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Főbb erdélyi homoktípusok

dr. Szőcs Katalin

A természetes kőzetek képződésüktől függően
lehetnek vulkánikusak, mint a gránit, bazalt, üledé-
kesek, mint a márga, mészkő és átalakulással kép-
ződöttek, mint a kvarc, márvány, pala stb.

A légköri nedvesség és a hőmérséklet-
ingadozások hatására a legkülönfélébb ásványok és
kőzetek felaprózásával homok keletkezik. A homok
jelentős hányadát kvarcszemcsék alkotják. A ho-
mokot az ember régóta felhasználja elsősorban
építőanyagként, edények készítésére és később a
fémek öntésénél. Ma is nélkülözhetetlen a beton és
vakolat készítésénél, az üveggyártásban és a fém-
iparban. A természetes homok összetevői a kvarc és
5-25% egyéb ásványtörmelék, de ritkábban lehet
cirkon, olivín vagy krómérchomok is.

A kvarc a hatszöges rendszernek tetraéderes
osztályába tartozó alakban kristályosodik. A kris-
tályok hatszöges bipiramisok vagy oszloposak. Az
egy tömbben található kvarc nem hasad és töréssel
szilánkossá válik. Át nem alakuló homoknak ne-
vezzük a kvarc felaprózásából kialakult homokot;
átalakuló homoknak a más ásványból keletkezett
homokot. A mészkő, a dolomit, glaukonit és min-
den vízben viszonylag kis mértékben oldódó ás-
vány átalakuló homokot ad. A kvarc számos kőzet-
nek: gránit, gnájsz, csillámpala, kvarcporfir, ho-
mokkő, lényeges részét alkotja.

Tiszta kvarcról beszélünk, ha szilícium-dioxid-
tartalma meghaladja a 95%-ot. Nálunk Orsova hatá-
rában bányásznak jó minőségű kvarcot 98,0-98,8%
SiO2 tartalommal. Megőrölve 5 mm szemcsenagy-
ságnál kisebb kőzúzalékként igen értékes nyers-
anyaggá válik a fémipar számára. Jó szigetelő-
képessége, hőállósága és térfogat-állandósága révén
az elektromos indukciós kemencék béleléséhez a
zúzott kvarc nélkülözhetetlen. A fémipar drága alap-
anyagai közé tartozik, mert nagy keménysége miatt
kitermelése és őrlése igen nehéz és költséges. A
kvarc a Mohs-féle keménységi skálán a hetedik foko-
zatot foglalja el.

Az apróra zúzott kvarc 1-2% bórsavval keverve
bedöngölés és szinterizálás után hőálló bélésanya-
got  képez a savanyú salakkal dolgozó fémolvasztó
kemencék esetében. Bázikus salak jelenlétében is
használható, de fajlagos fogyasztása nagyobb a
savas jellegű kvarc és a salak közti kölcsönhatás
miatt. Mind a felhasznált zúzott kvarc minősége,
mind a bedöngölés módja szigorú biztonságtechni-
kai követelményeknek kell hogy megfeleljen, mert
a bélésen keletkezett bármely kis rés a fémfürdő
jelenlétében robbanáshoz vezet a kemencét hűtő
vízköpeny miatt. A jó tömöríthetőség érdekében a

0,1 mm-nél kisebb kvarczúzalék részaránya 35-
40% kell hogy legyen. Nálunk a Kolozsvári Bá-
nyaipari Kutatóintézet készít a szabványnak meg-
felelő kvarc-bórsav keveréket. A zúzott kvarc
üveggyártásra is kitűnő nyersanyagként használha-
tó, de magas ára miatt jelenleg az olcsóbb és keve-
sebb szilícium-dioxidot tartalmazó mosott bánya-
homokot részesítik előnyben.

A légköri hőmérsékletingadozások hatására kelet-
kezett homokszemcsék szögletesek, szilánkosak. A
víz és a szél által mozgatott kőzettörmelék sarkai
legömbölyödnek, különböző alakú és méretű kavics,
homok keletkezik. A nagyobb fajsúlyú kőzetek
egyenletesebb méretű szemcséket adnak, mint a
könnyű palás kőzetek. A könnyebb kőzetek hamar
porrá aprózódnak fel. Minél keményebb fajta a kőzet,
a kapott szemcse a kopásnak annál tovább ellenáll.
Gömbölyű szemcséjű homok és kavics csak a kemé-
nyebb kőzetnemekből képződik. A szemcsék formája
nemcsak a kőzet minőségétől, hanem a koptatási
időtől is függ. Épp ezért a folyami homok kevésbé
gömbölyű mint a tengerparti. A homokszemcsék
formája a homok egyik minőségi jellemzője, mely az
eladási árat is befolyásolja. Eszerint négy minőségi
csoportot különböztetünk meg, ezek: gömbölyű,
tojásdad, sarkos és szilánkos.

