ródl dowych portów handlowych. Kreuj c polityk  transportow , trzeba pami ta , e trans-
port wodny jest najbardziej ekologicznym rodzajem transportu. Wytwarza zaledwie 10% emisji gazów wydalanych 
do atmosfery przez równowa ny transport ko owy. Jego energoch onno  to 30% energoch onno ci transportu ko-
owego. W artykule zawarto charakterystyk  Dolnej Wis y, koncepcj  rozwoju drogi wodnej na odcinku Bydgoszcz 

— Gda sk. Przedstawione s  bariery utrudniaj ce rozwój transportu wodnego i argumentacja przemawiaj ca za 
aktywizacj  dróg wodnych w Polsce. Przedstawiono alternatywny transport do przewozów adunków drog  l dow . 
Dolna Wis a stanowi bardzo wa ny odcinek dla eglugi ródl dowej. Stanowi on cz  mi dzynarodowych dróg 
wodnych E40 i E70 oraz mo e spe nia  wa n  funkcj  transportow  dla towarów masowych lub w kontenerach na 
odcinku od centrum Polski do portów Gda sk i Gdynia. Zaprezentowano drog  wodn  Wis y jako a cuch w ogól-
nopolskiej sieci transportowej z wykorzystaniem terminali kontenerowych na istniej cych nabrze ach w Porcie 
Gda sk i nowym terminalem w Bydgoszczy. 

S owa kluczowe: transport ródl dowy, transport zrównowa ony, Wis a, Kaskada Dolnej Wis y 

DANIEL DUDA, ANDRZEJ KRÓLIKOWSKI 

Lotniczy monitoring w zakresie ochrony rodowiska morskiego obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 

W artykule omówiono zagadnienie ochrony rodowiska morskiego Po udniowego Ba tyku z wykorzystaniem mo-
nitoringu lotniczego. 

S owa kluczowe: monitoring, ochrona rodowiska, Morze Ba tyckie, Polskie Obszary Morskie (POM), Urz d 
Morski (UM). 

DANIEL DUDA, ANDRZEJ KRÓLIKOWSKI, RYSZARD WRÓBEL, WIKTOR KOSZA KOWSKI 

Nadzór nad zarz dzaniem bezpieczn  eksploatacj  i zapobieganiem zanieczyszczaniu rodowiska morskie-
go na przyk adzie ruchomych jednostek górnictwa morskiego — (ISM Code)  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 4/1, 2011 
W pracy dokonano analizy zarz dzania bezpiecze stwem opartego na uchwalonym przez IMO rez. A.741(18) Mi -
dzynarodowym Kodeksie Zarz dzania Bezpiecze stwem, obowi zkowym standardzie zarz dzania bezpieczn  eks-
ploatacj  statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu oraz znowelizowanych wytycznych do wdra ania przez Ad-
ministracje kodeksu ISM (Rez. A. 1022(26)) na przyk adzie samopodno nych morskich platform wiertniczo-pro-
dukcyjnych „Baltic Beta” o numerze IMO 8756588 oraz „Petrobaltic” o numerze IMO 8753940. Celem tego ko-
deksu jest zapewnienie na jak najwy szym poziomie bezpiecze stwa na morzu, zapobieganie nieszcz liwym wy-
padkom, utracie ycia i mienia, degradacji rodowiska w tym rodowiska morskiego, a tym samym d enie do 
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zminimalizowania b dów ludzkich i organizacyjnych (Human and Organisational Errors), które stanowi  kilka-
dziesi t procent wszystkich wypadków morskich. 

S owa kluczowe: bezpiecze stwo na morzu, górnictwo morskie, system zarz dzania bezpiecze stwem, kodeks ISM, 
technologie offshore 

REMIGIUSZ DZIKOWSKI, PIOTR G OGOWSKI 

Przewidywanie rozprzestrzeniania si  rozlewu olejowego wywo anego potencjalnym wyciekiem na platfor-
mie wydobywczej w pó nocno-wschodniej cz ci Morza Kaspijskiego w warunkach zalodzenia  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
W artykule scharakteryzowano zagadnienie predykcji rozlewu olejowego na akwenie Morza Kaspijskiego przy 
specyficznych warunkach hydrometeorologicznych[4]. Dokonano symulacji rozprzestrzeniania si  plamy olejowej 
w funkcji pr dko ci i kierunku wiatru oraz zmiennych pr dów morskich. Przeanalizowano przemieszczenie si  plamy 
olejowej w okresie zimowym pod warstw  lodu oraz w paku lodowym. 

S owa kluczowe: rozlewy olejowe, zanieczyszczenie morza, warunki quasi arktyczne 

MIROS AW GERIGK 

Metoda oceny bezpiecze stwa obiektów oceanotechnicznych zorientowana na ocen  zachowania si  obiektu 
i ocen  ryzyka wypadku. Procedura zarz dzania bezpiecze stwem obiektu  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 4/1, 2011 

Artyku  dotyczy bezpiecze stwa transportu morskiego z ukierunkowaniem na bezpiecze stwo obiektów oceano-
technicznych, w tym statków, w stanie uszkodzonym w warunkach operacyjnych. Przedstawiono metod  oceny bez-
piecze stwa obiektów oceanotechnicznych i statków w stanie uszkodzonym, która oparta jest na ocenie zachowa-
nia si  obiektu uszkodzonego lub statku oraz na ocenie ryzyka wypadku. Do oceny ryzyka stosuje si  analiz  ry-
zyka, w tym elementy Formalnej Oceny Bezpiecze stwa FSA zalecanej przez IMO. Proponowana metoda oparta 
jest na zastosowaniu ca o ciowego podej cia do bezpiecze stwa obiektów, gdzie uwzgl dnia si  wp yw na bezpie-
cze stwo czynników o charakterze projektowym, operacyjnym oraz tych, zwi zanych z zarz dzaniem i wp ywem 
czynnika ludzkiego. Zastosowano ca o ciowy model ryzyka, który umo liwia wyznaczenie ryzyka utraty obiektu, 
w oparciu o ocen  jego zachowania si  w czasie wypadku. Analiz  ryzyka przeprowadza si  w oparciu o drzewa 
zdarze  ETA, w których uwzgl dniono ró ne scenariusze wypadku. Poszczególne sekwencje zdarze  mog  zawiera  
zagro enia, zdarzenia po rednie, zdarzenia dodatkowe i zdarzenia ko cowe (konsekwencje). Ryzyko dla danego 
scenariusza wypadku oblicza si  w oparciu o macierzowy model ryzyka. Miar  bezpiecze stwa obiektu w propo-
nowanej metodzie jest ryzyko lub jego poziom. Ocen  ryzyka (RA, QRA) przeprowadza si  stosuj c kryteria akcep-
tacji ryzyka (RAC) w postaci macierzy ryzyka lub koncepcji ALARP. Przy ocenie ryzyka i zarz dzaj c ryzykiem 
stosuje si  tak zwane opcje kontroli ryzyka (RCO). Opracowano procedur  zarz dzania bezpiecze stwem obiektu 
lub statku w czasie katastrofy na morzu opart  na zarz dzaniu ryzykiem wypadku. 

