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Żwiry i piaski rzek Słowacii
Słowacja tak pod względem ,geologicznym, j!ak i orograficznym stanowi ró~o!I'OCiny, hardzo interesują,cy obszar Czechosłowa,cj~. Dzieli się
go na dwie części, z który'oh większa należy do. orO'genezy karpaclkiej,
a mniejsza jest olbszarem 'wielldch nizin. Obszary te ró~ią się znacznie.
W rejonie ,górSkim. występu1ją skały silnie uwarstwiOne: łu,Plcl Jcrysta!liczne, utwory paleozoiku, mezozoiku, a tame paloogenu. P~óże' KaT!PB.t
i niziny są ~bUJdowa!Ile od góry; z równo., niemal pooicmouiłożony,ch utwoiI"ÓW wczesnot'rzecio!rzędowyeh, pod którymi, na większej lulb mniejszej
g~ębdkości, wykształcone są te same skały 00 w masywie ,górskim, również intensywnie uwarstwione i zahurzone tektoniczni,e.
KMWaty Słowac1de dzielimy pod względem geollogicZ!);ym. na kilka
wie1kich ,wypiętrzeń tektonkznych. Od ,północy jest nimpa'$mo truiszowe,
polsiko-słowaC!kie, łu!pkowo-łpiaskowcowe, złożone z utworów ,g órnej kredy.
Na ,południe od 'niego rozpościera si'ę wewnętrzne pasmo Skałlkowe, 'które
jest 'bardzo w:ąskie. Skałki te są czapami telktonicznymi, lbędącFi po.zostałościami płasZ'Czoyvin ' składających się ze starszyCh Ultworow jury
i dolnej kredy. Czapki te znajdują się w 'bardziej- miękkich, ska!laclh O'sło
ny ,górnej kredy, ,a nawet lpaleo,genu. Ska~ki utworzone są iprzede iWSzystkim z wapieni, ,piaSkO'wcówi łupków, iSkały osłO'ny to piaSkowce, zAepień
oe i margle. Następnym ,pasmem jest pasmo centralnych Ka,rpat (trzon
'krystaliczny~. W ,skład tego, tpasma wchodzą utwory pallooroiiku, łUipki
krystaliczne i granity, osłonięte ze wszystkich stron przeważnie utworami mezo'zoiku. Równie-ż i te skały są silnie uwarstwione. Są to głównie
:różne wapienie, dolomity, mamgle wapniste i łupki, j,ak też ikwwcyty.
W rnajba:rdzi!ej pO~UJdniO'Wej ,częśd Karpat SłO'wackich 'znajdują się wyipiętrrone skały wul!kanicme wczesnotrzeciO'rzędowe, tworzące bądź to
kompleksy rozległy,ch starowullkanitów, bądź też pdkrywy lawowe. 'Występują tu andezyty i ryolity {skały typowe dla 'SłO'Wacji), a takż,e 'hazaQty, tulfy i tufity baza:ltO'We, oraz inny materi.ał pirdklastyezny. Do, ta'kiCih
należą kompleksy · !Pogórza KrzemnicIoo-Szczawnickiego, bazalty płyto
we z 9k,oUc Hajnacky-Fihilrow,a" 'Tokajske i Slanske Vrchy, j,ak, :również
Viihorlat. Pasmo to można by również rnazw,ać słow:aoko-węgierSkiim.
Po iyntobardzo zwięzłym dipisie geologicznej !budowy Słowa,cji przejdziemy :teraz w omówieniu od górzystej do równinnej części SłOWacji,
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Tó:i.ni zasadniczo od tej pierwszej. Ważne zagadnienie statu żwiry i piaski, 'ktfue w 'p ostaci kruszywa wykoczystywane są
jako podstawowy; i przeważający składnik do produkcji 'betonu.

która

n()lwią

Fig. il,. Sy1;uaeyjria mapa P{)p~adu od jego źródeł do ,granicy polsko-cze,c'hosrowackiej
iSituation map of ,the ~pradRi\1ler from its headspring to the iP<liis'h-ICzecho,!SLovaikian' houndary
,
1 ,l -

miejsca pobrania próbek (I-X)
slites of sampling (I-X)

Wraz ze 'w zrostem znaczenia 'betonu w booownictwie 'należy , poło'żyć
naciSk. na odpowiedni ,W)71bór kruszywa i badania go zwłaszcza pod wzgLę- ,

dem petro.gfa:ficzno-tech!ndlogicznym.
"
, Powszeobnie wiadomo, że SłQlwa'cja, w Iporównaniu z ter'eIlami Czech
oIPfituje" wznaczme bogaC'tW'a złóż rzecznych ' żwirów i piasków. Najwięk-,
sze iclh z,lłSQi'by znajdują się w Nizinie Naddunajskiej, w dolina'ch i na tąTasaoo większyCh i mniejszych rzek. Złoża te mają dUJŻe znac'z enie
dla 'UIPl"zemysławiaj!licej się Słowacji.
,4Łoża. żWtrówi " p~as/kó.w nie są jednak rOZ'llli'eszc:wne ró~omiernie, "
'l ecz sku'piają się przeważnie na południowo-zadhodnim i .lpołudniowym
obszarze Słowa'cjL , W przeciwieństwie do tej ,części, gdzie dzięki -Duna- '
j()wiznajdują się ibcig,a te 'zło'ża najlepszych j'a'kościowo żwirów i piasków, :
W Słowacji , Środkowej i Wschodniej , odczuwa sięidh niedostatek. Rów- ~
nież jakość ich Jest gorsza, z 'WYJątkiem dkolic średniego i do.lnego 'bi,egu "
Wagu;, doJnego ,biegu HOł'nadu" i .in. Z tego powodu trz.e ba ,było pośwjęcić
więcęj uwa1gi tym. Uibo'ższym :włilśn,ieregioillO'm.
.
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Skład petrograficzny żwirow, żwirMw 'i piasków j'est odbiciem ~bu
dowy geologicznej terenu, przez który dana rzeka: ' pr.zepływa. Osady
il"Z'eczne są jednak w większym lU1b mniejszym st<lpniu uzależnione TlÓIWnież od gWwnych dopłyWów.
.
Do. 19,51 r. !przy, poszulkiwaniu UJŻytecZ!llych złó:ż żwirów i !piasków
Ibrano. 'Pod uWag'ę wię~te rzeki i IpotokiQ,korzystnej ,budowie g,oo.}ogicznej ,podłoża. popieróQ'd' 19'52 r..' Badawczy Instytut Budów lnlżynieryj
nyeh w BratYsłavvJ;ę.,~lpkre'tnie je,gó'Zaikład Petrografii i Mineralogii,
rozpoczął ,s ystematyczrie:''badavia('w' szczególności:
. : :;;""'. '.
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Występowanie ,głównych ISkłaldllli'ków skał w wira,eh ~opradu i kh z:awartOlŚć
na !badanym oo,cinku
.
Occurrenee olf malrt:' rock '0 0mponents in g,rave,:!s raf the Poprad River, and
vhe'ir contentlS, inthe' area studied

l - granity; 2 - piaskowce; 3 - kwarce i kwarcy,ty; 4 - wapienie; 5 - brekc,je
dolomity{!zne
1 - granites, 2 - sandstones, 3 - quartzes and quartzites, 4 - limestones, 5 - dolomite '
.b reccias

