
Stanis³aw Gruszczyñski: Przydatnoœæ ró¿nych typów sieci neu-
ronowych w klasyfikacji gleb � In¿ynieria Œrodowiska 2006,
t. 11, z. 1

Zaprezentowano zastosowanie trzech algorytmów sieci neuronowych
do klasyfikowania gleb na podstawie cech mo¿liwych do interpretacji
z dostêpnej, analogowej dokumentacji kartograficznej. Spoœród przeba-
danych algorytmów najlepsze wyniki klasyfikacji daj¹ sieci typu MLP
oraz probabilistyczne (PNN). Po³¹czenie wyników dzia³ania sieci PNN
oraz SOM pozwala na pog³êbion¹ analizê zale¿noœci klasyfikacyjnych
w obszarze opracowania, polegaj¹c¹ miêdzy innymi na zobrazowaniu
rozmytych relacji miêdzy poszczególnymi kompleksami w terenie.

Marian Mazur, Robert Oleniacz, Marek Bogacki, Przemys³aw
Szczyg³owski: Emisja zanieczyszczeñ z procesu grafityzacji
elektrod wêglowych w piecach LWG (Castnera). Czêœæ 2. Wybra-
ne substancje py³owe � In¿ynieria Œrodowiska 2006, t. 11, z. 1

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów iloœci substancji py³o-
wych odprowadzanych i emitowanych do powietrza z elektrycznych
pieców oporowych typu LWG (Castnera) podczas procesu grafityzacji
elektrod wêglowych. Badaniami objêto py³ ogó³em, substancje smo³owe
oraz 16 wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych (WWA).
Pomiary przeprowadzono zarówno przed, jak i za systemem oczysz-
czania gazów odlotowych (dopalanie katalityczne i oczyszczanie mo-
kre). W ten sposób oceniono tak¿e zmiany stê¿eñ substancji w gazach
pografityzacyjnych po ich przejœciu przez system oczyszczania. Jak
wynika z przeprowadzonych badañ, proces grafityzacji elektrod wêg-
lowych w piecu LWG nie jest istotnym Ÿród³em emisji substancji
py³owych, ale w obrêbie reaktorów katalitycznego dopalania gazów
odlotowych zachodzi zwiêkszenie zawartoœci substancji smo³owych
i WWA w tych gazach oraz zmiana profilu WWA.

Aleksander Wodyñski, Karol Firek, Wojciech Kocot: Ocena
wp³ywu remontów oraz zabezpieczeñ profilaktycznych na trwa-
³oœæ budynków murowanych w LGOM � In¿ynieria Œrodowi-
ska 2006, t. 11, z. 1

W artykule przedstawiono wyniki badañ wp³ywu zabezpieczeñ
profilaktycznych na wp³ywy górnicze oraz remontów na trwa³oœæ tra-
dycyjnej zabudowy terenu górniczego Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu
Miedziowego. Podstaw¹ przeprowadzonych badañ by³a baza danych
zawieraj¹ca informacje o uszkodzeniach, zu¿yciu oraz potencjalnych
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przyczynach uszkodzeñ i nieprawid³owoœci 930 budynków mieszkalnych
typu ma³omiejskiego, podmiejskiego i wiejskiego o tradycyjnej muro-
wanej konstrukcji oraz 370 budynków gospodarczych (stodo³y, stajnie
i obory). W trakcie badañ dokonano próby iloœciowej oceny wp³ywu na
trwa³oœæ badanej zabudowy LGOM ingerencji budowlanych. Zastosowa-
no tu metodykê, która polega³a na analizie porównawczej trwa³oœci
oszacowanych na podstawie trendów czasowych zu¿ycia technicznego
wydzielonych grup budynków. Przyk³adowo wp³yw remontów na
trwa³oœæ oceniano na podstawie analizy porównawczej przebiegu
w czasie zu¿ycia technicznego zabezpieczonych budynków remontowa-
nych i nieremontowanych. Stwierdzono wzglêdny przyrost œredniej
trwa³oœci o 12,6% w stosunku do grupy porównawczej. Oznacza to, ¿e
po 50 latach u¿ytkowania bezwzglêdna ró¿nica œredniej trwa³oœci wy-
nosi³aby 4,9%.