S owa kluczowe: bezpiecze stwo transportu morskiego, zarz dzanie bezpiecze stwem, ocena ryzyka, ryzyko wy-
padku, obiekt oceanotechniczny w stanie uszkodzonym, statek w stanie uszkodzonym 

MARZENA GÓRTOWSKA 

Aspekty wyboru miejsc schronienia dla statków potrzebuj cych pomocy na polskim wybrze u  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
Rozwijaj ca si  w ostatnich latach dzia alno  ludzka na morzu, zw aszcza w zakresie przewozu adunków ciek-
ych, mo e zwi ksza  ryzyko zanieczyszczenia rodowiska morskiego. G ówn  przyczyn  stanowi  rozlewy ole-

jowe ze statków ulegaj cych awarii, zw aszcza na pe nym morzu, gdzie ograniczanie plamy oraz zabezpieczenie 
jednostki mo e by , przez czynniki hydrometeorologiczne, utrudnione. W takiej sytuacji wyciek substancji ropo-
pochodnej z rozszczelnionego kad uba mo e zanieczy ci  rozleg y obszar i zagrozi  yciu przedstawicielom wielu 
gatunków flory i fauny morskiej. Konsekwencjom rozlewu na otwartym akwenie mo na zapobiega  poprzez przyj-
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mowanie jednostek potrzebuj cych pomocy do portu lub w jego pobli e, gdzie w kontrolowany sposób zostanie 
ona zabezpieczona. Obecno  takich statków niesie jednak ze sob  ryzyko zanieczyszczenia wód przybrze nych, 
uszkodzenia obiektów portowych, czy wp ywu na lokalne czynniki ekonomiczno-spo eczne. Mi dzynarodowe or-
ganizacje od kilkunastu lat d  do tworzenia regulacji i wytycznych pomagaj cych w tworzeniu i zarz dzaniu 
tzw. miejscami schronienia (ang. Places of Refuge), czyli miejscami zdolnymi do ustabilizowania jednostki w bez-
pieczny sposób, zapobiegaj c ewentualnej katastrofie ekologicznej. Decyzja o przyj ciu b d  odmowie przyj cia 
statku potrzebuj cego pomocy do miejsca schronienia poprzedzona musi by  analizami stanu jednostki oraz pre-
dyspozycji okre lonego miejsca schronienia, szczególnie pod k tem aktualnych warunków hydrometeorologicz-
nych, dost pnej g boko ci oraz osi galnego wyposa enia ratowniczego. Artyku  wymienia najistotniejsze akty 
prawne dotycz ce tworzenia miejsc schronienia w Polsce, wskazuj c ich kluczowe kwestie oraz przedstawia kry-
teria doboru takich miejsc. W szczególno ci uwzgl dniono intensywno  ruchu statków w polskiej strefie odpo-
wiedzialno ci za poszukiwanie i ratownictwo pod wzgl dem liczby i wielko ci jednostek a tak e przeanalizowano 
parametry polskich portów, dost pno  zasobów ratowniczych oraz blisko  obszarów wra liwych ekologicznie. 

S owa kluczowe: rozlew olejowy, katastrofa ekologiczna, ratownictwo morskie, port 

PAWE  GÓRTOWSKI, KINGA AZUGA 

Wp yw rozlewu olejowego na skuteczno  poszukiwa  w trakcie akcji SAR  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 4/1, 2011 

Wzrost wydobycia z ó  ropy z dna morskiego niesie ze sob  ryzyko zwi kszenia si  prawdopodobie stwa wyst -
pienia rozlewu olejowego nie tylko w rejonie eksploatowanych z ó , ale równie  na trasach ucz szczanych przez 
statki transportuj ce rop  naftow  i jej produkty. Niniejsze opracowanie porusza tematyk  prowadzenia akcji po-
szukiwania rozbitków przy jednoczesnym wyst pieniu rozlewu produktu ropopochodnego a w zwi zku z tym za-
gro e  zwi zanych z przebywaniem zarówno rozbitków jak i ratowników w rodowisku toksycznym dla cz owie-
ka. Zagro enia zwi zane z obecno ci  produktów ropopochodnych na miejscu akcji to mi dzy innymi ich atwopal-
no , tworzenie si  par wybuchowych w powietrzu, obni enie zawarto ci tlenu w atmosferze i toksyczno  pro-
duktu. Artyku  rozwa a równie  wp yw rozlewu olejowego na mo liwo ci lokalizacji rozbitków. 

S owa kluczowe: SAR, rozlew olejowy, poszukiwanie i ratownictwo 

JERZY MAREK GUTTETER-GRUDZI SKI 

Nowe sposoby oczyszczania wód odpadowych z zowych na statkach i platformach wydobywczych  Kwartal-
nik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
W artykule przedstawiono koncepcje rozwi zania sposobu oczyszczania zaolejonych wód z zowych na statkach 
i platformach wydobywczych zgodnie z wymogiem Konwencji Marpol 73/78, Helcom 92 i UE. W rozwi zaniu wy-
korzystano wyniki bada  w asnych autora, zastosowano hydrocyklon, odolejacz Neptun i UF ceramiczny modu . 

