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K VÝSKUMU FILTRAČNÝCH PORÚCH NA DUNAJI 

(3 foto v texte) 

LADISLAV VARGA* 

Remarques sur la recherche des detaillanees de filtration 
dans le Danube 

La contribution décrit les méthodes utilisées dans le bassin ďexpérience 
á Medveďov pour verifier les causes des défaillances de filtration des digues 
du Danube. On a fait expérimentalement le haut niveau correspondant 
k celui du Danube. Les essais sur terrain et ľexpérimentation au laboratoire 
se passaient pendant 12 semaines. Les résultats de cette experience a long 
terme ont rendu possible de préciser les causes de ľinstabilité des fractions 
sableuses et celieš de la destruction progressive du substratum des digues 
de protection. 

Pri zisťovaní príčin katastrofálneho účinku povodne na Dunaji v roku 1965 
sa ukázalo, že doterajšie hodnotenie filtračných porúch nemá ešte všetky pod

kladové údaje na stanovenie ich vzniku. 
Vznik týchto porúch, ako aj ich pokračujúci vývoj v podloží ochranných 

hrádzí má vplyv na stabilitu hrádzových telies a ich podložia a v konečnom 
dôsledku môže viesť aj k celkovej deštrukcii. 

V rokoch 1969—1972 riešila sa na IGHP. n. p.. Žilina štátna výskumná úloha 
Výskum filtračných porúch z hľadiska stability dunajských hrádzí. Výskumná 
úloha mala širšie zameranie, v tejto práci sa zaoberáme prieskumnými metó

dami poznania fitračných porúch. 
V konkrétnych terénnych podmienkach sa 

1. z filtračných deformácií zemín overili príčiny porušenia stability duna j 

ských hrádzí, prelomenia povrchu, kontaktnej a vnútornej sufózie vrátane 
dôsledkov pre tvorou privilegovaných ciest: 

2. z výskumu hydraul iky podzemnej vody sa uskutočnili výskumné práce pre 
poznanie zákonitostí nestacionárneho prúdenia, posúdila sa hydraulická 
funkcia prvkov ochrany a preskúmali sa otázky hydraul iky podložia, najmä 
z hľadiska tvorby privilegovaných ciest a t ransportabil i ty materiálov na po

kusnom úseku a v jeho okolí. 

* P. g. Ladislav V a r g a, IGHP. n. p., Žilina, závod Bratislava, 812 23 Bratislava
Prievoz. 
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2. Koncepcia pokusu 

Na pochopenie účelu výskumných prác načrtneme stručne celkový priebeh 
pokusu. 

Podunajská nížina svojou geologickou stavbou, a najmä filtračnou heteroge
nitou kvartérnych sedimentov ako v horizontálnom, tak i vertikálnom smere 
predstavuje prostredie, ktoré má predpoklady na vznik filtračných porúch. 
Tie za vysokého vodného stavu možno registrovať vizuálne vo forme vý
verov. Co však nevidieť, to sú privilegované cesty vytvorené v podloží hrádzí, 
ktorých rozsah nie je známy. 

Na štúdium týchto javov sme potrebovali vytvoriť také hydraulické pod
mienky, ktoré by vyvolali obdobný proces. Technická koncepcia pokusu spo
čívala v tom. že na vytvorenie „povodňového stavu" sme vybudovali bazén, 
v ktorom sme reguláciou hladín vytvárali potrebné stavy. Na vytvorenie dosta
točne veľkého prúdenia pod telesom hrádze sme čerpali vodu z 20 širokoprie
merových studní vybudovaných v predpolí hrádze. V priebehu čerpania (pri 
priemernom odbere 700 1 s) sme vytvorili prúdenie, ktorého účinok bol o ' :1 niž
ší ako za 100ročnej vody. 