1. ábra.  A homokszemcsék alakja:
a - gömbölyű; b - kerekded;
 c - szögletes; d - szilánkos

Az építőipar előszeretettel használja, a fémipar
pedig kimondottan igényli a gömbölyű szemcséjű
homokot. Mindez azért van, mert a felhasználáshoz
szükséges kötőanyag-mennyiség illetve a keletke-
zett öntött felület minősége is függ a homokszem-
cse alakjától. A kötőanyag-szükséglet annál na-
gyobb minél jobban eltér a szemcse alakja a göm-
bölyű formától. Így például egy szilánkszerű ho-
mok 10% betonittal ugyanolyan szilárdságú keve-
réket ad, mint egy gömbölyű szemcséjű homok 5%
betonit hozzáadásával. A gömbölyű szemcséjű ho-
mok használatának egy másik nagy előnye, hogy
simább felületű betont, illetve szebb felületű önt-
vényt csak ilyen homokkal nyerhetünk, mert a ke-
verék folyékonysága annál nagyobb, minél göm-
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bölyűbb a homok szemcséje. Egy domborművet
vagy bonyolultabb felületű öntvényt csakis göm-
bölyű szemcséjű homok felhasználásával kapha-
tunk. Ezért az építő- és fémipar az adott kötő-
anyagból és homokból kapott keverék folyékonysá-
gát megfelelő mérőműszerekkel állandóan ellenőr-
zi.

A 0,063 mm-nél kisebb átmérőjű részecskéket
lebegőanyagnak nevezzük. Egy homok agyagtar-
talma, akárcsak a szemcsék alakja keletkezési
módjára is utal. A folyóvíz által sodort homok
szemcséi sarkosak vagy épp szilánkszerűek és a
lebegőanyag-tartalmuk is nagyobb. A tengervíz
által görgetett homok szemcséi gömbölyűbbek és
agyagtartalmuk alacsony, rendszerint 3-5% között
változik. Ugyanakkor a lebegőanyag szilícium-
dioxid-tartalma is magasabb, legtöbbször 85% fe-
letti.

A lebegőanyag-tartalom a természetes homok
egyik minőségi jellemzője, mely szerint a homok
lehet gyenge, közép és erősen agyagos.

Az építőipar a gyengén agyagos homokot
használja. A fémipar az erős, 12-18%-os
lebegőanyagtartalmú homokot előszeretettel
használja főként színes fémek öntéséhez, gazda-
ságossága révén. Víz jelenlétében az agyag kötő-
anyagként viselkedik és bizonyos szilárdságot
kölcsönöz a belőle készített formának. Olcsó
nyersanyag azért is, mert öntés után újra felhasz-
nálható kis mennyiségű friss agyag pótlásával.

A természetes homok minősége rétegenként
változik. Az agyag és por kimosásával javíthatók a
homok fizikai tulajdonságai. Ez azért is szükséges,
mert egy jobb kötőanyag használatánál � cement,
betonit, furángyanta � a lebegőanyag rontja a keve-
rék minőségét. Mosás után három minőség forgal-
mazható a megfelelő kereskedelmi árral: 0,25%,
0,5% és 1% lebegőanyagtartalmú homok.

