
hez kapcsolódik. A feltehetően ausztriai — és 
részben a szubhercini hegységképző szakaszok
ban jö ttek  létre  azok az ÉK—DNy, ill. ÉNy— 
DK-i törések, am elyek elősegítették azon té r
színi m élyedések kialakulását, am elyekhez a 
bauxit alapanyagának felhalmozódása kapcso
lódik. T erületünkön az ilymódon kialakult tek
tonikus süllyedések igen nagy m éretűek. A 
Kincses I—II. bauxittelep csapásirányban m int
egy 2,5 km, szélessége 0,5 km, József II. bau- 
xitmező m éretei hasonlóak, igy Iszka II. k ite r
jedése 2,5 kn r. Az eocén utáni orogén fázisok
ban a régebbi preform áló jellegű törésvonalak 
m egújultak, m ásrészt a fő törésirányokkal pár
huzamosan új törésvonalak jö ttek  létre, így k i
a lakult a terü let jelenlegi földtani, tektonikai 
képe.

E) A  terület hidrológiai viszonyai.

A bauxitbányászatban a töréseknek, lito- 
klázis rendszernek a vízveszély szem pontjából 
van a legnagyobb jelentősége. A karsztvízszint 
alatti, tektonikailag erősen szabdalt bauxitelő- 
forfdulások m űvelése igen nehéz.

Iszka II. terü letérő l a  jelenlegi vízkiemelés
27.000 1/p, e kiem elt vízm ennyiség 28,5%-a, 
m integy 7.700 1/p vízm ennyiség kapcsolódik tö
résvonalakhoz, vagy a törésvonalak tektonikus 
zónájához. A többi 71,5%, azaz 19.300 1/p víz- 
m ennyiséget vízmegcsapoló vágatok, valam int 
dolomitfelszin karsztos vízjáratai adják. A tek 
tonikus vonalakhoz kötött 7.700 1/p-es vízbe

áram lás 66,2%-a (5— 100 1/p) a hosszanti irá 
nyú törésvonalakhoz, míg 33,8° о-a (2.6Ó0 1/p) 
a harán tirányú  törésvonalakhoz kapcsolódik. 
Ebből azonban még nem szabad a rra  következ
tetni, hogy a  te rü leten  a  fő vízáram lás az ÉK— 
DNy-i főtörésirány. A kérdés további vizsgála
tánál figyelem be kell venni azt, hogy e  törés
vonalak különböző vízáteresztő képességű kőze
tekben lettek  feltárva (agyag, dolomit, bauxit, 
márga), így a  vízvezető irányok esetében is le
hetnek vízzárók. A Kincses—József bauxitm e- 
zőket elválasztó harán tirányú  törésvonalak pél
dául fedőben (márga, agyag) és bauxitban több 
esetben úgy bányavágatokkal, valam int bánya
beli kutatófúrásokkal átharán to ltuk  és vízzá
rónak bizonyult, dolom itban feltárt, szakaszon 
azonban 2.000 1/p-es vízbeáram lást eredm énye
zett. Természetesen ugyanez vonatkozik a  bau- 
xittelepben fe ltárt többi törésvonalra is.

Тектонические наблюдения на бокситовом руднике 
Искасентдьердь

Д. Фекете

В работе дается сводка тектонических наблюде
ний, проведенных при разработке месторождения Ис
касентдьердь. Дизъюнктивные нарушения делятся на 
4 типа : на главные, второстепенные, побочные про
дольные и поперечные. Подробно описывается надвиг, 
выявленный при разработке северного поля шахты 
Иска П.

Összefüggés a talajfizikai jellemzők és a talaj ásványi
összetétele között

í r ta :  Dr. Járay Jenő — dr. Bidió Gábor

Bevezetés
Korábbi tanulm ányaiban a szerző, (6, 8, 9.) 

azokról a  kutatásokról számolt be, am elyeket 
a talajok topokém iai tulajdonságának változta
tásával — a szemcsék felü letén  abszorbeált bá
zisok cseréjével — kapcsolatban végzett.

Az em líte tt tanulm ányban a  szerző a  ta 
lajok szemcseloszlása és fizikai tulajdonsága kö
zötti összefüggést m uta tta  ki:

— a  talajm inőségi jellem zőire (F, P, ZS. 
ZSt), továbbá
a  dinam ikus jellemzők közül a vízát
eresztő képességre, fagyemelkedésre, 
egyirányú törésére.

Ezek a  kutatások bebizonyították, hogy az 
azonos szemeloszlást és ásványi tulajdonságot 
biztosítva, báziscserével

— más és más fizikai tulajdonságú talajo
kat kapunk,

— m inden talaj változatnak más és más a 
fizikai jellem zőjének egyenese, annak 
m etszéke (A) és m utatója (N),

— a metszék (A) a talaj topokémiai tu la j
donságát kifejezi.

— Ilymódon nyert (A, N) koordináta rend
szerben felrakott pontok a talajokat
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jellemzik, a pontok összessége a sorozó 
egyenesen helyezkedik el:

N =  f (A)
— lineáris összefüggés szerint.
— A sorozó egyenes a  szemeloszlástól füg

gő talajfizikai jellemző.
Mivel a talajok szemeloszlására jellemző 

felület (0) és a  max. szem nagyság (D0) a  ta la jt 
alkotó ásványoktól függ, önként adódik a  ku
tatás további fejlesztése:
a talajok fizikai jellem zői és ásványi tulajdon
sága közötti összefüggés vizsgálata.

Ebben a  tanulm ányban — a vita  indítása 
érdekében — ezirányú újabb kutatás eredm é
nyét adjuk.

I- A  kísérlet célkitűzése.

K ísérletünk célja volt oly vizsgálati mód
szer kidolgozása, am elyek alapján

a) a fizikai jellem zők egymásközti, vala
m int

b) a  ta la jt alkotó ásványi anyagok és a fi
zikai jellem zők közötti összefüggés ta 
nulmányozható.

