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HOMOKSZEMNAGYSÁG HELYSZÍNI MEGHATÁROZÁSA
MIHÁLTZ ISTVÁN*

{VII. tábla, 1 szelvény és 2 szövegközti ábra'.

A törmelékes üledékek közt a homok a legersebben osztályozott, anyagának
uralkodó mennyisége szkre szabott szemnagysághatárok közé esik. Epén ezért

indokolt a homok uralkodó szemnagyságáról beszélni és világszerte

általános szokás durva, középszemíí, finom stb. homokot megkülönböztetni. A rég-

óta több helyen megismétld osztályozási kezdeményezések ellenére azonban nem-
zetközileg elfogadott és betartott szemnagyság határokról még mindig nem beszél-

hetünk, st ez még az egyes országok keretén belül sem valósult meg. Ennél is

nagyobb baj, hogy a szemnagyság meghatározása naigyon nehézkes. Megbízható

megállapítására eddigi lehetség csak a szitasorozattal való vizsgálat volt, ez azon-

ban nagyon hosszadalmas és így költséges, nagy számú fúrási sorozat minden

mintájából szitaelemzést végezni úgyszólván lehetetlen. Ezt csak a tudományosan,

vagy gyakorlatilag fontosnak ítélt egyes mintákból szokás, a fúrásminták nagy
tömegét ránézés, ujjak közti morzsolás útján való becsléssel szokás vizsgálni.

Mondani sem kell, hogy az ilyen módon való meghatározás igen bizonytalan, tág

tere nyílik benne az egyéni megítélésnek, még ugyanaz az egyén, ugyanazt a

homokot is egyszer középszemnek, máskor aprószemnek ítéli.

Ezen a nehézségen kíván segíteni az alant leírt szemnagyság meg-
határozó. Alapgondolata a mikroszkópoknál már régóta használt mikrométer-

nek kisebb nagyítás esetében, kézi nagyító mellett való alkalmazása. Nagyobb
méretben rajzolt, tusvonalakból álló beosztást fényképezés útján úgy kicsinyítünk,

hogy az egyes vonalak közti távolság 0,1, 0,5 és 1,0 mm legyen. A skálán sze-

repl háromféle méret határát különböz-képen kihúzott vonal jelzi (1. ábra).

Mivel a finomhomok alsó határa 0,05 mm, elégséges volt a legkisebb beosz-

tást 0,1 mm-re készíteni, e távolság felének a becslés-e közepes ersség kézi-

n agyitó segítségével is elérhet. A szemnagyság-skála kis bádogtokba van er-
sítve, amelyen kb. 1 cm. átmérj kerek kivágás van. Erre a felületre rászórunk

egy csipetnyi száraz homokot, ujjunkkal egyenletesen szétterítjük és kézi nagyító-

val a szemnagyságot leolvassuk. A fényképmásoló papírra készült beosztás kopása

ellen annak celluloidlappal, vagy mikroszkóp fedüveggel való lebontása nem
lehetséges, mert a lemez vastagsága miatt vagy csak az alatta lév skála, vagy

csak a felette lev homokszemek látszanak élesen a nagyító alatt. Eredményesen

védhetjük azonban a beosztást a kopás ellen úgy, hogy aoeionban oldott celluloid-

oldattal kenjük be a felületét. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen módon
bevont beosztás mindennapos állandó használat mellett is legalább fél éven át

megrzi tisztaságát. Egyébként a -beosztást tartalmazó keretet úgy készítjük el,

hogy a papírlap elkopás után könnyen kicserélhet legyen. Más megoldás, pl. ösz-

* Eladta a Magyar Földtani Társulat 1951. áprilisi szakülésén.
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szetett nagyítóba beiktatott szemlencse-mikrométer alkalmazása nem bizonyult
használhatónak, fképen az így elérhet kis szög látótér miatt. Különben i-s ilyen
nagyító csak gyári úton volna elállítható, kizárólag erre a célra, a különálló
beosztás pedig az általánosan elterjedt és minden célra alkalmas kézi nagyítókkal
használható. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy legelnyösebb a 16 X nagyí-
tású lupe, használható még a 12X. st szükség esetén a 10X, 1 IX .nagyítású is.