Na zabezpečenie proti deštrukcii podložia hrádzí boli na pokusnom úseku 
vybudované pasívne prvky protipovodňovej ochrany — predložený koberec, 
zaťažovacia berma a zberný kanál v zmysle Smerníc 1966 prof. Bažanta 
a doc. Hálka. (Tie na základe modelovania a matematických výpočtov stano
vujú výpočtové schémy pre projektovanie ochranných opatrení.) Pokus v Med
veďove mal všeobecné a špeciálne ciele. Vo všeobecnosti mal overiť správnosť 
podmienok, z ktorých vychádzajú Smernice 1966. Išlo najmä o zásadu krite
riálneho gradientu a jeho vzťahu k priemernému gradientu. V danom hetero
génnom prostredí, obsahujúcom privilegované horizonty, sme napríklad zisťo
vali, ako sa mení veľkosť gradientu vo vertikálnom smere. Prostriedkom na 
tieto zistenia boli pozorovania v piezomeroch. Tieto výsledky spolu s výsled
kami presnej nivelácie boli prostriedkom na analýzu nestacionárnych pro
cesov. 

Zisťovaniu, resp. sledovaniu vzniku a šírenia privilegovaných ciest počas 
čerpania boli usmernené pozorovania televíznou sondou. 

Na overovanie výskytu privilegovaných horizontov (na rozdiel od privilego
vaných ciest majú plošný rozsah) sa použilo reometrovanie širokopriemerných 
studní. Doplňujúce informácie mali poskytnúť aj merania filtračných rýchlostí, 
rádioizotopové merania, merania objemových tiaží. geoelcktrické merania, vý
skum vzniku chemickej sufózie a i. 

Medzi špeciálne ciele pokusu patrila predovšetkým previerka funkcie stud
ňového systému. Hlavným parametrom bol vývoj zníženia hladín v pozoro
vacích objektoch, medzi nimi a pred nimi, údaje o časovom vývoji hladín 
v zázemí, a to i v najväčších hĺbkach. Na presnejšiu analýzu nám poslúžili 
údaje sond. domových studní a kanálov v širšom okolí pokusného poľa v polo
mere 5001000 m. 

Na pokusnom poli boli vybudované studne, ktorých priemer bol menší ako 
priemer odporúčaný Smernicami 1966. Preto boli studne zaťažené dvojnásobne 
ako pri uvažovanom zaťažení. Z toho dôvodu sme venovali zvýšenú pozornosť 
filtračným deformáciám (pieskovaniu, poklesom terénu ap.). Ďalším špeciálnym 
cieľom bolo preveriť tvar zaťažovacej bermy a predloženého koberca. 
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Jedným z podstatných faktorov vplývajúcich na previerku celého chodu 
programu pokusu bol čas. Preto sa pri zostavení manipulačného poriadku vy
slovila požiadavka, aby čerpacia skúška nebola časovo obmedzená a aby sa 
počítalo so skúšobnou dobou, počas ktorej sa priblížime časovým dimenziám 
povodne. 

3. Rozsah prác potrebný na vybudovanie pokusného úseku 
v Medveďove 

Na realizáciu plánovaného programu bolo treba riadiť a organizovať stavebné, 
vrtné a ostatné práce. 

Stavebné práce pozostávali z vybudovania priečnej hrádze, čim sme medzi 
starou a novou (už predtým vybudovanou) hrádzou dostali medzidrž, čiže nas 
hlavný a vedľajší bazén. Ďalej to bolo vybudovanie prvkov ochrany  zber
ného kanála, zaťažovacej bermy a predloženého koberca. Na dotáciu hlavného 
bazénu vodou boli vybudované čerpacie stanice s výdatnosťou Q 200 1 s, 
Q 300 1 s a Q 600 1 s spolu s výtlačnými radmi. 

Vrtné práce sa skladali z vybudovania 
 20 ks odľahčovacích širokopriemerových studní hlbokých a' 30 m. Zabu

dované boli priemerom 820. 630 a 530 mm a 590 a 500 m. Perforovaná časť 
bola dlhá v priemere 24 m. ukončená 2 m kalovacím priestorom. Obsyp 
bol dvojitý, a to 816 a 2  6 mm. 
K odľahčovacím studniam bola vybudovaná pozorovacia sieť v 9 profiloch. 
V nej sa vybudovali piezometrické a filtračné objekty. 