-

dla k,onkretnych. celów praktycznyCh (na zamówienie), np. na
,poSz'czególnych budów hydro;geolQgiczny,ah i in.ważniejszyoh inwesty,cji 'Przemysłowych,
- kompleksC'we ,badania terenowe i la1boil"at<lTyjne' petrOlgrafl,cz!IlO-technologiczne ŻWiTÓW, a części,orwo rownie'ż 'Piaskówwszystki:ch WażniejszyCh: rzek słQwacltiah i głównytdh ich d{)Jpłylwów.
W ,artykule· t~lP()daje się w wielkim skr6cie przegląd niektó.rycfu
wyn'iików dotychczasowyCh - 'badań (fig. 1~).· Należy zazna:cżyć; że posz'c zególne wyn'ikizosta'ły' Oipraoowane w formiesprawozda'ń Badawcze-'
igo. Instytutu Buld6wlnżyni-eryjnych (Zpravy V-OTS). Obejmują one OIpr'ócz '
właściwego wywodu; ;metodyikę 'prąc b8!dawczych, zwięzły' przegląd geologIczny ' 'badanego.. dbszaru, dOil"żeczy, 1okailiza'cji, petrograficzne analizy
żwiru w zależriościod lokalizacji,ana'lizy technologiC'zne{wart<lsci w.skaź:"
m:iJka spłaszczenia · :i · wspólczyn:nika obj'ętościowego.), analizy meclhanlcZ'ne
(gra:IlJUlometrię,zawartosci iJJów 1 hilmusu, nasiąkliwość i inne). 'Wyniki
'b8!dań są oilustrQwane odpo;wiednimi tabelami, 'za'łącżn:i'kami, wykresami,
mapkami, f6togra:fiami 'dt,p. :K!a:żde sprawoZ'danie ko.ńczy się podsUmowa";użytek
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Fig. 3. Sytuacyjna mapa [)tma'jea
Situationmap ol the Dunajec River
;1 -

6 l li -

holocen; 2 - plejstocen; 3 - paleogen; 4 - Im'eda górna i śr·odkowa; 5 - jura;
miejsca pObrania .próbek (J:-IV)
Holocene; 2 - .Pleistocene; 3 - Paleogene; 4 - U.pper and Middle Cretaceous;
Jurassic; 6 - sites pf sampling (I-IV)

niem z odpowiednimi wnioskami dla praktyki, oraz piśmiennictwem. Nieirlóre z nich już h~y, inne hędą pwblikowane.
. 1. Od 1:952 r. do ohwili obecnej zostały wykonane, wed~ wymogów
praJkt)111ri., 'badania petrograficzno-technologiczne 'żwir4w i piasków głów
tnie na podstawie Odkrywek. Badania te stanow:iły część składową zało
żeń Iprojektowyoh i projektów, głównie dla poszczególnych budów Ih.y-drogeoll.():gi:cznyc:h, np.: Liptovskli Mara, BeseiiO!Vli, Krpelany, Sucany,
Lipovec,Str€cnolZillina, Hrioov, Mt~Sova, PovaZskli Bystrica, Nosice, .
TrenCin-S~aIika, if>iiest'aIIly, Salla, Madunice na 'Wa·gu, Zvolen, Ziar na
Hran:ie, Kozarowce-StUroiVo, KaIna na Hronie, w 'okoHcac'h Straiska na
Lalborci i na Hornactzie w Ruzinie, na odcinku KoSice-'l'alhanOl\1lCe, w Cani
i 'Seni, Keohneci, na odcinku Tvrdosin~odlbieI na Orawie, na odcinlru'
Bet'liarJRoznava !na SIanej, na r,zece Ondavie przy Dom.asi, na Dunaju
d!la Hydrobudowy Dunaj I{Vo1fsta,l, Nagymaros, G.a'bCiikoiVlO 'i inne).
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Badania te , &tanowiły równi'eżpodstawę dla dalszyCh poszukiwań złóż
i piasków w celu rozszerzenia lbazy SUTowoOOWej i jej decentralizacji.
,Do tej pracy -b adawczej należy zaliczyć także wszystkie lb adania petrografłczno-teC'hnoilOlgI~czne poszczególnyCh frakcji ,żwirów i !piasków,
!które stano\Wą główny składnilk mas betonowyoh dla konikr~ych !budów hydTogeologiczriy,ch. Wszystkie wymienione prace wykorzystały j:uJŻ:
Hydroprojekt, HydTostav, Va'hostav, Hydrogospocl.art!zy Ośrodek Rozwojowy, Chemikostav, Priems'tarv, Zachodn'iosłowaclrie Kam1enioł,omy, PP,
'B udowy Naziemne !PP, Ibudorwni:ctwo kąpieliSk mineralnych, HydrogospodaTczy Insty>tut Badawczy i in.
żwirów

Lysónod Dunojcem(J}

Ćerveny Klóśtor(lIl)

Mcjere (II)

Sokolica (IV)
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Występowanie

gqównych składników skał w żwirach Dunajca
i ich zawartość na IbadanyilIl odcinku
Occul'~ence of m ,adn rocks components in ,graVleIs' of the Dunajec
River, and their ,contents in thearea studied
'
1 - granity; 2 - kwaTce i kwarcyty; 3 - 'piaskowce i zlepieńce;
4 - wapienie
'
l - granItes; 2 - quartzes and quartzites; 3 - sandstones and conglomerates; 4 - limestones
'

2. Poczynają'c od 11952 r. do chwili o.becnej przeprowadzono ogólne
i systematyczne Ib adania kompleksowe, terenowe i laboratoryjne (petrogratficzno-teclhnologkzne) żwirów i piasków następujących wa:żJniejszy;cth
'rzek słowacldcl1 i iCh 'główniej.szy;dh do.pływów:
Ponieważ dorzecze Wagu stanowi prawie 1/4 o;bszaru S~owacji, a pod
względem długości :biegu {4316 km) Wag jest najidrumzą rzeką Słowa, cji,
szczegółowe omówienie rozpoczynamy od tej rzeki. Orientacyj!Ile badania, od źródeł (Biały i Czarny Wag) ,poUljście do Dunaju koncenttrorwały
się na 8 6 lokaliza'c jach. DU'Żo uwagi pośw'ięcilo się zwłaszcza siedmiu
!główniejszym dopływom, od którytc'h w znaczny;m stopniu uzale7miony jest
skład petrograficzny -żwirów i piasków Wa-gu. Z tej przyczyny niektóry;m
1
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przedmio-

Jeśli ograniczyć się wyłą1cznie do skał występują'cych wzdłuż niemal
całego biegu Wagu, ich pochodzenie geolo,gi,czne przedstawią się następu
jąco: Granity ;pOchodzą z centralnego pasma. Karpat (Wysokie i Niskie
Tatry), :za:sadowe Sikały wylewne pochodzą z warstw dolno triasowych ,
melafiry t(migda~owee z wros1ikami kaley:tu) pÓlc'hodzązpólnocnego Przedgórza Niskich Tatr (Ma'l uzina Czarny Wag), KWal'Ce i warcyty są :głów