Ersebb nagyító a kis látótér és a mind ersebb mélységi érzékenység miatt nem
elnyös, csupán a legfinomabb szemnagyságú anyagoknál (lösz, löszhomok) alkal-
mazható.
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1. ábra. A szemnagyság meghatározó beosztás nagyított részlete.

A szemnagyság meghatározó a következképen használható: a beosztásra
szórt homok legkisebb és legnagyobb 'szemcséinek méretét mérjük le és a két
méret határát adjuk mqg. Minthogy a homok legtöbb esetben jól osztályozott, az
uralkodó szemnagyságok könnyen felismerhetk. Igen kevés gyakorlat után a

lényegtelen mennyiségiben jelen lév, az uralkodónál kisebb és nagyobb szemcsék
nem nehezítik meg az uralkodó szemnagyság felismerését. Az alsó és fels határ
leolvasása egyúttal a homok osztályozottságát is mutatja. A VII. tábla 1. sz. minta
szemnagysága pl. így olvasható le: 0,3—0,5 mm 0 . Ez ersen osztályozott közép-
szem homok. Hasonlóan jól osztályozott a 2. sz. minta anyaga is, de ez már
aprószem, uralkodó része 0,1—0,2 mm közé esik, ezt aprószem homoknak nevez-
zük. A 3. sz. minta anyaga egyenetlen, kevert szemnagyságú, uralkodó mennyisége
0,2 és 0,5 mm közé esik, tehát középszem, de második maximum jelentkezik
benne a finomszem részbl. Szemnagysága így írható le: 0,2—0,5 (0,05—0,5)
mm 0 . A 4. sz. minta ersen osztályozott finomhomokot mutat: 0,05—0,1 mm 0 .

(Folyós homok.) A fényképeken ábrázolt homokminták szitál ássál kapott szem-
eloszlási görbéi a 2. ábrán vannak feltüntetve. Ha a szemnagyság leolvasásban
már gyakorlatra tettünk szert, tulajdonképpen a hozzávetleges szemeloszlási gör-
bét is fel tudjuk rajzolni.

Minden törmelékes üledék összetételét a fenti két adat jellemzi: az ural-

kodó szemnagyság és az osztályozottság. Látjuk, hogy mirldkett egészen jól meg
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határozható a nagyítós vizsgálattal. Az uralkodó szemnagyságnak nagy jelentsége

van a fúrások alapján készített földtani szelvények összeállításánál. Azt tapasz-

taljuk, hogy a szemnagyság jellemzi a homokból álló rétegsorok mélységi szint-

jeit. Ez természetes is, mert a folyóvizek esése, valamint vízhsége az idk folya-

mán változott és ezzel együtt az általa szállított homok szemnagysága is. A 3. ábra

rétegsorának legalsó részében kavicsos durva homok van. Ezt a Duna nagy esés,

illetleg nagy vízbség idszakban rakta le. Fölötte középszem homokrétegek

vannak, több mint 10 méter vastagságban, amelyek a folyó megcsökkent szállító-

képességérl tanúskodnak. A középszem homok rétegsor fels részébe aprószem

H 0 M 0 . K
ISZAP

igen finom finom apró közép
,

durva

2. ábra. A VII. tábla homokmintáinak szitálással kapott szemcseeloszlási görbéi.