Az a) pontban a talajfizikai jellem zők egy
más közötti összefüggésének ku tatását tűztük  
ki célul. Ennek a gondolatnak alapja az a ta 
pasztalat, hogy a folyási tulajdonságok válto
zásával a  talajok többi fizikai jellemzői egyér
telm űen változnak. Pl. a folyási h a tá r em elke
désével a  vízáteresztőképesség csökken stb. Ez 
a jelenség annyira közism ert, hogy az további 
Magyarázatot nem igényel. M inden talaj fizikai 
jellem zőjét a talaj valam ely alakváltozásán ke
resztül észleljük, ill. m érjük. (így pl. a  folyási 
határt egy ta la jba  vágott árok összefolyásával 
állapítjuk meg stb.)

A z összes talajfizikai jellem ző közös vo 
nása az, hogy az alakváltozás valam ely mérhe- 
lő form ájához kötött. De mivel az alakváltozás 
nagysága, értéke a ta la jt alkotó szemcsék egy- 
Másközötti súrlódásától függ, téte lkén t kim ond
ható:
a talajfizikai jellem zők közös vonása, hogy ér
téküket a szem csék egym ásközti súrlódása 
szabja meg.

A talajok fizikai jellem zőinek értékét, 
[Jagyságát tehát közös erő szabályozza: a talaj 
helső súrlódása (kohézió =  viszkozitás). Ebből 
következik, hogy egyazon talaj különböző fiz i-  
kai jellem zői között m eghatározott törvénysze
rűségnek, arányosságnak, összefüggésnek kell 
^nnálln ia .

Fentebb kim utattuk, hogy:
— a  talajok összes fizikai jellemzői m et

szőkkel és m utatóval rendelkeznek.
— egyazon talaj összes topokém iai válfa

jának m etszéke és m utatója sorozó által 
megszabott törvényszerűség szerint ala
kul,

— azonos talaj csoport különböző fizikai jel
lemzőinek, sorozóinak m atem atikai k ife
jezésében a  szemeloszlási állandók sze
repelnek.
a sorozok tehát egymásnak függvényei.

A sorozó egyenesek szükségszerű összefüg
gése előző gondolatunkkal azonos eredm ényt 
adott. De azt is keli adnia, m ert a szem elosz
lás a talaj belső súrlódását (kohézióját) m eg
szabja. Ha tehát a talajszem csék közötti ism e
retlen nagyságú súrlódást valam ely tetszőále- 
ges fizikai jellem ző adatával, m in t m érőszám
mal fe jezünk  ki, azzal a többi fizika i jellem ző  
is meghatározható.

Erre a célra legalkalm asabb a  folyási egye
nes bevezetése, tek in te tte l arra, hogy az nagy 
pontosággal, aránylag gyorsan végrehajtható és 
a legközismertebb vizsgálat.

Az eljárás ism ertetésére az 1. ábrán 3 kü 
lönböző talajvizsgálat eredm ényét m uta tjuk  be:

1. Folyási vizsgálat köztudomás szerint az 
ütésszám és a  tala j v íztartalm a között

Folyási vizsgálat

1°аШ
Af

Jellemzők > 

F  A r  N f

Jellemzőit- 

Z s  A zа я  2S,

Vizsgalat 4
-»«
1
?

*

Folyás F Af Hr
Zsugorodás Z> AZЛ Hzs
Tbres [egyirányú] W«, Aé Hí
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semilogaritmikus léptékben egyenessel 
jellem zett összefüggést m utat.

W = F —-Л/í’log (ü) 1.

2. A talaj zsugorodása a. víztartalom  sze
rin t váltakozik: a  talaj térfogat válto
zása (V) a víztartalom  függvényében 
ugyancsak egyenessel ábrázolható

W = Z s + ~  2.

3. A talaj egyirányú törőszilárdsága, an 
nak legtömörebb állapotában, a szilárd
sági ún. Jáky-féle egyenessel jellem ez
hető, ugyancsak a  víztartalom  függvé
nyében

W =  W oi—K o  log (a) 3.

(A talaj azon szilárdságait, am ikor a 
hézagtényező is változik, jelen  esetben 
nem  vizsgáljuk.)

M int látható, a példaként bem utatott 
m indhárom  fizikai jellemző lineáris összefüg
gést m utat. Mivel azok értéke a  szemcsék belső 
súrlódásától (kohéziótól), tehát közös előidéző 
októl függ a  törvényszerűséget kifejező egyene
sek geometriai jellemzői:

az egyenes m etszéke A f,A zs,A<j

az egyenes indexe N f,N z<,No

és a metszék, index sorzattal adó F,Zs, W<h

fizikai jellem zők rokon fogalmak, azok tehát 
egymásból kifejezhetek.

A z  elm ondottak m inden egyes tala jra  néz
ve fennállnak.

Továbbiakban bizonyítjuk, hogy mindazon 
talajcsoportok, amelyek báziscserével közös ás
ványanyagból képződtek, közös szem szerkezet
tel és sorozó egyenessel rendelkeznek, további 
közös törvényszerűséget m utatnak. Á  fizikai 
jellem zők között az agyagásványtól függő egy
értelm ű arányosság áll fenn.

b) pontban kitűzött kutatási cél az agyag
ásványok szerepének  tisztázása. A talajok  szem
eloszlásának jelentősége (5, 8, 9, 11) irodalmi 
adatokból ismert. Ism eretlen azonban a szem - 
eloszlás és az ásványi tulajdonság közötti ösz- 
szefüggés: ez a kérdés döntő jelentőségű, annál 
is inkább, m ert a talajok  iszap és agyag frak 
ciói m ár kolloid m éretű agyagásványokból kép
ződött agregátum ok. A szemcsék képződése a 
kolloidka törvénye szerint zajlik le, az össze
tevő kristályok felületén fellépő másodlagos 
kötőerők hatására. Az agregátum ok képződésé
nél tehá t az ásvány egyéni tulajdonsága, geo
m etriai és alaki viszonyai elsőrendű szerepet 
játszanak. Ebből következik, hogy az ásványi 
stb. tulajdonság a szem csem éretek, azok kap
csolatát, ill. számát, ezen keresztül a  talaj 
szemeloszlását lényegesen befolyásolja. A ta la 

jokban levő ásványok szerepére többek között 
Ca&agrande is felhívta a figyelmet. A képlé
kenye ég grafikonjának eredm ényei ugyanis azt 
m utatták, hogy a talajok ásványtani tu lajdon
ságuk szerin t csoportosan jelentkeznek.