nie wieku karbońSkiego i dolnotriastOwego, skały wapienne ,są reprezentowane we 'Wszystłki!cIh utwor:a,ah mezozoiczI}ych, dOllomity, wapienie do,l omityezne i 'brekcje do1omit)7iczne należą do środ:l{towego i górnego triasu
a także i pa:leogenu. PrZieważającaczęść :piaskowców Ipo,chodzi z :pasma
fliszowego, oraz ze ska,ł!kowej osłony, łupki werfeńslk:ie i inne łupki są
triasowe i fliszowe, :clepień,ce triasowe, paleogeni!czne i neogeniczne,gnejsy, ,amfi:botJity i inne skały metamodiczne .pochodzą ze starszego paleo:7Joiku. Spotyka się rogowce i inne ,a :morfkzne skały krzemianolwe jurajSkie ,1u1b kredowe.
Rzeka Wag zwł.aszcza w Igórnym biegu nanosi przeważniegruhc>ziaa-
nisty materiał żwirowy, i Ipod względem petrOlgra1ficznym jest uz,ależnio
n'a OId swo;kh główniejszych dopływów ('Bela dostareza do Wagu 'głów
ni,e materiał 'bazaltowy i kwarcowy, Orawa - Ibaz altowy , piaslmwc,owy
i wapienny, Varinka też wapienny, Kysuca :pIaslmw,eowy). Jednak w porównaniu z innymi rrekami !Słowackimi -:-z wyjątIkiem Dunaju - !Wag
posiada stosurnkowo dobry materiał żwirowy. W kierun!kubiegu rzeki
stopniowo przytbywa mfateriału kwarcowego i ikrzemianowego. IWi,ę:ksze
złoża w górnym !biegu :zmajdują się w Kotlinie Liptowskiej I(Liptovm
Hradok, osady rzeki Bela, Okoli One, P,arizo'Vce i inne), w Twrcianskiej
Kotlinie (lPovazski Chlmec, lDivinka, IPlevn~k-Nrtizer, Hrabove-.Bytca, ·
i rejon Ilavy). W środkowym i dolnym biegu Wagu występują najhardziej
wydajne i o 'najwyższej jakości osady rzecznych żw'irów i piasków,
zwłaszcz, a w rejonie TrenCianskie'j Teplej, Noveho Mesta nad Wagieni,
Piest'an, HlohlOvca, Valtovoho Sura, w przewa'żają,cej części rejOlnu Seredi, SQpome, SNmv'ca i dailej wzdłuż biegu Wagu aż po Sal'ę (poniJżej
Sali występują jedynie piaski).
Nasze .prace lb adawcze potwiel"dzi'ły j.akość złóż źwiTów i piasków, zachodzi jednak potrzeha ustalenia wielkości tych ,zaSiolbów w omawia:nyc'h
rejonach Wagu.
Z pU[I1ktu widzen~ rozszerzenia 'bazy surowcowej na1leży j'esz~ze dokOlna,ć OIrientacyjnych 'badań również doPłYwów Wagu rzek Turiec
i Rajcianlka. PrzytOlczone wyniki 'badań Wagu stanoWią dobre przy.gotowan'ie dla s2)czegółowyoh, lwmplelksowych badań na użytek hudów
hydrogeologicznych i 'innych. budów w ,r ejonie Wagu.
2. Wst-ępne pr.a,ce ,badawcze petrografiezn04eclbnolo>gitCzne w dorzeczu
j~ego z głównych dotpływów Wagu, Orawy, w zaikTesie wpływu podłoża gOOlI()gie~ego Oibszaru, przez który ta rzeka 'Przepływa i Jej więk
szych do:pł)1!WÓW, przeprowadzone w 11 ldkaliza'cj,a,C'h na Orawie i3 waż
niejszych je'j dqpływach, pozwoliły stwierdzić, 'że:
Na odci'nku Czarnej i Białej Orawy ,a'ż do miejsCQlWości Tv.rdosin żwi
ry składają się w 9'0&/0 z .piaslw'WcówfliszowyClh i innych skał fHs2)o'WY'ch. Od lPodlbiela-,Kr,ivej, i to głóWnie dzl~l{i dopływowi Studellleckiego
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Potoku, dostaT,cZające~go do Orawyprzewaim:ie materiał ba:zaltowy ('PO~
-nad 900/0), na pierwsze miejsce wysuwa sięwllaśni,e ten materiał (§WieZ)7l), którygromlad:zi się w całym dolnym ibi'e gu Orawy; średnio w ilości
-od 25 do '6 0%; towarzyszą mu piaskowce, wapienie, kwarcyty i kwarce .
. Tak więc od lPod!bie1a-Krivejmamy jUIZ do czynienia ze 'żwiraminiJZszej
jaikości, dająlcym'i się jednak wykoTzystać do betonów niz.szyOO klas.
!Pod względem Ipe'trogr'aficZ'Ilym itedhnologicznym rnajkorzystniejsze
zŁoZa 'zwiTów n'a ,O rawie znajdują si.ę w następują.cychmiejsoowościaoh:
lPodbiel . . .KrriiVa, Sedlia,d ka Dubova, Bzin,y, Velicna- Zabrez oraJZ Parnica,.
Z d9pływóW jedynie StudeneCky Potok przynosi do ,O rawy najwy.ższeJ
jaikości materiał 'ZWirowy, wymagający jednak rozdrabniania.
3. Kysuca, prawy dopływ Wagu, jest typową rzeką .płynącą poprzez
tęreny fliszowe . W następstwie równiez :sklad petrograJficzny osadów
żwiTÓW i piasków jest mało zróZn~oowany. PrzewaZają .piaslwwce, mniej
jest wapieni i łuPków. Kysuca przynosi doWagu materiał mniejszej
wartości, tak ,p od w2'Jględem petro!g raticzn,ym, jak i techndlogicznym, moż
liwy do wykorzystania w produkcji hetonów gorszej .j,a!kOlŚci.
Badania prrzeprowadzo'llo w 14 lolkalizacjach oraz na dWlÓoh w.aimiejszy.ch ddpływa'C'h, zwmszcza na Bystricy, która obfituje w 'z naczne zasdbYZwirów i piasków:. Zasobniejsze i roz1eglej:s ze złoZa znajdują się
w ókolieacll Cadca, głównie · przy uj:ściu Cervenanky, Os cadnice , w dolinie dopływu Bystricy, w Krasne nad Kysucą, a zwłaszcza na odcinku
doliny od KySUJCikiego Novelho 'Mesta po Brodno i po Zylinę.
4. Pra,c e terenowe i laboratoryjne doty.czące 16 lolkalimcji i 4 Igłów
niejszyCh dqpływów rzeki Nitry wykaza~, że żwiry,zwirki i piaski tej
rzeki mają stoSunkowo roznoroony Skład petro~aficzny, różniący się
dość 'zasadniczo w oIkreślony;cih odcinkaoh.
O ile W' Pravend, a więc w ca'łym ,gÓ'rnym Ib iegu, ,przewaZa (po- - .
nad 559/0) materi.ał węglanowy, czyli w~.Ipienie, dolomity i ,brrekcje dollomityczne, tow IPrie'Vidzi ilOOć tego materriału maleje do minimum. Od
'Ziemia!IliSkych Kosto:lan !pO Jelśovce W',ęglany :zaohowa'ły się śl'Iedniio
w ,g ranicach 10+20% • J 'e dynie w Caikajovctach .obserwuje się wzroSt
ilości Skał węglanowych do 359/0. W'Malych JanikO'V'ciacll sytuacja jest
odwrotna: br,a k jest tu materiału węgl:anowego, a od Komjatic d.o Nove:.
ho 'Z amku dbserwu}e się go jedynie w niemac2'inej ilości procentowej.
Gran'ity, porfiry, jak Tównież TUlmosz granitowy .osiągają swoje makSi:mum w Prievidzi ~prawie 7100/0), ale od Ziemi.anSkYe'h KostoJan do Caikaj,oviec iclh zawartość procenlfOiwa maleje z 300/0 d.o 1'5-10%. Pe'w:ien
wzrost udziału 'g ranitów możn:a stwierdzić jeszcze w Komjatidach 1(2.59/01),
ale wBahatej zawartość ich spada do 100/0. Udział kwarc6w i kWaTcytów od Pravenca 'P.o 'ChY11iOrany utrzymuje si:ę na poziomie 215+1541/0,
od Nitri:anskej Stredy po Jelsovce wzraSt'a 'zaś do 60%, w CalkajolV'ciach
spada ido 289/0, a od Malych Jan:ikoviec wzrastaa'z do 7fJO/0; iW NOvYch
Zamka'Ch i W' Bothatej kwarce i !kwarcyty O'sill'gają az 756/0.
AlJlIdezyty'i ryolity w zwirach iNitry, głównie dzięki dopływówiHarn:"
dlovky, ;pojawiają się d.opiero od miejscoWości Ze!mianSkie Kostolany,
osiągają swoj'e maksimum 1
(lponad 3,0"/0) w Chynoranaloo. Dalej dbseTWulje się spadek ich zawartości, ale w Cakajovciach :andezyty i ryolity utrzymują się znów na lpoprzednim poziomie. W nieznacznej 'zawart,ości ~
centq.wej mOlŻna znaleźć andezyty również w Nitrze na odciJńlku KOItrtja'"
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tice-Bo!bata. R6żnocakie skały metamorficzne nie wpływają w istotny
sposób na skład petrogra,f iczny żwirów nitriańSk:iclh, zawartość ich osią
ga bowiem mafksyma!lnie zaledwie se/o.
W j,ednymz ,głównyclh.dQpływów NUry, Zita.'Vie, ze względu na znaczną ,dł.ugośćbiegu sprawdzono skład petr<l!graif iczny mvirów tylko w VoIlkovcach, Vratblach · i D'Vo!rach nad Zytawą.W VdlkOlVCach przeważają
cym składnikiem są kwarce i kwarcyty (około 50%), po których nastę
puj.ą andezyty {około lse/o),granity, skały metaiIIrorfkzne, My arn,dezy.towe i inne. We Vrabla'ch ,ahsolutną przewagę mają ikwaI"ce i kwar,cyty
(około WOlo). ' Rzesztę stanowią skały meta'IrliOirficzne, granity, po~firy
kwarcytowe, tulfy andezytowe i inne skały. Również w D'Vd.ra,cIh nad Zytawą całkowitą prz, ewa!gę (a' ż 74%) mają kwarce i kwarcyty, po iktórych
następują :granity, andezyty i ryoli'ty, skały metamortficzne, zasadowe
skały wy1ewne i .inne.
Z przedstawionej analizy wynika, 'że 00 strony petrograficznej najkOT'zystniejszymi złoża,mi żwirów Nitry są: Prievidza, Nitria'IlSka Streda
aż do J,elsovie'c, ,a potem od miejscowości Małe Janiko'Vce a!Ź do BoOOtej;
.'
z dopływów naJbardziej godna uwagi jest Zytawa.
Ze względu na stosunkowo ikorzystne usytuowanie złóż i pomyślny
skład petro,graficmy 'Ź'WiTÓW i iPi1ask6w zaleca się organizację wydobycia w Kosiach, ZemianSkyoh Kostolanaoh, Oslan'ai(!'h, Brodzana,oh, w okolicy Nitria!IlSkiej Stredy, ewentualnie wokOllicy Jelsaviec, a na:stępn~e
w ,rejonie Komjatic, S~rian i Bohatej~ Jeśli 'chodzi o piaski, to w airlalogicznej pozy'Ćji iIlaileży postawić Nitrę i Ohotinę - SiPOŚI'ód waZn.iejszych dopływów Zytawy. Można jednak przypusrezać, 'że w grę będą tu
wchodziły złoża mniej zasobne.
. 5. W konsekwencji zróżn.icowanegopodiłoża .geologicznego, przez które
przepływa rzeka !Iron, skład IpetTograficzny żwirów i piaSków tej rzeki
jest stosun'kowo urozmaicony. Od Czerwonej Skały do Vałaski przeważająskały metamorficzne, od Valaski do ZvoJenia przybywa dużo kwarcytów i kwarców, od Zvolenia aż do Kalny, dzię'ki przypływom, przybywa również wiele (:maiksymalnte 8'5%) andezytów, stąd aż do Kamienicy nad Hronem wszędzie przew~żają kwaTCyty i kwarce. 'Z innycll
składników występują grani,ty, zasadowe skały wylewne, w zmiennej .
ilości porfiry, tufy, ikrz'emiany a'morfkzne i 'inne. Badam.iami terenOlWymi i .1alboTato!ryjnymi Q1bjęto 34 100kalizacjeżwirów i ,piaskilw znajdujące
się w ,rejonie sześciu walżniejszY'c'h dopływów.
Nasze :pra,ce Ibadawcze wykazały, 'że pod względ.'eIn petro,gralficznym
najbardziej korzY'stne są żwiry i ipiaSki środ'kowego ,a sz<czególni.e doU:nego biegu Hronu i to 'p rzede wszystkim na ' odcinku Zvolen~amenica.
Zwiry i ,piaski Hronu ni'e odpowiad:a1ją w pełni, w ,postaci natu:ra'lnej,
obecnie stawianym wylnlaganiorn w produlk!cj'i materiałów :bwdowtlanY'ch.
Przyczyną jest tu zmietmooć składu granulometrycznego (przewalga frakcji gru'boziarnistej, niedostatek drobnoziarnistej), jak równ:ież miej'SCami duża zawartość iłów. Jednak, oprócz rejon~ [poniżej lBańskiej Bystrzycy, Z'Volenia, Ziaru nad Hronem, Za:rnO'Vic-Svateoo Beiiadilka, należy nastawić się n'a: !pracebadJaw'cze :gł.6wnie w okręgu Lwic, Kalnej
aż do Sturova, które to okrę,gi . rokują nadzieje na za:bezpieczen'ie wystarczającyCh zao9Ob6w żwirów. i pia,sik6w.

