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SZITASOROZATOS TEREPESZKÖZ
UNGÁR TIBOR

Homokminták szemcseeloszlásának meghatározása ezidszerint labora-
tóriumi mvelet. Számos esetben, különösen gyakorlati földtani munkálatok
alkalmával azonban szükséges, hogy a homokminta szemcseeloszlási adatait
már a terepen ismerjük. Ilyen gyakorlati földtani feladatok pl. ; öntészeti, üveg-
gyártási, mészhomok-téglagyártási, kerámiai homokkutatás. Fontos a homok-
minták szemcseeloszlásának heh^színi ismerete fúrógeológiai munkálatoknál,
minthogy az átfúrt homokrétegek szemcseeloszlásának ismerete fontos — a
rétegek smaradványmentessége esetén csaknem az egyedüli támpont a rétegeknek
szelvényben történ azonosításához. Hasonlóképpen a különféle kultúrtechnikai
célú talajkutatásokkal, pl. alapozással, alagcsövezéssel, stb. kapcsolatban. —
Lényeges még laza homokok szemcseeloszlásának gyors, tömeges vizsgálata
talajtani szempontból, mert a talaj szemcseösszetételi tulajdonságai szabják

egyebeken kívül annak vízzel szembeni sajátságait és több más talajtanilag
lényeges fizikai tulajdonságát.

Az ismertetend eszköz célja laza homokminták szemcseeloszlása gyors,
terepen is kivitelezhet meghatározásának megoldása.

Mszaki leírás

A szitasorozatos terepeszköz (1. ábra) öt oldalán kb. 4—5 mm vastag üveg-,
vag>" még célszerbben átlátszó manyag-lemezekbl összeállított téglaalakú
doboz, melynek oldalait keskeny fémfoglalat tartja össze. Az üveglemezek bels
oldalukon bemarásokkal vannak ellátva, ezek szolgálnak a fémkarimával ellá-

1. ábra. Szitasorozatos terepeszköz távlati képe, 1. fémfoglalat, 2. szy,akeretek
3. szitalemezek, 4. üvegoldalak, 5. csukló, 6. ajtó laticellemezzel, 7. zárszerkezet

tott szitalemezek befogadására. Az oldalfalak hézagmentes összeragasztása a
kísérleti példánynál aszfaltlakkal, a sziták beragasztása kanadabalzsammal tör-

tént. A sziták lyukbsége felülrl lefelé csökken. A szitalemezek egymástól
egyenl távolságban vannak elhelyezve, a legfels szitalemez felett azonban
kétszeres tér van, mert itt történik a homok adagolása.
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A sziták lyukbsége tetszés szerint választható, célszer azonban a szita-

sorozatot az egyenérték szemnag^'sághatároknak megfelelen (vagyis oly módon,
hogy a sziták lyukbsége az U d d e n - féle követelményt kielégítse* össze-

állítani. A kísérleti példányban közelítleg az egyenérték szemnagyságoknak
megfelel sziták vannak : 0,066, 0,12, 0,22, 0,5, 1,0, 2,0 mm.

Az eszköz egyik kis oldalán ajtó van, ez keskeny csuklóval van az üveg-
lemezek foglalatához ersítve. Az ajtó a homokminta adagolására és a vizsgálat

befejeztével a homok kiszórására szolgál. Pontos zárás miatt az ajtón gumilemez,
legcélszerbben laticellemez van, ezenkívül a mszerdobozok bezárására hasz-

nálatos két záróval van felszerelve. Általában az eszköz elkészítésekor a legtöké-

letesebb hézagmentes zárásra kell törekedni. Bár a szitasorozatos terepeszköz

elvben különféle méretben készíthet, hosszabb kísérletezés után a legcélszerbb
méretadatok az alábbiak :

Bels méretek 110x40x18 mm
Szitalemezek távolsága 5 mm
Szitakarimák vastagsága 2 mm
Szitakarimák szélessége 3 mm
Üveg- (manyag) oldalfalak vastagsága ' 4—5 mm
A szitasorozatos terepeszköz használatának elve a következ : A legfels

szitára ismert mennyiség homokot szórunk, az a szitálás után a sziták közt
szemnagyság szerint rendezdik el. Ha az
eszközt elfordítjuk oly módon, hog\" a szita-

lemezek függlegesen álljanak (2. ábra), a
homok szemnagyságonként elkülönülve füg-

gleges oszlopok alakjában áll meg, vagyis
az oszlopos szemeloszlási görbék alakját mu-
tatja. A százalékos eloszlás megállapítása az-

zal válik lehetvé, hogy az eszköz egyik ol-

dalára kívül tapasztalati skálát készítünk.