 Piezometrické objekty zachytávali tlakové zmeny v hĺbkach 6, 16 a 35 m. 
Boli vŕtané v trojiciach a zabudované novodurom (ten zabezpečoval mož
nosť meraní filtračných rýchlostí ap.) s 1.0 m perforovanou časťou. Spolu 
bolo vybudovaných 135 objektov. 

 Filtračné objekty sa budovali len v párnych profiloch (t. j . 2, 4, 6. 8). Rov
nako na zistenie realizácie geofyzikálnych meraní v objektoch boli zabu
dované novodurom. Perforovaná časť bola však daná na celú mocnosť 
štrkopiesčitých materiálov. Hĺbka vrtov sa pohybovala od 820 m. Spolu 
bolo vybudovaných 135 objektov. 

 Na meranie deformácií hrádzového telesa a jeho podložia bolo v troch mer
ných profiloch zabudovaných 33 merných hĺbkových bodov vo vrtoch. Mer
né taniere sa osádzali na stykových plochách hlina  piesok (hĺbka asi 
4.0 m), piesok — štrk (hĺbka asi 7,0 m) a v štrku v hĺbke 15,0 m. 

 Na zabezpečenie pozorovaní televíznou sondou sa vybudovali dva objekty 
do hĺbky 20.0 m. Zabudované boli plexisklenou výpažnicou 0 200 mm. 

 Na zaistenie merania objemových zmien zeminy pomocou rádioizotopov boli 
zarazené dve pozorovacie rúrky. 

 Na pozorovanie kolísania hladiny podzemnej vody v blízkosti pokusného 
úseku sa vyvŕtali pozorovacie objekty. 

 Na pozorovanie v okruhu 5001000 m boli zarazené pozorovacie rúrky. 
 Na sledovanie tlakových zmien vo väčšej hĺbke bol vybudovaný 141,0 m 

hlboký piezometrický objekt. 
 Na sledovanie kolísania hladiny povrchovej vody bola osadená v kanáloch 

a blízkych ramenách sieť vodočtov. 
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Ostatné práce spočívali v prvom rade vo vybudovaní pr imárnej a sekun

dárnej siete energetickej základne, zabezpečujúcej chod velkopokusu Ďalej to 
bola príprava čerpadiel (UBX, 150 G, 100 F. UBN a PLEUGER). montáž odpa

dových potrubí, merných nádob a prietokomerov. 
Na vybraných pozorovacích objektoch boli osadené číslicové hladinomery 

a na vybranom profile limnigrafy. 

Foto 1. Celkový pohľad na pozorovací profil. Limnigrafy na filtračných objektoch. 
obects1 ' G e n e i a l V i e w o í t h e o b s e r v a t ion profile. Water stage recorders on filtration 

Nemenej dôležité bolo vybudovať poľné laboratórium a stálu základňu 
v Medverfove, z ktorej sa v priebehu budovania pokusného úseku a v prie
behu 12týždňovej čerpacej skúšky riadil jej chod podía vopred vypraco
vaného programu. 

4. Organizác ia pokusu 

Program pokusu bol vypracovaný po viacerých konzultáciách medzi pracov

níkmi VUVSVH v Brne a IGHP Bratislava vo forme manipulačného poriadku 
Bol rozvrhnutý do prevádzkovej a výskumnej fázy. 
Objekty pokusného úseku predstavovali pokusné zariadenie, ktoré pracuje" 

v prúde podzemnej vody. Určujúcim faktorom pre vývoj je infiltrácia z Dunaja 
a jeho ramien. Pri vyššom vodnom stave sa uplatňuje priesak pokryvom 
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v predhrádzí ochrannej línie. V priebehu pokusu sa k nemu pripája priesak 
z bazéna. 

Prevádzková fáza teda nadväzovala na hladinu Dunaja. Od nej boli technicky 
závislé aj hladiny v bazéne. Manipulačný poriadok načrtol prevádzkovanie 
v troch alternatívach závislých od vodného stavu Dunaja. 