Zwiry i piaski rzek

Słowacji

515

6. W toku badań szczególną uWla,gę poświęcono dorzeczu rzeki lpli,
a to z tego .powodu, 'że z porównanila składu petTograficmego żwirów
du.najSkiCh i ipelSkich . wypływają ważne wnioski geologiczne dla Wę
gier {według opin'ii słOW!ackiego liwreata nagrody Koosu1la, prof. dra
J~,tskeho z Budapesztu).
W dorzeczu tym wstępne 'badania petrograficzno-technologiczne żwi
rów i piasków ześrodkowane 'były w 18 lo~alizacjaC'h ora·z doda1Jkowo
w cztereoh ważniejszych dopływach .. Stwierdzono tu, że pod wz·gJ.ędem
rpetrogr.aficzny:m we wspomniJanyoh Ilokalizaicjadh górnego biegu Ju>li
przeważają w 'żWirze otoczaki Skał me1lamo~icznych (7'5 %), 'których iloŚĆ
na odcinku od Nitry nad IpIą stopniowo maleje; w okolicy Malinca i Rovnan zwiększa się ilość procentowa granitów i porlirów kwarcowych, a od
RovnangwaJroownie wzrasta udział 'kwarców i k.warcytów ~78Q/n), maleje
zaś udział ska1 metamorficzny·dh, granitów oraz porfirów Ikwaroowy,ch.
W Raip()vcach pojawia się piasek Od Ralpoviec po lpelstki So;~olec dopływy
powodują zmianę składu petrografic:zmego żwirów: Przybywa andezytów,
głównie dzięki do!pływo,wi Carnej, tufów andezytowych, a od Raros
wzrasta gwałtownie zawartość kwarców i kwlaTcy,tów, 'które :osiąJgają mIa:ksimum (9·5 %) w miej:soowości Ve'lka Callonrija. W Ipels~irm Soikolcu
i w Malych Kosi'hach występuje znów tyllro ptasek.W miejsoowośd
Salka mamy do czynienia z lkwIareami i kwarcytami '(60% ), ponad 30Q/o
jest andezytów, na xesztę przypadają tuify andezytowe i inne skały.
W oparciu o wyni!ki prze;prowadZOtllyc!h prac badawczych moimJa wyrazić ipog:J.ąd,że cel()lwe jest pro'Wladzen1e dalszych prac :posrukiwawczych ,pod IMBilincem, poniżej Zele.neho aż . do Bre zniOku , w Po·ltarskicih
zł.ożach żW'iroiWydh, w Tejonie PinC'inej, Ni,t ry nad Irplem, w rejonie Holisa, KOiVac()IViec, w ok()llicach miej:soowO'ści Ve'lka Oalomij,a i Balogom.
7. Wstępne prace 'badawcze dziesięciu lokalizacji w dorrzeczu: Po!PI'ladu wykazały, że poo względem petrografi,cznym w ,górnym biegu tej rzeki, od MengusoiVic-'Matejovic i od SvitUHBatiwvec aż po miejscoWIOŚĆ
Spiska Bela ,przeważa w ż'Wirr'ach materiał granito,w y, świeży, !który
w ,górnym rbiegu rzeki sięga maksymalnie 98% , . lecz od miejscOIWości
Spiska Bela udział procenwwy granitów maleje, wzrasta natomiast znacznie udzi~ł piaskowców, kwarcytów i innych składników slkatlnych,
w ,zależności od I})wdowy goo'l()lgicznej terenu i(:fllisZl), .przez który płY1Jie
Poprad, w kierunku ,goonicy czechosłowaCko-polskiej.
Za najkorzystniejszy obszar wydobycia 'żwirów i piasków mO'ŻU1a uważać odcinek Svit-<BIatizo'V'ce, o:raz odcinek P()Ipradu 1P1:a,v,ec-OrloiV.
8. Dla pemego ,petrografkzno-tedhm.olOigicznego orbmzu żwirów przeprowadzono również !badania rozpoznawcze dor·z'ecza Dunajca na odci.nku
stykającym si:ęz granicąc.rechosłowadko-polską. Już dotyChemsowe 00dani~ wykazały, że ()Idcinek między miejscow~ią Lysa nad:Duinajcem
i Ma1jermy, joest pod względem przydatności materiału Wiro·wego do
produl~cji betonów d118. budowni~twa wodnego (l1\aj'korzystniejszy, ponieważ żwiry zawierają tu Iponad 5()Q/o granitów i już od Czerwonego Klasztoru obserwuje się wzrost udzi~łu piaskowców (około !)iOQ/o), lecz od Sokolicy rośnie ponownie zawartość granitów.
Konieczne wydaje się 'ko'ntynu.owanie tych ostatnich 'badań rOwn'ie'ż
przez polskich petrogratfów, musielihy oni także objąć tymi badam.iami
ŻWiry Popradu.
.
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. Przy tej okazji należy wspomnieć o .znakomitej i owocnej pracy dr
. Krystyny Na'Wlal'y Ipt. "Transport i sedymentacja wę6łczesnyc'h ' żwi
rów Dunaj1ca i jego niektóry.cIh dopływów". Opra·cowanie to również dlla
geQllogów i petrografów słowacki·ch jest doskonałym wzorem dla' · 'ich
dalszych prac badawczyoh.
9. Ze wszy;stJlcic!h przebadanych dotychczas :rzelk Słow,acji n1ajibardziej
skom;pllilkOlWanym pod względem !geologicznym jest dorzecre Hormidu,
co znajduje swoje odbicie tPrzede wszystkim wpetrograficroym skł.adŻ'ie
jego osadów żwirorwych. Od Ź'ród,eł do Słowackie'go Raju żwiry HOTnald'u
Skbadają się ze ska·ł wu1ikanicznyc'h, a da:lej prawie po .spiskie Vla·d hy
przewa'Za materiał wapi!enny i dolomityc:mlY. Od Spiskich rv1adh do Kysaku przeważ.ają różnoTałde skały metamor-ficzne (gnejsy, fility, łu;:pIki
mikowe i inne), .a od miejsoowości Kysak wzrasta udział !kwarców i ~ar
cyt ów, ·c ooibserwuje sięzwłas21cza pod KoszyC'ami aż do grani,c y czeenosło,wacko-węgierskiej, gdzie osiąg· ają one 57%
.zawartości.
Do takiCh terenów należy również zaJlkzyć najoogamze, a z iplinktu
widzenia j1a'kooci najlrorzystniejsze złOlża 'żwirów i piasków: Cana, Gec,
Kac'hnec, Milhost, Krasno nad HOTnadem i ilnme. Obszary te hogate są
w żwiry i piaski dobrej jakości, tak :pod względem petrograficznym, jalk
i tech~ologicznym (zwłas·zcza· pod wZ'ględem !k:ształtu), j.ednak materiJał
i z tych rejonów 'Hornadu wymaga przeróbki przed użyciem go jako
surowca do produJkcji Ibetonu.
Badania wstępne na rzece H.oll"nad ograniczyły się do 17 loikalizi8.'cji,
po,trzebne byłyby więc dodatkOiwe, !bardziej szczegółowe 'badania rÓW1nież,
jego wainiejszy·dh, dopływów, jalk: HnHec, SviJnlka i inne. Jest to również konieczne ,ze względu na planOWlaną hydrohuicl.owę w Ruiinie, a z,w}laszcza 'budowę 'Wschodnioałowac'kiej Stalowni w Koszycach .
. 10. Ca~owitą nieprzydatn.ość w świe'Vle oceny petrogralficznej materiału żwirowego HniJ.ca (pTawobrzeżnego dopływu Hornadu} i jego. waż
niejszych dopływów można wyj:aśnić znaczną zawartością niekorzystnyicli
pod względem petTogra:ficznym. I(i sposdbu Oibtoczenia) Skał metamoTficznych (gnejsy, filHy, porliroidy i inne) od 7% do 81,5%, 'zmiEmnym uldm:ałem ,k warców i kw.a rcytów (od 4,40/0 do 36,1%), ·S kal wylerwnydh (od
0,9% dOi 23,441/0), oraz znaczną obecnością {od 8'5,99010 do 0',1,70/0) ska~ o:sadowych (wapienie i do1omity), zwłaszcza dotyczy to lolk!allizacj1i I I~StTa,;.
tena). Prócz tego największa zawartośĆipfOCentOiWJa· domieszek szkodliwyoo l( substancJe Haste, py'ly i resztki wganie:zme) występujących najohficiejspośród wszystkiCh rzek Słowac'j'i w tym właśn'ie dopływie Hornadu j.ak zresztą i w pozostałych dopływa'cQ.: tej rzelci 1(20,70/0, a w do;pły:wieSrnolin:ik .aż 3,8,60/0) w duJżym stopniu .ohniżają wartość żwirów
Hnilca.
.
Ze względu na poda:ne wyżej przyczyny rzeka Hnllec nie jest Ibrana
pod UWagę, jeśli ·c hodzi o wydolbyde j.ejżwirów 'i pias~ó\w. Z tegiO w~ę
du nie projektuje się również żadnych Ipra~ ;bad'awczych w dorzecz~
Hnilca.
11. Jeśli 'chodzi o następny lewohrzeżny dopływ H.ornadu - ·rzekę
Svinkę ,.- to nra pTze:strzeni ,całego jej Ibiegu stwierdza się, 'Że pod wzg;Ję
dem petrograficznym iprz.ęważają w niej skały osadowe, głównie pil~
kowce (od 91,6641/0 do 23,~2o/Il),j.ak też 'inne składniki, które przesądza'ją
niecelowość prowadzenia d-a'l szych 'badań tej ' rzeki, zwłasz· cza w je'j gór.,.
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nym biegu. Ze względu nra!lmcr:zystniejsze usytuow.anie złóż., j.ak i iCh
·lepszy skład petrograficzny: stopniow.e 'przybywanie !kwarców i kwarcytów (od '14,36/0 do 4i5,.820/0) , Jak też Skal wylewny.c h (okołO' 2'5i1/o), zwłaszcza
w lderUiIlku ujścia rzeki, i stcjpniowe illbywanie skał osadowych ('W'środ
nich piaskowce w !5(}'O/0 posiadaj.ą spoiwo .krzemiomO'we), bada!llia poczynając O'd Ohrminianskiej Nowej Wsi wydają si· ę być niecelowe, a ich
kontynuację naleimłoby roz,począć Qd Sariskiej Lu.zia:nki, Ro!kycan, kO'ń
cząc w ok·olicach ObiŚ<Wi€C. Oprócz tego poniżej BzeMva iUtwIorzyiła. się