A homokoszlopok magassága a szemcseelosz-

lást térfogatszázalékban mutatja, de a skála

rögtön oly módon készíthet, hogy súlyszáza-

lékot lehessen rajta leolvasni. Ilyen tapasz-

talati beosztás készítése lehetséges, mert a
különböz homokminták ugyanazon szemcse-
nagyságosztályba tartozó részének litersúlya

nem túlságosan tág határok közt változik.

Ennek megfelelen a bemérés is térfogat

alapján történik, 10 ccm-re leköszörült üveg-
méredény segítségével.

Az eszköz bekalibrálását úgy végezzük,
hogy különböz homokmintákat elzetesen
laboratóriumi méret szitákkal megszitálunk,
aztán ug^^anazt a homokot a terepeszközzel

szitáljuk. A terepeszköz skáláján a homok-
oszlopok magasságában jelzést teszünk és a
laboratóriumi szitálás eredményével jelöljük

meg. Ilymódon legalább 10 minta összehason-
2. ábra. Szitasorozatos terep- litó szitálása szükséges ; a beosztás kerek szá-
eszköz függlegesre állítva, a szi- mainak helyét középértékeléssel és grafikus

ták közt homokoszlop interpolálással határozzuk meg.

* Az L'dden-féle követelmény következképen jellemezhet; Ha a szemnagyságosztály-határok
dl. d-2 , dz, dl, .... a szcmnagyságközök középértékei dmi, dmo, dm3 , .... akkor

dm, = do - d. ,dmo = - - dmo = dl-

.\z Udden-féle követelmény értelmében egyenérték szemnagyságosztályokat akkor nyerünk, ha

O ^2 ~~ ^ = o ^^3 ~ ^^2 ^ di — ds

^2 t ^3 ~ d.2 d^ -t- dj
= állandó.
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A kalibrálás pontossága szempontjából elengedhetetlen, hogy a kalibrálás-

hoz használt laboratóriumi méret sziták lemezei és a terepeszközbe beépített

szitalamezek ugyanazon szitaszövetvégbl legyenek kivágva, ugyanis az azonos
lyukbségünek jelzett, de különböz gyártmányú szitaszövetek lyukbösége
között — több mikroszkópos lyukbségmérés szerint — rendszerint nem elhanya-
golható különbség mutatkozik. Ez az eltérés az elérhet pontosságot lényegesen
rontja, s ez már kisfckú eltérés esetén is ersen mutatkozik.

Megjegyzend továbbá, hogy a szitalemezeknek a homokoszlopok magas-
sága szempontjából legalkalmasabb mérete mellett a legfinomabb szemnagyságok
tökéletes átszitálódása rövid id alatt nem következik be. Ez a hiba azáltal küszö-
bölhet ki, hogy minden esetben azonos ideig szitálunk, a kalibrálásnál is. A
kísérleti eszköznél legjobb eredmény akkor mutatkozott, ha a szitálá? idtar-
tama 4 perc volt.

Az eszköz gyakorlati használata a következ : Kis üvegedénnyel kimérünk
10 ccm légszáraz homokot (ha a homok összetapadt rögöket tartalmazna, ezeket
elzleg szétnyomjuk). A kimért adagot a legfels szitára szórjuk s az eszközt
elzárva 4 percig szitáljuk. Ezután az eszközt elfordítjuk (úgy, hogy a sziták

függlegesen álljanak) és a százalékos mennyiségeket leolvassuk. Végre az ajtó

kinyitásával a homokot kiöntjük, ezzel az eszköz újabb vizsgálatra alkalmassá
válik.