Stanis³aw Gruszczyñski: Ocena i prognozowanie stanu gleb na
potrzeby planów i programów � In¿ynieria Œrodowiska 2006,
t. 11, z. 1

Œrodowiskowa ocena skutków realizacji planów i programów jest
w polskiej praktyce oceny oddzia³ywania na œrodowisko pewn¹ nowo-
œci¹. W najbli¿szych latach nale¿a³oby oczekiwaæ wzrostu zapotrzebo-
wania na tego rodzaju opracowania, do których tworzenia niezbêdne
jest wykorzystanie metod mo¿liwie wszechstronnego opisu i prognozo-
wania stanu œrodowiska. Ocena stanu aktualnego oraz prognoza przy-
sz³ych stanów gleb wymaga odpowiedniej bazy metodycznej, w tym
stosownych procedur ustalania wiarygodnego opisu przewidywanych
przekszta³ceñ i ich skutków. W pracy przeanalizowano niektóre
aspekty problemu, koncentruj¹c uwagê na cyfrowych metodach prze-
twarzania i integracji informacji.

Rajmund Oruba: Badania w³aœciwoœci dynamicznych wysokich
kominów ¿elbetowych � In¿ynieria Œrodowiska 2006, t. 11, z. 1

W artykule przedstawiono problem pomiarów w³aœciwoœci dyna-
micznych ¿elbetowych kominów przemys³owych o wysokoœciach od
100 do 300 m. Badania te umo¿liwiaj¹ okreœlenie czêstotliwoœci drgañ
w³asnych, odpowiadaj¹ce im formy drgañ i t³umienie tych obiektów.
Charakterystyka dynamiczna jest niezbêdna do diagnostyki stanu tech-
nicznego i oceny bezpieczeñstwa kominów. Zagadnienia te nabieraj¹
szczególnego znaczenia na terenach górniczych w rejonach wystêpowa-
nia intensywnych wp³ywów parasejsmicznych, m.in. na terenie Leg-
nicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego (LGOM)). W pracy uwagê
zwrócono przede wszystkim na metody wzbudzania drgañ kominów
w ich naturalnej skali. Podano przyk³ady organizacji badañ i aran¿acji
aparatury pomiarowej. Przedstawiono tak¿e wyniki badañ dynamicz-
nych 16 wysokich kominów ¿elbetowych.
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Marcin Chodak: Zmiany widm w bliskiej podczerwieni (NIR)
w poziomach organicznych pod drzewostanami bukowymi
i œwierkowymi � In¿ynieria Œrodowiska 2006, t. 11, z. 1

Metody spektralne wykorzystuj¹ce ró¿ne zakresy promieniowania
elektromagnetycznego mog¹ byæ stosowane do badania jakoœci materii
organicznej gleb. Celem niniejszej pracy by³o porównanie widm NIR
materia³u organicznego o ró¿nym stopniu rozk³adu pochodz¹cego
z poziomów organicznych gleb leœnych pod drzewostanami bukowymi,
œwierkowymi i mieszanymi oraz próba powi¹zania obserwowanych
zmian spektralnych z przemianami chemicznymi materii organicznej.
Porównane zosta³y drugie pochodne zarejestrowanych widm. Widma
NIR zmienia³y siê stopniowo w poziomach organicznych wraz z g³ê-
bokoœci¹. Wartoœci absorbancji wzglêdnej pików przypisywanych okreœ-
lonym strukturom odzwierciedla³y przypuszczalnie zmiany w iloœci
tych struktur w poszczególnych poziomach próchnicy nadk³adowej
oraz wskazywa³y na ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi drzewostana-
mi wynikaj¹ce prawdopodobnie z ró¿nic w sk³adzie chemicznym
œció³ki. Analiza widm wykaza³a wzrost absorbancji pików 2320 nm
i 2360 nm wskazuj¹cy na wzrost iloœci struktur alifatycznych w po-
ziomach organicznych. Wartoœci absorbancji wzglêdnej pików 1680,
2140 i 2170 nm, przypisywane strukturom aromatycznym, spada³y wraz
z g³êbokoœci¹, wskazuj¹c na spadek iloœci tych struktur w poziomach
organicznych wraz z g³êbokoœci¹. Stwierdzono, ¿e wykalibrowanie
widm NIR przy u¿yciu standardowych metod analitycznych (tj. powi¹-
zanie kszta³tu widma NIR z zawartoœci¹ okreœlonych substancji lub
struktur oznaczon¹ z wykorzystaniem innych metod) mo¿e pozwoliæ
na zastosowanie spektroskopii NIR do iloœciowego badania przemian
struktur chemicznych materii organicznej w procesie humifikacji.