dolina, gdzie można wWlnież przewi~ywać większe zasoby żwirów i pi~
ków, a następnie w Janowie, gdzie wydobywa się obecnie piasek, pooobn1e też poniżej RadJaoova i Meretic, gdzi!e Svinka twO'rzy meandry.
12. Jeśli clhO'dzi Q dorzecze rzeki S1anej, to w górnym i 'średnim jej
biegu nie ma dany!ch, aiby mO'żna tu JbyłO' mlialeźć przydatne złoża 'Żwi
rów i pi~ów, .c'hociaż!by z uwagi na skład petrograiiczny żwiru (a·ż 800/0
sklał metamoI'fficznych, iktórycll stale Ulbywa w kierunku biegu, la· gwał
townie wzrasta udział !kwarców i kwarcytów - a:ż do ponad8l()Q/o).
Na podstawie wstępnyCh Ibadań Tozjpo:zmawczych w 14 [oblizacjac'h
tej rzeki i w dWQch lokalizacj.a·ch jej dopływów stwierdzono, że za najbardziej !l wrzystne rej,o ny wydlObyda 'wirów l(n'P. · dla inwestycji "Prefy'~)
naileży uznać okolice SafarikoVla (grum.ty majątków państwowych), okolice
Vcelina i Strk,ovca. Dla ty,e h rejonów proj'ektujesię :b adania geollogicme
lu'b geofizyczne.
.
13. W dorzeczu Torysy, której żwir doO 'Sa'binOlVaSkłada się w 9:()Q/0I
z piasarowców i otoczaków arikozowydh Q ni,eprzydaimyoh fonnach, haX'dziej zasobne złożażwITu i piasku utworzyły silę dopierO' w Velkim Sa~
risi. 'DopieroO !PO,czynając od PresOlVa doOrzecze TOTysy charalkteryzuje się
zwiększoną zawartośdąandezytów (30-60 % ), j.ak też kwarców i kWla!rcytów, oraz .innych skał, podnoszących jakość 'żwirów i ;piasków tej rzeik.i.
Jak wynika ze wstępnych 'badań rozpoznawczyc'h, · 'przeprowardżonyclh
w 11 ilolkali2'Jacj,ac'h Torysy id'W'ódh jej głównyc!h dopływów, dallsze badania narleżałdby kontynuoOwać wrozlegiłej dol'inie IpOO1iżej Pres.ova, w OIkolicachKend1c-Hanisk ocraz Kni1lo'vea-Budimir.
14. W 14 loikaliza;cjach Ondlavy i2 głqwnych lej do~łYWówwstępne
. prace badawcze wykazały, że żwiry tej rzeki są złożone pr2'iew~żnie 'z róż
nych .odmian piaslkoOWCÓW (ponad 900/0) posiadających w więkswści niekorzystne farmy. Ich udział procentowy zmniejsza stę jedynie na odcin..:.
kach: lP.etejOlVce-Trepce, SIOlVenska Kajiia - Mala Domasa - NiZnY H:rIabovec, gdzie wzrasta wdział kwarcytów (dOi 5J}('/00). · W wy;n iiku badań za
bardziej rozległe i zasobniejsze złoża żwirów i pila sków, wprawdzie jedynie dla ipotrzeb aokalnyeh, z. uwagi na konieczność wyikorzystywania
miejscowych zasoIb6w, należałoby brać ;PQd .UJw:agę lIlastępujące lo1kali2'Ja'c je lub rejlo ny Ondavy: Dwplin, OKolice Tisinca, Brezilnc:a-Miiiorv:ce, .
oOkolice poniżej Lomnelho, Ddbra :nad Ondavą, Velka Dom,aSa, tSlO'venSk:a
Kajiia - IMaJ1.a Domasa I( tutaj jUż Qbecnie wznoOsi się Hydro:budowę Domasa), iPoocicV18. i Nizny Hraboviec.
15. Pełną przydatność do ·betonu materiału żwirowegO' głównegO' dopływu Ondavy rzeki Tople i jej większych dQpływów - można uzasadnić petrOIgraficznie znaczną' obecnością Skał · os'a dowych (głównie pia,skowców, mniej wapieni, SkałlaTkowwych, zlepieńców, iłowców, ·do1omitów i in.) - (>d maksymalnie 99,6'5% dolO,l0f0, i toO w górnym i średnim
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biegu tej rzeki. Tę samą dodatnią cechę omawianyCh 'żwirów potwierdza
stosunkowo duża zawartość Skalł wylewnych (przede wszystkim andezytów i ryolitów, jak też tUJfówandezytowych) - od minimum 0,46 /0 do
maksimum 98,1% (w dopływie Łomnica aż 98,7G/o) w całym dolnym 'biegu
rzeki To,p}-e. Kwarcyty i kwarce występują w mniejszydh lu.'b wię·kszych.
a więc w zmiennych ilościach we wszystkiCh lolmil iza.cjach rzeki T,oiple.
a maksymalne Hood osiąg.ają w Marhaniu .(10,'2%) i w dopływie Kamieniec (aż 1'5,6'66/0), mm.imalne zaś w :Du.:rdoś":Vlaca . . Dorzecze rzeki TopIe
charakteryzuje si·ę lIlastępnie niezna'czną .obecnością krzemianów alInoQ'ficznych.
Na podstawi-e uzyskanych wyników ibadań petroOgraficznych i iprzeprowadz.onydh lPI'ac 'goologicznych moŻIlia stwierdzić, 'że najkOTzysUniejsze
złoża są zllolkalizowane w okoOlica,o h Komarowa i Duhia1.ny w ·g órnym.
biegu rzeki TopIe. Jak wynika z przeproOwadzony'c h .badań petro:graficż
nych i roOzpoznania ,geoloOgicznego, za obszar perspe!ktywi'CZiIly należy
uznać rej,on d.olnego 'biegu rzeki TopIe, mmowicie olmilice Komarova .
i Duibinny.
.
Pod względem jak.ościowym interesujące wyniki badań można również ,przewidywać n.a iOfpszara'c h dolnego ibi'egu rz€lki TopIe - na odcinku.
od Jastl'Tabia do SacuTO'v.
Jak z ,powyższego wynika, k01n ieczne jest również iprzeprowadz-enie
dalszych lbadań nad ZlłOiŻami piasków w dmzeczu rzeki · T.ople i Ońdavy
(Marhy, Vysny ZitpQlV, Nimy Krucov i in.).
16. W dolinie rzeki Laioorca stwierdzonoO wstępnymi badaniami w 1'5
lokalizacjach i 4 dop!y.wa·dh, że w tutejszych żwirach Iprzoeważają piaskoOwce · :(około 9010/0), przy czym poniżej Humenm.ego popr awia się j:a!k.oŚć
żwirów dzięki mniejszej pr'o 'centowej zaWlartości andezytów i wzrastają·cej il.ości kwarców i kwarcytów. Jakość żwirów laboreckiCh mie'j scami
jest gorsza wskutek wzrostu w nich zawarlości ,głównie rogo.wców menilitowych (minima.lJnie 0,3%, malksym'a1lnie 11,16 /0). Większe złoża można
przewidywać m.in. pod Boro'r ym, między Krasnym Br.odem i CabinJami t
pod Volicą, 'Z budym .Bresto,v em, pod Koskovcami, poniżej Hankoviec,
w rejonie BrekO'V'a i Strazskiego, PetrolVOOw nad r?:-e'ką La'borcą . 'W rejonie Palin!a żnajdują się większe osady piaSków. Złożom. tym należałohy
poświęcić ba·czniejszą uwagę w planacl1 prac ;badawczylClh..
17. IZe względu na aktualność kończymy ten zwięzły iprzegląd celowo
ool'zeczem Du.n'aju. Jak wiemY .l'zeka ta ib ierzeswój początek VI Czarnym
Lesie, wśród skiał wieku paleozoicznego. Występują tu :głównie xo.zmaite
łupki krystaliczne. Dużą część d.o,r zecza Dunaju rzeŹlbią :p6łnocne stoki
Alp, !które posiadają po:d~,bną hudowę geologiczną jak Karpaty. W ich
budowi-e hiorą udział palooz!O'i,ezne, a nawet starsze łu!pki !krystaliczne,
porfiry, łupki mikowe, Hczne r.odzaJe granitó'w, dioryty i ioh żyij:owe
odpowiedniki. W dużej mierze reprezentowany 'Jest w A[pach również
mez.o,zoik, złoŻOlIly z do,lomitów, wapien.i, kwarcytów itp. Następnylm 00s-enem aIJimentacyjnym Dunaju są południowe stoOki .Cesarskiego Lasu.
i Szumawy: P.od względem geologicznym ()Ibszar ten należy do pasma
skał metamorficzny:dh. \Są one 2ibudoWiane z łupkówikrysta1icznyoh, Q róż
nym stopniu zmetaffilo.rfizowania, gnejsów, 'h lpków ·m ikowych, granitów,
senpentyn'itów, di:atftorytów i in. W warstwaCh i .osadacłh dunajslci·ch
też
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występują okruchy tych skał. Węglany ulegają znisz,c zeniu 'Podczas dłu
, giego rzecznego tMnsportu. Najodporniejsze są łupki krystaliczne.
W k<mSekwen-cjd w dorzeczu całego czechosło.wackiego odcinka. Dunaju, :największy udział procenro-wy mają ' kwa!fcyty i ikwarce (ponad
75ft/o), a tylko. w niewieJikiejroierze '(150/0) re'prezentowa:ne są skały' bardziej miękikie ~(wapl:enie i dolomity), jes7!cze mniejszy udział mają piasko.wce i ISkały wylewne, głównie grarnity, ze skał metamorficznyCh ~
gnejsy, łupki mikowe, amfibolity i in.
'
- Badania :żwirów i !piaSkóW na czechosłowackim o.dcinku !Dunaju 'byiły
dokoQnywane w 2() lokalizacjach -i :ną4 WIa-żriiejszych -dopływach (Morarva,
Wag, Hrom., Ipel). Na skład 'tpetrd<grlifiCznyzwiru d'unaj$,kiego :najbardziej
wpływa Hron (dostarcza głównie andezytów).
Ze wZlględu na w~eliką przydatność zwirów -i piaskówdu'lllajSlkich do
produkcji 'beto.nów tprzemacwriych .d'la budQwni~twawodnego, przeprowadzooo. szczegółowe bada[p.i:ą ich ~asnoOŚci , mecQianiczmo-technologicznych. NiezaleŻln.ie od aIIlaliz jakościowyc!h dU!l'i!ajskich żwirów i pia,s ków,
wyko.nano -również anaJlizy miner.alogiczne (o.kreślenie zawartości minerałówdęZkich) .