Mosott homokot igényel az üvegipar, az építő-
és a fémipar is. A mosott homok másik fontos mi-
nőségi jellemzője a szemcseméret és a szemcsék
egyenletességi foka. A meglevő ipari berendezé-

sekkel való mosás után a különböző szitafrakciók
nem csak a szita méretének megfelelő szemcsemé-
retet tartalmazzák. A szemcsék méretét, átmérőjét
[D] mm-ben fejezzük ki. Üveggyártásra gyakorla-
tilag a pár centiméteres kavicstól az egész apró
homokig bármely méretű és egyenletességi fokú
mosott homok felhasználható. Gazdasági okokból
az olvasztási idő rövidítése érdekében előszeretettel
használják az apróbb homokot, ha a szilícium-
dioxid-tartalma elég magas. Az építőipar a beton-
keverékbe a nagyobb méretű kavicstól a finom
mosott homokig vegyi összetételétől függetlenül
mindent felhasznál. A fémipar egyenletesebb szem-
cséjű és meghatározott szemcsenagyságú homokot
igényel. Nagyobb szemcsenagyságú homok a na-
gyobb öntvények, az apróbb granulációjú pedig a
kisebb öntvények gyártásához kell. A fémipar je-
lenleg a legnagyobb homokigénylő és négy granu-

lációs csoportba tartozó homokot használ: 0,1-0,2
mm, 0,2-0,3 mm, 0,3-0,4 mm és 0,4-0,5 mm köze-
pes szemcsenagyságút. A közepes szemcsenagyság
a homok egyik fontos minőségi jellemzője, az a
méret, amely a halmaz szemcséinek 50%-át képezi.
Ezért egyezményes jele M50. Az egyenletességi
fok az M50-hez közeli méretű szemcsék arányát
jelenti, jele GU, melyet az 1. ábrán feltüntetett gra-
nulációs görbe segítségével a következő képlettel
számítják ki:

GU = 4/3 x M50 - 2/3 x  M50

Mosás és egy szitasorozaton való átrostálás után
lemérjük a szemcsefrakciókat.

A frakciók százalékban kifejezett értékét a 2.
táblázatban tüntettük fel. Az 2. ábrán látható gra-
nulációs görbe abszcisszáján tálalhatjuk a szemcse
illetve a szitaméretet, és az ordinátán a megfelelő
szemcseméretnél kisebb méretű összesített frakció-
kat. A granulációs görbe a közepes szemcsenagyság
M50 és az egyenletességi fok GU kiszámítására
szolgál.

1. táblázat. Az agyagos homokok osztályozása (STAS 5609-87)
Osztály Elnevezés Összetétel %

Lebegő
anyag

SiO2 min. CaO+MgO
max.

Fe2O3 max. Na2O+K2O
max.

Kén szulfidok for-
májában

N10 Gyenge 1,51-
10,0

- 2,0 - - -

N20 Közép 10,1-
20,0

- 2,0 + - -

N30 Erős 20,1-
30,0

- 2,0 - - -
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Az abszcisszán a szemcseméretnek megfelelő lo-
garitmusérték található, mégpedig lgD+2 azért, hogy
a számításokat a koordinátarendszer első negyedé-
ben végezhessük el. A szemcsék 50%-ának megfe-
lelő méret 0,275 mm, mely a közepes szemcsenagy-
ság, M50. Az abszcisszán leolvassuk a 4/3M50 és
2/3M50-nel megfelelő lgD+2 értéket, melyet
antilogaritmálva 0,365 mm ill. 0,183 mm-t kapunk,
melyek értékének 70% illetve 18% felel meg. Így az
egyenletességi fok értéke: GU = 70-8 = 52%

Ez az érték közepes minőségű homoknak felel
meg. Egyenletes homoknak számít a 60-70%-os
egyenletességi fokkal rendelkező homok.
Vizsgálati eredmények

Erdélyben a Kárpátok gyűrűjében számos, töb-
bé-kevésbé gazdag homoklelőhely van. A folyók
sodrásával több építkezésre használható homokle-
lőhely alakult ki az idők folyamán. A legtöbb ho-
mok- és kavicslerakódás csak helyi építkezésekhez
használható fel. Kutatásainkat ezekre nem terjesz-
tettük ki.

Tanulmányoztuk a nagyobb tömegben található
és egyenletesebb szemcséjű, főleg Erdélyben talál-
ható homokbányák nyersanyagát. Vizsgáltuk vegyi
összetételüket, szemcsézetüket, a szemcsék alakját
és lebegőanyagtartalmukat. Vizsgálataink eredmé-
nyeit a 3. és a 4. táblázat tartalmazza.