A talajok kémiai tulajdonságainak változá
sá t vegyszeres kezeléssel értük  el. Figyelembe 
veendő azonban, hogy egyes vegyi anyagok — 
főleg lúgok — az agyagásványokat nagyobb 
kontcentráció esetén megbontják. Ily módon 
esetleg új ásvány áll elő.

Vizsgálataink során különös gondot for
d íto ttunk  arra, hogy a  talajoknak csak olyan 
kémiai válfaját hasonlítsuk össze, am elyek  
agyagásvány tartalma nem  változott meg. Ez a 
b) pontja a la tt felvett vizsgálati irány t is szol
gálja. Mindazon talajféleség fizikai jellemzője, 
amely az agyagásványban változást m utat, to
vábbi bizonyíték, ellenkísérlet. Ezzel is igazol
tuk, hogy az agyagásványok és a fizikai jellem 
zők között összefüggés áll fenn.

II. A  kísérlet előkészítése.

A  felvetett kérdéseknek tanulm ányozása 
érdekében egy dunaújvárosi löszös agyagtalajt 
vizsgáltunk meg. Az agyag a vasm ű a latti ,,Br’ 
táró  131-es szelvényéből szárm azik és a  102 A. 
t. f. szintből vettük  ki. Ez az agyag D unaúj
város lösz partfalában  az em lített magasságban 
m indenütt m egtalálható. Geológiailag átm osott 
loszagyagnak minősíthető. Abban 1—8 mm át
m érőjű m angán kristályok találhatók (vasbor
sok), ez az ásvány az agyag, ill. a vizsgált ré
teg azonosítására és meghatározására fe lté tle 
nül bizonyíték. Ennek a tala jnak  6 féle súly
arányú vegyszeres kezelésével 24 topakém iai 
változatot állíto ttunk elő. Az agyag topckémiai 
változatának előállítását megelőzően a kőzetet 
felapróztuk, a  m angán kristályokat eltávolítva, 
azt száraz keveréssel homogenizáltuk.

A tala j kezelését illetően utalunk  (6) iro
dalomra.

A kezelés során bedolgozott vegyszerek 
m ennyiségét (%), továbbá a kezelt talajok új 
— m egváltozott — pH értékét az I. táblázat
ban közöltük.

A vegyszeres kezeléssel báziscserét ha jto t
tu n k  végre; ezáltal a term észetben lezajló fo
lyam atot utánozva egy és csakis, egy agyagás
vány topokémiai változatát állíto ttuk elő. A so
rozattól megkívánjuk, hogy:

— az agyagásvány változatlanságán keresz
tü l a szemelosztás constans volta biz
tosítva legyen,

— a m érési értékek széles skáláját ölelje 
fel, hogy a  kém iai változásokból eredő 
fizikai jellemző változásának törvény- 
szerűségét m inden fázisban követni tu d 
juk,
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— az agyagásvány átalakulásról és a vegy
szer hatásáról képet kapjunk, annak  tö r
vényszerűségét felism erjük,

— vegyszerrel m egváltoztatott új agyag
ásványt tartalm azó talajfizikai jellem 
zőből ellenkísérleti adatokat nyerjünk.

Az agyagásvány m inőségét derivatograf 
vizsgálattal ellenőriztük. Annak eredm ényét — 
az ásvány változását — az I. táblázatban a ta 
laj jelzését csillaggal tün te ttük  fel.

Hely és idő hiányában kísérleteink ezen 
részéről később fogunk beszámolni.

Hl. Talajfizikai vizsgálatok.

Előző fejezetben az 1. ábra m agyarázata 
során m ár előre jeleztük, hogy ebben tan u l
m ányban 3 féle fizikai jellem zőt vizsgálunk 
meg, ill. hasonlítunk össze, keresve a közöttük 
levő összefüggést.

A 3 féle talajfizikai jellemző közül a folyási 
határ, ill. annak jellemzői a kiértékelést szol
gálják.

A m ásik két jellemző — a  zsugorodás, ill. 
egyirányú törés — egymástól elütő jellegű je l
lemző. Ha teh á t ez a két fizikai jellemző a fo
lyási tulajdonsággal kifejezhető, ill. azok egy
másnak függvényei, a célkitűzésünkben felállí
to tt tételünket igazoltuk.

a) Folyási vizsgálat.

A vizsgálatot változó víztartalom  m ellett 
5—7 ponttal ha jto ttuk  végre, hogy a folyási, 
egyenest és annak  geom etriai jellem zőit 
lehető legnagyobb pontossággal tu d ju k  m egha
tározni.

Ezek a jellem zők szolgálnak:

— a további kísérleteink összehasonlító 
m értékéül, továbbá

— a fizikai jellem zők közötti összefüggés 
kimutatására.

A V ili. jelű tala j 1—6 sorszámú topoké- 
miai válfajának folyási adatait az I. táb lázat

ban adjuk. Ezek birtokában a VIII. talaj fo- 
lyásisorozóját a  2. ábrán  m egszerkesztettük. Az 
(A f ) értéke 2,5—4,0 között változik, am i bizto
sítja  a sorozó helyzetének biztonságos felvételét.

Azokat a talajokat, am elyeket a  derivatog- 
ráf vizsgálata szerint m ár ásványi elváltozást 
szenvedtek külön jellel tü n te ttü k  fel. Feltün
te ttü k  továbbá a  term észetes báziscsere folytán 
keletkezett — (mangán kristály  által azonosí
to tt talajrétegből származó) — talajoknak je l
lemző pontjait is, am elyeket a  helysznínen a 
törm eléklejtőben tá rtu n k  fel.

Ez utóbbi két adatcsoport figyelem be véte
lével m egállapítható, hogy:

— a m egváltozott ásvány tulajdonságú ta la 
joknak más a  sorozó egyenese (az e re 
detivel közel párhuzamos, de m élyeb
ben fekvő) felel meg,

-— a m esterségesen előállított, ill. a  term é
szetes báziscserével nyert topokém iai 
válfajok jó egyezéssel a  sorozó törvény- 
szerűségének megfelelnek.

b) K éplékeny ségi vizsgálat.