we wszystkich lolkalizacj,aoą na DUcr:lJaju stwierdwnoabsokwarcytów (53,4+7'2'ł1/0) i kwarców .('9;8+30;5010), do-wodzi, że dunaj'skieżwiry, zwiTki i piaski składają się przeważnie z ll1ajtwardszego i n:ajhal'dz-iej odpornego materiału, a .więc bardw korzystnego
pod w7!ględeIl}: technologicznym. M.amy więc -t u d.o czynieni:a :Z materiałemżwirowym najwyższej j1akości spośród wszystki·dh słowa-ekic'h i cz~
kiclh rzek.
ZaSOlby O!Sadów aluwialnych i żwirów w Nizinie Naddunajsldej szacuje
się na 400 mld. ~. Dla eksploatacji m()ogą mieć znaczenie głÓ'wllie wierzchnie warstwy ~ do głębokoOści 10 in. Na czechosłowackim !b rzegu Du,naju, .obejmującym powierzc'hlnie .około 100 tys. ha, znajdują się więc
bHansowe zasoby żwirów i 'PiaSków sza'Cowa:ne na OIkoło 10 m~d. m 3 .
Dunajskie zł.ożażwirów i piasków posiadają .pierwszorzędne 7!naczenie
nie tylko jeśli 'c hodzi Q jakość, lecz . również ze wzg1ędu on:a ięh zasOIby.
Trzeba jednak 'zwrócić uwagę na jedną ważną oIm1i-cznoOŚć.
Ze wzg!lędu na heZ!pieczeństw.o szlaków '~eglownyoh na Dunaju, które
posiadają międzynarod.owy charakter, należy co roku usuwać z pa.su dxogi
spławoIlej o!kolo 900 tys. do 1 mln m 3 'żwiru i piasku. IN a skutek wmoszeniJa na DU!Ilaju szeregu hydrobudów iloŚĆ ta będzie w przyszłości
j-e szcze rosła w wYlniJku zmiany szy!lJkości 'biegu, podnos7!enia poziomu itp.
W związku z tym n:ależy rozważyć możliwość zu2iybk.owywania wydobywanych z koryta rzeki żwiTów i piasków dla' celów budow.nictwa.
Ze względu illa ograniczenie objętości tej pra-cy, nie ma możności rpo- ~
dać, choćby w skrócie, wyni~ów 'badań petrograficzno-teChmo'loOgicznydh
dunajskicih namuMw i osadów. Badania te wy'konano W ramach prac
projekt.owych !kanału na Dunaju, obejmującego odcinek BraJtysława ---' CiCov. . Ogranicwillo się ty'lko do ogólnydh wyniJków tych prac, z !których
ka2Jda wymagałaby odrębnego. omówienia.
W 1964 -r. w ramach praCY1ba.dawczej"Projekt składu masy be't o...
noOwej dla budowy elektrowni wodnej i śluzy w GaibCikovie" .oparto się
na danych petroQ.gl"aficznycil żwirów i piasków, m.in. dotyczących materrału wyd~by'wanegoz dna Dunaju, z piasko.wni w G:albc~o·vie, częścioOwo
Fakt,

