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ABSTRACT

The author summarized and evaluated the characteristics of permeability and transmissivity on
neovo1canic rocks of the Vihorlatské vrchy Mts., Slanské vrchy Mts., Š tiavnické vrchy Mts. in
NE part of Levice district. Dependence of permeability and transmissivity on lithology
neovo1canic rocks was studied in the areas. Also differences of permeability and
transmissivity were studied between areas.
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ÚVOD
Predmetom
hodnotenia
hydraulických
vlastností hornín sú neovulkanity Vihorlatských
vrchov, Slanských vrchov a Štiavnických vrchov
sv. časti okresu Levice. Priepustnosť a prietočnosť
neovulkanitov Vihorlatských vrchov spracoval
Jetel
(1997).
Priepustnosť
a
prietočnosť
neovulkanitov Slanských vrchov spracoval
Olekšák (2001) s použitím databázy vrtov z južnej
časti územia (Jetel, 1993a). Priepustnosť a
prietočnosť neovulkanitov Štiavnických vrchov sv.
časti okresu Levice spracovali Cicmanová a
Olekšák (2001) s využitím databázy vrtov sv. časti
Podunajskej nížiny (Malík et aL, 1999).
K vulkanickým horninám Vihorlatských
vrchov patrí ryodacitové teleso Beňatinskej vody
a extruzívne andezitové telesá komplexu Vinné
strednosarmatského veku. Obdobie vrchného
sarmatu až spodného panónu zastupujú produkty
andezitových stratovulkánov, kedy v priebehu
explozívno-efuzívnej aktivity sa vytvorili dve
výrazné reťaze andezitových stratovulkánov.
Východná reťaz sz.-jv. smeru zahŕňa morfologicky
izolované stratovulkány Popriečny, Diel a Morské
oko. Západnú reťaz jz.-sv. smeru tvoria
morfologicky splývajúce stratovulkány Vihorlat,
Sokolský potok, Kyjov a vulkán Kamienka (Žec et
aL, 1997).
V Slanských vrchoch vznikol rad eruptívnych
centier intermediárneho andezitového vulkanizmu
v spodnom sarmate. Ich činnosťou sa sformovali
stratovulkány Šťavica, Zlatá Baňa, Makovica,
Strechový vrch, Bogota, Hradisko, Bradlo, Veľký
Milič. Andezitová vulkanická činnosť kulminovala
v strednom sarmate a v dôsledku explozívno 
efuzívnej činnosti sa vytvorili rozsiahle strato
vulkanické kužele. Vulkanickú činnosť v dôsledku
migrácie andezitovej magmy pozdíž zlomov
doprevádzal aj vznik menších parazitických
andezitových vulkánov - Šebastovka, Rankovské
skaly, Vechec, Košický Klečenov. Vulkanická
aktivita a efuzívna činnosť v priebehu vyššieho
sarmatu až spodného panónu postupne klesala,
slabla (Kaličiak et aL, 1991, 1996).
V Štiavnických vrchoch nachádzajúcich sa v
sv. časti okrese Levice je vývoj neovulkanitov
spätý s vývojom štiavnického stratovulkánu. Z
jeho vývoja je v záujmovom území zaznamenaná
spodná stavba štiavnického stratovulkánu (spodný
až vrchný báden), stredná vulkanická stavba výplň štiavnickej kaldery (vrchný báden až spodný
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sarmat) a vrchná stratovulkanická stavba
štiavnického stratovulkánu (sarmat). Spodnú
stavbu zastupujú zvyšky rozsiahleho andezitového
stratovulkánu, ktorý
bol
v tomto
období
sformovaný. V neskoršom období boli do jeho
prostredia umiestnené intrúzie andezitových
porfýrov. Stredná stavba štiavnického strato
vulkánu je spojená s formovaním kaldery vo
vrcholovej časti stratovulkánu. Jej vznik bol
sprevádzaný explozívno-efuzívnou a extruzívnou
aktivitou andezitov. V období vrchného bádenu,
počas fázy vulkanického kľudu obmedzenej na
drobné prejavy vulkanickej činnosti, dajkový roj
dioritových až granodioritových porfýrov prerážal
cez komplexy spodnej stratovulkanickej stavby.
Vrchnú stratovulkanickú stavbu štiavnického
stratovulkánu zastupujú produkty obnovenej
aktivity
explozívno-efuzívnej
andezitového
vulkanizmu (Konečný et aL, 1998).
V andezitových stratovulkanických štruktúrach,
ktoré sú v súčasnosti len reliktami pôvodnej
stavby, sú vyčleňované centrálne, prechodné a
periférne vulkanické zóny.

VŠEOBECNÁ HYDROGEOLOGICKÁ
CHARAKTERISTIKA
Z
hydrogeologickoštruktúrneho
hľadiska
možno komplexy neovulkanitov pokladať do
určitej miery za hydrogeologický masív, no
v určitých častiach územia nesú znaky príznačné
pre nádrže vrstvových vôd. Obeh podzemných vôd
je sústredený do pripovrchovej zóny s výrazne
vyššou priepustnosťou oproti hlbším častiam
horninového masívu. Hlbší obeh podzemných vôd
je sústredený po otvorených puklinových pásmach.
Zvýšená priepustnosť sa spravidla prisudzuje
vrchným a čelným partiám lávových prúdov
a telesám brekciovitých andezitov (Jetel, 1993a,
1997).
Maximálna výdatnosť hydrogeologických vrtov
vo Vihorlate, ktorá bola dosiahnutá pri odberových
skúškach, sa pohybovala v rozpätí Qmax = 0,10 50,00 I.s-1 okolo mediánu Md(Qmax) = 2,7 I.s-l,
pričom v z. časti územia sa pohybovala
okolo mediánu 1,5 I.s-1 a na V okolo mediánu 5,0
I.s-1 (Jetel, 1997). Vysoké výdatnosti vrtov boli
overené na tektonických líniách a v rozpukaných
lávových prúdoch. Na vrte VH-16 vo Vojnatine
bolo čerpaných 31,2 I.s-1 pri znížení 4,0 m (Bajo et
aL, 1983). Vrt VH-5 v Remetských Hámroch
overil 10,8 I.s-1 pri znížení 10,0 m (Bajo et al.,
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1983). Na vrte VH-9 vo Vyšnej Rybnici bolo
overené 11, 1 l.s-1 pri znížení 6,0 m (Bajo et al.,
1983).
Maximálna výdatnosť hydrogeologických vrtov
dosiahnutá pri odberových skúškach v SIanských
vrchoch sa pohybovala v rozmedzí Qmax = 0,02 70,00 l.s-1 okolo mediánu Md(Qmax) = 4,04 l.s-l•
Maximálna výdatnosť bola dosiahnutá v tekto
nicky porušených andezitových lávových prúdoch
myšlianského zlomového pásma, kde vo vrte NHJ1 pri Nižnej Myšli bolo čerpané 70,0 l.s-1 pri
znížení 6,0 m (Haluška, 1979). Vysoké hodnoty
maximálnej výdatnosti boli dosiahnuté aj
z andezitov a vulkanoklastík vo vrte SHB-6 na s.
okraji pri Košickom Klečenove (30,0 l.s-1, zníženie
31,0 m, Cangár, 1989), z pripovrchovej zóny
vulkanoklastík vo vrte SHJ-23 pri Kalši na sv.
okraji Veľkého Miliča ( 16,0 l.s-1 pri znížení 16 m,
Haluška et al., 1980) a z vulkanosedimentárneho
komplexu vo vrte SHJ-9 na j. okraji Bogoty pri
Slanskom Novom Meste (15,6 l.s-1 pri znížení 3,0
m, Haluška et al., 1980).
Maximálna
výdatnosť
dosiahnutá
pri
odberových skúškach na vrtoch v neovulkanitoch
Štiavnických vrchov sv. časti okresu Levice sa
pohybovala v širokom rozpätí Qmax = 0,03 1 13,50 l.s-1 okolo mediánu Md(Qmax) = 2,00 l.s-1•
Na vrtoch boli najvyššie maximálne výdatnosti
zaznamenané v oblasti styku čajkovskej, bátovskej
a pukanskej depresie s blokom Tatiara. Naj
priepustnejší úsek tektonickej zóny zachytil vrt
HŠ-6 Čajkov (Škvarka, 1971). Po odvŕtaní bol na
vrte preliv 26,0 l.s-1 v úrovni terénu. Hydrodyna
mickou skúškou bola zdokumentovaná maximálna
výdatnosť 50,0 l.s-1 pri znížení 7,3 m. Do roku
1980 výdatnosť studne poklesla na 6,0 - 8,0 l.s-1,
preto bol v jej tesnej blízkosti odvŕtaný náhradný
vrt HČ-2 (Bátory, 1981). Čerpaním bolo overené
maximálne množstvo 113,5 l.s-1 pri znížení 6,4 m.
Táto priepustná tektonická zóna bola overená aj
hydrogeologickým vrtom HŠ-4 Rybník (Škvarka,
1971), na ktorom bola dokumentovaná maximálna
čerpaná výdatnosť v množstve 75,0 I.s-1 pri znížení
6,0 m. Navŕtaním vody vo vrte HŠ-6 došlo
k poklesu výdatnosti na vrte HŠ-4. Vrty sú
vzdušnou čiarou vzdialené od seba cca 2,2 km.
Bátovská depresia sa východným smerom stýka
s krškansko - krnišovským chrbátom (Konečný et
al., 1998). Tento styk je ohraničený zlomovou
líniou, ktorá prebieha údolím potoka Sikenica a
pravdepodobne zasahuje aj do údolia potoka
Jabloňovka. Na vrte HŽ-3 v Žemberovciach