S owa kluczowe: separacja oleju, wody z zowe na statku, platformy wydobywcze 

BENEDYKT HAC, JULIUSZ GAJEWSKI, LUCJAN GAJEWSKI, JAROS AW NOWAK, KAZIMIERZ SZEFLER 

Organizacja morskich bada  geofizycznych na przyk adzie projektu „BalticPipe"  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
Poszukiwania surowców zalegaj cych na dnie morskim przez specjalistyczne jednostki badawcze przygotowane 
do prowadzenia bada  geofizycznych za pomoc  sond wielowi zkowych, sonarów bocznych, profilografów osa-
dów, w warstwie organizacyjnej, nie ró ni  si  od prowadzenia innych prac zmierzaj cych do zdobycia informacji 
o budowie powierzchniowej warstwy dna morskiego. Informacje te niezb dne s  do podj cia prac zwi zanych 
z przygotowaniem do uk adania podmorskich ruroci gów, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych czy budo-
wy konstrukcji hydrotechnicznych. Przytoczona w tytule organizacja morskich bada  geofizycznych zmierzaj -
cych do zdobycia wiedzy na temat budowy dna na trasie planowanego gazoci gu dobrze nadaje si  do zilustrowa-
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nia sposobu przygotowania i przeprowadzenia poszukiwa  surowców zalegaj cych na dnie morza przy u yciu me-
tod akustycznych. 

S owa kluczowe: rze ba; charakter i budowa dna morskiego; rozpoznawanie i ocena zasobów kruszywa; metody 
bezinwazyjne; echosonda wielowi zkowa; sonar boczny; profilograf osadów; magnetometr; Morze Ba tyckie 

JERZY HAJDUK 

Bezpiecze stwo prowadzenia prac górniczych na pe nym morzu  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 
2011 
Prowadzenie prac górniczych na pe nym morzu wymaga wprowadzenia nowych rozwi za  technologicznych. 
Oprócz zastosowania nowych technologii w zakresie górnictwa morskiego, pozycjonowania statków i rozwi zania 
problematyki dowozu, prze adunku zaopatrzenia i wydobytego urobku, spraw  systemow  jest zapewnienie akce-
ptowalnego poziomu bezpiecze stwa dla wszystkich elementów sk adowych procesu technologicznego takiego 
przedsi wzi cia. W artykule przedstawiono wymagania w zakresie bezpiecze stwa, które powinny by  wdro one 
przez uczestników bior cych udzia  w wydobywaniu bogactw naturalnych z dna morza oraz dodatkowe uwarun-
kowania wynikaj ce z prowadzenia nowego rodzaju dzia alno ci ludzkiej na morzu. 

S owa kluczowe: górnictwo morskie, bezpiecze stwo na morzu, bezpiecze stwo statku, system zarz dzania bezpie-
cze stwem 

CLAUDIA JACASZEK 

Eksploatacja kruszyw z Morza Pó nocnego i jej wp yw na rodowisko  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
 z. 4/1, 2011 

W artykule przedstawiono eksploatacj  podmorsk  kruszyw (piasków i wirów) z Morza Pó nocnego na obsza-
rach przybrze nych Niemiec i Holandii. Zwrócono uwag  na potencjalne oddzia ywania eksploatacji na rodowis-
ko morskie i mo liwe konflikty z ochron  rodowiska. 

S owa kluczowe: eksploatacja podmorska, kruszywa, ochrona rodowiska 

LECH KOBYLI SKI 

Niektóre zagro enia bezpiecze stwa morskich operacji górniczych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
 z. 4/1, 2011 

Obiekty budowane dla prowadzenia morskich operacji górniczych nara one s  na liczne zagro enia. Najwi ksze 
zagro enie dla tych konstrukcji stanowi falowanie morskie. W czasie silnych sztormów pojawiaj  si  od czasu do 
czasu fale o niezwykle du ej wysoko ci i ogromnej sile niszcz cej, okre lane jako fale monstrualne. W artykule 
przedstawiono szereg przypadków pojawiania si  takich bardzo rzadko wyst puj cych fal oraz opisano warunki 
dla ich powstawania a tak e ich podstawowe charakterystyki. Przy projektowaniu obiektów oceanotechnicznych 
posadowionych na dnie morza a tak e obiektów p ywaj cych zwi zanych z operacjami górniczymi niezb dne jest 
uwzgl dnienie mo liwo ci pojawienia si  fali monstrualnej, której uderzenie obiekty te musza przetrzyma  

S owa kluczowe: bezpiecze stwo na morzu, fale monstrualne 

RYSZARD A. KOTLI SKI 

Pole konkrecjono ne Clarion–Clipperton — ród o surowców w przysz o ci  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 4/1, 2011 

Przedstawiono ujawnione zale no ci i prawid owo ci rozmieszczenia konkrecji polimetalicznych wyst puj cych 
w polu konkrecjono nym Clarion–Clipperton na Pacyfiku. Wykazano cis e zwi zki rozwoju morfostrukturalnego 
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tego regionu z ewolucj  P yty Pacyficznej, w okresie mezo-kenozoicznym. Charakter ukszta towania dna jest bez-
po rednim odzwierciedleniem rozwoju geologicznego i zmieniaj cych si  warunków sedymentacyjnych determi-
nuj cych formowanie produktywnych konkrecjono nych stref z o owych. Wyró niony typ hydrogeniczny kon-
krecji „H” o relatywnie wy szych zawarto ciach Fe i Co wykazuje w porównaniu do typu diagenetycznego „D”  
i przej ciowego „HD” obni one zawarto ci Mn, Ni i Cu. Na obszarze wydobywczym IOM dominuj ce znaczenie 
maj  konkrecje typu „D” i „HD” (o podwy szonej zawarto ci REE) wyra aj ce si  wysokim wska nikiem kon-
krecjono no ci i zawarto ci metali, zalegaj ce w interwale g boko ci 4200–4500 m ppm. Przyj te graniczne kry-
teria wydzielenia obszaru z o owego, w tym wysoki wska nik konkrecjo no no ci powy ej 10 kg/m2 oraz zawar-
to ci Mn (>30%) i sumy (Cu+Ni+Co > 2,5%) oraz nachylenie dna (< 7 ) potwierdzaj  wysok  perspektywiczno  
tego pola, w tym obszaru wydobywczego IOM. 