Výskumné práce a ich organizácia záviseli od momentálnej situácie hladiny 
Dunaja a okrem toho od časového rozvrhu priebehu čerpacej skúšky. 

Celý program trval 12 týždňov. Plnenie programu bolo v krátkosti takéto: 
L —IV. týždeň  bežné pozorovania zmien hladín vo všetkých objektoch, čer

panie 35 1 s na objekt. 
Program počítal s tým, že za obdobie 4 týždňov sa vytvorí pod hrádzou také 

prúdenie, ktoré bude zodpovedať zhruba prúdeniu počas 100-ročnej vody. (Čer

pané množstvo bolo priemerne 700 1 s na celom úseku.) 
V. týždeň — Ten istý program ako predtým rozšírený a reometrovanie 

v studniach. Urobila sa aj prvá séria meraní pomocou rádio

izotopov, merania filtračných rýchlostí, pozorovania televíz

nou sondou a pomocou iných špeciálnych metód. 
VI. týždeň — Bežný program meraní hladín, čerpanie 35 1 s pokračovalo, 

prečistenie studní. 
VII. týždeň — Bežný program rozšírený o vypínanie z chodu každej druhej 

a potom každej tretej studne. 
Dôvodom vypínania studní bol pokus vytvoriť kritické, prípadne nadkri t ické 

zaťažovacie podmienky. Chceli sme aj overiť polomer depresie studní na väčšiu 
vzdialenosť a zachytiť tento stav v pozorovacích objektoch. 

Vil i . týždeň — Bežný program pozorovaní a čerpania. 
IX. týždeň — Ten istý program rozšírený o opakovanú sériu meraní . 
X. týždeň — Bežný program a príprava na zvýšený (50 1 s) odber vo vy

braných studniach. 
XI. týždeň — Bežný program a odber 50 1 s vo vybraných studniach. 

Zvýšený odber bol druhou formou vytvárania kritických až nadkrit ických 
zaťažovacích podmienok. 

XII. týždeň — bežný program a reometrovanie. 
Pojem bežný program znie príliš jednoducho, ale skrýva sa za ním nepre

tržité pozorovanie kolísania hladín v 6hodinových intervaloch, kontrola a m e 

ranie výdatnosti studní na prietokomeroch a v merných nádobách, ako aj prí

padného pieskovania studní. 
Čerpaciu skúšku ukončila spoločná 48hodinová stúpacia skúška. 
V priebehu čerpacej skúšky sme na úseku urobili pravidelné odbery vody 

na chemické analýzy. Tie boli podkladom na štúdium chemickej sufózie. 
Urobila sa aj séria geodetických meraní stability hrádzového telesa a jeho 

podložia. 

5. Inž in ie r skogeo log ické p o d m i e n k y na p o k u s n o m úseku 

Vybudovaniu pokusného úseku predchádzal predbežný geologický prieskum. 
Na základe jeho výsledkov bol potom navrhnu tý rozsah prieskumných diel na 
vybudovanie úseku. 

Široké záujmové územie začleňujeme do Podunajskej nížiny. Tú z geologickej 
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s t ránky budujú sedimenty kvartéru a neogénu — pontu. Uvedené sedimenty 
budujú aj š tudované územie pokusného úseku. 

Kvar té r v nadloží pontských sedimentov je zastúpený hlinitopiesčitým 
a štrkopiesčitým komplexom. Hlinitopiesčitý komplex je mocný 2  7 m. Tvoria 
ho sedimenty nivnej fácie (M. M a t ú l a 1964  hliny, hliny piesčité, pra

chovité, ílovité, ílovité piesky) a fáciou mŕ tvych ramien (piesky mŕtvych ra 

mien, hnilokalové hliny, organické íly a organické ílovité hliny). Čisté" piesky 
pričleňujeme do fácie riečneho koryta. 

Foto 2. Pohľad na vývery vo vedľajšom bazéne. 
Photo 2. View of issues in the sidebasin. 

