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Trzêsienia ziemi w œrodkowej czêœci USA zdarzaj¹ siê
rzadko, chocia¿ w samej Oklahomie w 2011 r. odnotowano
ich 238, wiêkszoœæ o magnitudzie nie przekraczaj¹cej 3,
by³y wiêc s³abo odczuwalne. Najpowa¿niejsze szkody
w postaci uszkodzeñ domów powsta³y w sierpniu ub.r.
w stanie Arkansas. Mieszkañcy wyst¹pili z roszczeniami
wobec firm Chesapeake Energy Corporation i BHP Billiton, które prowadzi³y tam wiercenia i zbudowa³y stawy
osadowe do odbioru p³ynów wiertniczych.
Wiertnictwo. Dostosowuj¹c siê do zwiêkszonego zapotrzebowania na urz¹dzenia wiertnicze przystosowane do
pracy w trudnych warunkach klimatycznych i morskich,
stocznia Keppel FELS w Singapurze zbudowa³a platformê
samopodnoœn¹ (jack-up), której nogi maj¹ d³ugoœæ 206,8 m
i która mo¿e wierciæ na wodach o g³êbokoœci do 150 m. Jest
to najwiêksza platforma tego typu, wymiary kad³uba to
102,5 × 88,8 × 12 m, pojemnoœæ zbiorników p³uczkowych –

252 m3, pojemnoœæ zbiorników na cement – 189 m3; mo¿e
wierciæ otwory do 12 tys. m. Za³ogê stanowi 150 osób.
Zmniejszenie czasu przestojów w trakcie wiercenia i rurowania zapewnia podwójny system obs³ugi rur. Podczas
gdy przewód pracuje w otworze, na zapleczu platformy
przygotowywana jest kolumna rur ok³adzinowych. Z kolei
w czasie zapuszczania rur ok³adzinowych na stanowisku
obok mo¿na wymieniaæ odcinki przewodu lub narzêdzia.
Jest to pierwsza konstrukcja z serii czterech platform
zamówionych przez Maersk Drilling i zakontraktowanych
na cztery lata do wierceñ na Morzu Norweskim dla Total
E&P Norge. Nowa platforma nosi nazwê Maersk Intrepid
(Nieustraszony).
ród³a: Alexander Gas & Oil Connections, Financial
Times, FX Energy, Hart’s E&P, Maersk, Ministerstwo
Œrodowiska, Offshore, Oil & Gas Journal, Oil & Gas
Financial Journal, PAP, Rigzone, rp.pl, San Leon Energy,
Statoil, World Oil

95 lat Biblioteki Geologicznej Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
Biblioteka Geologiczna Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w Warszawie, wraz
z bibliotekami oddzia³owymi w Gdañsku, Kielcach, Krakowie, Sosnowcu, Szczecinie i we Wroc³awiu, posiada jeden z najbogatszych
w Polsce zbiorów ksi¹¿ek oraz czasopism z zakresu nauk o Ziemi i dziedzin pokrewnych.
Biblioteka Geologiczna PIG powsta³a w 1919 r. dziêki przekazaniu w depozyt 2233 dzie³ z kolekcji Pracowni Geologicznej Muzeum
Przemys³u i Rolnictwa, za³o¿onej na pocz¹tku XX w. na terenie Królestwa Polskiego. Gromadzony od 95 lat ksiêgozbiór – nieustannie
wzbogacany zakupionymi publikacjami, wydawnictwami instytutu, materia³ami pozyskiwanymi z bibliotek krajowych i zagranicznych w ramach wymiany oraz darami – dziœ liczy ok. 260 000 publikacji.
Do najcenniejszych zasobów nale¿¹ stare druki, a wœród nich m.in. dzie³a Caspara Schwenckfelda „Stirpium et fossilium Silesiae catalogus” (Lipsiae 1601), Georgiusa Agricoli „De re metallica libri XII quibus officia, instrumenta, machinae, ac omnia denique ad metallicam spectantia, non modo luculentissime describuntur...” (Basileae 1657) oraz Franza Ernsta Brückmanna „Thesaurus subterraneus,
ducatus Brunsvigii, id est: Braunschweig mit seinen unterirrdischen Schätzen und Seltenheiten der Natur” (Braunschweig 1728).
Na uwagê zas³uguje tak¿e dzie³o Jana Krzysztofa Kluka „Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych szukanie, poznanie i zazycie...”
wydane w Warszawie w dwóch tomach w latach 1797 (t. 1) i 1802 (t. 2).

W 95. rocznicê utworzenia Pañstwowego Instytutu Geologicznego i powstania Biblioteki Geologicznej PIG nasze zbiory biblioteczne
wzbogaci³y siê o dar w postaci kamiennej ksiêgi GEOLOGY. Ten oryginalny tom zosta³ wykonany z wapienia bolechowickiego
(dewon œrodkowy) przez mistrzów kamieniarzy ze Strzegomia: Zbigniewa Zycha z firmy Godstone, Czes³awa Micha³owskiego oraz
przez firmê GRANEX Sp. z o.o. Ksiêga GEOLOGY jest ozdob¹ zabytkowego wnêtrza Biblioteki Geologicznej PIG-PIB. Darczyñcom serdecznie dziêkujemy.
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