S owa kluczowe: konkrecje polimetaliczne pola Clarion–Clipperton, geneza, zale no ci rozmieszczenia, zasoby 
szacunkowe. 

WIES AW KOZIO , ANDRZEJ CIEPLI SKI, JOANNA GOLENIEWSKA, UKASZ MACHNIAK 

Eksploatacja kruszyw z obszarów morskich w Polsce i Unii Europejskiej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria  z. 4/1, 2011 
Przedstawiono technologie eksploatacji kruszyw z obszarów morskich ze szczególnym uwzgl dnieniem Unii Euro-
pejskiej i Polski. Podano wielko ci wydobycia w UE oraz udokumentowane zasoby w Polsce. Zwrócono uwag  na 
wp yw eksploatacji z dna morskiego na rodowisko. 

S owa kluczowe: eksploatacja podmorska, kruszywa, technologia 

KINGA AZUGA, PAWE  GÓRTOWSKI 

Analiza wp ywu rozlewu olejowego na skuteczno  poszukiwa  w trakcie akcji SAR z wykorzystaniem sy-
mulatorów SARMAP i OILMAP  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
Niniejsze opracowanie rozwa a poszukiwanie cz owieka i tratwy ratowniczej w miejscu rozlewu olejowego przy 
u yciu helikoptera Anakonda, samolotu M-28 X2 oraz statku Kapitan Poinc. Wyniki bada  prezentuj  trajektori  
ruchu plamy olejowej, trajektori  ruchu rozbitka ubranego w kombinezon ochrony termicznej i tratwy ratunkowej 
dla dwóch sytuacji hydrometeorologicznych. Poszukiwania wy ej wymienionych rodków ratunkowych odbywaj  
si  wg schematów IAMSAR a wyniki poszukiwa  przedstawione s  w postaci prawdopodobie stwa sukcesu (POS 
[%]) opartego na prawdopodobie stwie wykrycia rozbitka/tratwy podczas przejazdu po ustalonej trasie oraz praw-
dopodobie stwie znalezienia si  rozbitka/tratwy w wyznaczonym obszarze poszukiwa . 

S owa kluczowe: rozlew olejowy, poszukiwanie i ratownictwo, SAR 

UKASZ MACI G, RYSZARD A. KOTLI SKI, RYSZARD K. BORÓWKA 

Zmienno  litologiczna osadów ilasto-krzemionkowych z obszaru IOM (strefa roz amowa Clarion–Clipperton; 
E Pacyfik)  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
W artykule przedstawiono zmienno  wybranych cech sedymentologicznych, sk adu mineralnego w podfrakcjach 
oraz charakteru procesów wczesnej diagenezy osadów ilasto-krzemionkowych z obszaru z o owego IOM (wschodni 
Pacyfik, strefa roz amowa Clarion–Clipperton). Zwrócono uwag  na zró nicowanie uwarunkowa  rodowisko-
wych istotnych z punktu widzenia geologii regionalnej i paleogeografii, wp ywaj cych na zmienno  litologiczn  
osadów oraz mo liwo  formowania si  tlenkowych skupie  Fe-Mn. W wyniku bada  osadów wchodz cych w sk ad 
tzw. litofacji stropowej FCl IV formacji Clipperton (pliocen–holocen), reprezentowanych przez mu y ilaste krze-
mionkowe, ustalono redni  rednic  ziarna na poziomie x = 6,83 . Potwierdzono zdecydowan  jednomodalno  
rozk adów uziarnienia oraz ich s abe wysortowanie. Stwierdzono ró nice ilo ciowe w sk adzie mineralnym w ob-
r bie podfrakcji < 0,004 oraz < 0,002 mm, w grupie chlorytów i smektytów. Odnotowano znaczn  zmienno  piono-
w  w sk adzie gatunkowym i ilo ci bioklastów promienic i okrzemek, minera ów ilastych z grupy kaolinitu i illitu 
oraz w zawarto ci mikrokonkrecji. Zasygnalizowano, e stabilno  czasowo-przestrzenna sk adowych rodowiska 
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w obszarze strefy roz amowej Clarion–Clipperton warunkuje istnienie atrakcyjnych gospodarczo pól konkrecjo-
no nych, stanowi cych potencjalne ród o pozyskiwania rud w przysz o ci. 

S owa kluczowe: Clarion–Clipperton, litologia, mineralogia, granulometria, wczesna diageneza, minera y ilaste 

WOJCIECH MALEIKA, MICHA  PA CZY SKI 

Wp yw szeroko ci wi zki echosondy wielowi zkowej na dok adno  uzyskanych modeli dna  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
Cyfrowy model terenu (DTM) jest podstawow  warstw  informacyjn  w wielu badaniach i aplikacjach zwi za-
nych z eksploracj  akwenów wodnych. Najcz ciej model dna tworzony jest na podstawie danych zbieranych za 
pomoc  sondy wielowi zkowej. Dok adno  tworzonych DTM zale y od wielu parametrów zwi zanych zarówno 
z samymi pracami sonda owymi, jak i pó niejszymi przekszta ceniami zbioru danych. W praktyce istnieje ogrom-
na trudno  okre lenia dok adno ci tworzonych modeli, gdy  nie mo emy porówna  stworzonego modelu do rze-
czywistego ukszta towania powierzchni dna. Autorzy stworzyli na potrzeby tego typu bada  symulator sonda u 
morskiego uwzgl dniaj cy zarówno parametry prac sonda owych jak i w a ciwo ci urz dzenia pomiarowego. W wy-
niku bada  symulacyjnych mo liwa sta a si  analiza wp ywu ró norodnych parametrów na dok adno  tworzo-
nych modeli. W niniejszej pracy dokonano sprawdzenia jaki wp yw na dok adno  ma szeroko  wi zki w echo-
sondzie wielowi zkowej. W wyniku bada  wykazano, e du y k t rozwarcia wi zki w echosondzie umo liwi wy-
konywanie prawid owych modeli przy znacznym zmniejszeniu kosztów sonda u. 