Strkopiesčitý komplex dunajských štrkov pričlenených ku kvar téru (J. J a 
n á č e k 1967) tvorí priame podložie hlinitopiesčitých sedimentov pokryvu. 
V celom jeho komplexe sú zastúpené v pestrom slede všetky granulometrické 
typy od štrku po čistý piesok. Variabilnosť sedimentácie v horizontálnom a ver

t ikálnom smere sa prejavuje značne, a ani na malú vzdialenosť medzi vrtmi 
nebolo možno vykresliť v profiloch hranice jednotlivých typov zemín. 

Strkopiesčité súvrstvie je tvorené prevažne drobnou štrkopiesčitou frakciou 
( 0 valúnov 1,5—3,0 cm), veľmi sporadicky strednou ( 0 3—6 cm). Ojedinelé 
sme navŕtali vápnité a ílovité konkrécie, závalky alebo úlomky dreva. 

Variabilita sedimentácie sa prejavila i v tom, že sa zhruba jedna polovica 
pokusného úseku vyznačuje prevahou štrkovitej frakcie a druhá zasa prevahou 
píesčitej frakcie. Tento fakt sa prejavil neskôr pri sériách meraní a pozorovaní. 
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Piesčitoštrkovité súvrstvie nachádzajúce sa v podloží dunajských štrkov 
opísal J. J a n á č e k (1967) ako gabčíkovské piesky a pričleňuje ich levantu. 
Charakteris t ikou tohto súvrstvia je prevaha piesčitej frakcie nad štrkovitou 
a výskyt ojedinelých, zato však mocných polôh vápnitých ílov. 

Pri vr tných prácach na lokalite sme vo vrte lCS1 v h ĺbke 138.0 m našli 
faunu, ktorá (Z. S c h m i d t 1970) ako Cf. Aegopinella nitens (Michaud) za

čleňuje toto súvrstvie do pleistocénu. Aj toto zistenie prisudzuje teda súvrstviu 
gabčíkovských pieskov kvar té rny vek. 

Pre súvrstvie gabčíkovských pieskov je ďalej charakterist ické typické tmavo-

sivé zafarbenie a prítomnosť valúnov kremeňa. 
Podložie gabčíkovských pieskov tvoria pontské sedimenty vo vývoji uholnej 

série pričom predpokladané vrstvové rozhranie je v hĺbke asi 300 m (J. J a

n á č e k 1967). 

6. Použ i t é m e t ó d y a v ý s l e d k y 

Opisom geologických podmienok na pokusnom úseku sme sa zaoberali úmy

selne až v tejto čas'.i príspevku, pretože spolu s rozsahom danej problematiky 
boli spoluurčujúcim faktorom pri výbere metód riešenia. 

Merania pohybu vody vo vrte 

a) Vert ikálny pohyb sa meral rádioizotopmi vo filtračných objektoch. Riešitelia 
rozborom výsledkov upozorňujú, že podložie dunajských hrádzí ukazuje 
nestabilitu nielen počas povodní, ale aj pri relatívne „nevinných" výkyvoch 
hladiny. Vertikálny pohyb vody na pokusnom úseku vzniká najmä z dô

vodov prepojenia rozličných t lakových horizontov. Rozmanité t lakové hori

zonty v štrkopiesčitých zeminách spôsobuje vrstvovité uloženie týchto zemín 
8 rozdielnou priepustnosťou s rozličnými podmienkami napájania jednotl i 

vých vrstiev. 
b) Filtračné rýchlosti sa zrieďovacou metódou merali v piezometrických objek

toch. Rozborom výsledkov jednotlivých sérií meraní riešitelia zistili, že čer

panie na pokusnom úseku ovplyvnilo najmä pohyb podzemnej vody 
v hĺbkovom intervale 10—22 m pod povrchom terénu. 

c) Komunikačné merania sa použili na zistenie smeru prúdenia podzemnej 
vody na pokusnom úseku. 

Výskum prúdenia reometrovaním 

Účelom merania reometrom bolo zistiť rozdelenie prí tokov do odlahčovacích 
studní pozdĺž vertikálnej osi a overiť prípadný výskyt privilegovaných hori

zontov. 
Na základe výsledkov boli studne rozdelené do dvoch skupín. Prvá bola 

charakterist ická existenciou 2—3 výrazných zón prí tokov do studní, druhá 
viacmenej rovnomerným prítokom pozdĺž celej perforovanej časti. 