l

(Jendraššák, 1974) bolo čerpané maximálne
množstvo 20,0 l.s-1 pri zmzem 2,1 m.
V Jabloňovciach na vrte HJ- l Lauko (1978) čerpal
24,44 l.s-1 pri znížení 28,3 m.

POUŽITÉ ÚDAJE A METÓDY ICH
SPRACOVANIA
Podkladom pre odvodenie hodnôt hydraulic
kých parametrov hornín, ktoré boli regionálne
zhodnotené, boli záznamy z archívnej doku
mentácie vrtov uložené v archívoch Hydrofondu
Slovenského
hydrometeorologického
ústavu
(SHMÚ) v Bratislave a Geofondu v Bratislave.
Pri spracovaní údajov bol uplatnený postup
vypracovaný pre regionálne hodnotenie hydraulic
kých vlastností hornín (Jetel, 1985) s uplatnením
neskorších inovácií (Jetel, 1993b, 1995,1998,
1999). Takmer celá časť podkladov neumožnila
priame stanovenie hydraulicky striktne defino
vaných parametrov (koeficienta filtrácie k a
koeficienta prietočnosti T), takže bolo nevyhnutné
vychádzať z porovnávacích parametrov - indexu
prietočnosti Y a indexu priepustnosti Z (Jetel,
1985).
Súbory údajov neovulkanitov boli v ďalšom
spracovaní rozčlenené na čiastkové súbory podľa
podielu sumárnej hrúbky andezitov a iných efuzív
na celkovej dÍžke skúšaného úseku. Išlo teda
o percentuálne vyjadrenie podielu efuzívnych
hornín vo vzťahu k prítomnosti vulkanoklastík,
ktoré sa tiež podieľali na geologickej stavbe
skúšaných úsekov v neovulkanitoch. Tento podiel
je označený symbolom � (Jetel 1993a, 1996,
1997). Súbory údajov boli rozdelené na 4
podsúbory. Podsúbory � 0-20 %, podsúbory � 2 150 %, podsúbory � 51-80 % a podsúbory � 81-100
%.

Ukazovateľom produktivity skúšaných úsekov
skúmaných zvodnencov sú hodnoty indexu
prietočnosti Y. Sú transformáciou hodnôt
štandardnej mernej výdatnosti q (1.s-1.m-l),
definované ako:
( 1)
Y=log 106q
(log = dekadický logaritmus).
Ako ukazovateľ priemernej priepustnosti
horninového komplexu, skúšaného v otvorenom
úseku vrtu, bol použitý index priepustnosti
Z stanovený ako
7
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z = log (106q/M)

(2)

(M = hrúbka zvodneného kolektora v m).
Štatistické spracovanie súborov dát Y, Z
zahŕňalo vyčíslenie variačného rozpätia R(Y),
resp. R(Z) mediánov Md(Y), Md(Z), aritmetických
priemerov M(Y), M(Z). Variabilita hodnôt
indexov Y a Z bola charakterizovaná odhadom
smerodajnej odchýlky základného súboru sy, sz. t.j.
hodnota smerodajnej odchýlky s parametrom (n
l). Špicatosť a šikmosť bola charakterizovaná
koeficientami špicatosti Ex(Y), Ex(Z) a koefi
cientami šikmosti As(Y) a As(Z).
Na odhad hydraulicky striktne definovaných
parametrov
koeficientu
prietočnosti
T
a koeficientu filtrácie k
z hodnôt indexov Y
a Z vo všetkých hodnotených územiach bol
použitý odhad celkovej priemernej prepočtovej
diferencie d odvodenej z analýzy výsledkov
hydrodynamických skúšok v neovulkanitoch
južnej časti Slanských vrchov (Jetel, 1993a):

l

(najvýstižnejšiu) strednú hodnotu (matematickú
nádej) lognormálne rozdelených hodnôt.
Popri základnom štatistickom spracovaní boli
údaje z neovulkanitov podrobené štatistickým
testom významnosti zistených rozdielov. V prvom
rade bola testovaná významnosť rozdielov
v rozptyloch (Fisherovo F - kritérium) a podľa
výsledkov tohto testu bol zvolený príslušný tvar
kritéria k overeniu rozdielov v priemeroch.
Testovanie rozdielov medzi dvoma strednými
hodnotami
bolo
vykonané
na
zistených
M(Z)
M(Y),
priemeroch
aritmetických
medzi podsúbormi neovulkanitov, pri ktorých sa
ukázali rozdielne hodnoty M(Y) a M(Z).