(0,1—0,2 mm 0 ) homokkal kitöltött medrek vannak bevágva, ennek a feltöltését

még kisebb szállítóképesség folyó végezte. E medrek legfels rétegsora, illetleg

a legfiatalabb medrek kitölt anyaga finomszem (0,02—0,1 mm 0
)
homok. A leg-

újabb jelenkori árterek még finomabb szem anyaggal, uralkodólag iszappal van-

nak beterítve. A szelvény különböz összetétel homokrétegeinek az elkülönítése

tisztán a nagyítós szemnagyság meghatározó segítségével történt. Hogy ezek a

különböz szemnagyságú homokszintek valóban geológiai korok szerinti változáso-

kat jelentenek, mutatja az, hogy pl. a legalsó kavicsos durvahomok rétegsorból

mérsékelt éghajlatra valló lombos fa flóra poMenanyaga került el, ez tehát inter-

glaciálisban, vagy interstadiálisban képzdött, a fölötte lev vastag középszem
homok-rétegsor flórája glaciálisra jellemz, a fels, aprószem homokkal kitöltött

medrek homokja pedig ismét mérsékelt éghajlatot mutató flórájának alapján holo-

cénkorúnak bizonyult.

A homok szemcseösszetételének sok irányú gyakorlati fontossága közismert.

Vízépítési feladatok, épületalapozások stb. szempontjából különbözképpen visel-

kednek a különböz szemcseösszetétel homokrétegek, mind összenyomhatósiág.
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mind vízátbocsátóképesség tekintetében. Itt nagy szerepe van a homok osztálvo-

Ziott'ságának is. Ha pl. a fioomhomok ersen osztályozott (szemcseeloszlási gör-

béje meredek), akor a talajvíz nívója alatt folyásra hajlamos (2. ábra és VII. tábla

4. sz. mintája). Ez a folyós homok, vagy úszó homok a vízépítési feladatok egyik leg-

veszedelmesebb közege, a nagyítás vizsgálattal a fúrásmintákból pillanatok alatt

felismerhet. Másik példa: Az ersen osztályozott homok nagyobb vízátbocsátó

képesség, mint az egyébként ugyanolyan uralkodó méret, kevert szemnagyságú.

Ugyanez áll megfordítva az összenyomhatóságra vonatkozólag is.. A fúrás alkal-

mával 10 om-enkónt 'kirakott mintákból a nagvítós vizsgálattal kijelölhetjük az

egységes szemnagyságokat mutató zónákat, pontosan tudjuk, hogy milyen mélység-

bl kell közelebbi vizsgálatot végeznünk, nem szükséges az egész rétegsort végig

szitálnunk, vagy iszapolnunk.

Szólnunk kell itt a homok szemnagyság szerinti osztályozásáról, helye-

sebben az alkalmazandó szemnagyság határokról is. Hazai irodalmunkban egyedül

Lampl (1.) adott határozott javaslatot a szemnagyság határokra. Osztályozása

indokolt és a külföldi kezdeményezésekkel eléggé egybehangolt, kissé azonban

kiegészítendnek látszik az alábbi módon.

A durvahomok elhatárolása a legkönnyebb. A hazai és majdnem min-

den külföldi osztályozás a 0,5—2,0 mm átmérjt tökinti durvahomoknak, a 2 mim-

nél nagyobb szem anyag már murv a. Megjegyzend, hogy a durvahomok igen

gyakran nem jól osztályozott, így pl. ritka 'eset, hogy a 0,5 mm-nél nagyobb szem
rész volna mennyiségileg az uralkodó, ezért ide kell sorolni azt a közápszem
homokot is, amely már lényeges mennyiségben tartalmaz 0,5 mm-nél nagyobb

szem részt. Ilyen a Duna és Maros alföldi szakaszának jelenlegi mederhomokja.

Az Alföld közepének rétegsorában durvahomokot csak nagyobb mélységben

találunk.

