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OCENA TENDENCJI ZMIENNOŚCI WARUNKÓW
TERMICZNYCH W OTOCZENIU SKŁADOWISKA

ODPADÓW POFLOTACYJNYCH RUD MIEDZI
„ŻELAZNY MOST”, NA PODSTAWIE TEMPERATUR

EKSTREMALNYCH
____________

ESTIMATE TENDENCIES OF AIR TEMPERATURE’S
VARIABILITY IN SURROUNDING TAILING POND

“ŻELAZNY MOST” ON BASE EXTREME TEMPERATURES

Streszczenie

W pracy omówiono kształtowanie się tendencji w termice obszaru, znajdu-
jącego się pod wpływem składowiska odpadów poflotacyjnych rud miedzi.

Badania przeprowadzono w latach 2003-2006. Jako materiał do analiz wy-
korzystano wartości temperatur ekstremalnych. W badaniach posłużono się po-
równaniem wartości ze stacji położonych na składowisku „Żelazny Most” w Rud-
nej oraz w różnych odległościach od niego.

Składowisko odpadów przemysłowych o typie i wielkości „Żelaznego Mo-
stu”, wpływa na kształtowanie się warunków termicznych w jego otoczeniu. Za-
uważono tendencje do wzrostu temperatur minimalnych dobowych i miesięcz-
nych, spadku temperatur maksymalnych dobowych i miesięcznych oraz
zmniejszenia dobowej i miesięcznej amplitudy temperatur. Tendencje te szczegól-
nie uwidaczniają się na stacji umieszczonej na składowisku.

Słowa kluczowe: składowisko odpadów przemysłowych, temperatura ekstremal-
na, tendencje w termice

Summary

Air temperature is a meteorological element that has an important influ-
ence on creating climatological conditions. The topic of analysis is forming ten-
dencies of air temperatures. The study was made in surrounding tailing pond, in
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the period 2003–2006. It research extreme temperatures from meteorological sta-
tions in different distances to tailing pond “Żelazny Most” in Rudna.

A conclusion from research is that influence of this tailing pond manifests
through:

- growth minimal temperatures (month and day),
- decrease maximum temperatures (month and day),
- decrease temperature’s amplitudes (month and day).
These tendencies particularly are revealed on meteorological station

placed on the top of dam.

Key words: tailing pond, extreme air temperature, temperature’s tendencies

WSTĘP

Rozważania na temat zmian klimatu dotyczą przede wszystkim wahań
w przebiegu temperatury powietrza. Poszukiwanie przyczyn regionalnych i lo-
kalnych zmian klimatycznych doprowadziło do wskazania mniej lub bardziej
ścisłych związków przyczynowych związanych z rozwojem urbanizacji
i uprzemysłowienia.

Niniejsze studium ma za zadanie przedstawienie tendencji w termice
obszaru znajdującego się pod wpływem składowiska odpadów poflotacyjnych
rud miedzi. Składowisko odpadów poflotacyjnych tworzy olbrzymi zbiornik
wodny. Kształtowanie się termiki okolic zbiornika jest wynikiem zróżnicowania
ukształtowania terenu, wyniesienia obiektu ponad okoliczny teren, dużą objęto-
ścią i powierzchnią znajdującego się tam akwenu. Należy tu również zauważyć
zdolność do akumulacji i oddawania ciepła przez zgromadzoną zawiesinę wod-
ną, dopływ energii do układu wraz z ciepłymi odpadami oraz duże parowanie
z powierzchni akwenu.

Brak polskich badań nad termiką oraz jej tendencjami na terenie pozosta-
jącym pod wpływem takiego składowiska odpadów przemysłowych wymusza
posiłkowanie się i przeniesienie pewnych metod badawczych z prac na temat
zmian powodowanych przez sztuczne zbiorniki wodne. Wyniki badań Lorenc
i Suwalskiej nad Zbiornikiem Sulejowskim wykazują wzrost temperatur mini-
malnych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika. Podobne wnioski przedstawia
Marzec w swoich pracach dotyczących Zbiornika w Rożnowie oraz Lewińska
analizująca zbiorniki na Sanie. Z kolei obniżenie maksymalnych temperatur
powietrza zauważa Lorenc i Suwalska oraz Lewińska [Lewińska 1969; Lorenc,
Suwalska 1991; Marzec 1971].

MATERIAŁY I METODA BADAŃ

W niniejszym studium dokonano oceny tendencji warunków termicznych
bezpośredniego otoczenia składowiska odpadów pochodzących z flotacji rud
miedzi. Składowisko „Żelazny Most”, na którym wykonano badania, znajduje
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się w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, w południowo-zachodniej
części Polski. Jego ranga jest związana z tym, że jest to największe
w Europie oraz jedno z większych w świecie składowisk [Górski i in. 1996]. „Że-
lazny Most” jest składowiskiem nadpoziomowym, deponowane na nim są odpady
w postaci zawiesiny wodnej [Czaban i in. 2000]. Sedymentujące odpady tworzą
plaże, a oddzielająca się woda technologiczna spływa do akwenu usytuowanego
w centrum [Mizera i in. 1998]. Spośród innych budowli tego typu wyróżnia się
swoją wielkością oraz ilością zdeponowanych odpadów. W celu oceny wpływu
składowiska na temperaturę powietrza założono sieć ciągłego monitoringu.