-

d = 0,13 Y - 0,40

(3)

Na výpočet koeficientov T, k boli použité
nasledovné vzťahy:
T = antilog (Y+d - 9)=1O(Y+d-9) (m2.s-l)
k=antilog (Z+d - 9) = 1O(z+d-9) (m.s-l)

(4)
(5)

Pre
odhadnuté
veľkosti
koeficientov
prietočnosti a filtrácie boli určené variačné
rozpätia R(T), R(k), mediány Md(T) a Md(k) a
geometrické priemery G(T) a G(k).
Okrem týchto štatistických veličín boli
v súboroch a podsúboroch indexov Y, Z stanovené
intervaly spoľahlivosti Ml, M2, vnútri ktorých leží
s pravdepodobnosťou 90 % skutočný aritmetický
priemer indexu Y a indexu Z základného súboru.
Po prevedení na príslušné hodnoty koeficientov T
a koeficientov k zodpovedajú intervalom spoľahli
vosti aritmetického priemeru Ml, M2 intervaly
spoľahlivosti stanovenia geometrického priemeru
GI, G2.
Vzhľadom na lognormálne rozdelenie hodnôt T
a k boli použité aj vzťahy na odvodenie
regionálnej charakteristiky stredných . hodnôt
prietočnosti a priepustnosti podľa Aitchisonovej
a Brownovej funkcie (Jetel, 1985) E(T), E(k).
Hodnoty E(T) a E(k) predstavujú skutočnú
8

PRIEPUSTNOSŤ A PRIETOČNOSŤ
NEOVULKANITOV VIHORLATSKÝCH
VRCHOV
Informácie o priemernej prietočnosti a priemer
nej priepustnosti hornín boli získané interpretáciou
výsledkov hydrodynamických skúšok v 86
skúšaných úsekoch 72 hydrogeologických vrtov.
Vrty boli hlboké 20,0 - 350,0 m. Híbka stredov
skúšaných úsekov sa pohybovala v rozpätí 12,0 205,0 m s mediánom hÍbky stredu skúšaného
úseku v z. časti územia 32,0 m a s mediánom
hÍbky stredu skúšaného úseku vo v. časti územia
68,0 m. HÍbky spodných okrajov skúšaných
úsekov najčastejšie dosahovali do hÍbky 40,0 120,0 m. V z. časti územia spodné okraje
skúšaných úsekov najčastejšie zasahovali do híbky
25,0 - 110,0 m a vo v. časti územia spodné okraje
skúšaných úsekov najčastejšie zasahovali do hÍbky
80,0 - 125,0 m (Jetel, 1997).
Hodnoty indexu prietočnosti Y (tab. 1)
skúšaných úsekov sa pohybujú v rozpätí Y = 4,26
7,03, čo zodpovedá štandardnej mernej
výdatnosti q = 0,018 - 10,7 l.s-l.m-1• Mediánu
indexu prietočnosti Md(Y) = 5,50 zodpovedá
medián štandardnej mernej výdatnosti Md(q) =
0,31 l.s-l.m-1• Aritmetický priemer M(Y) = 5,51
zodpovedá geometrickému priemeru štandardných
merných výdatností G(q) = 0,32 l.s-l.m-l (Jetel,
1997).
Charakteristiky distribúcie hodnôt Y, Z, k, T sú
spracované v tabuľkách l, 2.
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Tab. 1: Charakteristiky distribúcie hodnôt indexu prietočnosti Y a koeficientu prietočnosti T v skúšaných úsekoch neovulkanitov
Vihotrlatských vrchov (jetel, 1997)
Tab. 1: Distribution characteristics of transmissivity index Y and coefficient of transmissivity T in the tested intervals neovolcanic rocks in
the Vihorlatské vrchy Mts. (Jetel, 1997)

a (0/0)

R(Y)

Md(Y)

23

4,57-6,78

5,89

25

4,26-6,62

5,01

n

0 - 20

19

21-50

51-80

17

81 -100
Spolu

84

4,37-6,00

4,73 - 7,03

4,26-7,03

5,33

5,50

5,50

M(Y)
5,33

Sy

0,507

5,84

0,581

5,22

0,635

5,69

5,51

G(T)

0,585

0,630

L
m .s·

2,5.10" -7,1.10'4

1,1.IO·j

5,6.10" -2,0.1O·j

9,3.10" -2,7.10"

1,6.10"

1,8.10" - 5,6.10"

3,2.10"

5,0.10" - 9,1.10-4

6,7.10-4

Vysvetlivky: a(%) = podiel andezitov a iných efuzív na celkovej dižke skúšaného úseku I' neovulkalliroch; n
zistených hodnôt Y; Md(Y) = medián zistených hodnôt Y; M(Y) = aritmetický priemer zistených hodnôt Y; Sy
hodnôt Y (s parametrom n-1); G(T)

=

geometrický priemer zistených hodnôt T; GI. G2

GI -G2

4,2.10"

=

=
=

počet údajov: R(Y) = rozpätie
smerodajná odchýlka zistených

dolrlá a horná hranica intervalov spo/'ahlivosti

stanovenia priemerných hodnôt T. k pre 90-percenll1ú pravdepodobnosť
Explanation: a(%) = percelltage of andesits alld other extrusives in the tested illterval in neovolcanic rocks; n = number of dma; R(Y) = range of Y
values: Md(Y) = lIledians of Y; M(Y) = arithmetic means of Y; Sy = estimates of standard deviations in the Y populations (with parameter n I);
G(T) = geometrie means of T ; GI, G2 = lower (Ind upper limit of 90 % cOllfidellce interval for the estimate of the geometric mean of the
transmissivity T

Tab. 2: Charakteristiky distribúcie hodnôt indexu priepustnosti Z a koeficientu filtrácie k v skúšaných úsekoch neovulkanitov
Vihorlatských vrchov (jetel, 1997)
Tab. 2: Distribution characteristics of permeability index Z and coefficient of hydraulic conductivity k in the tested intervals neovolcanic
rocks in the Vihorlatské vrchy Mts. (jetel, 1997)

a (0/0)

n

R(Z)

Md(Z)

M(Z)

4,07

3,93

0-20

19

2,77-4,75

51-80

17

2,80 -5,11

3,65

Spolu

84

2,71 -5,15

3,73

21-50

81-100

23

25

2,87 - 4,68
2,71-5,15

3,71

3,66

Sz

3,68

0,515

3,80

0,662

3,86

3,83

G(k)

m.s

9,5.10'0

0,526

2,0.10')

0,673

1,4.10')
1,4.10'0

0,596

1,4.10')

GI -G2

5,6.10'0-1,6.10')
1,2.10')-3,2.10')

6,7.10'0-2,8.10')

7,6.10'0-2,5.10')
1,1.10'0 - 1,9.10')

Vysvetlivky: R(Z) = rozpätie zistených hodnôt Z; Md(Z) = medián zistených hodnôt Z; M(Z) = aritmetický priemer zistellých hodnôt Z; Sz =
smerodajná odchýlka zistených hodnôt Z (s parametrom n-l); G(k) = geometrický priemer hodnôt k; GI, G2 = dolná a horná hranica intervalov
spol'ahlivosti stanoveIlia priemerných hodnôt k pre 90-percentnú pravdepodobnosť
Explanation: R(Z) = range of Z values; Md(Z) = medians of Z; M(Z) = arithmetic means of Z; Sz = estimates of standard deviariofls iII the Z
populations (with parameter n-l ); G(k) = geometric means of k; GI, G2 = lou'er and upper limit of 90 % confidence illterval for the estimate of
the geometrie mean of {he hydrulic cOllduclivity k