A talajok plasztikus ha tá rá t egy ponttal 
határoztuk meg. K ísérleti adatokat a  II. táblá
zaton  tü n te ttü k  fel. U gyanitt közöljük a  (P/N/?) 
adatokat is, am elyet az (A f ) függvényében a
3. ábrán közöltünk. Ez a grafikon alkalm as arra, 
hogy (P) és (F) értékek közötti összefüggést 
tanulmányozzuk.

Л ábra

A 3. ábra adataiból egy újabb sorozó ha
tározható meg, am elynek képlete PlNF =  0.3A f 
Ebből az összefüggésből P = 0 ,3 A fN f = 0,3F  
kifejezés vezethető le. Ilyen tanu lm ányt (6) iro
dalom is fe ltün tet; ennek  (10) ábrája  szerint a 
sorozóegyenes hajlása a talaj agyagtartalom  m i
nőségétől függ. Ebből levonható tanulság: 
a talajok képlékenységi határa (P) és a folyási 
határ (F) hányada. A  hányados értékét a talaj
ban lévő agyagásvány és szemeloszlási tu la j
donsága szabja meg.

A nnak igazolására, hogy a  képletben sze
replő együttható  m ennyiben fedi a m érés ered-
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ményeit, a  II. táblázatban feltün tettük  a  (P/F) 
értékeit is. A táblázat szerint ezek az értékek 
0,23—0,34 határok között változnak. A 3. áb
rából m eghatározott 0,3 értékhez képest az el
térés +  12 és — 7%, ami igen kedvező és jó 
eredmény.

A 3. ábrából egyébként további igen jelen
tős következtetést is kiolvashatunk. Ha a  soro
zóegyenest a kiértékelő pontok összességére ál
lapítjuk meg — tehá t az ásvány változását fi
gyelmen kívül hagyjuk — oly sörözőt nyer
jük, amely m ár szórással adja a (P/F) értékeit. 
A helyes sorozó az eredeti agyagásvány pont
jaira készült, helyes érték. Egyébként az ásvá
nyi átalakulást szenvedő talajokban (pl. 3 b .. .  
(P/F) =  0,23) a jellemző pontok egy újabb sö
rözőt jelölnek ki bizonyságul azon tételre, hogy 
a talajok fizikai jellemzőit, az azt alkotó agyag
ásványok egyéni tulajdonsága és a  szemeloszlás 
szabja meg. További feladatunk a megváltozott 
a§y^í?ásványt tartalm azó talajok és az eredeti 
talajok szemeloszlásának meghatározása. Erről 
a későbbiekben fogunk beszámolni.

c) Képlékenységi mutató.

A VIII. jelű  talaj topokémiai válfajának 
képlékenységi m utatóit II. táblázatban adtuk 
meg.

A folyási tulajdonsággal való összehason
lítás érdekében a 4. ábrán (A f ) függvényben 
felraktuk a  ( I p /N r ) értékeit is. A ponthalmaz
ból egy újabb sörözőt határoztunk meg, amely
nek képlete:

yJ N p = 068t' 6
tehát a plasztikus határra l elvileg azonos ered
m ényre jutottunk. A képlékenységi m utatóra is 
igazoltuk.

— annak folyási határai való összefüggését
— a talaj ásványtartalmának, szemeloszlá

sának jelentős és döntő voltát.

d) Zsugorodási vizsgálat.

A VIII. talaj összes topokémiai változatára
4—4 db. zsugorodási vizsgálatot végeztünk, kü
lönböző víztartalom  m ellett: A 4—4 m intatest 
térfogatváltozását nemcsak teljesen száraz (105 
C°-os 5 óráig szárított), de légszáraz állapotban 
is megvizsgáltuk. A kísérlet során az ism ételt 
mérési eredm ények átlagából, m eghatároztuk 
a talajok (ZS), (R), (ZSi) értékeit. A mérési 
eredm ényeket III. táblázatban közöltük. A zsu
gorodási egyenest fetlrakva (А г, =  RZs) érté
ket is m egállapítottuk. Az 5. ábrán megszer
kesztettük а (Агг ) ás (R), ill. (А гг ) és (Zs) ér
tékek közötti összefüggést. Ezzel а VIII. talaj 
zsugorodási sorozóját előállítottuk.

Vili, ta la j  
Zs v izsgá la t

Aza-V és Zs összefüggés
J e lm a g y a r á z a t .

-J- e r e d e t i  á s v á n y

•  á ta la k u lt  á s v á n y

6 в

4 <
4

z<t

ed  Sa
\  N

x  \ гь Зп 5Ь

lb 6b

<c
\  \

\  > c \ * e 
/e Sd

5 b

6c ia
\ sorozó...Zs- O'U9 (Az,)

5. ábra.

A sorozok igen szép összefüggéseket m u
tatnak. Kiolvasható az 5. ábrából az is, hogy 
vegyszeres kezeléstől átalakult ásványok a  sö
rözőhöz közel fekszenek, tehá t az átalakulás 
a talaj zsugorodó képességét lényegesen nem  
változtatja meg. Az 5. ábrával mindenesetre 
igazoltuk azon állítást, hogy a talaj zsugorodása
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— összes válfajainak esetében — a sorozó
egyenes törvényszerűsége szerint alakul.

A fenti igazolás birtokában a  6. ábrán vé
geztük el folyási és zsugorodási tulajdonságok

m  talaj  
Zs v irsg d /a t

Af-Zt/Nf összefüggés 

,1»! mogyoró rőt

»  dia la kuli ásvány

6 ábra.

közötti kapcsolat vizsgálatát. K iszám ítottuk a 
(Zs/N p) értékeket (lásd III. táblázatot), ezeket 
az értékeket a 6. ábrán a (A f ) m etszek függ
vényében felraktuk. Az így nyert sorozóegye
nes képlete:

Zs= 018 F  7.

Teljesen azonos m ódszerrel a  vonalas zsu
gorodás és a folyási határok közötti összefüg
gést is m egállapítottuk. Lásd 7. sz. ábrát és III.