3. ábra. Nomogramm a szénnagyságosztályok százalékos mennyiségeinek 100%-ra
való átszámításához. Alul

:

a szemnagyságosztályok százalékszámainak lehetséges
összegei, oldalt

:

a szemnagyságosztályok lehetséges százalékszámai, /ení .• a szem-
nagyságosztályok terepeszközön leolvasott százalékaihoz hozzáadandó, illetve

azokból levonandó érték

A szitálás után a szemnagyságosztályok százalékos mennyiségeit össze-

adva — akárcsak a laboratóriumi méret szitálásoknál, vagy a vegyelemzések-
nél — a kapott összeg nem pontosan 100%. A szemnagyságosztályok százalékos
mennyiségeit át kell számítani 100%-ra. Ez történhet számítással, de a számítás
kiküszöbölhet a 3. ábrán bemutatott nomogramm segítségével, amelyrl a
százalékos mennyiségekhez hozzáadandó, vagy azokból levonandó értékek gyor-
san leolvashatók. E nomogramm vízszintes tengelyére a szemnagyságosztályok
százalékos mennyiségeinek lehetséges összegei vannak felmérve 90— 100-ig,

függleges tengelyén a szemnagyságosztályok elfordulható százalékos mennyi-
ségei vannak ábrázolva 0— 90%-ig. Az ábrán lév görbék megadják, hogy meg-
határozott összeg esetén valamely szemnagyságosztály százalékos mennyiségéhez
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milyen értéket kell hozzáadni, illetve abból levonni. Legyenek ' pl. valamely
homokmintánál a szemnagyságosztályoknak az eszközön leolvasott mennyiségei
a következk :

1. szemnagyságosztály
2. szemnagyságosztály
3. szemnagyságosztály
4. szemnagyságosztály
5. szemnagyságosztály

Összesen :

/O

20%
10%
5%
92%

Minthogy az összeg 92% s az 1. szemnagyságosztály 5%, ezért elször
megkeressük az abszcissza 92 beosztású és az ordináta 5 beosztású helyének
metszéspontját. Ez a pont a + 0,5-tel jelölt görbe alá esik, tehát 0,5-nél keve-
sebbet kellene hozzáadni, ezért célszeren nem adunk hozzá semmit, mert tized-

százalékok megadásának az eszköz pontossága mellett nincs értelme. Ezután
megkeressük az abszcissza 92 beosztásának és az ordináta 52 beosztásának meg-
felel metszéspontot. Ez a pont a + 5-tel és 6-tal jelölt görÉék közé esik, elbbi-
hez közelebb, ezért a leolvasott 52%-hoz 5-öt adunk. A 92 beosztás és 20 beosz-
tásnak megfelel metszéspont a. + 1 és + 2-vel jelzett görbék közé jut, de utób-
bihoz közelebb, ezért a leolvasott 20%-hoz 2-t adunk. Ily módon járv'a el tovább

< is, a szemcsenagyságosztálfok alábbi korrigált százalékos értékeit kapjuk

:

1. szemcsenagyságosztály 5%
2. szemcsenagyságosztály 57%
3. szemcsenagyságosztály 22%
4. szemcsenagyságosztály 11%
5. szemcsenagyságosztály 5%

Összesen : . . . . 100%

Az eszközzel elérhet pontosság vizsgálatát a reprodukálhatóság vizsgá-
latával kezdtem. Ugyanazt a homokmintát hatszor szitálva a terepeszközzel,
a kapott szemeloszlási görbék a 4. ábrán bevonalazott területen belül voltak.

terepeszköznél a reprodukálhatóság foka nem kisebb, mint általában a mecha-
nikai elemzéseknél.

/

4. ábra. Reprodukálhatóság a szitasorozatos terepeszköznél. Ugyanazon homok-
minta hatszori vizsgálatának görbéi a bevonalkázott területen belül voltak
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Megjegyzend, hogy a szitaelemzést tárgyaló kézikönyvek általában lénye-
gesen nagyobb mennyiség homok bemérését javasolják, mint a szitasorozatos
terepeszköznél felhasználandó mennyiség (10 ccm). Az irodalom a szitaelemzés-
hez felhasználandó anyagmennyiséget általában 100—200 g-ban, néha 500 g-ban