Nápadná je zvysená hodnota M(Y) pre
podsúbor f! = 21-50 % a rozdiel medzi vyššími
hodnotami M(Y) "zmiešaných" podsúborov Sf! =
21-50 % a 51-80 % oproti nižším hodnotám
"čistých" podsúborov f! = 0-20 % a najmä 81 100%. Najvyššiu štatistickú významnosť (so
štatistickou istotou väčšou ako 99,9 %) má rozdiel
v M(Y) medzi podsúbormi f! = 21-50 % a 81-100
%, pričom však signifikantne vyššiu priemernú
prietočnosť
vykazuje
podsúbor
s prevahou
vulkanoklastík oproti podsúboru s výraznou
prevahou andezitov. So štatistickou istotou vyššou
ako 99,5 % sa preukázala vyššia priemerná
prietočnosť v podsúbore f! = 21-50 % oproti
podsúboru f! = 0-20 %. Signifikantný (P nad 95 %)
je aj rozdiel medzi vyššou hodnotou M(Y)
podsúboru f!=5 l -80% oproti podsúboru f! = 0-20%
(Jetel, 1997).
Rozdiely priemerných indexov priepustnosti
M(Z) medzi jednotlivými podsúbormi nie sú také

významné. Najvýraznejšie sa líši vyssla hodnota
M(Z) podsúboru f! = 21-50 % od hodnoty
z podsúboru f! = 0-20 % (štatistická istota P = 93
%). Málo významné (P = 82 %) je zvýšenie
priemernej priepustnosti v podsúbore s výraznou
prevahou
andezitov
(�= 81-100 %)
oproti
podsúboru s výraznou prevahou vulkanoklastík
(f!=0-20 %) (Jetel, 1997).
Podľa klasifikácie prietočnosti (Krásný, 1993)
možno priemernú prietočnosť všetkých skúšaných
úsekov neovulkanitov Vihorlatských vrchov (G(T)
2 1
= 6,7.10-4 m .s- , Sy = 0,630) označiť ako strednú
(trieda III) s veľkou variabilitou (podtrieda IIId).
Podľa osemstupňovej klasifikácie priepustnosti
1
s
(Jetel, 1982) sú neovulkanity (G(k)=l ,4. lO- m.s- ,
Sz
0,596) charakterizované ako mierne
priepustné (trieda IV) so zväčšenou variabilitou
(podtrieda IVe).
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medián štandardnej mernej výdatnosti Md(q) =
1 1
0,45 l.s- .m· . Aritmetický priemer M(Y) = 5,53
zodpovedá geometrickému priemeru štandardných
1 1
merných výdatností G(q) = 0,33 l.s- .m- .
Koeficient šikmosti celého hodnoteného súboru
(As(Y) = -0,297) svedčí o pravostrannej (negatív
nej) asymetrii indexu Y oproti normálnemu
rozdeleniu. Koeficient špicatosti Ex(Y) = -0,284
poukazuje,
že
rozdelenie
hodnôt
indexu
prietočnosti je oproti normálnemu rozdeleniu
plochšie (menej koncentrované okolo strednej
hodnoty). Koeficient šikmosti As(Z) = -0,212 tiež
poukazuje na pravostrannú (negatívnu) asymetriu.
Koeficient špicatosti Ex(Z) = 0,304 rozdelenia
indexu Z poukazuje na jeho ostrovrcholové
rozdelenie.
Charakteristiky distribúcie hodnôt Y, Z, k, T sú
spracované v tabulkách 3, 4, 5, 6.

Informácie o priemernej prietočnosti a
priemernej priepustnosti hornín neovulkanitov
Slanských vrchov boli získané interpretáciou
výsledkov hydrodynamických skúšok v 93
skúšaných úsekoch 54 hydrogeologických vrtov.
Vrty boli hlboké 9,0 - 300,0 m s mediánom hÍbky
150,0 m. HÍbka stredov skúšaných úsekov sa
pohybovala v rozpätí 5,8 - 460,0 m s mediánom
stredu skúšaného úseku 67,5 m. HÍbky spodných
okrajov otvorených úsekov sa pohybovali v rozpätí
7,5 - 300,0 m s mediánom 97,5 m.
Hodnoty indexu prietočnosti Y (tab. 3)
skúšaných úsekov sa pohybujú v rozpätí Y = 3,68
6,87, čo zodpovedá štandardnej mernej
1
výdatnosti q = 0,003 - 7,60 l.s- .m-1. Mediánu
indexu prietočnosti Md(Y) = 5,65 zodpovedá

Tab. 3: Charakteristiky distribúcie hodnôt indexu Y v skúšaných úsekoch neovulkanitov Slanských vrchov (OIekšák, 2001)
Tab. 3: Distribution characteristics of transmissivity index Y in the tested intervals neovolcanic rocks in the Slanské vrchy Mts. (Olekšák,
2001)

a (%)

n

R(Y)

Md(Y)

M(Y)

3,68 - 6,71

5,48

5,43

0-20

22

4.34-6,40

51-80

10

4,42-6,51

21-50

15

5,61

5,46

5,32

M I - M2

0,682

5,02-5,82

Ex(Y)

-0,359

-1,060

0,268

-0,468

-0,657

0.734

5,10 - 5,76

5,42

As(Y)

Sy

0,614

5,24 -5,68

1,315

22
-0,381
0,701
-0,398
4,28-6,87
5,86
5,72
5,46 - 5,98
Spolu
-0,284
69
0,677
-0,297
3,68 - 6,87
5,53
5,65
5,40-5,66
Vysvethvky: Ml, M2 dolná a horná hramca zntervalov spol'ahhvostl stanovema pnemerných hodnôt Ypre 90-percentnú pravdepodobnost ; As(Y)
koeficient šikmosti zistených hodnôt Y; Ex(Y) koeficient špicatosti zistených hodnôt Y
Explanation: Ml, M2 lower and upper limit of the 90 % confidence interval for the arithmetic mean of Y; As(Y) the kurtosiss coefficients of Y;
Ex(Y) the skewness coefficients of Y
81-100

=

=

=

=

=

=

Tab. 4: Charakteristiky distribúcie hodnôt indexu Z v skúšaných úsekoch neovulkanitov Slanských vrchov (Olekšák,2001)
Tab. 4: Distribution characteristics of permeability index Z in thc tested intervals neovoIcanic rocks in the Slanské vrchy Mts. (Olekšák,
2001)

a (%)

n

R(Z)

Md(Z)

M(Z)

2,12-4,27

3,58

3,42

0-20

22

2,33-4,70

51-80

IO

2,18-4,59

21 - 50

81-100

15

3,97

3,56

M l - M2

As(Z)

Sz

3,79

3,57-4,01

0,590

3,56

3,12-4,00

0,753

-0,945

-0,931

0,620

3,14-3,70

-0,315

Ex(Z)
0,928

0,469

-0,126

22
2,53-5,56
0,208
-0,028
3,91
0,757
3,88
3,60-4,16
Spolu
69
0,304
2,12-5,56
-0,212
3,79
0,687
3,71
3,57-3,85
Vysvethvky: Ml, M2 dolna a horna hramca zntervalov spolahhvoslt stanovema pnemernych hodnot Z pre 90-percentnu pravdepodobnost; As(Z )
koeficient šikmosti zistených hodnôt Z ; Ex(Z ) koeficient špicatosti zistených hodnôt Z
Explanation: Ml, M2 lower and upper limit of the 90 % confidenee interval for the arithmetic mean of Z ; As(Z ) the kurtosiss coefficients of Z ;
Ex(Z ) the skewness coefficients of Z
o