Jerzy Wójcik, Stanis³aw Kowalik: Kszta³towanie siê wybranych
w³aœciwoœci inicjalnej gleby na zrekultywowanej w kierunku
leœnym ha³dzie górnictwa miedzi � In¿ynieria Œrodowiska
2006, t. 11, z. 1

Podstawowym zadaniem etapu biologicznego rekultywacji w kie-
runku leœnym pogórniczych terenów bezglebowych jest dynamizowa-
nie wzrostu wprowadzonych nasadzeñ oraz stymulowanie procesów
glebotwórczych. W trakcie rekultywacji, poprzez zabiegi techniczne
i biologiczne kszta³towane s¹ cechy inicjalnych gleb, których w³aœciwo-
œci maj¹ decyduj¹cy wp³yw na wartoœæ odtwarzanych ekosystemów
leœnych. Celem podjêtych badañ by³o okreœlenie wp³ywu czterech gatun-
ków drzew na w³aœciwoœci inicjalnej gleby, 8 lat od wykonania zale-
sieñ rekultywacyjnych na ha³dzie ska³y p³onnej górnictwa rud miedzi.
W pracy przedstawiono wyniki dotycz¹ce akumulacji materii orga-
nicznej, wêgla organicznego i azotu, a tak¿e wybranych w³aœciwoœci
fizycznych i chemicznych objêtej badaniami inicjalnej gleby. Uzyskane
wyniki wskazuj¹ na dynamiczny przebieg procesów glebowych na
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objêtej badaniami ha³dzie, œwiadczy o tym kszta³towanie siê charaktery-
stycznych dla inicjalnych gleb leœnych poziomów akumulacji zawiera-
j¹cych ju¿ znacz¹ce iloœci zasobnej w azot materii organicznej. Zaryso-
wa³a siê równie¿, w warstwie 0÷10 cm, tendencja korzystnych zmian
takich w³aœciwoœci, jak gêstoœæ objêtoœciowa, odczyn i zasobnoœæ w sk³ad-
niki pokarmowe dla roœlin. Na obecnym etapie rozwoju inicjalnej gle-
by wp³yw sk³adu gatunkowego zalesieñ dotyczy³ w sposób jedno-
znaczny tylko akumulacji materii organicznej i azotu.

Katarzyna Grzesik: Wprowadzenie do oceny cyklu ¿ycia (LCA)
– nowej techniki w ochronie œrodowiska � In¿ynieria Œrodowi-
ska 2006, t. 11, z. 1

Celem oceny cyklu ¿ycia LCA jest analiza zagro¿eñ œrodowisko-
wych zwi¹zanych z wyrobem, w ca³ym okresie ¿ycia wyrobu „od
ko³yski po grób”, tj. obejmuj¹cych: wydobycie i przetwarzanie surow-
ców mineralnych, wytwarzanie, dystrybucjê, transport, u¿ytkowanie,
powtórne u¿ycie, recykling i ostateczne unieszkodliwianie odpadów.
W technice LCA wyró¿nia siê cztery fazy prowadzenia badañ, które
szczegó³owo opisano w artykule; nale¿¹ do nich: okreœlenie celu i za-
kresu badañ, inwentaryzacja zbioru istotnych wejœæ i wyjœæ w systemie
wyrobu LCI, ocena potencjalnych wp³ywów na œrodowisko zwi¹za-
nych z wejœciami i wyjœciami systemu LCIA, interpretacja rezultatów
analizy zbioru oraz oceny wp³ywu w odniesieniu do celów badañ.
LCA dotyczy z³o¿onych interakcji pomiêdzy wyrobem (us³ug¹) a œro-
dowiskiem. W badaniu nale¿y przy tym uwzglêdniæ wp³yw wyrobu
na zdrowie cz³owieka, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ja-
koœæ ekosystemu. Zadaniem LCA jest m.in. wskazanie produktu lub
procesu, który w najmniejszym stopniu oddzia³uje na œrodowisko,
ustalenie priorytetów w doskonaleniu wyrobów, a ponadto zidentyfi-
kowanie transferu oddzia³ywania na œrodowisko z jednego komponen-
tu œrodowiska na inny. W przyjêtej w lutym 2005 r. Strategii wdra¿ania
w Polsce zintegrowanej polityki œrodowiskowej d¹¿y siê do minimalizowa-
nia szkodliwego oddzia³ywania produktów na œrodowisko we wszyst-
kich fazach cyklu ich ¿ycia. Cel ten musi opieraæ siê na wiedzy, jakiej
dostarczaæ bêdzie szeroko i systematycznie stosowana analiza cyklu
¿ycia produktu.
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