VW talaj  
Z s vizsgálat

Af  - Zs./Nr összefüggés 
Js/m  a g y  о  rá z o l

+ »radelt ásvány 

e ól alakúk ásvány

7 ábra

táblázatot. A 7. ábra tanulsága szerint a lineá
ris zsugorodás

Z Sí=022 F  8.

képlet szerint a folyási ha tá rra l arányos érték. 
A 7. és 8. arányossággal igazoltuk, hogy:
— a talaj topokémiai válfajának zsugoro

dási és folyási tulajdonsága között egy
értelm ű összefüggés áll fenn.

További vizsgálataink során az egyes folyá
si metszőket hoztuk összefüggésbe a zsugoro
dási egyenesek metszékével. (lásd 8. ábra). A 8. 
ábra tanulsága szerin t az összefüggés zárt (elip- 
tikus alakú) görbének felel meg. Ennek oka nyil

vánvalóan azzal függ össze, hogy a  tala j véges 
számú topokémiai válfaja a sorozóegyenesnek 
csak véges ún. ak tív  hosszán jelentkezik, tehát 
az értékek korlátok közé vannak szorítva. így 
8. ábra két koordináta tengelyén lehatáro lt sza-

JŰILtalffj—
Z s v izsg á la t

Ar - AZt összefüggés

Jelmagyarázat

4- eredeti ásvány 

9 átalakult ásvány

kaszokon belül helyezkednek el a m etszékek 
(A f és A z *), m int koordináták á lta l m eghatá
rozott talajjellem ző pontok.

A 8. ábra tanulsága szerint:
a talajfizikai jellem zők sörözői között össze
függés áll fenn, tehát a fizikai jellem zők egye
neseinek m etszéke egymástól függő változók.

e) Egyirányú törési szolárdság.

А  VIII. jelű  tala j topokém iai válfajának 
egyirányú törőszilárdságát a bedolgozási v íztar
talom nak megfelelő legtömörebb állapotában 
határoztuk meg. Ilym ódon az ún. Já ky -féle szi
lárdsági egyenest állíto ttuk  elő.

Ez az egyenes a talajok  szilárdságának 
szélső, ha tárértékeit tü n te ti fel. Ilyen módon a 
talaj hézagtényezőjének változásából eredő ha
tás elm arad, teh á t a  nyert eredm nnyek — a 
szilárdság — csak a víztartalom tól és a  talaj 
nemétől függ.

Vizsgálatunk ily megszorítással m agáról a 
szilárdsági kérdéseiről nem  ad ugyan teljes ké
pet, de célkitűzésünknek — hogy a  talaj folyá
si és szolárdsági tulajdonsága között összefüg
gést keressünk — elegendő adatot szolgáltat.

A víztartalom  változását a m inták készíté
sénél úgy szabályoztuk, hogy

( T -  3 %) >  w >  (Zs+3°!o) 9.

Ilyen módon a zsugorodási ha tár közelében 
fellépő kapilláris erők hatását kiküszöböltük, 
ill. nem kap tunk  m agasabb víztartalm ak eseté
ben túl plasztikus anyagot.
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A kísérleteinknél egy-egy ilyen talajból 
6— 9 m intateste t készítettünk. A m intatest hen
ger alakú 40 x 60 mm m éretű volt. A m intá
kat a formázó hengerből 24 órai állás u tán  sze
reltük  ki. Ilym ódon a  m inta víztartalm a homo
génné vált.

A törések során m egállapítottuk (a, w, e, 
г, у  ) értékeket. Ezek közül ez alkalommal csak 
a  (oésw ) értékeit rak tuk  fetl a Jáky-féle egye
nesek m eghatározására. Az egyenesekből m in
den egyes ta la jra  az (A a) és N ff), valam int 
W(vj =  An  No-) értékeit m egállapítva a  IV. táb
lázaton közöljük.

A további vizsgálatok során (A a ) és (N o) 
értékei alapján előállítottuk VIII. talaj törőszi
lárdságának sorozóegyenesét (lásd 9. ábrán).

Az eddigi módszer szerint a 9. ábrán is e l
különítve jelöltük az eredeti, ill. a kezeléssel 
átalakult ásványokat tartalm azó talajokra jel
lemző pontokat.

M int látható, az á talak íto tt ásványokra jel
lemző pontok egy új — m eredekebb, teh á t fi
nomabb szemeloszlású talajhoz tartozó sörözőt 
m utat.

A 9. ábrával igazoltuk, hogy 
m inden talaj válfajának törési egyenese a so
rozó A f f = f ( N f f )  törvényszerűség szerint — a 
többi fizika i jellem zőhöz hasonlóan — alakul.

A törőszilárdság és a folyási tulajdonságok 
összehasonlítása érdekében a  10. ábrán (A/.-J 
függvényében felrak tuk  a (W ^ /N ? )  értékeket. 
Az értkeket a IV. táblázat tartalm azza. Ezek az 
öcszetartozó értékpárok pontokat határoznak

___ 4 5 ___ £_£*&.
Щ to /q j  _

6 v izsgá la t
/ff ■‘W  összefüggés

Jeknogyarärctl

meg és az eddig m ár ism ertete tt fizikai jellem 
zőkhöz hasonlóan (lásd 3, 4, 6, 7. ábrákat) újabb 
sorozóegyenesen helyezkednek el. Tehát a rá 
nyossági összefüggést m utat (W»i) és (F) érté-, 
kei között

Wa ,=0,50(F) 10
képlet szerint. A (W<Ji /F) értékét kiszám ítva 
azokat ugyancsak IV. táblázatban közöltük. Szá
m ításaink azt m utatják, hogy a  hányados érté
ke 0,43—0,54 határok között mozog, am i jó 
eredm énynek mondható. Kim ondható tehá t vizs
gálataink alapján:
a talajok topokémiai válfajának törőszilárdsági 
(W ax) jellem zője és a folyási határ értékének  
hányadosa állandó, a (W o-j) érték a folyási ha
tár adatából számítható.

Célkitűzésünkhöz híven m egvizsgáltuk a 
m etszékek (Aa) és (Af ) közötti összefüggését 
is.