Podstawowy materiał do analizy tendencji termiki stanowią codzienne
pomiary temperatury powietrza: minimalnej i maksymalnej z okresów zimowe-
go (luty) i letniego (sierpień) z lat 2003–2006. Wartości temperatur pochodzą
z czterech stacji meteorologicznych umieszczonych w różnej odległości od skła-
dowiska:

− stacja Zapora – znajdująca się na wschodniej koronie zbiornika,
− stacja Kalinówka – umieszczona około 50 m w kierunku wschodnim od

zbiornika,
− stacja Tarnówek – położona około 70 m w kierunku zachodnim od

zbiornika,
− stacja  IMGW Polkowice Dolne – około 10 km od zbiornika.

WYNIKI ANALIZ

Ekstremalne temperatury dobowe. Szczególną uwagę zwraca się na wy-
stępowanie temperatur ekstremalnych. W omawianych okresach przeanalizowa-
no dekadowy przebieg zmienności minimalnej i maksymalnej temperatury
dobowej. W pierwszym etapie analiza objęła stacje Zapora, Kalinówka i Tarnó-
wek, uznając, że wszystkie znajdują się pod wpływem składowiska. Z porówna-
nia tych materiałów wynika, że stacją, na której oddziaływanie składowiska
zaznacza się w największym stopniu jest stacja Zapora.

Na stacji meteorologicznej Zapora zauważa się, zarówno w okresie zimo-
wym, jak i letnim, wyższe minimalne temperatury dobowe w stosunku do stacji
Kalinówka i Tarnówek (rys. 1, 2). Z kolei przebieg maksymalnych temperatur
dobowych w badanych okresach wykazuje, że bliskość składowiska wpływa na
obniżenie tych wartości (rys. 3, 4). Ważny również jest fakt, że przebieg ekstre-
malnych temperatur dobowych na stacjach Tarnówek i Kalinówka, położonych
u podnóża zapory, w podobnych warunkach, jest dosyć zbliżony.
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Rysunek 1. Minimalne temperatury dobowe w lutym 2003
na stacjach Tarnówek, Kalinówka, Zapora

Figure 1. Minimal day air temperature values in february 2003
on the weather stations Tarnówek, Kalinówka, Zapora
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Rysunek 2. Minimalne temperatury dobowe w sierpniu 2004
na stacjach Tarnówek, Kalinówka, Zapora

Figure 2. Minimal day air temperature values in august 2004
on the weather stations Tarnówek, Kalinówka, Zapora
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Rysunek 3. Maksymalne temperatury dobowe w lutym 2003
na stacjach Tarnówek, Kalinówka, Zapora

Figure 3. Maximum day air temperature values in february 2003
on the weather stations Tarnówek, Kalinówka, Zapora
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Rysunek 4. Maksymalne temperatury dobowe w sierpniu 2004
na stacjach Tarnówek, Kalinówka, Zapora

Figure 4. Maximum day air temperature values in august 2004
on the weather stations Tarnówek, Kalinówka, Zapora

Tendencję zmiany temperatur minimalnych i maksymalnych dobowych
w pobliżu składowiska odpadów przemysłowych, w stosunku do terenów niepo-
zostających pod wpływem, w analizowanych okresach potwierdziły wyniki po-
równania wartości uzyskanych ze stacji Polkowice Dolne i stacji Zapora.
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Na rysunkach 5 i 6 w pewnych okresach zaznacza się tendencja wzrostu
temperatur minimalnych na stacji położonej w strefie bezpośredniego oddziały-
wania składowiska (Zapora). W analizowanej dekadzie w 2006 wzrost minimal-
nej temperatury dobowej w stosunku do stacji Polkowice Dolne osiąga maksy-
malną wartość 2,6oC, a średni w tym okresie wzrost temperatury minimalnej
wynosi 1,3oC (tab. 1).
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Rysunek 5. Minimalne i maksymalne temperatury dobowe w lutym 2004
na stacjach Zapora i Polkowice Dolne

Figure 5. Minimal and maximum day air temperature values in february 2004
on the weather stations Tarnówek, Kalinówka, Zapora
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Rysunek 6. Minimalne i maksymalne temperatury dobowe w sierpniu 2006
na stacjach Zapora i Polkowice Dolne

Figure 6. Minimal and maximum day air temperature values in august 2006
 on the weather stations Tarnówek, Kalinówka, Zapora
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Tabela 1. Różnica minimalnych temperatur dobowych na stacji Polkowice i Zapora
w sierpniu 2006

Table 1. Difference of minimal day air temperature values
on the weather stations Polkowice and Zapora in august 2006

t min dobowedata
stacja Zapora stacja Polkowice

różnica temperatur
Polkowice-Zapora

11.08.2006 13,6 13,5 -0,1
12.08.2006 11,1 9,0 -2,1
13.08.2006 12,7 12,7 0,0
14.08.2006 11,1 9,6 -1,5
15.08.2006 13,8 11,7 -2,1
16.08.2006 12,1 10,8 -1,3
17.08.2006 16,2 13,6 -2,6
18.08.2006 18,3 16,7 -1,6
19.08.2006 16,4 15,4 -1,0
20.08.2006 18,5 17,4 -1,1

Temperatura maksymalna dobowa w omawianej dekadzie 2004 roku wy-
kazuje obniżenie na stacji Zapora, w porównaniu z Polkowicami (rys. 5, 6).
Różnica ta jest mocno zmienna w czasie. Najwyższa różnica w dekadzie
19–28.02.2004 wynosi 4,9oC, a średnio 1,4oC (tab. 2).