Prežarovanie zeminy 

Účelom bolo zisťovať objemovú hmotnosť zeminy s prirodzenou vlhkosťou. 
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Zmeny sa v priebehu čerpania neregistrovali. Autori predpokladajú, že re
gistrovaterné zmeny môžu nastať pri vyšších zaťažovacích podmienkach. 

Geodetické merania stability dunajských hrádzí 
a ich podložia 

Predmetné merania sa vo vopred vybudovaných objektoch v priebehu „po
vodne" urobili po prvýkrát. 

Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné posúdiť uplatnenie dvoch metód merania, 
ktoré prichádzali do úvahy. Bola to metóda presnej nivelácie, ktorá sa ukázala 
ako rýchla a na daný účel presná, a druhá metóda — metóda pozemnej stereo
fotogrametrie, ktorá však bola vefmi zdĺhavá a ani jej presnosť nebola pri 
daných meraniach dostatočná. 

Dosiahnuté výsledky nám umožnili posúdiť mieru pružnej a plastickej de
formácie a stanoviť ich konkrétne hodnoty. 

Kontrola uľahnutosti hrádzového telesa 

Na detailné poznanie zloženia hrádzového telesa, jeho uľahnutosti, ako aj 
skladby predpolia hrádze sme použili metódy na určenie pružnej vodivosti, dy
namické penetračné sondovanie, metódu spontánnej polarizácie a odporové 
sondovanie a profilovanie. 

Zhodnotenie ukázalo, že použité metódy sú na zisťovanie potrebných veličín 
správne a riešitelia odporúčajú na kontrolu zemných telies používať najmä 
seizmické a dynamické metódy. 

Pozorovania televíznou sondou 

Použitie televíznej sondy na pozorovania vo vrtoch malo v daných podmien
kach svoje opodstatnenie. Umožnilo prehliadku vrtu cez výpažnicu z plexiskla, 
a to najmä navrstvenie, sledovanie pohybu pevných častíc počas čerpania. Bol 
urobený pokus vysledovať tvorbu privilegovaných ciest, urobili sme farbiacu 
skúšku na stanovenie smeru prúdenia a i. 

Výskum chemickej sufózie 

Počas čerpania sme zo všetkých odľahčovacích studní odoberali vzorky vody 
na chemickú analýzu. Z výsledkov analýz sme zistili že vo všetkých stud
niach nastali podmienky, ktoré zintenzívňujú proces vylúhovania a rozpúšťania 
pevnej fázy priesakovou vodou prostredia. Tento proces podporovali aj hodnoty 
pH (7,1 — 7,5), ktoré svedčia o prítomnosti rozpusteného CO2 vo vode. Preja
vilo sa to miernym zvyšovaním celkovej mineralizácie vody, a to najmä zložiek 
Ca + , Mg+ a HCO . Pripisovať dané zistenia jednoznačne chemickej sufózii 
nemožno, pretože sa nedá vylúčiť prípadný vplyv sezónneho kolísania zmien 
chemizmu podzemnej vody. 

Výskum sufózie dunajských štrkov 

Rozsiahlosť a dôležitosť výskumu podčiarkuje fakt, že i v tejto jeho etape 
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pokračovali laboratórne výskumy, ktoré sa potom overovali pr iamo v pod

mienkach pokusného úseku v Medveďove a na ďalších lokalitách. Išlo najmä 
o stanovenie sufóznych rýchlostí a charakterist ických priemerov zŕn náchyl

ných na vyplavovanie. 
Zhodnotením výsledkov pozorovaní a meraní na pokusnom úseku bol uro

bený rozbor nestacionárneho prúdenia v podloží ochranných hrádzí z hľadiska 
účinku na privilegované cesty. Tiež sa globálne posúdila funkcia ochranných 
opatrení . 