5. ábra. Ugyanazon homokminta különböz mennyiségeinek bemérésével kapott
összeggörbék, laboratóriumi méret szitálásnál

jelöli meg. A szitáláshoz használt homok mennyisége feltételezheten azzal
befolyásolja az eredményt, hogy túlságosan kis mennyiség bemérésekor sok az
,,elkendés'', vagyis a szitalemezekbe beszoruló homok és a szitálásnál gyakor-
latilag mindig mutatkozó anyagveszteség aránylag nagyobb hibát okoz, mint
nagyobb homokmennyiség bemérése esetén. Erre való tekintettel külön mód-
szeres vizsgálatokat végeztem annak kiderítésére, hogy a bemért homökmennyi-
ség mennyiben befolyásolja a szitaelemzés eredményének pontosságát. Szita-

elemzést végeztem laboratóriumi méret szitákkal ugyanazon homokminta
különböz mennyiségein, 20, 10, 5, 2 és 1 g-mal. Az ilymódon nyert szemelosz-
lási görbéket az 5. ábra tünteti fel. Látható, hogy a szitaelemzésre szánt homok-
mennyiség lényeges csökkentése a szitaelemzés eredményeit alig befolyásolja

s a szitasorozatos terepeszközbe bemérend 10 ccm homok használatával (ami
kb. 14 g-nak felel meg) a bemért homokmennyiség még nem oly kevés, hpgy ez

eredmények pontosságát lényegesen befolyásolná.

Számos összehasonlító vizsgálatot végeztem és laboratóriumi méret szitá-

lás eredményeit hasonlítottam össze a terepeszközzel nyert eredményekkel. Ezek
az egy részét alább mutatom be.

A szemnagyságosztályok százalékos mennyiségein kívül a kvartil értékek,

osztályozottság és görbeszimmetria is fel van tüntetve. Az osztályozottságot

0 = 1
' O75/U25)

a görbeszimmetriát Gsz = O 25 • 075/(050)^ alapján számítottam, ahol

U25 = azon szemcse átmérje, amelynél kisebb szemcsék összes mennyi-
sége a halmazban 25%;

L)so= azon szemcse átmérje, amelynél kisebb és nagyobb szemcsék
mennyisége 50%

;

D 76 = azon szemcse átmérje, amelynél kisebb szemcsék mennyisége 75®/o
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A; vizsgalat laboratóriumi méret szitákkal, B: vizsgálat a terepeszközzel.

Szemcsenagyság
mm

1. 2. 3. 5. 6.

A B A B A B A B - A B A B

>1,0
-

14,5 13

1.0 -0,5 0,7 3 Q.4 1 39,0 37 1,7 3 0,5 2

0.5-0,22 72,0 74 73,7 81 45,2 48 73,0 68 58,5 56 ;,8 2

0,22— 0,12 21,1 19 21,7 10 1,3 2 20.3 24 31,2 37 37,2 37

0,12-0,006 5,1 3 4,2 3 4,0 3 9,0 8 54,5 53

< 0,006 1,1 1 1,0 2 0,8 1 6,5 8

D,, 0,21 0,22 0,21 0,24 0,40 0,37 0,22 0,21 0,17 0,17 0,08 0,08

Kvartil

értekek
-^50 0,28 0,29 0,29 0,32 0,52 0,50 0,30 0,30 0,25 0,23 0,10 0,10

-^75 0,34 p co
üt

0,36 0,40 0,79 0,60 0,35 0,36 0,31 0,30 0,14 0,14

Osztályozottság, 0 1,27 1,26 1,31 1,29 1,41 1,28 1,26 1,31 1,35 1,33 1,33 1,33

Szimmetria Gsz 0,91 0,92 0,90 0,93 1,17 0,89 0,86 0,85 0,84 0,96 1,12 1,12

Sok Összehasonlító adat alapján ké-
szült a 6. ábra, mely a laboratóriumi mé-
ret szitálás és a terepeszköz eredményei-
nek eltérési értékeit tünteti fel gyakorisá-
guk szerint. E szerint a szitasorozatos te-

repeszközzel nyerhet eredmények hibája
általában 0—5%, ritkábban 5—9%. Ez a

pontosság a legtöbb gyakorlati irányú ho-
mokvizsgálatnál kielégít. A meghatározás
ideje a beméréssel és a leolvasott értékek
helyesbítésével együtt kb. 7 perc.

6.' ábra. A szitasorozatos terepeszköz pontossága, a laboratóriumi méret szitálás

és a terep eszközzel nyert eredmények eltérései gyakoriságuk szerint

T. y H r a p:

HoBbiií npHÖop ajih onpcAejieHHH Ha mccthocth pasMepoB sepen

ripHÖop (pHC. 1), cocToniuiiíi H3 cepHH ccTOK, cay)KHT flan onpegeaeHHU na mcct-
HOCTii aepHiicToü CTpyKTypu oöpasuoB pbi.x.ibix necKOB.