Köz ép szem homoknak nevezend a 0,2—0,5 mm-es uralkodó

szeimnagyságú. Ez is egyezik a hazai és legtöbb külföldi beosztással. Az ennél

kisebb szemnagyságú homokot egyes külföldi osztályozások után Lampl finom-
szemnek nevezi. Ennek az osztálynak kétfelé szakítása szükséges volna a

következk alapján:

1. Folyóvizeink a mederben és partjaikon olyan homokot raknak le, amely-

nek uralkodó mennyisége nagyobb 0,1 mm-nél. Az ártéri kiöntések alkalmával,

helyesebben az ártérrl való visszahúzódás alkalmával azonban olyan homok rakó-

dik le, amely 0,1 mm-nél kisebb szemcséj. 2. Az iszapos homok a legtöbb esetben

0,1 mm-nél kisebb szemnagyságú, mivel az iszap szemnagyságával határos, tehát

az iszap részben vele együtt rakódhat le. A 0,1 mm-nél nagyobb szemcsék esést

ideje az iszapénál sokszorosan kisebb, együtt tehát nem ülepedhetnek le, közép- és

aprószem homok ezért csak ritkán iszapos. 3. A futóhomok legömbölyödöttsége a

0,1 mm-nél nagyobb szemcséken jelentkezik határozottan, ennél kisebb szemcséken

csak alig, vagy egyáltalában nem. 4. A lösz homokos fajtájának, amely átmenetet

jelent a lösz és a futóhomok között, s amelyet löszhomoknak, vagy löszös finom-

homoknak szokás nevezni, szemnagysága 0,Ó5—0,1 mm. Ez nagy felületi kiterje-

désben jelenik meg a Duna—Tisza-köz löszterületein és vastagsága több méter.

A jellegzetes löszrétegek közé települve, vagy a löszrétegbe vízszintes irányban

átmenve annak folytatásaként szerepel. Mindig jól osztályozott, egységes légiszál-

lításról tanúskodó összetétel. A 0,1 mm-nél nagyobb szemnagyságú futóhomok

csak a lösz fels, vagy alsó határa mentén van keveredve lösz-anyaggal és csak

1 Lampl Hugó: Az alföldi altalajok osztályozása és gyakorlati meghatározása a

mérnök szempontjából. (Vízügyi Közlemények, XV. évf. 1. sz. Budapest, 1933.1
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pár dm. vastagságú. Ez a löszös aprószem, vagy középszem futóhomok nem jól

osztályozott, többnyire két max'mumú görbét ad. E maximumok egyike a futó-

homokra, a másika a hozzáikeveredett lösz anyagára jellemz. Élesen különbözik a

löszös finomhomoktól, vagy löszhomoktól, amely mindig a finomhomok szemnagy-

ságát mutatja. 5. A 0,1 mm-es határ a homokféleségeket több gyakorlati szem-

pontból két részre osztja. Ilyenek pl.: A folyós homok, mint említettem, csak a

0,1 mrn-né! kisebb szemnagyság esetében jelentkezik. Üveggyártásra a 0,1 mm-né!

kisebb szem homok nem alkalmas az olvasztásnál fellép levegbuborékok miatt,

amelyek a homok finomszemü volta miatt nehezen távolodnak el. Öntödei homok

céljára a 0,1 mm-né! nagyobb szem homokot keresik az e határtól kezdve fellép

csekély gázátbocsátó képesség miatt.

A fentiek alapján tehát a finom hóm ok fels határát 0,1 mrn-ben kell

megadnunk, a 0,1—0,2 mm mérett, mint aprószemü homokot külön keli

választanunk. Ugyancsak -külön kell tartanunk a 0,2—0,5 mm-es mérett az apró-

szemtl, mint középszem homokot, mivel: 1. A két féleség határozott

geológiai egységekben jelentkezik. Az Alföld tiszamenti területein középszem

homok Csak a pleisztocén rétegekben van, a jelenkorban már csak aprószemü

(0,1—0,2 mm 0
)

homok képzdött. Ezek a mélységi zónák jól követhetk.