S owa kluczowe: cyfrowy model terenu, sonda  batymetryczny, echosonda wielowi zkowa, szeroko  wi zki 

BOLES AW MAZURKIEWICZ 

Wydobywanie zasobów surowcowych dna mórz i oceanów naczelnym zadaniem morskiej polityki gospodar-
czej pa stwa  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
W artykule omówiono zadania morskiej polityki gospodarczej kraju w odniesieniu do wydobywania zasobów sur-
owcowych dna mórz i oceanów. Po przedstawieniu sytuacji w zakresie przysz o ciowego wzrostu liczby miesz-
ka ców kuli ziemskiej oraz zapotrzebowania na energi , scharakteryzowano istniej ce na dnie i pod dnem mórz 
i oceanów zasoby w glowodorów i minera ów. Dalej omówiono ró nego rodzaju obiekty sta e w postaci platform 
stalowych i elbetowych oraz ruchome w postaci ró nego rodzaju jednostek p ywaj cych, s u cych do eksplora-
cji i eksploatacji istniej cych zasobów. Uznano, e przy w a ciwym prowadzeniu polityki morskiej istnieje realna 
szansa na uzupe nienie zasobów l dowych zasobami podmorskimi. Zwrócono przy tym uwag  na konieczne kie-
runki dzia a  pa stwa, maj cych zapewni  realizacj  koniecznego dla naszego kraju wydobycia 

S owa kluczowe: górnictwo morskie: wymagania, rezerwy, sta e i p ywaj ce konstrukcje do eksploracji i eksploa-
tacji z ó  podmorskich, morska polityka ekonomiczna pa stwa 

WAC AW MORGA , ZDZIS AW KOPACZ 

Górnictwo morskie w dzia alno ci ludzkiej na morzu  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
W artykule podj to prób  przedstawienia górnictwa morskiego jako jednego z rodzajów specjalnej dzia alno ci 
ludzkiej na morzu. Do zada  specjalnych wykonywanych na obszarach morskich mo na m.in. zaliczy  eksploracj  
i eksploatacj  bogactw naturalnych (a w szczególno ci ropy naftowej i gazu ziemnego), wznoszenie platform wiert-
niczych i elektrowni wiatrowych, uk adanie kabli i ruroci gów podmorskich, itp. G ównym celem zabezpieczenia 
nawigacyjno-hydrograficznego dzia alno ci specjalnej na morzu obok zapewnienia bezpiecznego i sprawnego p y-
wania okr tów jest zapewnienie wysokiej efektywno ci realizacji zada  specjalnych. Cel ten jest osi gany poprzez 
wytworzenie i dostarczenie specjalnej tj. dodatkowej i bardziej szczegó owej informacji nawigacyjno-hydrogra-
ficznej o rodowisku dzia a  okr tów. Morska informacja geoprzestrzenna obejmuje jej trzy podstawowe rodzaje 
a mianowicie: geograficzn , operacyjn  i prawn . Zakres i forma informacji specjalnej oraz stawiane wymagania 
zale  g ównie od potrzeb u ytkowników. 

S owa kluczowe: proces nawigacji okr tu, rodzaje dzia alno ci na morzu, informacja geoprzestrzenna, eksploracja 
i eksploatacja bogactw morskich 
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JACEK MUCHA, RYSZARD A. KOTLI SKI, MONIKA WASILEWSKA-B ASZCZYK 

Zasoby konkrecji — procedury i wymagania dla ich szacowania na przyk adzie obszaru IOM w polu Clarion– 
Clipperton  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
IOM (Interoceanmetal Joint Organization) jest od 2001 r. kontraktorem Mi dzynarodowej Organizacji Dna Mor-
skiego (ISA) i ma wy czne prawo do rozpoznania z o a konkrecji polimetalicznych w obszarze o powierzchni 
75 000 km2, zlokalizowanym we wschodniej cz ci strefy roz amowej Clarion–Clipperton, na Pacyfiku. Scharak-
teryzowano g ówne czynniki wp ywaj ce na dok adno  szacowania zasobów konkrecji, a w szczególno ci specy-
ficzne cechy budowy z o a, struktur  zmienno ci zasobno ci konkrecji i zawartych w nich metali oraz sposób roz-
poznania z o a w obszarze IOM. Przedstawiono wyniki geostatystycznej analizy zmienno ci zasobno ci konkrecji 
oraz wyniki oceny dok adno ci oszacowa  zasobów konkrecji z zastosowaniem krigingu zwyczajnego. Wspó czynnik 
zmienno ci zasobno ci konkrecji rz du 60–70% dowodzi generalnie du ej zmienno ci tego parametru w skali 
ca ego obszaru, a w strukturze jego zró nicowania ujawnia si  silnie zaznaczony sk adnik losowy zmienno ci i sto-
sunkowo ma y zasi g autokorelacji. W du ej skali obserwacji (powy ej 50 km) obserwuje si  s abo zaznaczon  ani-
zotropi  zmienno ci parametru z kierunkiem minimalnej zmienno ci zbli onym do N-S i zgodnym z wyd u eniem 
izolowanych produktywnych stref konkrecjono nych. Stwierdzono du e zró nicowanie dok adno ci oszacowa  
w zale no ci od wielko ci parcel obliczeniowych z b dami krigingu (dla poziomu prawdopodobie stwa 0,95) od 
70% dla parcel elementarnych o rozmiarach 0,5 × 0,5 km do 10% dla pól obliczeniowych o powierzchni rz du 
4 000 km2. Skomentowano zadowalaj c  zgodno  oszacowa  we fragmencie obszaru IOM dokonanych na pod-
stawie danych dwóch faz opróbowa . Zwrócono uwag  na konieczno  szerokiego uwzgl dniania wyników foto-  
i TV-profilowania oraz profilowania akustycznego (pionowego — echosonda  i poziomego — side scan sonar) 
w szacowaniu zasobów konkrecji, a w szczególno ci okre leniu formy, rozmiarów i konturów izolowanych kon-
krecjono nych stref produktywnych. 