że
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z' odkrywek i sond z trasy kana~u odpływowego' Gab,cikovo - lPolkovicovo.
. Na ;podstawie naszych hadań· Składu peirograficmego: ,materiał osadów' dunajskich we wszysbkich hadanych'AokaJlizat:jacl1 'mOJŻna określić
jalko w pełni wartościowy' i użyte·czny. Uderzający''jest duży udział kwarców {I~d 70% ), odznaczających się wysOką: twardością i odpornością
na ściel'1anie. · W 'zna,cznej ilości reprezentowane są również inne twarde'
skały jaik: kwarcyty, twaJ,"dewapienie i granity (4~'HWo). ,M niej licznie
reprezentowane są kolejno dalsze Składniki, jak np. ,dolomity, Skały metamorliczn:e, piaskowce itd. Dodatkową uwagę IlIależy zwrócić naza'wartooć
krzemianów ,amorrficznydh, których udział wiiI:iekU,rych lokalizacj;a,ch Jest
stosunkowo wy,s oki (nip. w . KS - III, ŚTecfuio 3;2°/0 wag., we frakcji
20/310 mm osiąga ponad 4,8°/0: wag.).
'
Jednakże , amo!I'fkzne krzemiany z osadów Dunaju przy próbach wykO!I'zystania ich do produ!k!cji 'be1;!ornów jak. dotychczas nie dały po'zytyw-'
nych rezultatów.
Pod względem iskładupetrogr,afkznego żwiry i .piaski z osadów DunaN należy uwa'żać za rnajbar'dziejprzyda'1lne i naj,wyższej jakości w Czechosłowa'cji.· IPiaslci wefrak,cji ą/5 mm zaWierają ułamiki skał i minerałów w takiej 'ilości, w jakiej poj,awiają się one we 'fuaikcjaoh żwirowych,
zwłaszcza dotyczy to ziaren ikwarcu, wapienia i kwarcytu. Ziarna pi.aslku
najd,robniej:szych tra1kcji są lepiej obtocZOtne i · zaokrąglone niż .ziarna
frak,cji naj grubszych. Równie,ż pod względem kszta~tu (wskaźnik spłasz
czenia i. wapókzyrnrnilk ' objętościo,wy) 'ŻwiTy i ' piaski dunajskie są ikorzystne, a i:ch dogodny kształt i. gładka powierz'chni:a w zna,cznej mierze .
sprzyjają wy,twarZa!Iliu dobrej' masy betonowej.
!Prace ~bad:awcze dla Hydrohudowy Dunaj kontymrowane 'byIły rÓWinie'ż
w 1,9'6,5 r. na terenie szybu dDiŚwiadcza:lnego i w opa~ciU' o sondo,waIlia
prowadzone w rej1on'ie- wylropu fun!damentowegoelektrowni wodnej, ślu- ~
zy i kanału: dopływowego;,
.
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T,ak w ·dużymskróci:e przedstawiają się wyni!ki dotychczasowych badań ipetrOigraficzrnyoh. li techJnologiczny.ch· żwirów i piasków ISłowacji słu
żących do ,produkcji ,betonów, które mają podstawowe znac'zenie dla
budowJlidWa. .
..
Badania te ma:stawione były ;przede wszystkiJIn na jaikośćżwirów i piasków. !Potrzebne są jednak również ib adania olkreślają'Ce globalne zasolby
żwirów' i piasków przy ' za'stosowaniubądź tó metody ,geologiCznej, !bądź
też geofizycznej (przy :pomocy sond kDllltrdlnych). · Należy zaznaczyć, że
ta ostatnia metoda jest zna,cZIJJie tańSza i sz)ilbsza niż g eOilolglczna , a wyniki uzySkiwane ' prży jej pomocy są równie' ipewne. Metoda geofizy,czna
2ldała już egzamin w rpracaclh 'prowadzony,dh na Labo'I'ce pod StraZskom.
'Tą drogąmD,Żina ibędzi:e :prżeprowadzić 'kompleksowe badania złóż
'żwirów i .piasków wszystkich rZe'k Słowacji,kónieczne też będzie opuhlikowanie' wyniików' tych badań. Dzięki tym 'zahiegom. SłowacJa okaże się
pie:rwszym regionem w Czechosłowacji,któryhędziemógłposZlCzycić się
pełnym opraoowaniem T'zeczny;ch złóż żwirów' ± :pia'Sków, a tymsarriym
będzie ' -ona przygo,tow,ana do WiększyCh zaJdan c inwestycyjnych. · Ułatwi to
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nie tylko. -projektowarrrie wielkich budów; ale taikże przyczyni się do.
większej i' che1rono.miczności w tolku realizacji.
Omówione w artytkuJle ,prace 'bad:awcze!pożwoliły stwierdzićjże deiicytowymiobszarami· pold względem- odpowiednich jakościowo żwirów
i piasków są w szczegó1nościregiony Środkowej i Wscho<4!iej Słowacji~ '
Do tych regionów musi sIę przywozić - wiel'lcie ilości dOibrycIh jakościowo
żlwirów i piasków, 00 najmniej aż ze Słowacji Zachodniej. Niedostatek
we wspomnianych -regiona,ah - 'żwi'rbw i- piasków musi być zastępowany
olbrzymimi ,zasobami dolomitów; Już iW 1'964 r. jednym z terna'tów prac
Planowych n.a,sz~go Instyturubył pro!blem "Trwałość betonów że zmielonycll dolomitów". Jak dotychczas opracowana wstała metod~a tej
pracy lbadawozej,· następne lata będą ,poświęoolIl!e dalszemu iclh ,usprawnieniu, 00 w konsekwencji pGlWimio dopr,owadzić do lpozytywnych rezultatów o,pracowania merytorycznego..
Vyskumny Ostav ' Stavebnictva,
Oddelenie Petrograf.ie a Technol6gie Strkopieskov
Bratysława, Heydukova tł'. 29
Nadesłano 15 sierpnia '11185 r.
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ABTOP CTaTbH Ha'llUI 3llIIlIMaThcg H3Y'leHHeM· npHI'O,n;Hocm MeCTopOlK,ll;eHIDt rpailHRH necxoB
,n;ruI npOH3Bo,n;CTBa 6eTOHa em;e B