Tabela 2. Różnica maksymalnych temperatur dobowych na stacji Polkowice i Zapora
w lutym 2004

Table 2. Difference of maximum day air temperature values on the weather stations
Polkowice and Zapora in february 2004

t maks dobowedata
stacja Zapora stacja Polkowice

różnica temperatur Polkowice
-Zapora

19.02.2004 3,9 3,8 -0,1
20.02.2004 1,2 2,1 0,9
21.02.2004 4,4 9,3 4,9
22.02.2004 4,3 5,4 1,1
23.02.2004 0,9 2,8 1,9
24.02.2004 1,3 2,6 1,3
25.02.2004 1,1 3,3 2,2
26.02.2004 2,6 3,3 0,7
27.02.2004 1,2 2,1 0,9
28.02.2004 2,2 2,1 -0,1
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EKSTREMALNE TEMPERATURY MIESIĘCZNE

Analiza miesięcznych wartości temperatur ekstremalnych (tab. 3) wyka-
zuje, że najniższa minimalna (-19,3oC) i najwyższa maksymalna (17,9oC ) tem-
peratura lutego została zanotowana na stacji w Polkowicach Dolnych. Jest to
jednocześnie stacja charakteryzująca się największymi amplitudami temperatur
miesięcznych w okresie zimowym. Porównując wartości zmierzone na wszyst-
kich stacjach, można wyciągnąć wniosek, że stacja Zapora wykazuje obniżenie
maksymalnych temperatur i podwyższenie minimalnych temperatur, w omawia-
nym miesiącu, w stosunku do pozostałych.

Tabela 3. Ekstremalna temperatura miesięczna na poszczególnych stacjach w lutym
i sierpniu w latach 2004–2006

Table 3. Extreme month air temperature on the weather stations in february and august
2004–2006

stacja meteorologiczna
data ekstrema

Tarnówek Kalinówka Zapora Polkowice
maks 15,2 15,7 14,3 17,9

02.2004
min -9,8 -9,9 -7,7 -10,2

maks 32,7 33,4 32,2 32,9
08.2004

min 5,6 5,8 10,3 6,3
maks 9,5 9,6 9,5 9,8

02.2005
min -13,3 -13,8 -11,2 -11,5

maks 28,6 28,8 27,7 27,6
08.2005

min 8,3 7 8,6 7,8
maks 9,3 8,3 7,9 8,1

02.2006
min -18,2 -15,8 -10 -19,3

maks 29,6 29,6 29 21,7
08.2006

min 7,8 9,1 10 9

Po przeanalizowaniu wartości ekstremalnych sierpnia w okresie 2004-
2006 zauważa się pewne fluktuacje w występowaniu tych wartości. Najwyższa
zanotowana temperatura maksymalna sierpnia wynosi 33,4oC [Kalinówka 2004].
Najniższa minimalna temperatura charakteryzuje stację Tarnówek i zanotowano
ją w 2004 roku (5,6oC). Jednocześnie można zauważyć, że sierpień 2004 roku
jest miesiącem o największej amplitudzie temperatur w omawianych latach.
Również w tym przypadku przejawia się tendencja do występowania niższych
temperatur maksymalnych i wyższych minimalnych na stacji Zapora.
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POSUMOWANIE I WNIOSKI

Do analizy wykorzystano dane z trzech stacji położonych w bliskiej od-
ległości składowiska odpadów przemysłowych „Żelazny Most” oraz jednej od-
ległej o około 10 km w Polkowicach Dolnych.

Przeprowadzone prace pozwalają na potwierdzenie tezy, że składowisko
odpadów przemysłowych „Żelazny Most” wpływa na zmianę warunków ter-
micznych obszarów przyległych poprzez:

− wzrost temperatur minimalnych dobowych i miesięcznych,
− spadek temperatur maksymalnych dobowych i miesięcznych,
− zmniejszenie dobowej i miesięcznej amplitudy temperatur.
Tendencje te szczególnie uwidaczniają się na stacji Zapora. Stacje Kali-

nówka i Tarnówek charakteryzują się zbieżnym przebiegiem temperatur ekstre-
malnych. Jest to spowodowane podobnymi warunkami usytuowania (w odległo-
ści 55–70 m poniżej zapory).

Przedstawione wnioski są podobne do wyników uzyskanych w stacjach
meteorologicznych zlokalizowanych w pobliżu zbiorników zaporowych.
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