Oh HB-iHeTcn KopoÖKOH c nuTbK) CTeK.inHHbiMii, uaii npospaMHbiMH naacTMaccoBbiMH
cTopoHaMii, B KOTopoü HaxoflHTCH cHTOBbic B-iacTUHKii, CHaö^CHHbie MeTaaaiiaecKHM
ÖOpTOM. OxBepCTHH CCTOK yAieHbUiaiOTCH CBepXy BHH3. ripHÖOp CHaÖWeH ABepbK), ynaoT-
HCHHOH pe3iiH0B0ü n.TacTHHKOfí

,
KOTopau AacT B03M0)KH0CTb 3arpy3KH H Bbirpy3KH

necKa.

npiiimun npHMeneHim npiiöopa: ccbinaa u3BecTHoe KoaimecTBO necKa na caAiyio

BepxHHUO ceTKy, necoK yKnaAbiBaercn cpcAu ceroK no paa.MepaAi 3epeH. Ec.ih aiu nosep-
HCAi npiiöop TaKHAi oöpaaOAi, mto cureBbie naacTHHKH ctoht BepruKaabHO (pHC. 2)r
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necoK ocTaiiaojTHBaeTCíi b CTO.nRax, pa3fle:ieiiiu.iri no pasAiepaM aepeii.T.e. AacT (})opMy

rpanyjioMeTpiniecKori KpiiBoíí cTOjiöwaToro iiaoöpawemiH. Onpefleneiiiic npouenTtioro
pac^peAe‘^eHlIy^ npoiicxOAiiT c nOMOuibio oiibiTnofi uiKa.ibi. Bbicora necnamiCTbix cto;i6ob
noKaabiBa.na 6bi pacnpeAe.ienne aepen b oS-beMnbix npouenrax, no oribiTiian ujKaaa
KOHCTpyiipoBaHa xaKiiM oöpaaoM, qroöbi miTaxb BecoBbie npouenTbi.

Ka.Tii6pnpoBaniie npuSopa npoiicxofliix no napaji.xe.xbMOMy anannay pasnimnbix
böpaauoB II c noMombio cexoK .laopaxopnoro paa.viepa ii hoboxo npiiöopa. Xljiiixenb-

nocxb rpoxoMeHiin y.npiiöopa nB.xnexcn paBnoíl, y onuxHoro iiHcxpyMenxa ona aoxoahx
AO 4 Mim. ripii OKCnepii.Menxe nsMepeHHOe KO.innecxBO necua cocxaBiino 10 cm^.

rioc-ae rpoxoMCHHH, c.xaran npouenxnbie KO.mqecxBa (JipaKUHtí, cyMMa aoxoaht
ne xomio ao 100%. nepecMex KO.ximecxB K.xaccoB paa.MepoB aepen Ha 100% oöjxerqaexcH
HOAiorpaMMOfi (piic. 3).

Ha ropn30HxanbHyio ocb naHeceHbi B03M0>KHbie cyMMbi npoucHXHbix KonHqecxB
K.xaccoB aepHHCxocxii ao 90— 100%, a na BepxiiKa.xbHyio ocb B03M0>KHbie KoniniecxBa

K.xaccoB aepmicxocxii ox 0 ao 90%.
KpbiBbie HOMorpaM.Mbi noKaabmaiox Be.TimiiHy, AOÖaB.xfleMyio i< HHxanHbiM npouenx-

HbiM KO.XHMecxBaAi, X. 6. BbimixaeAiyK) Hx Be.ximiiHy.

ToMHOcxb, AOcxHXHyxaH npiiöopoM, xapaKxepHayexcn no a^hhuai xaÖJiHUbi, HaxoA«-
meiícB B BCHrepcKO-M xeiscxe. Ona ncKasbiBaex peay.xbxaxbi chxoboxo aHamiaa Jiaöopa-

xopnoro paa.Mcpa, nponsBCAena c no.Mombio hoboxo npii6opa h oSosHanaex napnAy c

npoueHXHbi.Mii KonimecxBa.MH (JipaKUHH ii BenimiiHbi copxnpoBaniiH ii ciiMMexpiin KpiiBbix.