2. A Duna, Maros, Körös jelenlegi meder- és parti homokja középszem, a Tiszáé

aprószem. 3. A 0,2 mm-es határ a homok fizikai tulajdonságaiban is határt

jelent, pl. a 0,2 mm-en aluli homok víztartó, ezen felüli nem.

A homok szemcseméretének alsó határát még A 1 1 e r b e r g 0,02 mm-ben
állapította meg, fizikai, fként talajtanitag fontos tulajdonságai alapján. Azóta

több beosztás (Bureau of Soils, L a m p 1) ezt a határt felemelte 0,05 mm-re, st
már Atterberg is és utána többen különválasztották a legfinomabb (0,02—0,05

mm) féleséget, igen finom homok, Mo, kliszt vagy por néven. Ezt a különválasz-

tást meg teli tartanunk, mivel a legfinomabb „homok" több tulajdonságában eltér

Uralkodó
szemnagy-
ság 0 mm.

Elnevezés

Folyóvízi Szélhordta Jelenlegi

származás

az alföldön

Fizikai tulajdonságok Alkalmazás

kifejldés

> 2.0
Kavics

Murva

2.C-0.5 Durva

homok

Laza

folyóvízi

homok.

(Ritkán

:

kissé

iszapos

folyóvízi

homok)

Laza

futóhomok

Löszös
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Duna és Maros

medre

Folyásra

nem
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Nem víztartó

Nem

képlékeny
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és
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homok

•

Beton

0.5-0.

2
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Duna, Maros,
Körösparti és
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0.2-0.

1

Aprószem
Tiszaparti és

partközeli

lerakódás

1

Víztartó

Vakolat

0.1-0.05 Finom
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finom,

homok. Iszapos

finom

homok

Lösz-

homok

Ártéri

kiöntés

9

Folyásra
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0.05-0.02
Igen finom

' (por)
Lösz

Képlékeny

Téglagyártás

< 0.02 Iszap
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a tulajdonképeni homoktól. Az ilyen szemnagyságú anyagok válnak elször köt-
anyagok (pl. iszap) nélkül is összeállóvá, innen kezddik a képlékeny viselkedés,

ezért gyakorlatilag is más módon használhatók a 0,05 mm-nél finomabb szem
anyagok. Ennek a szerrmagjyságoisztáj';ynak legjellegzetesebb képviselje a lösz,

amelynek összetev anyaga, a hullópor, 0,02—0,05 mm méret.
A homok szemnagyságszerinti osztályozását és annak indokolását legjobban

az elbbi táblázatban foglalhatjuk össze.

M . M h x a .1 u

:

IIojienoH MeTOfl onpeiieJieuHíi pa.r.iepon népén necKoe

Abtop npeflJiaraeT ajih öbiorporo noaeBoro onpeaeneHim cocTaBa h xapaKTepa
necKOB cneunaabnyio iin<o;iy. IÜKOJia 3Ta HMeeT napaiJieabHbie jihhhh c HHTepBaaaMH
0.1—0 5 h 1.0 MHjiHMeTpa. IlecoK Haao pacceflTb na mKO.ny h c noMombio HHTepBanoB
onpeaeJiHTb pa3Mepbi rocrioacTByiomeH aacm necKa. MeTOfl OKa3aaca aoBoabuo ToanbiM
npn noaeBbix oöcTaHOBKax.

Détermination sur piacé de la gandeur des grains de sable

pár E. M i h á 1 1 z

Parmi les grains de sable l’on distingue selon leur grandeur les variétés

sui/vanles: sable grossier (0,5 á 2,0 mm 0), sable moyen (0,2 á 0,5 mm 0 ), sable

petit (0,2 á 0,1 mm 0), sable fin (0,5 á 0,1 mm 0
) et sable trés fin (0,02 á

0,05 mm).

La distinction entre les sables moyens et petits est motivée pár la circon-

stance que ces deux variétés se présentent dans des unités géologiques déterminées.