_VŰL_tglaJ__
6 v iz sg á la t

Af - Ag összefüggés
Jmtmigjorcrrat

« ó tu /o i i to l t  á sróny

a ’£

A vizsgálat eredm ényét 11. ábrán tü n te t
tük  fel. Hasonló eredm ényhez ju to ttunk  a zsu
gorodási vizsgálattal, am it a 8. ábrán közöl
tünk. Ez utóbbi ábra értelm ezése alapján a  11. 
ábra tanulságát levonhatjuk:
(A n) és ( Af ) m etszékek egymástól függő érté
kek, am elyek közötti függvény kapcsolat zárt 
— eliptikus  — görbével jellem ezhető.

Adagolt regyszor 
No (OH)
m/5 talaj 

4./ ( 7 1 / 1 iFiat-
3a noat, ^

*g ao?o <
56 qnn< se ante < s d a too
S* tXfoa*

C,troras,n (»)
*"/6 talaj

A 1T, atSal ■

í n  ön-»*««6 a tyo*e f <<*»>«
ír (л»*

6m6m 3500*

"'•■er

Jc!nniyy<lrtiT(ri -

+  ámwóny
.  ' • I ÍM ■

1? obres.
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Ennek a függvénynek további tulajdon
ságait keresve a  VIII. talaj (OH) és (H) bázis- 
cserével előállított válfajainak elhelyezkedését 
ku tattuk  (1. 12. ábrát). A vizsgálataink ez idő 
szerint részeredm ényként kezelendők, de m ár 
most m egállapíthatók az alábbi tények:

1. a folyási metszék (Ar ) és a szilárdsági 
m etszék (A<r) között egyértelm ű össze
függés áll fenn.

— 2. a  bázis fokozatos cseréjével kapcsolato
san kialakuló (A a, A //) értékpárok ál
ta l adót pont fokozatos helyzetváltozá
sát (mozgását) annak irányá t nézve

a (OH) báziscserével az óram utató 
járásával ellentétes,
a  (H) báziscserével az óram utató já
rásával egyező mozgást észleltünk, 
egyéb bázisokkal kisebb arányú moz
gás m utatható  ki, am elyek ugyan 
csak az elipszis kerü letén  zajlanak le.

— 3. m egállapítható a  báziscsere növekedé
sével e lért ásványi átalakulás hatása. 
Ezeknek az átm eneti talajoknak rönt
genvizsgálatával az ásványi átalakulás 
tanulm ányozható.

— 4. a  tala jválfa jra  jellemző pont mozgása
m inden bázisra más. Kérdés, hogy a 
m ozgásirányok és az ásvány egyéni tu 
lajdonsága között nincs-e összefüggés.

— 5. további kutatással a 12. ábra kiegészí
tését m ost végezzük el, újabb 2-2 tala j- 
válfaj beiktatásával.

— 6. a  vizsgálat kiegészítése u tán  várható,
hogy az (A r) értékből a  báziscsere is
m eretes adatai a lap ján  az (A «) értéke 
m eghatározható, tehát a  fizikai jellem 
zők egymásból szám íthatók.

IV. összefoglalás.

K utatásaink csak egy talaj fizikai jellem 
zőinek vizsgálatára terjed  ki. Ezekkel a vizs
gálatokkal azonban a kitűzött célunkat elértük 
és vizsgálataink m indazokat a feltevéseket iga
zolták, am elyek

egyrészt a talajfizikai jellem zők közös oká
ra vonatkoznak, m ásrészt a talajfizikai je l
lem zők egymástól függő voltát fe lté te lez
ték.
A további kutatásaink során összetfüggést 

keresünk a sorozóegyenesek geom etriai adatai 
ill. ásványi és szemeloszlási tulajdonsága kö
zött, továbbá az ásvány tulajdonság változását 
illetően.

VIII. talaj x. táblázat

Vegy kezelés Folyási vizsgálat
Jele О//о pH F Ah l - l A r

la  CaCL 0.110 7,0 48.0 0.125 3.90
b 0.220 7.3 49.0 0,135 3.90
C „ 0.550 7,5 52.8 0,149 3.70d 1.100 7,8 51,3 0.135 3.80
e* „ 1,320 8,0 50,4 0,130 3,90

2a CaO 0,017 7.0 53,5 0.145 3.70
b 0.C56 7,3 68.0 0,220 3.10C „ 0.330 8,0 61.0 0,160 3,80

3a NaH(COt) 0.210 7,8 60,3 0,155 3,90
b* 1,050 8,5 66,8 0,173 3,85

4a Na2CO:; 0,100 7,0 64,0 0,230 2,75
. b 0.500 7,8 65.0 0.180 3,60

c „ 1.000 8,2 — — _
d* 3.000 8,8 79,5 0,220 3,20

5a Na(OH) 0.012 6,5 60,0 0,220 2,72
b 0.028 6,5 56,0 0,145 3.92
c* 0X40 7,0 58,0 0.150 3.87
d* 0,100 7.5 72,0 0.250 2,90
e* „ 0.-2C0 8,0 63,5 0.160 3.90
t 0,017 6,7 59,0 0.187 3,15
g 0,023 6,7 57,6 0,170 3,40

(la Citrom sav 0.095 6.5 66,5 0.245 2.70
b (H) 0,190 6.0 61.8 0,225 2,74
c* „ 1.900 5,0 55.4 0.150 3.90
d* 3,800 4,0 46.3 0.125 3.85
e* „ 9,500 3,0 47.6 0,1 СО 4,76

1,000 6.2 61,2 0,210 2.90
eredeti — — 6,0 58.6 0.152 3,85

VIII. talaj 11. táblázat

Plasztikus határ vizsg. Plasztikus index vizsg.