Egeres nemcsak Erdély, hanem országunk egyik

2. táblázat. A szemcsék eloszlása a különböző méretű szitán
Szemcse- és szitaméret, mm A szitán maradt homok, % A szitán átment homok, %
1   2 3
1,0   3,0 97
0,63   5,0 92
0,40 17,0 75
0,315 15,0 60
0,20 38,0 22
0,16   9,0 13
0,10   7,0 6
0,063   4,0 2
Tal   2,0 -

2. ábra.
A szemcseátmérő és a megfelelő szitán átment homok mennyisége közti összefüggés

3. táblázat. A homokok vegyi összetétele
Sor-
szám

Összetevő % Egeres Pappfalva Doklény Văleni de Munte Szeltersz Hídvég

1. SiO2 97,19 82,5 70,14 95,85 89,24 96,86
2. Fe2O3   0,57   0,85   1,2   0,85   1,48   1,75
3. Al2O3   1,05   7,8   8,1   3,7   5,02   1,51
4. CaO   0,28   2,5   6,73   0,85   2,66   1,10
5. MgO   0,29   1,8   0,54   0,10   0,18   0,38
6. Na2O+K2O   0,31   0,61   0,43   0,20   0,65   0,18
7. Izzítási veszteség   0,30   3,68   5,3   1,12   0,91   0,65
8. Lebegőanyag-tartalom   0,50 15,6 19,8   1,2 11,3   1,5

4. táblázat. A homokszemcsék mérete
Sorszám Jellemző Egeres Pappfalva Doklény Văleni de

Munte
Szeltersz Hídvég

1. Granuláció szita mm, %-ban
1,0   3,0 -   0,5 - 0,2    -
0,63   5,0 - 13,8   0,50 0,4    -
0,40 17,0   1,58 62,2   8,80 0,4 10,0
0,315 15,0   2,43 13,0   7,20 3,4 32,0
0,20 38,0 14,23   3,0 20,0 22,6 53,5
0,16   9,0 30,2   5,1 17,40 20,0  1,0
0,10   7,0 31,0   2,0 32,55 18,6  3,0
0,063   4,0 13,0   0,25 13,0 18,6  0,5
tal   2,0   8,75   0,25   2,5 13,4  0,01

2. Közepes szemcsenagyság, M50, mm-ben
0,275 0,130 0,440 0,162 0,132   0,170

3. Egyenletességi fok, %-ban
52 56 34 53 36 56
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legjelentősebb homoklelőhelye. Az egeresi lelőhe-
lyen a kvarchomok viszonylag tisztán található,
mosás előtt alig 2-5% lebegőanyagot tartalmaz. Az
egeresi homok lényegében melléktermék, mivel a
bányászás a perlittartalom miatt indult el és folyta-
tódik ma is. Nem elhanyagolható a homok jó minő-
ségű 5-15%-os kaolintartalma sem.

A 3. ábra a homok szemcséit mutatja negyven-
szeres nagyításban. Szemcséi inkább sarkosak, az
élek egy kissé legömbölyítettek. A szemcseforma
után ítélve víz által görgetett homokok közé tarto-
zik, a kis lebegőanyagtartalma viszont a tenger
vizére utal. Országunkban itt található az egyetlen
olyan mosó- és rostáló berendezés, amely a kerá-
mia-, az üveg- és a fémipar számára tiszta kvarc-
homokot állít elő négy szemcsefrakcióban. Vegyi
összetétele (3. táblázat) 97,19% SiO2-nak felel meg
mosás után.

Az eltávolított lebegőanyag fele szilícium-
dioxid és fele alumínium-oxid. A kis kálcium-oxid-
tartalom nagyon kevés kagylótöredék jelenlétére
utal. A legnagyobb méretű szemcsefrakciót, mely
több milliméter nagyságrendű szemcséket is tartal-
maz, az üvegipar használja fel, valamint a kerá-
miaiparban csempegyártásra használják. A fémipar
a három kisebb átmérőjű szemcséket tartalmazó
frakciót értékesíti.

A Micske (Mâscă � Bihor) völgyében található a
legtisztább erdélyi kvarchomok, Báródtól északra.
Ez felső-krétai eredetű. Ipari hasznosítása még vá-
rat magára. [12]

Kisebb kvarchomoklerakódás található a Déli
Kárpátok déli lejtőjén Văleni de Munte határában.

A fémipar számára mosással egyetlen 0,1-0,2 mm-
es szemcsefrakciót állít elő.