ToHHOcxb, KOXopyK) .\io>KHO AOcxiixuyxb npiiöopo.M, OKasbiBaexcH yAOBJiexBopHxe.xbHOíl

y pHAa npaKximecKHX HCC.xeAOBamiH necxa. Xl-xiixeJibHOcxb onpeACjieHiiH: okoho 7
.MHH.

Instrument á tamis placés en série pour l’étiide des sables au terrain

par T. UNGÁR

L’instrunient á tamis placés en série sert á déterminer au terrain la distribu-

tion des grains de sables de différente grosseur des échantillons de sables meubles.
L’instrument est composé d’une boite dönt cinq parois sont formés par des pla-

ques de vérré ou de plastique transparent réunies á l’aide d’iin cadre métallique

(fig. 1). Dans la boite il y a des lames de tamis munies d’iin anneau métallique.

L’ouverture des tamis diminue vers le bas, ils sont placés á une distance égale,

au-dessus du tamis supérieur il y a un espace double, parce que o’est ici que se

fait l’introductioíi du sable. L’instrument est muni d’une fenétre rendue étanche
avec du caoutchouc par laquelle se fait l’introduction et l’évacuation du sable.

Principe de l’emploi de l’instrument ; L’on verse sur le tamis supérieur une
certaine quantité de sable, aprés le tamisage le sable est disposé selon la grandeur
des grains entre les tamis. Si l’on tourne l’instrument de téllé sorté que les tamis
soyent placés verticalement (fig. 2), les fractions de sable forment des colonnes,

ces colonnes représentent la courbe deladistributiondesgrains(fig.2).L’établisse-

ment du pourcentage de la distribution se fait á l’aide d’une échelle empirique.

La hauteur des colonnes de sable donne la distribution des grains en pourcent
du volume, mais on peut préparer une échelle empirique qui donne immédiate-
ment le pourcentage en poids, puisque le poids du litre de la partié appartenant

. á la mérne catégorie de grosseur des différents échantillons de sable ne différe que
peu.

La calibration de l’instrument se fait par l’analyse de divers échantillons

de sable faite parallélement avec des tamis de dimensions employées au labora-

toire et avec l’instrument préconisé pour le terrain. Le tamisage dóit avoir tou-
jours la mérne durée, avec l’instrument employé dans nos essais on a obtenu les

meilleurs résultats avec un tamisage de quatre minutes. Le volume de l’échantillon

de sable employé a été de 10 m*. '
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En additionnant les chiffres de pourcentage obtenus pár le tamisage la somme
n’est pás exactement 100. La réduction á 100 de la somme des fractions est faci-

litée pár le nomogramme de la figure 3. Sur l’axe horizontal du nomogramme sont

figurées les sommes possibles des chiffres de pourcentage des catégories de grosseur

de 90 á 100%, sur l’axe vertical les quantités possibles des catégories de 0 á 90%.
Les valeurs á additionner ou á soustraire des pourcentages observés sont ddnnées
pár les courbes du nomogramme.

La précision des résultats obtenus avec l’instrument est indiquée pár leur

reproductibilité. En faisant six fois le tamisage du mérne échantillon de sable

avec notre instrument les courbes de distribution ont été situées en dedans de
l’airehaché de la figure 4. La littérature conseille l’emploi d’échantillons de sable

considérablement plus élevés que l’échantillon employé dans notre appareil (10

cm®). La figure 5 représente les courbes de distribution du' mérne échantillon de
sable quand la quantité prélevée a été de 20, 10, 5, 2 et 1 g. Les différences sont

minimes. On trouve réuni dans le tableau du texte les résultats d’analyses faites

avec plusieurs appareils de laboratoire et avec l’instrument préconisé pour le

terrain, outre le pourcentage des fractions le tableau contient aussi les valeurs du
classement et de la symétrie de la courbe. La courbe de distribution (fig. 6) a

été construite d’aprés les données de nombreuses analyses comparatives, elle donne
selon leur fréquence les valeurs de divergence des chiffres obtenus pár le tamisage
á réchelle du laboratoire et pár l’emploi de l’instrument préconisé pour le ten'ain.

Sfelon la courbe l’erreur des résultats obtenus pár l’appareil préconisé pour le

terrain est en moyenne de 0 á 5°ó. plus rarement de 5 á 9%. Cette précision est

suffisante pour la plupart des analyses de sable faites pour la pratique. L’analyse

compléte se fait en 7 minutes.
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