Jele p  0/ * /0 p /n f Р/F h Ш F h h
la 15,5 1,24 0.32 32,5 2.60 0.68

b 16,3 1,22 0,33 32.7 2.42 0.65
C 17,0 1.22 0,32 35,8 2,56 0,68
d 15.3 1,13 0,30 36,0 2,66 0,70
e* 16,3 1,25 0,32 34,1 2,63 0,68

2a 18.1 1,24 0,34 35,4 2.44 0,66
b 18,8 0,85 0,28 49.2 2.24 0,72
c 18.0 1,13 0.29 43,0 2,68 0.70

3a 17,2 1.11 0.29 43.1 2,78 0,71
b * 15,2 0.88 0.23 51.6 3.00 0.77

4a 18.8 0.82 0,29 45.2 1,96 0.71
b 19,0 1,06 0.29 46,0 2,56 0,71

d* 17.8 0,81 0.25 59,7 2,70 0,75
5a 20,3 0.92 0,34 39.7 1,81 0,66

b 17,7 1,22 0.32 38,3 2.67 0,68
C* 20.0 1,33 0,34 33,0 2,53 0,66
d * 24,2 0,97 0.34 47,8 1.91 0.67
e* 21,4 1.34 0.34 42.1 2,63 0.66
t 17,5 0,94 0,30 41,5 2.22 0,70
g 18,0 1.06 0,31 39.6 2.33 0,69

6a 20.0 0,82 0.30 46.5 1,90 0.70
b 17.4 0,77 0.28 44,4 1.98 0.72
c * 15,4 1.03 0,28 40.0 2.66 0,73
d * 15,0 1,20 0.32 31,3 2,50 0.69
e* 15,3 1,53 0.33 32,3 3.23 0,68
t 16.8 0.80 0,28 44.4 2.10 0,72

eredeti 17,3 1,14 0,30 41,3 2,70 0,70
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V ili. talaj III. táblázat

fizikai jellemzők
Jele Zs R Ax, Zsi Zs/NrZsp Zs'J.Xh' 7.-1 A'
la 8,5 2,09 17,8 11,8 0,68 0,18 0.95 0,25b 8.3 2.08 16,7 11,8 0,62 0,17 0,95 0,24c 7,7 2,08 15,8 13,4 0,55 0,15 0,96 0,25d 9,8 2,08 20,4 11,7 0.72 0,19 0,87 0,23e* 10,4 2,09 21,8 11,4 0.80 0,20 0,88 0,222a 11.4 2,05 24,1 10,9 0,79 0,21 0,76 0,20b 12,5 2,04 25,4 12,8 0.57 0,18 0,58 0,19c 13,0 2.02 26.2 11,3 0,81 0,21 0,71 0.193a 11.9 2,05 24,4 13,7 0,77 0,20 0,88 0,23b* 12,1 2.07 25,6 12,7 0,70 0,18 0,74 0,194a 11,2 2,06 23,0 12,8 0,49 0,18 0,56 0,20b 10,6 2.02 21,4 13.1 0,59 0.16 0,73 0,205 a 10,2 2,04 20,4 12,7 0,47 0,17 0,58 0,21b 9,3 2,07 20,1 12,6 0,64 0,17 0,87 0,23c* 11,6 2,0 22,4 10,2 0,77 0,20 0.68 0,18e* 11,5 2,04 23,4 12,3 0,72 0,18 0,75 0,196a 11,8 2,06 24,4 12,7 0,48 0,18 0,52 0,19b 8,6 2,15 17,5 13,9 0,38 0,14 0,62 0,22c* 8,4 2,11 17,1 12,8 0.56 0,15 0.85 0,23d* 10 ,6 2,06 18,5 11,4 0,85 0,23 0,91 0,25e* 12 ,8  
eredeti 10 ,4

2,00
2,04

26,5
22.8

9.3
12.1

1,28
0,71

0,27
0,19

0,93
0,79

0,20
0,21

VIII. talaj IV. táblázat
fizikai jellemzők

Jele W(SÍ No A  о W oJ N f W o, / f

la 24,0 0,125 1,95 1,92 0,50b 26,0 0,130 2,00 1,92 0,53c 30.6 0,120 2,60 2,19 0,50d 28.0 0,125 2,30 2,07 0.54e* 24,0 0,090 2.70 1,84 0,462a 29,0 0,115 2.55 2,00 0,54b 28,0 0,110 2,62 1,27 0,41c 30,0 0,125 2.40 1,87 0,493 a 30.0 0,135 2,20 1,93 0.50b* 30,0 0,135 2,20 1,74 0,464a 30.0 0,125 2,40 1,30 0,45b 29,0 0,150 1,93 1,61 0,43c 28,0 0,145 1,93 _
d* 31,0 0,125 2,50 1,41 0,395 a 32,0 0,142 2,25 1,46 0,53b
c*

30,0
30,5

0,130
0,130

2,25
2,35

2,07
2,03

054
0,53d* 33,0 0,175 1,90 1.32 0,46e* 30,0 0,130 2,30 1,88 0,47f 32,0 0,170 1,90 1,72 054g 32,0 0.170 1,90 1.88 0546a 25,5 0,120 2.13 1,04 0,48b

c*
29.5
31,0

0,130
0,135

2.30
2.30

1,32
2,06

0,48
0,57d* 32.0 0,140 2,20 2,56 059e* 43,0 0,226 1.90 4,30 0,90f 26,0 0,1 CO 2,60 1,24 n 4 Яeredeti 27,0 0,140 1,93 1,78 0̂ 46
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Relationship betw een Physical Characteristics and 
M ineral Composition of soil.

Dr. J. Ja ray  C. E. kandidate by of techn. science, Dr.
G Bidlo Chem. Eng.

Correlation betw een grain-size d istribution and 
some physical characteristics of soil established has 
been presented in papers 6, 8, 9 by J. Jaray . The in
vestigation reported  th e re  proved that, assuring iden
tical m ineral p roperties and establishing base-exc
hange:
1. Depending on th e  natu re  and am ount of base the 

physical characteristics of soils vary. All soilltypes 
(models) found in  n a tu re  can be reproduced in this 
m anner. Taking the m ineral characteristics and 
grain-size distribution  as param eters the relations
hip betw een topoehem ical and physical properties 
of soil can be studied.

2. The functions, the ir section ”A” and index ”N”, 
of physical properties of soil are d ifferen t for each 
soiltype (model). See fig. 1.