Vegyi összetétele a 3. táblázatban, granulációs
jellemzői a 4. táblázatban találhatók. Apróbb és
gömbölyűbb szemcséjű homok, mint az egeresi. A
belőlük készített keverékek folyékonysága is kü-
lönbözik. A 10% bentonitot és 2,6% nedvességet
tartalmazó keverék folyékonysága egeresi homok-
kal 45-50%, míg a văleni homokkal 55-60%-ot ad.
A Văleni de Munte-i homok szemcséinek alakja a
4. ábrán látható. Gömbölyűbb szemcséjű és drá-
gább homok mint az egeresi. Mosott formában az
üvegipar is felhasználja zöld üveg gyártására.

Kisebb tengeri homoklerakódás található
Caraorman határában is. Nagy kálcium-oxid tartal-
ma miatt a fémipar számára nem megfelelő hőálló-
sággal rendelkezik. Gömbölyű szemcséjű, egyen-
letes homok. Kitermelésre vár.

Tengeri homokhoz hasonló gömbölyű szem-
cséjű kavicsos homoklerakódás található a
Zsibóhoz közeli Sárkányok kertjében. (5. ábra)

Lebegőanyagtartalma alacsony, 4-5%, szemcséi
gömbölyűek, mely tengeri eredetre utal. A gömbö-
lyű forma szemmel látható a benne található 1-2 cm
átmérőjű kavicsokon is. A Sárkányok kertjéből vett
homokminta vegyi összetétele a következő: 96,4%
SiO2, 1,31% Al2O3, 0,51% Fe2O3, 1,5% CaO,
0,30% MgO. A kémiai összetétel szerint a kvarcot
kevés kálcium- és magnéziumtartalmú ásvány kísé-
ri. Természeti ritkaságként jelennek meg a homok-
lerakódásból az eső és szél által kialakított érdekes
formák.
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A nagyobb lebegőanyag tartalmú homokokat a
folyóvizek sodrása gyűjtötte össze. Nádas-
szentmihály (Mihăieşti) és Nádaspappfalva (Popeşti)
határában az építő- és fémipar számára igen kedvelt
agyagos homok található. Lebegőanyagtartalma 12�
18% között van. Közepes szemcsenagysága kisebb
mint más agyagos bányahomoknak és egyenetlensé-
gi foka is nagyobb. Épp ezen jellemzői miatt kiváló-
an alkalmas kis, igényes felületű öntvények formá-
zására. Különösen színes fémek öntésénél nélkülöz-
hetetlen. Vegyi összetételében a 78-89% kvarc mel-
lett agyagásványok találhatók. Közepes szemcse-
nagysága 0,11-0,14 mm, egyenletességi foka 55-
56% között mozog. Erdély egyik legrégebbi idők óta
használt bányahomokja. A szemcsék alakját a 6. ábra

szemlélteti. A felvételen láthatjuk a lekoptatott sarkú
szemcséket. A pappfalvi homok kitermelése egyidős
az erdélyi fémiparral. Koch [13] is említést tesz a
pappfalvi homokról, és meghatározza korát a fauna
lista segítségével. Három feltárást ír le, az egyik
szintben Pecten solarium formát említ, ami a Kórodi-
formációra utal, ahol �porhanyó, rozsdasárgás,
csillámdús a homok�. Ásványtani összetevőjekét
említi az ilmenitet, rutilt, leukokrát alkotókat, mag-
netitet, piritet stb. [14]. Főbb összetevői a kvarc 84-
95%-ban, a muszkovit 1,7-3,9%-ban és földpát 1,9-
3,3%-ban. Magas agyagásvány tartalma miatt jelen-
tős ioncserélő-képességgel rendelkezik: 3,49 Ca2+;
1,28 Mg2+; 0,41 K+; 0,90 Na+, összesen 6,08.

3. ábra. Az egeresi kvarchomok szemcséi. Nagyítás 40x.
A szemcsék átmérője [mm]: a - 1, b - 0,63, c - 0,40, d - 0,31, e - 0,20, f - 0,10.
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A másik igen hasznos nagy agyagtartalmú ho-
mokunk a Krassó-Szörény megyében található
doklényi homok. A doklényi agyagos homoknak a
legkisebb a szilíciumdioxid-tartalma és a legna-
gyobb az alumíniumdioxid-tartalma. Szemcséinek
alakját a 7. ábra szemlélteti.