=

=

=

=

=

=

Tab. 5: Odhad charakteristík koeficientu prietočnosti T v skúšaných úsekoch neovulkanitov Slanských vrchov (OIekšák, 2001)
Tab. 5: Estimates characteristics of coefficient transmissivity T in the tested intervals neovoIcanic rocks in the Slanské vrchy Mts.
(Olekšák,2001)

a (%)

0 - 20

21-50

51-80

81-100

"
R(T) m .s·

3,2.10'0-6,8.10"
5,7.10' 0 - 1,5.10'·

"
Md(T) m .s·

G(T) m" .s'

6,2.10"

5,4.10"

8,7.10"

3,9.10'0 -9,0.10"

4,1.10"

GI - G 2

L 1
E(T) m .s,

2,3.10" - 1,3.10"

2,0.10"

5,9.10"

3,3.10" -1,0.10"

5,3.10"

1,9.10" -1,5.10"

1,5.10"
1,5.10"

2,7.10'0-2,3.10'"
1,7.10"
3,9.10"
5,9.10" -2,3.10"
1,2.10"
Spolu
5,7.10'0 - 2,3.10'"
9,7.10"
7,1.10"
2,3.10"
5,0.10" -9,9.10"
.
Vysvetltvky: R(T ) rozpatle Zlstenych hodnot T ; Md(T) medtan Zlstenych hodnot T ; E(T ) matematlcka nade] lognormalne rozdelenych hodnot
T s použitím Aitchisonovej a Brownovej funkcie
Explanation: R(T ) = range of T values ; Md(T)
medians of T ; E(T )
mathematicai expectance of transmissivity T derived by Aitchison and
Brown function
..

"

o

=

=
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o

=

o

=

=
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Tab. 6: Odhad charakteristík koeficientu filtrácie k v skúšaných úsekoch neovulkanitov Slanských vrchov (Olekšák, 2001)
Tab. 6: Estimates characteristics of coefficient of hydraulic conductivity k in the tested intervals neovolcanic rocks in the Slanské vrchy
Mts. (Olekšák, 2001)
a (%)

0-20

21 - 50

51-80

I
R(k) m.s-

Md(k) m.s-

4,9.10-7 - 1,1.10-'

7,1.10-0
1,9.10-'

3,3.10- - 1,2.10-4
1,6.10- -5,5.10-'
2,3.10-7-1,1.10-4

I

GI - G2
7,1.10-0-2,2.10-'
2,5.10-0-1,1.10-'
2,4.10-0-2,2.10-'

G(k) m.s1,3.10-'
5,3.10-0
7,3.10-6

2,3_10-'
7,8.10-6

8,9.10-0 - 3,4.10-'
7,4.IO-u-1,5.10-0

E(k) m.s3,0.10-'
1,3.10-'

2,5.10-'
6,9.10-'

1,8.10-0
3,7_10-'
1,6.10- -1,1.10-'
1,1.10-0
1,3.10-'
Vysvetlivky: R(k) = rozpaIle Zlstenych hodnot k ; Md(k) medtan Zlstenych hodnot k ; E(k) matemallcka nade) /ognorma/ne rozde/enych hodnot k
s použitím Aitchisonovej a Brownovej funkcie
Explanation: R(k) = range of k va/ues ; Md(k) medians of k; E(k) = mathematica/ expectance of transmissivity k derived by AitchisOIl and Brown
function
81-100

Spolu

"

A

=

A

A

=

=

Porovnaním zistených aritmetických priemerov
M(Y) v jednotlivých podsúboroch .i! (tab. 3)
vidíme rozdiel v priemernej hodnote M(Y)
podsúboru .i! = 81-100 % oproti priemerným
hodnotám M(Y) ostatných troch podsúborov_
Rozdiely medzi strednými hodnotami nie sú
štatisticky také významné_ Najvyššiu štatistickú
významnosť, so štatistickou istotou 80,2 %, má
rozdiel M(Y) medzi podsúbormi.i! = 81-100 % a 020 %, pričom vyššiu priemernú prietočnosť má
podsúbor s dominantným zastúpením andezitov
a iných efuzív oproti podsúboru s dominantným
zastúpením vulkanoklastík. Štatisticky málo
významné (so štatistickou istotou P = 76,7 %) sú
zistené rozdiely v priemernej prietočnosti pod
súboru.i! = 81-100 % oproti podsúboru 21-50 % a
v priemernej prietočnosti podsúboru.i! = 81-100 %
oproti podsúboru.i! = 51-80 % (P = 73,3 %).
V prípade stredných hodnôt M(Z) (tab. 4) bola
testovaná štatistická významnosť rozdielov medzi
strednými hodnotami podsúborov .i! = 81-100 % a
21-50 %;.i! = 81-100 % a 51-80 % a podsúborov .i!
= 0-20 % a 21-50 %; .i! = 0-20 % a 51-80 %.
Rozdiely medzi strednými hodnotami nie sú
štatisticky také významné. Najvýraznejšie sa líši
vyššia hodnota M(Z) podsúboru .i! = 0-20 %
v porovnaní s hodnotou podsúboru .i! = 21-50 %
(štatistická istota P = 92,5 %). So štatistickou
istotou iba 72,4 % sa preukázala vyššia priemerná
priepustnosť podsúboru .i! = 81-100 % oproti pod
súboru.i! = 51-80 %. Málo významný (P = 64,4 %)
je rozdiel medzi vyššou strednou hodnotou M(Z)
podsúboru.i! = 0-20 % v porovnaní so súborom.i! =
51-80 %_ Štatisticky nevýznamné (P = 43,0 %) je
zvýšenie priemernej priepustnosti podsúboru .i! =
81-100 % oproti podsúboru.i! = 21-50 %_
Testovaný bol aj rozdiel v stredných hodnotách
M(Z) medzi podsúborom s dominantným zastúpe
ním vulkanoklastík a podsúborom s dominantným
zastúpením efuzív t.j_ .i! = 0-20 % a 81-100 %_
Nepatrné zvýšenie priemernej priepustnosti pod
súboru .i! 81-100 % oproti podsúboru .i! 0-20 % je

štatisticky absolútne nevýznamné (štatistická istota
iba 33,8 %).
Podľa Krásného (1993) možno priemernú
prietočnosť všetkých skúšaných úsekov neovulka
2 l
nitov Slanských vrchov (G(T) = 7,1.10-4 m .s- , Sy
= 0,667) označiť ako strednú (trieda III) s veľkou
variabilitou (podtrieda IIId). Podľa osemstupňovej
l
Jetela (1982) sú neovulkanity (G(k)=l ,1.IO- m.s- ,
Sz
= 0,687) charakterizované ako mierne
priepustné (trieda IV) s veľkou variabilitou
(podtrieda IVd).
Graf kumulovaných relatívnych početností
hodnôt indexu priepustnosti Z je na obrázku 1.