3. Section ”A” expresses the chemical characteristics 
of soils.

4. The derived values of ”A” and  ”N” plotted in  co- 
-ordimate system are on, or adjacen t to the so 
called ranging curve, of w hich function is linear, 
N =  f(A). So the ranging curve expresses rela tion
ship betw een grain-size d istribution and physical 
characteristics of soil.

Since th e  grain-size d istribution is dependent on 
the m ineral composition of soil, the extension of the 
research is given: to find correlation betw een m ine
ra l composition and  physical properties of soil. The 
present paper deals w ith  this problem .

Since every physical characteristic is ábserved 
and m easured by som e sort of deform ation of soil, 
of w hich value how ever depends on the in ternal 
frition, i t  can be stated that: physical c h a ra c te r is tic s  
of soil have one fea tu re  in common that, th e ir  values 
a re  controled by the in ternal friction coming into 
effect on the suface of soil particles. F rom  th is it 
follows that, there has to be definit correlation bet
w een physical properties of soil and th e ir  represen
tative ranging curves. Furtherm ore, if the m agnitude 
of the unknow n friction is expressed by a value of

28



any optional physical p roperty  — as coefficient — 
the other physical characteristics can be calculated by 
known equations. For coe.ffinient the flow  curve 
(straight line of liquidity) is the m ost suitable. To 
introduce the relationship  betw een the physical 
characteristics figure 1. shows the functions of flow, 
shrinkage and unconfined com pressive strength  of 
soil. Since the ir values a re  dependent on the 
m agnitude of friction of soilphases (solid, a ir and 
water) the geom etric data (physical characteristics) 
of the curves w hich express the correlation a re  re 
lated conceptions and can be calculated from  each 
other. (See tab le in  fig. 1.)

The correctness of the resu lt arrived  a t by logic, 
has been proved by exprerim ents. In  the test a ce r
tain .soil w as trea ted  w ith  chem ical agent an d  thus 
base-exchange w as brought abou t im m ita ting  the 
Process taking place in nature, and  so, d ifferen t soil- 
types (models), topochem ical varia tions w ere p rodu
ced. The am ount of chem ical agent used and PH 
values of the trea ted  soil are  show n in tab le I.

The m ineral com position of every model was 
cont.roled by derivatographic method. The m ineral 
structure of some model varied  during the chem i- 

treatm ent. These a re  noted. The d a ta  of flow 
A f N f ), of plasticity  (P, YP ), of shrinkage (Zs, 

A ZS . R. Zsi) and of unconfined com pressive strength

(w o', A a  , N a )  belonging to the m ost com pact state, 
w ere determ ined for each model by tests. The data 
a re  shew n in tables I, II, III, IV. In  possession of 
these data  charts w ere made, an d  the  ranging curves 
of flow, (in. fig. 2.), of shrinkage (in. fig. 5), and  of 
unconfined com pressive sterngth  (in. fig. 9) w ere 
determ ined.

Studying the relationship  betw een sections (A) 
of ranging curves a  clear correlation can be proved 
betw een shrinkage and flow (fig. 8.) as w ell as b e t
ween unconfined com pressive strength  and flow.

Calculating 1) N F for each physical characteris
tic an unam biguous relation can be seen: 

in fig. 3. i t  is proved th a t P  =  0,30 F 
in  fig. 4. it is proved th a t I p =  0,68 F 
in fig. 6. it is proved th a t Zs =  0,18 F 

in fig. 7. it is proved th a t Zs =  0,22 F
in fig. 10. it is proved th a t w  =  0,50 F
Thus it is proved that, the values of the physical 

characteristics of soil of the very  sam e m ineral o ri- 
gine and  identical grain-size d istribution, a re  depen
dent on each other. The physical characteristics and  
m etam orphosis by base exchange can be studied a t 
the same, tim e in  figure 12. I t  can be observed th a t 
H ion and  cations have contrary  effects on th e  dif
feren t physical characteristics.

A földtani adottságok befolyása 
a Kácsi és Sályí karsztforrások hozamainak változására

írta: Aujeszky Géza

Források vízének hasznosításakor az 
egyik legfontosabb feladat a  vízhozam nagysá
gának és időbeli változásainak megállapítása. 
A vízhozam pillanatnyi értéke egy ado tt forrás 
esetében elsősorban a csapadékviszonyok függ
vénye. A szakirodalom ban [1, 2] m ind karsztos, 
mind nem  karsztos források esetére  levezettek 
egy-egy általános, tapasztalati eredm ényeken 
nyugvó, összefüggést a csapadékviszonyok és 
forrásvízhozamok összefüggésére.

Egy-egy m eghatározott forrás vízhasznosí
tási célra történő igénybevétele során azonban 
' az általános érvényű törvényszerűségek 
szemelőtt tartása  m ellett — csak huzamosabb 
ideig tartó  rendszeres vízhozamm érési eredm é- 
nyek és részletes hidrogelológiai, valam int 
földtani vizsgálatok birtokában lehet képet a l
kotni a vízhozamingadozásokat befolyásoló tö r
vényszerűségekről. Ebben a tanulm ányban első
sorban a részletes földtani vizsgálatok jelentő
ségét óhajtjuk  kiemelni. Bem utatjuk, hogy egy

adott forrásterü let földtani adottságai hogyan 
befolyásolják a  vízhozam változásokat szabá
lyozó általános érvényű hidrogeológiai össsze- 
függéseket.

A k icsi és sályi források a Bükk hegység 
déli oldalán fakadnak. A kácsi források Kács 
község északi részén, a sályi Vízfő forrás pedig 
a Sály község m elletti L atorú t településtől 
ÉNy-i riányban körülbelül 1 km -re tör íel (1. 
ábra). A források vízét a Délborsódi Regionális 
Vízmű vízellátására óhajtják igénybe venni. A 
Regionális Vízmű Mezőkövesdet és még 9 k i
sebb környező települést látna el ivóvízzel. A 
táv la ti vízigény 9400 rn'Vnap.

Földtani viszonyok  
K á c s i  f o r r á s o k .

A kácsi források felső eocén mészkővel fe
dett középső triász mészkő határvetődése m el
le tt fakadnak [3] (1. ábra). A földtani adottsá
gok pontosabb m egism erésére az ÉM. Földmérő
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