Certains fleuves déposent de nos jours du sable moyen (Danube, Maros, Körös),

d’autres du sable petit (Tisza). La limité de 0,2 mm est importante aussi du point

de vue pratique. parce que ont la capacité de retenir l’eau seulement les sables á dia.

métre plus petit.

II faut fixer á 0,1 mm la limité supérieure du sable fin pour les causes

suivantes:

1. Les sables des rives et du lit des eaux courantes ont des grains dépassant

0,1 mm, ils ne s’y déposent des sables plus fins que pendant les inondations.

2. La sable loessique a un diamétre de 0,05 á 0.1 mm, les sables á grains

plus gros sont des sables meubles mélangés á de la matiére loessique.

3. Dans des conditions de différenciation prononcée l’on n’observe des sables

ílottants que si le diamétre des grains est inférieur á 0,1 mm.
4. Ne sont utilisables pour la íonderie et la fabrication du vérré que les

sables plus grandes á 0,1 mm.
La distinction n’est pás nouvelle entre les sables fins et les sables trés

lins, dénommés Mo ou poussiére, qui différent en plusieurs qualités physiques des

sables proprement dits.

Les grains du loess et des dépts de poussiére recents oni le diamétre de

0,02 á 0,05 mm. <*
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Si l’on fait des sondages dans une suite de couches de sables, l’on observe

que les différentes zones sont caractérisées pár la grandeur dominante des grains

de sable. C’est bien natúréi, parce que la pente des oours d’eaux et leur aboodance

en eau ont varié durant les temps et conséquemment, la grosseur des grains de

sables charriés a aussi varié.

Dans la partié inférieure du profil de la fig. 3. il y á du sable grossier á

cailloux. Cette couche a été déposée pár le Danube dans une période de forte

.crüe. Au-dessus il y a des couches de sables moyens, qui témoignent de Párnáin

-

drissement du pouvoir charrieur du fleuve. Dans la partié supérieure des sables

moyens Pori voit d’anciens lits reimplis pár des sables á petits grains (0,1 á

0,2 mm 0 ), ce travail a été fait pár le fleuve dönt la capacité de charriage a

ericore diminué. Les couches supérieures de ces lits, c’est-á-dire la matiére qui

remplit les lits les plus jeunes, sont formées pár du sable fin, les terrains d’allu-

vions réoents sont recouverts d’une matiére encore plus fine oü dominent les vases.

La détermination certaine de la grandeur des grains de sable n’a été possible

jusqu’ici que pár tamisage. Mais c’est un procédé fastidiieux et pár conséquent

coteux, il est, pour ainsi dire, impossible d’analyser pár tamisage chaque échan-

tillari d’une série considérable de sondages. Gela ne se fait que sur certains

échantillons jugés importants au point de vue scientifique ou pratique, la majorité

des échantillons est classée d’aprés l’aspect et le touoher.

II est donc bien natúréi que la détermination de la grosseur des grains

est ainsi bien inoertaine, l’appréciation individuel'le y trouve un large terrain; il

arrive que la mérne personne qualifie le mérne échantillon comme sable moyen
et une autre fois, comme sable á petits grains.

L’on peut remédier á cette difficulté pár l’emploi du classer de grains de
sables ici décrib II consiste essentiellement d’une échelle réduite pár voie photo-

graphique dans laquelle il y a des traiits différemment forts á des distances de

0,1, 0,5 et 1 mm (fig. 1.). L’on verse sur cette échelle un peu de sable sec, on
l’étend avec le doigt et on compare á la loupe. Le tableau VII. montre des photo-
graphies d’échantillons de sables de dimensions différentes posées sur l’échelle á

comparaison; fa fig 2 montre les courbes de distribution obtenues pár tamisage de
ces rnérnes échantiflons.

La séparation des échantillons du profil de la fig. 4 a été fait, pár la

détermination á la loupe seulement.