S owa kluczowe: konkrecje polimetaliczne, Pacyfik, zasoby, geostatystyka, semiwariogram, kriging 

ADAM PIESTRZY SKI 

Surowce mineralne oceanów  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
W pracy przestawiono charakterystyk  surowcow  z ó  surowców mineralnych, w uj ciu genetycznym, wyst pu-
j cych w morzach i oceanach. Wyró niono osadowe z o a biogeniczne, chemiczne i mechaniczne oraz z o a hy-
drotermalne. Wskazano na miejsca wyst powania poszczególnych typów z ó  i ich znaczenie ekonomiczne. 

S owa kluczowe: surowce mineralne oceanów, klasyfikacja genetyczna 

DOROTA PY  

Morska dzia alno  górnicza a zrównowa one zarz dzanie rodowiskiem  Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria  z. 4/1, 2011 
W najbli szej przysz o ci przedsi biorstwa zajmuj ce si  górnictwem morskim b d  podlega y coraz surowszym 
standardom technicznym i bezpiecze stwa oraz karom w przypadku ich nieprzestrzegania. Argumenty przemawia-
j ce za ochron  rodowiska s  zbyt s abe, eby zatrzyma  ekspansj  górnictwa morskiego. Zarz dzanie morskie cha-
rakteryzuje fragmentacja polegaj ca na braku koordynacji mi dzysektorowej. Morskie planowanie przestrzenne 
pozwala na ca o ciowe, zintegrowane spojrzenie na zasoby rodowiska i ich u ytkowników. Podej cie ekosyste-
mowe i przezorno ciowe s  uznane, jako regu y post powania pozwalaj ce na traktowanie zarz dzania zasobami 
morskimi w oparciu o paradygmat zrównowa onego górnictwa morskiego. Na zintegrowane zarz dzanie morskie 
sk ada si  odpowiedzialno  za ochron , prawa i obowi zki organów oraz zaanga owanych podmiotów. 

S owa kluczowe: rodowisko morskie, zrównowa ony rozwój, morska dzia alno  górnicza 

ANNA RABAJCZYK 

Zagro enia dla rodowiska wynikaj ce z eksploatacji klatratów metanu — studium oceny oddzia ywania na 
rodowisko  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 

Klatraty metanu, zwane równie  wodzianami metanu, wyst puj  na terenach wiecznej zmarzliny oraz pod osada-
mi podmorskimi, przede wszystkim na stokach kontynentalnych. Zwi zki te s  stabilne tylko w okre lonych wa-
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runkach fizykochemicznych stanowi c jednocze nie podstaw  do ycia specyficznych i wyspecjalizowanych or-
ganizmów. Dlatego te  plany eksploatacji zasobów gazohydratu wywo uj  liczne dyskusje. Z jednej strony klatra-
ty metanu stanowi  nadziej  na uzyskanie ogromnych ilo ci „zielonego paliwa”, alternatywnego do ropy naftowej 
oraz tradycyjnego w gla i gazu ziemnego. Z drugiej jednak budz  uzasadnion  obaw  o rodowisko, niebezpie-
cze stwo zmian w ekosystemach wodnych i ich konsekwencje, mo liwo  niekontrolowanego uwolnienia du ych 
ilo ci metanu do atmosfery i tym samym zagro enie dla klimatu i ycia na Ziemi. Niezb dna jest zatem dyskusja nad 
ocen  op acalno ci podejmowanych dzia a  zmierzaj cych do eksploatacji osadów podmorskich wraz z uwzgl d-
nieniem kosztów i zmian rodowiskowych, zarówno na etapie wydobycia, jak i po zako czeniu prac. wiadomo  
skali ingerencji w struktur  ekosystemów wodnych oraz konsekwencji rodowiskowych pozwala na prowadzenie 
zrównowa onych pod wzgl dem rodowiskowym prac oraz zmniejszenie negatywnego oddzia ywania na rodo-
wisko. 

S owa kluczowe: klatraty metanu, zarz dzanie rodowiskiem, oddzia ywanie na rodowisko 

LECH ROWI SKI 

Wydobycie konkrecji polimetalicznych przy u yciu autonomicznych pojazdów g binowych  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
Wydobycie konkrecji polimetalicznych z dna oceanicznego wymaga zastosowania nadzwyczajnych rodków tech-
nicznych i organizacyjnych. rodowisko pracy na g boko ci od 3 do 6 km jest tak trudne, e tylko kilka prostych 
i niewielkich urz dze  zdolnych jest do dzia ania w takich warunkach. Opracowana przez Politechnik  Gda sk  
koncepcja metody pracy i kompleksu rodków technicznych, pozwalaj cych na wydobywanie i transport 5 mln ton 
konkrecji rocznie oparta jest o dotychczasowe osi gni cia techniki g binowej. W tym celu opracowano zespó  
statków nawodnych i pojazdów g binowych. Zgodnie z przedstawion  procedur  eksploatacyjn  zapewniaj  one 
ci g o  wydobycia i dostaw surowca do zak adu przetwórczego równie  w przypadku nieuniknionych uszkodze  
i awarii elementów kompleksu. Oszacowane koszty opracowania i budowy kompleksu pozwalaj  na rozpocz cie 
dalszych prac analitycznych, projektowych i bada . 

S owa kluczowe: wydobycie, konkrecje polimetaliczne, pojazdy g binowe 

STANIS AWA SANAK-RYDLEWSKA, AGNIESZKA GALA 

Metody odzysku niektórych metali z konkrecji oceanicznych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 
2011 
W artykule przedstawiono informacje dotycz ce mo liwo ci odzysku kobaltu i niklu z oceanicznych konkrecji 
polimetalicznych. Z uwagi na niskie zawarto ci tych metali konieczne jest zastosowanie procesów ugowania za 
pomoc  reagentów o charakterze kwa nym lub alkalicznym. Po zapoznaniu si  z warto ci  st enia wy ugowane-
go metalu, korzystne jest jego wydzielenie z roztworów potrawiennych za pomoc  metody ekstrakcji lub elektro-
lizy. W przypadku niskiego st enia metalu nale y wykorzysta  metod  umo liwiaj c  jego zat enie a nast pnie 
zastosowa  metod  selektywnego wydzielenia. Do skoncentrowania sk adnika w roztworach rozcie czonych s u  
metody oparte na wymianie jonowej (np. wymieniacze jonowe) lub flotacji jonów i osadów. Powodzenie tych me-
tod jest w du ym stopniu uzale nione od tego, czy stosowany reagent (lub reagenty) da si  regenerowa , by ponow-
nie, w jak najwi kszej ilo ci zawróci  go do procesu. Wi e si  to z op acalno ci  ekonomiczn  oraz z ochron  
rodowiska naturalnego. 