PRIEPUSTNOSŤ A PRIETOČNOSŤ
NEOVULKANITOV ŠTIAVNICKÝCH VRCHOV
V SV. ČASTI OKRESU LEVICE
Informácie o priemernej prietočnosti a priemer
nej priepustnosti hornín neovulkanitov boli
získané interpretáciou výsledkov hydrodynamic
kých skúšok v 141 skúšaných úsekov 88
hydrogeologických vrtov_ Vrty boli hlboké 11,0 173,0 m s mediánom hÍbky 52,25 m_ HÍbka
stredov skúšaných úsekov sa pohybovala v rozpätí
6,5 - 145,5 m s mediánom stredov skúšaných
úsekov 43,5 m. Spodné okraje skúšaných úsekov
dosahovali do hÍbky 7,9 - 168,0 m s mediánom
50,0 m.
Koeficient šikmosti celého hodnoteného súboru
(As(Y) = -0,116) poukazuje na miernu pravo
strannú (negatívnu) asymetriu indexu Y oproti
normálnemu rozdeleniu. Koeficient špicatosti
Ex(Y) = -0,212 poukazuje, že rozdelenie hodnôt
indexu prietočnosti je oproti normálnemu rozde
leniu plochšie (menej koncentrované okolo stred
nej hodnoty)_ Koeficient šikmosti As(Z) = -0,212
tiež svedčí o pravostrannej (negatívnej) asymetrii_
Koeficient špicatosti Ex(Z) = -0,349 charakterizuje
rozdelenie indexu Z ako plochovrcholové.
Charakteristiky distribúcie hodnôt Y, Z, k, T sú
spracované v tabuľkách 7, 8, 9, 10_
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3 �------��Obr. 1: Graf kumulovaných relatívnych početností hodnôt indexu priepustnosti Z v neovulkanitoch Slanských vrchov
Vysvetlivky: u = normovaná štandardizovaná premenná

I

Fig. l: Diagram of cumulated relative frequencies of distribution of the permeability index Z in the tested intervals of neogene volcanic
rocks in the Slanské vrchy Mts.
Explanation: u = standardized variable
Tab. 7: Charakteristiky distribúcie �odnôt indexu Y v skúšaných úsekoch neovulkanitov Štiavnických vrchov sv. časti okresu Levice
(Cicmanová a Olekšák, 2001)
Tab. 7: Distribution characteristics of transmissivity index Y in the tested intervals neovolcanic rocks in the Štiavnické vrchy Mts. in NE
part of Levice district (Cicmanová & Olekšák, 2001)

a(%)

0-20
21-50
51 - 80

81-100
Spolu

n

R(Y)

Md(Y)

M(Y)

3,89 -7,22

4,23-6,17

5,94
5,61

5,82

3,42 - 7,22

5,52

55

3,42-7,06

5
19

9

88

3,88-7,11

5,51

5,45

MI - M 2

5,49

5,34 -5,64

5,25

4,42-6,08

5,52

5,38-5,66

5,57

Sy

As(Y)

Ex(Y)

-0,641

-0,503

0,697

-0,347

0,867

-0,387

0,787

-0,116

5,13-6,51

1,107

5,23-5,91

0,866

0,206

0,588

-2,756

-0,446

-0,212

Tab. 8: Charakteristiky distribúcie hodnôt indexu Z v skúšaných úsekoch neovulkanitov Štiavnických vrchov sv. časti okresu Levice
(Cicmanová a Olekšák, 2001)
Tab. 8: Distribution characteristics of permeability index Z in the tested intervals neovolcanic rocks in the Štiavnické vrchy Mts. in NE
part of Levice district (Cicmanová & Olekšák, 2001)

a(%)

0-20

21-50

51-80

81 -100
Spolu

n

R(Z)

Md(Z)

M(Z)

9

2,66 -5,23

4,38

4,09

19

2,64 - 5,49

3,74

3,91

55
5

88

1,63-5,51

2,42-4,13

1,63-5,51

4,12

3,73

4,00

3,99

MI- M2

3,80-4,18

3,55-4,63

0,872

3,58-4,24

0,833

3,33

2,61 - 4,05

3,95

3,80-4,10

As(Z)

Sz

0,842

Ex(Z)

-0,471
-0,362

0,161
-1,207

0,519

-0,738

0,754

-0,439

0,840

-0,212

-2,657
-0,349

Tab. 9: Odhad charakteristík koeficientu prietočnosti T v skúšaných úsekoch neovulkanitov Štiavnických vrchov sv. časti okresu Levice
(Cicmanová a Olekšák, 2001)
Tab. 9: Estimates characteristics of coefficient transmissivity T in the tested intervals neovolcanic rocks in the Štiavnické vrchy Mts. in NE
part of Levice district (Cicmanová & Olekšák, 2001)

a (%)

0-20

21 - 50

51-80

81 - 100
Spolu

12

R(T)

b
"
2,9.lO' -3,8.10'
b
2
9,9.lO' -5,7.10'
5
3
2,4.10' -3,7.10'
6
2
9,7.10' -4,3.10'
6
L
2,9.10' - 5,7.lO'

Md(T)

6,7.10'4

G(T)

6,4.10"

2,1.10'0
8,7.10"

3,4.10"

6,9.10"

6,9.10"

5,7.10"

1,5.10'0

7,8.10"

GI - G 2

"
E(T) m .s·

2,5.10" -9,0.10"
3,9.10'0 -3,0.10"

7,3.10"

4,3.10" - 9,4.10"

3,2.10" -1,9.10'0

4,7.10" -9,9.10"

2,2.10"
1,7.10"

4,5.10'0
3,3.10"
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Tab. 10: Odhad charakteristík koeficientu filtrácie k v skúšaných úsekoch neovulkanitov Štiavnických vrchov sv. časti okresu Levice
(Cicmanová a Olekšák, 2001)
Tab. 10: Estimates characteristics of coefficient of hydraulic conductivity k in the tested intervals neovoIcanic rocks in the Štiavnické vrchy
Mts. in NE part of Levice district (Cicmanová & Olekšák, 2001)

a (%)

R(k)

0 - 20

21 - 50

3,0.10')
6,4.10')

6,5.10' - 8,4.10'·
4,7.10'0-9,1.10'·

1,2.10'0

3,7.10'7 - 3,4.10'0

51-80

81 - 100
Spolu

Md(k)

4,7.10·�-9,1.10.4
5,8.10' - 5,9.10'4

9,5.10'0
1,9.10'0

Pri stredných hodnotách M(Y) bola testovaná
štatistická významnosť rozdielov podsúboru f! =
21-50 % oproti podsúborom f! = 51-80 %, 0-20 %,
81-100 %. Rozdiely v odhadoch stredných hodnôt
nie sú štatisticky významné. Štatistické istoty
dosiahli hodnoty P = 64,5 % (f! = 21-50 % oproti
f! = 51-80%), P = 61,1 % (f! = 21-50 % oproti f! =
0-20%) a P = 48,0 % (f! = 21-50 % oproti f! = 81100%). Testovaný bol aj rozdiel v stredných
hodnotách medzi podsúbormi f! = 51-80 % a f! =
81-100 % (štatistická istota P = 53,0 %) a pod
súbormi f! = 51-80 % a f! = 0-20 % (P = 87,2 %).
Medzi strednými hodnotami M(Z) bol testo
vaný rozdiel u podsúboru f! = 51-80 % v porovnaní
so zvyšnými troma podsúbormi. Rozdiely nie sú
signifikantné (P = 87,2 % medzi strednými hodno
tami M(Z) u podsúborov f! = 51-80 % a f! = 2150 %; P = 90,4 % medzi strednými hodnotami
M(Z) u podsúborov f! = 51-80 % a f! = 0-20 %; P =