7. Z á v e r 

a) Formuláciou nestacionárneho prúdenia sme dokázali, že in tervenčný odber 
umožňuje stabilizáciu prúdenia v zázemí hrádze tak, aby nevznikali vývery. 

b) Na rade riešených príkladov sa dokázalo, že veľkosť vztlaku pozdĺž privile

govanej cesty je závislá od celkovej koncepcie ochrany a že význačnú úlohu 
majú prvky v predpolí hrádze. 

c) Na obryse aktívnych prvkov nemožno stanoviť skutočné gradienty prúdenia. 
Preto sa počíta so vznikom filtračných deformácií a celková koncepcia 
ochrany musí zabezpečiť lokálny dosah týchto porúch. 

d) Pokusný úsek v Medveďove bol budovaný s al ternat ívou výskytu povodne 
na Dunaji i s alternatívou, že povodeň nebude. V roku 1972, keď pokus 
prebiehal, nebol v Dunaji význačne zvýšený prietok. Z tohto dôvodu boli 
kri ter iá lne sklony nižšie ako za povodne a nebola možnosť preveriť vplyv 
vztlaku na vnikanie piesku do privilegovaných ciest. 

e) Podľa dosiahnutých výsledkov meraní nebolo pozorované porušenie podložia 
skúšanej hrádze, ani porušenia pozdĺž línie styku pokryvu a podložia pod 
bazénom. 

f) Studne zabudované priemerom 500 a 600 mm boli zaťažené vyšším odberom. 
aby zodpovedal ich záchytnej schopnosti. Preto sa v ich okolí prejavila 
nestabilita. Tá sa však nešírila do podložia hrádze. Studne zabudované 
väčším priemerom vydržali aj zvýšené namáhanie . Tieto skúsenosti po

tvrdzujú správnosť voľby priemeru studní podľa Smerníc 1966. 
g) Účinkom práce síudňového radu sa v Medveďove značne znížila hladina 

podzemnej vody. V danom prípade k tomu prispievala malá priepustnosť 
dna bazéna. Preto sme urobili modelové skúšky, ktoré ukázali, že pri zvý

šení priepustnosti dna by sa dosiahlo zníženie, ktoré je blízke hodnotám 
vypočítaným podľa Smerníc 1966. 

h) Pokus bol organizovaný na základe manipulačného poriadku, ktorý okrem 
iného vymedzoval organizáciu poľného výskumu a jeho nadväznosti . Zís

kané skúsenosti potvrdili správnosť tohto prístupu, a to ako s ohľadom na 
potreby a priania jednotlivých riešiteľov, tak aj s ohľadom na špecifické 
bezpečnostné podmienky vyvolané stavom hrádzí a ich konfiguráciou. 

Doručené 3. 2. 1975 
Odporučil L. Jakubec 
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REMARKS TO THE INVESTIGATION OF FILTRATION 
DISTURBANCES AT THE DANUBE 

LADISLAV VARGA 

The part icular development of Quaternary sediments in the Danube lowland 
and their filtration inhomogeneity form favourable conditions for the origin 
of filtration disturbances in the basement of protective Danube dams. For 
knowing the critical conditions of forming privileged ways in Quaternary 
sediments an experimental water basin in Medveďov was constructed, in which 
the situation arising with high water levels in the inner zones of the Danube 
protective dams was articificially created. 

Special field tests and measurements during the time of 12 weeks were 
completed with laboratory soilmechanical and chemical ear ths analyses. The 
achieved results of exploration in the experimental section: 
— The magni tude of buoyancy along privileged ways depends on the general 

conception of protection and mainly the elements in the dam forefield play 
a significant role; 

— artificial lowering of buoyancies on the aerial side of dams makes possible 
to stabilize streaming to such a degree that no issues arise; 

— during the test nei ther disturbing of the basement of the tested dam nor 
degradation of earths properties along the contact line of the cover and 
basement below the water basin have been established; 

— instability of ear ths has proved itself only near the wells due to ext raordi 

nary pumping of groundwater and high water level gradients in proximity 
of drillings. 

Preložil J. Pevný 
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