S owa kluczowe: konkrecje oceaniczne, hydrometalurgia kobaltu i niklu 

KRZYSZTOF SZAMA EK, W ODZIMIERZ MIZERSKI 

Surowce mineralne z dna mórz i oceanów — stan rozpoznania i perspektywy  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 4/1, 2011 
Realn  perspektyw  uzupe nienia bazy surowcowej s  zasoby mineralne wyst puj ce w Oceanie wiatowym. Zwi zane 
s  one z pod o em dna oceanicznego, dnem oceanicznym, pierwiastkami w wodzie morskiej oraz z o ami p yt-
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kowodnych stref przybrze nych. W ocenie mo liwo ci zagospodarowania zasobów mineralnych oceanu nale y 
bra  pod uwag  stan zaawansowania prac w nast puj cych obszarach: geologiczne, prawne, techniczne, technolo-
giczne, rodowiskowe i ekonomiczne. Wydaje si , e mimo prowadzonych od szeregu lat bada  najmniejsze jest 
zaawansowanie w stanie geologicznego rozpoznania zasobów oceanów. Dotyczy to zw aszcza siarczkowych rud 
polimetalicznych, pokryw kobaltono nych, i ów metalono nych czy gazohydratów metanu. Zasoby ropy naftowej 
i gazu ziemnego równie  nie s  rozpoznane dostatecznie dobrze, zw aszcza w g bszych strefach oceanu. Badania 
surowcowe oceanów realizowane s  przez szereg pa stw wiata (m.in. Rosja, USA, Francja, Japonia, Niemcy, 
Korea P d., Chiny, Polska) pod nadzorem International Seabed Authority. Perspektywa zagospodarowania z ó  
morskich bli sza jest w pa stwach bogatych i zaawansowanych technologicznie ni  w pa stwach maj cych tylko 
dost p do wybrze y. Morskie badania geologiczne s  bardzo kosztowne i mog  by  realizowane zatem przez silne 
ekonomicznie pa stwa lub takie, które prowadz  aktywn  polityk  koncesyjn  i s  otwarte na cis  kooperacj  
w zagospodarowaniu udokumentowanych z ó . 

S owa kluczowe: kopaliny morskie, podmorska eksploatacja, surowce mineralne 

KAZIMIERZ SZEFLER, BENEDYKT HAC,  
STANIS AW RUDOWSKI, LUCJAN GAJEWSKI, UKASZ GAJEWSKI 

Metody bada  dna morskiego pod k tem szacowania zasobów kruszyw mineralnych w Zatoce Koszali skiej 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 

Przedstawiono mo liwo ci dok adnego rozpoznania i kartometrycznego obrazowania dna w relacji do okre lania 
zasobów kruszyw mineralnych, z zastosowaniem zintegrowanego systemu nowoczesnych metod bezinwazyjnych. 
Stosowano zdj cie dna echosond  wielowi zkow  i sonarem bocznym, profilowanie sejsmiczne profilografem osa-
dów, przegl d dna systemem telewizji podwodnej, pomiary magnetometrem. Wszystkie dane by y zbierane i opra-
cowywane przy dok adno ci pozycjonowania lepszej ni  0,2 m, prowadzonej w czasie niemal rzeczywistym. Przed-
stawione przyk ady pochodz  z przygotowywanego do eksploatacji pola kruszywa w Zatoce Koszali skiej. Uzys-
kiwane rezultaty dobitnie wskazuj  na konieczno  odpowiedniego uwzgl dnienia u ycia przedstawianych metod 
w odno nych przepisach zwi zanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem eksploatacj  i monitoringiem z ó  wy-
st puj cych na dnie morskim. Zdaniem autorów pierwszym etapem tych prac winno by  obowi zkowe wykonanie 
pomiaru echosond  wielowi zkow  a dalsze etapy zale e  b d  od uzyskanego obrazu dna. Opracowania wyko-
nane bez zdj cia echosond  wielowi zkow  s  niewiarygodne. 

S owa kluczowe: rze ba, charakter i budowa dna morskiego, rozpoznawanie i ocena zasobów kruszywa, metody 
bezinwazyjne, Zatoka Koszali ska, Morze Ba tyckie 

ARKADIUSZ TOMCZAK 

Wspó czesne metody pozycjonowania obiektów podwodnych stosowane w górnictwie morskim  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
Projekt eksploracji zasobów dna morskiego jest procesem d ugotrwa ym i skomplikowanym. Wi kszo ci operacji 
wykonywanych pod powierzchni  wody towarzysz  pomiary b d ce odpowiednikiem l dowych pomiarów geode-
zyjnych i topograficznych. Dodatkowo istnieje potrzeba monitorowania ruchu elementów instalowanej infrastruk-
tury oraz robotów podwodnych, które wykonuj  wi kszo  prac, szczególnie na du ych g boko ciach. Wyzna-
czanie pozycji pod wod  mo liwe jest dzi ki zastosowaniu hydroakustycznych systemów pozycjonowania pod-
wodnego. W artykule dokonano syntetycznej prezentacji technik pozycjonowania podwodnego obecnie stosowa-
nych w górnictwie morskim w aspekcie zasady dzia ania, metody wyznaczania parametru nawigacyjnego oraz 
uzyskiwanych dok adno ci. Przedstawiono przebieg wykonania metrologii podwodnej polegaj cej na pomiarach 
przeprowadzonych technik  pozycjonowania akustycznego LBL (Long Baseline). Scharakteryzowano zadanie ja-
kim jest metrologia odcinka ruroci gu podwodnego cz cego manifold i g owic  odwiertu. Wyszczególniono klu-
czowe procedury pomiarowe takie jak kalibracja lokalnej sieci geodezyjnej utworzonej przez transpondery na dnie 
oceanu oraz metod  wyznaczania absolutnych wspó rz dnych transponderów LBL z wykorzystaniem pomiarów 
odleg o ci z jednostki nawodnej pozycjonowanej systemem GNSS (Global Navigation Satellite System). W pod-
sumowaniu opisano kierunki bada  nad rozwojem systemów pozycjonowania podwodnego, z uwzgl dnieniem 
systemów akustycznych. 