Az eddig feltárt és kitermelt legnagyobb agyag-
tartalmú és szemcsenagyságú homokunk. Lebegő-
anyag-tartalma 18-25%, szemcsenagysága 0,22-
0,31 mm között van. Egyenletességi foka csak 30-

40%. Nagy méretű öntvények formázásához hasz-
nálata gazdaságos.

Az 5. táblázat a fontosabb, iparilag kitermelt
homok technikai jellemzőit szemlélteti.

A Kárpátok lejtőin gyakran találunk kisebb-
nagyobb mennyiségben homoklerakódásokat. Lebe-
gőanyag-tartalmuk közepes, beton készítéséhez nem
a legjobb, de a helyi lakosság mégis használja. Ter-
mészetes agyagtartalmuk miatt egyeseket öntő-
homokként használnak fel, mint a szelterszi, muzsnai,

4. ábra. A Văleni de Munte-i kvarchomok szemcséi. Nagyítás 40x.

5. ábra. A Sárkányok kertjében található homok szemcséi. Nagyítás 40x.
A szemcsék átmérője [mm]: a - 1, b - 0,63, c - 0,40, d - 0,31, e - 0,20, f - 0,16.
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rókadombi homokot. Nem elhanyagolható a vári,
tikói vagy a moigradi homok sem. A hídvégi homok
kvarctartalma elég magas, 96,86%, de kisebb lerakat
lévén ipari mosására nem került sor. A 3. táblázatban
található vegyi összetételt és a 4. táblázatban található
granulációs jellemzőit laboratóriumi mosás után
kaptuk. Szemcséi sarkosak, szilánkosak. (8. ábra)
Ezeket a folyami eredetű homoklerakódásokat a helyi
fémipar gyakorta felhasználja döngölt forma készíté-

sére. A rókadombi (Kolozs) agyagos homokról Koch
Antal [13] is említést tesz: �Kolozsvártól délre, a
monostori Papp-patak völgyének északi lejtőjén sárga
homokból a Pecten solarium cserepei nagy mennyi-
ségben találhatók. A Rókadombnál (Coasta cel Mare)
a homokréteg vastagsága 30 m-re becsülhető. Ural-
kodó a sárga, finom szemű homok. Itt 10-24 m
hosszú tárnákat is hajtottak a hegyoldalba.�

A folyami eredetű kisebb homoklerakódások

7. ábra. A doklényi homok szemcséi. Nagyítás 40x.
A szemcsék átmérője [mm]: a - 1, b - 0,63, c - 0,40, d - 0,31, e - 0,20, f - 0,16.

6. ábra. A nádasszentmihályi homok szemcséi. Nagyítás 40x.
A szemcsék átmérője [mm]: a - 1, b - 0,63, c - 0,40, d - 0,31, e - 0,20, f - 0,10.
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szemcséi nagyon sokszor több rész konglomerátu-
mot tartalmaznak, mint például a szelterszi homok.
(9. ábra). Az ilyen homok beton készítéséhez hasz-
nosítható, ha agyagtartalma nem túl magas. A
fémipar számára nem felel meg, mert az öntési hő
hatására könnyen széthull apró darabokra és a for-
ma gázáteresztő képességét csökkenti. Ez a folya-
mat az öntési selejt növekedéséhez vezet.

Vizsgálatainkat a nagyobb lelőhelyeken található
kvarc- illetve homokféleségekre terjesztettük ki.

Felhasználásuk minőségi jellemzőiktől függ,
mint az agyagtartalom, a szemcsék alakja, mérete
és egyenletessége, vegyi összetétele. Tanulmányo-
zásukat tovább lehet folytatni. Kutatásaink nem
terjedtek ki a Kárpátok lejtőin található féldrágakö-
vekre, melyek zömét kvarc képezi; hogy hol talál-
ható a tiszta kvarcot tartalmazó hegyikristály, a
szénnel és nitrogénnel szennyezett füstkvarc, a
vasrodanitos ametiszt, a titán-oxidos rózsakvarc, a
vasoxihidrátos jáspis stb.

8. ábra. A hidvégi homok szemcséi. Nagyítás 40x.
A szemcsék átmérője [mm]: a -1, b - 0,63, c - 0,40, d - 0,31, e - 0,20, f - 0,10.

9. ábra. A szelterszi homok szemcséi. Nagyítás 40x.
A szemcsék átmérője [mm]: a - 1, b - 0,63, c - 0,40, d - 0,31, e - 0,20, f -10.
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