1951 rollY.

3THM11; HceJIe,n;OBaHHRMH 6blJD1 OXBa'leBhl CJle,n;yrom;He 'KapnaTCKHe pen H HX npHTon: Bar,
XPOH, JIa6opna, XOPHa.n;, OPaBa, CllaHa, OH,n;aBa, ):(yHaen; 11 ilonpa,n; B npe,l\e.JIaX CnOBaKHH,
AYHa1!: Typen;, Pait'IaHKa, PY'leA Cry,n;lmeI(Kli, Khlcyn;a, H:irrpa, )l{JITaBa, Hn.m.a, lJapHa, CBIIHKa,
· TOPhIca, Tonm.a, JIoMHHI(a, Ka.M3H3n;. HCCJle,n;oBaHHR npOB3BO,ll;HJlHCb KaK B nOlle, TaK 11 B JIa60·paTOpmIX 11 KacamlCb rpaa:yJIOMeTpll'leCKOrO COCTaBa rpaBHR, co,n;ep)l{3.Blljl necxa B npo6e, co,n;ep)l{3.Blljl rJlHHllCThIX 'laCTei!:, co,n;ep)l{3.Blljl ryMYca, neTporpaclnAeexoro cO,?TaBa rpaBHR, cnmocHyTOCTII rpaBHR, . y,n;eJIbHoro BeCa np06hI, ooo.eMHoro Beca np06hI, BJIarOnOrllOm;eHHR caMoro
xpynHOro 3epHa, npBI'O,ll;HOCTII MecTOpOlK,ll;eHHR ,n;ruI npOMI.nnn:eHHOrO HCn0J1b30BaHHR. KpOMe
Toro, npOH3BO,n;H.J:IHcb TaJOKe MllHepaJIOrll'leCKHe aHlIJDI3hI necxoB ,l(yHasJ: (TmKeJIhIe MHHepaJIhI).
AHamohI rpaBHR peK CnOBaKIIII nOKa3aJDl, 'ITO Hall60JIee npmo,ll;HhIMH

.zvur npOMhIIlIJIeHHOrO

IICD0J1b30BaHHR RBJ1ReTCH rpaBd ,lJ;yHaR H3-3a 6oJ1bmoro co,n;ep)l{3.Blljl KBapI(llTOB H KBapn;a.
3anachI neCKOB H rpaBHR B ,l\oJIllHe AYHag (B npe,l\enax lJeXOCJlOBaKllH) On;eB.llBaIOTCH npu6JlH3UTeJIbHO B . 10 MJIP,n;. Ky6.
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IDduard HOJRlNlIS
GRA VEL$ Aml

~A.NJ)S. OF

'l'BE SLOVAK RI.VERS

:SummaTY
.Jln Slovakia·, the valleys of the Carpathian rivers' have plenty Oif gr.arv:el and
sand depoodts. Partiou~ar rich a'r e the rivers flowing in the western a,rea of 5110vakia'; The igrarve1and \Sand' deposits here considered yield valuable material for
· ooncrete production. A rapid development of the lS'lovak industTy forces to intense
search for such deposits.
Since 1951, the author Of the present PBlPer oc·cupies hims,elf w'th the research
works -concerning the usefulne.;;s of the gravel and 8'and deposits in concrete production. His resea·rch works were carried on in the are.a of the following lCarpathian rivers and their tributaries': IWag, Hron, Laborca, HOTllad, Orava', 'Slana,
Ondava, [)UlIlajec and Boprad within the Sl'ov,ak territo'ry, as well as Danube, Tuxiec,
Rajcanka, lPJOtok Studenecky, KYBtuca, Nitra, Zitava, Ipla, cama,SIv.i nka, Torysa,
Topla<, Lomnica and ,Kamenec. 'Dhe lI'esea'rohes were carried on both in the field
and in the 'la1borarory; 'The researches eIlllbraced granulometrical <lOIllposition of
gra'Ve1·s, contents of sand in sample, degree of silting up of ·gravels, contents' I()f
hwmus, petrographJi.caloomposition IOf grav.els, flatienin'g of gravels, srpe:cilfi-cwe~ght
of sample, volume wei,ght of sample soakin.g .capadty of the largest ,grain and
usefulnes·g of the deposit for industrial pUDpOBes. In addition, a~o. mineralogical
analys€'8' weII'e made of the sands from the Dundee river ,(heavy minerals).
Analyses of Ig~avels of the iSlovak 'riveTs have demonst·rated t.hat the 'DuiDajec
river Igravels 'il're most useful in the industria!!. production, mainly on account of
a 'great content of quaTbJites a'n d qua:rtz. The resources of the sands and ·gravels
lO(louning i:n the Danube river valley~Czechoslovakian territory) are thought to be
about 10 milliard m'l.
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Fig. 5. ZWiry Popradu z Menguszowiec (I)
Gravels ·of the Poprad River' lfirom

Men~usZlOwce

(I)
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Fig. 6.

Żwiry

Popradu z · Orlovoa .pC)
Gravels Oif the Poprad .River from Orlovo (X)
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Fig. 7.
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Żwiry

Dunajca z miejscowości Lysa nad Dunajcem (I)
Gravels of the Dunajec !River from Lysa on iDu'n ajec m
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TABLICA IV
Fig. 8. Żwiry Dunaj,ca' z Sokolicy (IV)
GraveLs of the Dunaj'e c River from tSoko1dca 1{lV)
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