S owa kluczowe: systemy akustyczne, pozycjonowanie podwodne, LBL,USBL 
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BERNARD WI NIEWSKI, TOMASZ WOLSKI 

Os ona hydrometeorologiczna strefy Clarion–Clipperton  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
Dokonano syntezy i charakterystyki sezonowych warunków hydrometeorologicznych w obszarze Pacyfiku gdzie 
po o one jest pole Clarion–Clipperton. Zaprezentowano aktualny zakres monitoringu z ró nych o rodków l do-
wych i boi hydrometeorologicznych wraz z przyk adami morskich map. Mo e by  on wykorzystany do budowy 
programu odbioru informacji pogodowej w trakcie górniczej eksploatacji pola Clarion–Clipperton. Szczególn  uwag  
zwrócono na problemy i propozycje uwzgl dnienia warunków hydrometeorologicznych w zachowaniu bezpiecze -
stwa prac wydobywczych. 

S owa kluczowe: Clarion–Clipperton, monitoring hydrometeorologiczny, bezpiecze stwo statku 

PAWE  ZALEWSKI 

Modele z filtrem Kalmana i rozmyte w systemach dynamicznego pozycjonowania  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
Dynamiczne pozycjonowanie statku to proces obejmuj cy dwa problemy: 1) utrzymania sta ych, zadanych parame-
trów pozycji i kursu oraz 2) pod ania po wyznaczonej trajektorii ruchu. Do tego celu wykorzystuje si  ró no-
rodne urz dzenia nap dowo-sterowe (p dniki okr towe i stery). W artykule przedstawiono ró ne metody nume-
ryczne rozwi zania obu problemów sterowania jednostkami oceanotechnicznymi korzystaj c z technik filtracji 
i logiki rozmytej. 

S owa kluczowe: dynamiczne pozycjonowanie, modelowanie ruchu statku, filtr Kalmana, logika rozmyta 

DOMINIK ZAWADZKI, RYSZARD A. KOTLI SKI 

Uwarunkowania wyst powania i rozmieszczenia perspektywicznych nagromadze  tlenkowych skupie  ela-
zowo-manganowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
W artykule przedstawiono ogóln  charakterystyk  tlenkowych skupie  elazowo-manganowych oraz oceanograficzne 
uwarunkowania ich wyst powania i rozmieszczenia. Analiz  geologiczno-porównawcz  przeprowadzono na pod-
stawie wyró niaj cych cech perspektywicznych pól wyst powania konkrecji polimetalicznych tj. Pola Clarion– 
Clipperton, Pola Centralnoindyjskiego i Pola Peruwia skiego oraz naskorupie  kobaltono nych na podmorskich 
górach Pacyfiku (Marshalla, Wake-Necker). Badania oparto na aktualnych danych i ród ach literaturowych. Dane 
dotycz ce form wyst powania, g boko ci zalegania, struktury dna oceanicznego oraz ujawnionych zale no ci 
oceanograficznych ich wyst powania s  niezmiernie istotne dla podejmowanych dzia a  zwi zanych z przysz ymi 
procesami wydobywczymi omawianych kopalin metalicznych. 

S owa kluczowe: tlenkowe skupienia elazowo-manganowe, konkrecje polimetaliczne, naskorupienia kobaltono -
ne, z o a perspektywiczne 

KATARZYNA ELAZNY, TADEUSZ SZELANGIEWICZ 

Obci enia i napr enia w pionowym ruroci gu podczas wydobywania polimetalicznych konkrecji z dna oceanu 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 

Jedn  z metod wydobywania polimetalicznych konkrecji z dna oceanu jest metoda hydrauliczna z pompami g bi-
nowymi. W metodzie tej, pionowy ruroci g wydobywczy o d ugo ci oko o 4000–6000 m jest opuszczony ze stat-
ku wydobywczego. Na ten ruroci g dzia aj  ró ne obci enia i wymuszenia kinematyczne powoduj ce powstanie 
napr e  i deformacji (odchyle  od pionu) kszta tu ruroci gu. W referacie przedstawione zosta y wyniki bada  sy-
mulacyjnych napr e  wyst puj cych w ruroci gu podczas prac wydobywczych. 

S owa kluczowe: polimetaliczne konkrecje, hydrauliczna instalacja wydobywcza, obci enia i napr enia w rurze 
wydobywczej 
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KATARZYNA ELAZNY, TADEUSZ SZELANGIEWICZ 

Odkszta cenia i zmiany po o enia pionowego ruroci gu podczas wydobywania polimetalicznych konkrecji 
z dna oceanu  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2011 
Jedn  z metod wydobywania polimetalicznych konkrecji z dna oceanu jest metoda hydrauliczna z pompami g bi-
nowymi. W metodzie tej, pionowy ruroci g wydobywczy o d ugo ci oko o 4000–6000 m jest opuszczony ze statku 
wydobywczego. Na ten ruroci g dzia aj  ró ne obci enia i wymuszenia kinematyczne powoduj ce powstanie de-
formacji (odchyle  od pionu) kszta tu ruroci gu. W referacie przedstawione zosta y wyniki bada  symulacyjnych 
deformacji kszta tu pionowego ruroci gu  mo liwe podczas prac wydobywczych. 

S owa kluczowe: polimetaliczne konkrecje, hydrauliczne instalacja wydobywcza i deformacje kszta tu i zmiany 
po o enia rury wydobywczej 