[
I
3

GI - G2

G(k)

2,3.10')
2,8.10'0

E(k)

1,2.10')-3,3.10')

1,4.10'4

6,6.10'0-1,0.10"

4,1.10'0

6,1.10' -2,8.10'0
7,2.10'0 - 4,1.10'0

1,7.10'0

1,4.10'0

8,4.10'0

1,1.10'·

1,2.10'0 - 2,7.10'0

1,9.10'0

m.s ·

1,4.10'·

82,7 % medzi strednými hodnotami M(Z) u
eodsúborov f! = 51-80 % a f! = 81-100 %).
Statisticky nevýznamný (P = 27,9 %) je rozdiel

v priepustnosti medzi podsúborom s dominantným
zastúpením efuzív (f! = 81-100 %) a podsúborom
s dominantným zastúpením vulkanoklastík (f! = 020 %).

Podľa Krásného (1993) možno priemernú
prietočnosť všetkých skúšanľch úsekov skúma
ného územia neovulkanitov Stiavnických vrchov
(G(T) = 6,9.10'4 m2.s'l, Sy = 0,787) označiť ako
strednú (trieda III) s veľkou variabilitou (podtrieda
IIId). Podľa Jetela (1982) sú neovulkanity (G(k) =
1,9.10-5 m.s'l, Sz = 0,840) charakterizované ako
mierne priepustné (trieda IV) s veľmi veľkou
variabilitou (podtrieda IVe).
Graf kumulovaných relatívnych početností
hodnôt indexu priepustnosti Z je na obrázku 2.

I

neovulkanity Štiavnických vrchov
v sv. časti okresu Levice
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Obr. 2: Graf kumulovaných relatívnych početností hodnôt indexu priepustnosti Z v neovulkanitoch Štiavnických vrchov sv. časti okresu
Levice
Fig. 2: Diagram of cumulated relative frequencies of distribution of the permeability index Z in the tested intervals of neogene voIcanic
rocks in the Štiavnické vrchy Mts. in NE part of Levice district
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ZHRNUTIE A DISKUSIA
Štatistickým spracovaním údajov z hydrody
namických skúšok na hydrogeologických vrtoch
bolo preukázané, že stredné hodnoty koeficienta
prietočnosti pre všetky tri hodnotené oblasti majú
navzájom veľmi blízke hodnoty (tab. 11, 12). Tie
sa pohybujú v rozpätí G(T) = 6,7.10-4 - 7,1.10-4
m2.s-l• Tak je tomu aj pri výpočte dolných a
horných hraníc intervalov spoľahlivosti priemer
ných hodnôt T s 90-percentnou pravdepo
dobnosťou (tab. 12), kde dolné hranice intervalov
spoľahlivosti sa pohybujú v rozpätí hodnôt GI =
4,7.10-4 - 5,0.10-4 m2.s-1 a horné hranice v rozpätí
hodnôt G2 = 9,1.10-4 - 9,9.10-4 m2.s-l. Odhady
stredných hodnôt koeficienta filtrácie vo všetkých
troch hodnotených oblastiach sú si taktiež veľmi
blízke (tab. 12). Odhady geometrických priemerov
koeficienta filtrácie G(k) = 1,1.10-5 - 1,9.10-5 m.s-I•
Dolné hranice intervalov spoľahlivosti stanovenia
priemernej hodnoty koeficienta filtrácie G(k) pre
90-percentnú spoľahlivosť (tab. 12) sa pohybovali
v rozmedzí G l = 7,4.10- 6 - 1,2. 10-5 m.s-I a horne'
hranice intervalov sa pohybujú v rozmedzí G2 =
1,5.10-5 - 2,7.10-5 m.s-I. výpočty štatistických
ukazovateľov prietočnosti a priepust-nosti teda
poukazujú, že v hodnotených územiach sa
priepustnosť hornín a prietočnosť zvodn�ných
kolektorov navzájom výrazne neodlišuje. Statis
tické rozbory boli vykonané na rozsiahlejších
súboroch dát, čo podčiarkuje význam stanovených
hodnôt.
Štatistický rozbor v jednotlivých oblastiach
taktiež poukázal na málo významné až
nevýznamné rozdiely v priemernej priepustnosti
medzi otvorenými úsekmi, ktoré boli tvorené
prevažne efuzívnymi horninami (f! = 81-100 %) a
otvorenými úsekmi v prevažne vulkano
klastických horninách (f! = 0-20 %) (tab. 1-10).
Štatistické istoty, ktorými boli testované rozdiely v
priemerných hodnotách sa pohybovali od 82 %
(neovulkanity Vihorlatských vrchov) do 28 %
(neovulkanity Štiavnických vrchov v sv. časti
okresu Levice). V ostatných podsúboroch
f! s rôznym podielom andezitov a vulkanoklastík
boli v niektorých prípadoch preukázané rozdiely,
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no v celkovom hodnotení všetkých troch oblastí
nie sú považované za všeobecne platné.
Pri delení súborov dát z jednotlivých
hodnotených území na podsúbory podľa podielu
andezitov a iných efuzív na celkovej dlžke
skúšaného úseku v neovulkanitoch (a %) neboli
osobitne vyčlenené podsúbory údajov, ktoré by
zahŕňali otvorené úseky v puklinových zónach
podmienených zlomovou tektonikou a v úsekoch
z rozpukaných častí lávových prúdov kde vznik
rozpukania súvisí s tuhnutím lávy. K zadeleniu
vrtov do osobitných podsúborov nebolo pristúpené
z dôvodu, že nie vždy by bolo možno objektívnym
spôsobom posúdiť otvorený úsek vo vzťahu
k týmto zónam. Takéto triedenie by mohlo
spôsobiť vytváranie neúplných podsúborov údajov,
v ktorých by boli zaznamenané len skúšané úseky
s najvyššími prietočnosťami a priepustnosťami a
chýbali by v nich napr. údaje z menej priepustných
úsekov zlomových zón, ktoré by vzhľadom na
svoje popisy geologických profilov v archívnej
dokumentácii bolo
proble-matické
začleniť
k tomuto podsúboru údajov. No možno tvrdiť, že
najvyššie priepustnosti hornín a prietočnosti
zvodnených kolektorov, ktoré boli zaznamenané
v podsúboroch a (%) z hodnotených oblastí (tab.
1-10 t.j. horné hranice R(Y), R(Z), resp. R(T),
R(k)), patria zväčša puklinovým zónam a
rozpukaným partiám lávových prúdov.

ZÁVER
Zo štatistického rozboru vyplýva, že priemerná
priepustnosť a prietočnosť neovulkanitov hodno
tených oblastí sa navzájom výrazne neodlišuje a že
litologické
zloženie
neovulkanitov
zväčša
výrazným spôsobom neovplyvňuje priepustnosť
hornín a prietočnosť zvodnených kolektorov.
Rozbor potvrdil názor Jetela ( l993a, 1997), že
prvotné rozdiely v priepustnosti medzi vulkano
klastikami a výlevnými horninami boli elimino
vané tektonickými procesmi, vznikom puklín pri
tuhnutí lávy a exogénnymi činiteľmi.
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Tab. 11: Charakteristiky rozdelenia indexu prietočnosti Y a indexu priepustnosti Z y hodnotených hydrogeologických celkoch
Tab. ll: Distribution characteristics of transmissiyity index Y and permeability index Z in the eyaluated hydrogeologicai types

As(Z) Ex(Z)
Md(Z) M(Z)
R(Z)
hodnotený celok
n
R(Y)
As(Y) Ex(Y)
Md(Y) M(Y)
Sy
Sz
3,83 0,596
3,73
2,71-5,15
Vihorlatské vrchy 84 4,26-7,03
5,51 0,630
5,50
3,79
3,71 0,687 -0,212 0,304
Slanské vrchy
69 3,68-6,87
5,53 0,677 -0,297 -0,284 2,12-5,56
5,65
Stiavnické vrchy
4,00
v sv. časti okresu 88 3,42 -7,22
5,52 0,787 -0,116 -0,212 1,63 -5,51
3,95 0,840 -0,212 -0,349
5,52
Levice
.. .

.

,

Vysvetlivky: n pocet údaJov; R(Y) R(Z) rozpaIle Zistených hodnôt Y. Z; Md(Y) Md(Z) medián Zlstenych hodnot Y. Z; M(Y) M(Z) antmellcky
priemer zistených hodnôt Y. Z; SySZ = smerodajná odchýlka zistených hodnôt Y, Z (s parametrom n-l); As(Y) As(Z) koeficient šikmosti zistených
hodnôt Y, Z; Ex(Y) Ex(Z) koeficient špicatosti zistených hodnôt Y, Z
Explanation: n number of data; R(Y) R(Z) range of Y and Z values; Md(Y) Md(Z) mediam of Y and Z; M(Y) M(Z) arithmetic means of Y
and Z; S ySZ estimates of standard deviations in the Y and Z populations (with parameter n-l); As(Y) As(Z) the kurtosiss coefficients of Y and Z;
Ex(Y) Ex(Z) the skewness coefficients of Y and Z
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Tab. 12: Charakteristiky rozdelenia koeficientu prietočnosti T a koeficientu filtrácie k y hodnotených hydrogeologických celkoch
Tab. 12: Distribution characteristics of coefficient transmissiYity T and coefficient of hydraulic conductiyity k in the eyaluated
hydrogeologicai types
hodnotený

R(T)

Md(T)

G(T)

G I - G2

mZ.s·1

m2.s·1

m2.s·1

ml.fl

2,6. IO" - 3,5. IO"

6,5. 1 0.4

6,7. 1 0 "

5,0. 1 0.4 - 9, l . l O"

1 ,9. 1 0.3

n

celok

Vihorlatské

vrchy

84

mZ.s·1

E(T)

Md(k)

R(k)

m.s·1

m.s·!

G(k)

G I - G2

m , s· l

m.s·l

m.s·1

1,4. 10"

1 , 1 . 1 0" - 1 ,9. 10"

3,5.10"
3,7 . 1 0'"

1 , l . l O,4

Slanské vrchy 69

5,7. 1 0'0 · 2.3. 1 0'-

9,7. 1 0'

7 , 1 . 1 0'

5,0. 1 0" - 9,9. I O'

2,3. 1 0'"

1 ,6. 1 0' - 1 , 1 . 1 0"

1 ,3 . 1 0"

1 , 1 . 1 0'

7,4. 1 0'· - 1 ,5 . 1 0"

vrchy v sv.

2,9.1 0'6 - 5.7. IO"

6,9. 1 0'4

6,9. I O"

4,7.1 0'4 - 9,9.1 0'4

3,3 . 1 0"

4,7.10" - 9, 1 . 10'4

1 ,9. 1 0"

1 ,9 . 1 0"

1 ,2 . 1 0" - 2 ,7 . 1 0"

! Stiavnické

časti okresu

88

Levice

..

E(k)

Vysvetlivky: R(T) R(k) = rozpaIle Zlstenych hodnot T, k; Md(T) Md(k) medián Zlstenych hodnot T, k; C(T) Crk) geometncký pnemer Zlstenych
hodnôt T, k; Cl, C2
dolná a horná hranica intervalov spol'ahlivosti stanovenia priemerných hodnôt T, k pre 90-percentnú pravdepodobnosť;
E(T) E(k) matematická nádej lognormálne rozdelených hodnôt T, k s použitím Aitchisonovej a Brownovej funkcie
Explanation: R(T) R(k) = range of T and k values; Md(T) Md(k) medians of T and k; C(T) Crk) = geometric means of T and k; Cl, C2 lower
and upper limit of 90 % eonfidence interval for the estimate of the geometrie mean of the transmissivity T and hydraulic conductivity k; E(T) E(k)
mathematicai expeetance of transmissivity T and hydral/tic conductivity k derived by Aitehison and Brownfunetion
.

,

,

=

=

=

=

=

=

=
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PERMEABILlTY AND TRANSMISSIVITY NEOVOLCANIC ROCKS IN THE SELECT AREAS OF
SLOVAKIA

RESUMÉ

Using statistical methods, regional assessment of the transmlsslvlty and permeability was
ca1culated in the Neogene vo1canic formations of the Vihorlatské vrchy Mts., Slanské vrchy
Mts. and Štiavnické vrchy Mts. in NE part of Levice district. Statistical analysis was realized
from the aquifer tests data from 86 tested intervals in 72 boreholes (20 - 350 m deep) in the
Vihorlatské vrchy Mts., 93 tested intervals in 54 boreholes (9 - 300 m deep) in the Slanské
vrchy Mts. and 141 tested intervals in 88 boreholes ( l l - 173 m deep) in the Štiavnické vrchy
Mts. in NE part of Levice district. The data of aquifer tests were transformed to the values of
the aproximative logarithmic parameters - permeability index Z and transmissivity index Y
derived from the standard specific capacities q. The arithmetic means M(Y) and M(Z) were
converted to the estimates of the geometrie means G(T) and G(k) of the coefficient
transmissivity T and coefficient hydraulic conductivity k. The estimates of G(T) and G(k) are
practically the same in all evaluated areas. The regionally expected mean value of the
4 2 l
transmissivity coefficient is G(T) = 6.7x10· m .s· in the Vihorlatské vrchy Mts., G(T) =
4 2 l
4 2 l
7.1x10- m .s· in the Slanské vrchy Mts. and G(T) = 6.9xlO· m .s· in the Štiavnické vrchy
Mts. in NE part of Levice district. The expected mean value of the hydraulic conductivity is
l
5
G(k) = 1.4xlO·5 m.s· in the Vihorlatské vrchy Mts., G(k) = 1.1xlO· m.s· l in the Slanské vrchy
l
5
Mts. and G(k) = 1.9xlO· m.s· in the Štiavnické vrchy Mts. in NE part of Levice district. In
the area, dependence of permeability and transmissivity on lithology neovo1canic rocks was
studied. The analysis has shown that primary differences in permeability and transmissivity
between vo1canoclastic rocks and extrusive rocks have been covered up by exogene and
tectonic fracturing.

Recenzoval: RNDr. P. Némethy, CSc.
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