
3. Homok vizsgálatok.

(Előzetes jelentés.)

T rEITZ PÉTER-tŐl.

(Négy szövegközti ábrával.)

A  hazai anyagvizsgáló laboratóriumok a cement szilárdságának 
vizsgálatára eddig Ausztriából szerezték be a szabványhomokot. Minthogy 
a homokküldemények minősége időnként nagyon változott, kívánatossá 
vált az ország határain belül egy olyan homokbányát keresni, melyből 
az eddig használatban volt s Galíciából származó szabványhomokkal min
den tulajdonságában megegyező anyagot lehetne termelni. A  bánya szi
gorú felügyeletével lehetséges volna hazai anyagból is mindig egyenlő 
minőségű szabványhomokot készíteni.

Az anyagvizsgálók egyesületének építészeti szakosztálya felkérte 
a in. kir. földtani intézet igazgatóságát, hogy az egyesületnek azt a törek
vését. mely cement-szilárdsági vizsgálatokhoz alkalmas hazai eredetű 
homok felkutatását célozza, közreműködésével támogassa.

A  m. kir. földtani intézet igazgatósága teljesen átérezve a kérdés 
fontosságát, a m. kir. iparfelügyelőségek közvetítésével homokmintákat 
szerzett be s a beérkezett 16 minta vizsgálatával engem bízott meg. A 
homokminták vizsgálatának az volt a célja, hogy megállapítsam, melyik 
bánya ad alkalmas anyagot a szabványhomok készítésére ?

Mielőtt a beérkezett homokminták elemzésének eredményeit közöl
ném. meg kellett állapítani azt, hogy mik a szabványhomoknak a legfon
tosabb tulajdonságai és ezek hogyan viszonylanak a homokok általános 
tulajdonságaihoz, mert csak ezeknek az ismereteknek alapján lehet véle
ményt mondani abban a kérdésben, hogy a beérkezett homokminták között 
van-e szabványhomok készítésére alkalmas homok, vagy sem ?
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A magyarországi homokfélesegek.

A hazai homokbányákból nyert anyagok származásra nézve két 
csoportra oszlanak, vannak ugyanis:

1. harmadkori homokok és
2. negyedkori homokok.
A  harmadkori eredetű homokok túlnyomó részben tengerekben és 

tavakban ülepedtek le, kisebb részüket terítették a folyóvizek ártereiben 
szét, vagy rakták .medrükben le.

A  negyedkori eredetű homokok nagyrészt folyóvízi lerakódások; 
van közöttük mederfenéki éles homok, parti dtinéből származó kopott élű 
homok és a régi ártereken kiszáradt és ott mozgóvá vált gyöngyszemű 
futóhomok.

A  felsorolt homokok anyagi tulajdonságai között igen nagy különb
ségek vannak. A  különbség főként onnan ered, hogy az egyes homokféle
ségeket a származási helytől a lerakódás helyéig nem mindig egy és 
ugyanaz az erő hajtotta, vagy szállította el. homokot ugyanis vagy 
a mozgó jégár, vagy a folyóvíz viszi, vagy a szél hajtja. A  háromféle 
természeti erő sajátságának megfelelőleg különböző a homoknak a termé
szete is. Különösen a 4. tulajdonság az, amely a származás módja szerint 
nagy változásokat szenved.

Változik pedig:
1. A  homok ásványi összetétele.
2. A homokszemek külső alakja.
3. A  homokszemek tömöttsége.
4. A  homokszemek kérge.
Ami magát a homoktelepet illeti, úgy abban a különféle szárma

zási módoknak megfelelőleg szintén nagy eltérések mutathatók ki, bizo
nyos típusos sajátságok azonban minden bányában fellelhetők és ezekből 
a jelekből azután biztosan megállapítható az illető homok származása. 
Minthogy a kérdésnek ez a része a szabványhomok szempontjából egyelőre 
nem fontos, ennek a tárgyalásába ezúttal nem bocsátkozom, hanem a csu
pán csak a fentjelzett tulajdonságok elváltozásainak ismertetésére fogok 
szorítkozni.

A  hom okok ásványi összetétele.

A  homokokban megtaláljuk mindazon ásványokat, amelyek a kőze
tek felépítésében alkotó elemekként szerepelnek. Minél változatosabb kő
zetféleségek vannak valamely folyó vízgyűjtő területén, annál változató-
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sabb az illető folyónak a homokja; annál többféle ásványból van az öntés 
földje összetéve.

Az ásványfajok száma azonban a szemcsenagyság növekedésével 
minden homokban csökken. Az olyan homokban, amelynek szemei az egy 
milliméter átmérőjű lyukakkal biró szitán fennmaradnak, rendesen már 
csak kevés ásvány van, ebben csak földpátok, csillámpikkelyek és egy-két 
gránát van a kvarc közé keverve. Minél közelebb van a homoktelep a 
hegységhez, annál több ásványfajta van a homokban, a távolsággal arány
ban fogy azután az ásvány fajok száma. Így pl. a Duna homokja Buda
pest alatt rendkívül sokféle ásványfajt tartalmaz. Dr. Y e n ü l  A l a d á r 1)  
megvizsgálta a Margitsziget és az újlaki rakpart között, a Duna feneké
ről kotort homokot és a következő ásványokat határozta meg benne: (Dr. 
Y e n ü l  a kristályrendszerek szerint csoportosítva sorolja fel őket.) i)

i)  V e n d l  A l á d á k  : Adatok a Duna homokjának ásványtani ismertetéséhez. 
Budapest, 1910.

A m. kir. Földtani Intézet Evi jelentese 191 d. 38
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Kvarc- (káliföldpát-, opál-) csoport . 12 1 % Fajsúlya < 2 651
K v a r c -c s o p o r t ...................................... 73 2 .. ,, 2 651
Kvarc-, kalcit-, csillám-csoport . . 13*5 „ ,, 2 651— 3 035
Gránát-, amfibol-, zirkon- etc. csoport 12 ,, ,, > 3 035

Ezzel a nagy ásványgazdagsággal szemben áll a Tisza homokjának 
szegénysége Szentes— Szeged között, a Maros beömlése felett. Ebben a 
homokban a kvarcon, földpáton, gránáton és muszkovit-csillámon kívül
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akkor csak a tiszta kvarc marad épségben, míg a többi ásvány mind 
egészben vagy részben feloldódik. A  spliagnumlápok alatt fekvő lerakó
dások között sok helyt van tisztán kvarcból álló homoktelep, ezeket m in i 
a homokon átszüremkedő lápvíz savas hatása formálta ki a közönséges 
tavi homokokból.

Ha azután egy patak, vagy egy folyó vize újra megmozgatja azt 
a homokréteget, amelyben az ásványszemcséket a láp savas vize megmarta 
és egy részt feloldott belőlük, akkor a különböző oldhatóság alapján 
különböző nagyságúra fogyott homokszemek a folyóvíz sodrában külön
válnak. A kvarcszemek, melyek legkevesebbet veszítettek állományukból 
az oldási folyamat alatt, már lerakódnak olyan sebes mozgású vízben, 
amely a térimében megfogyott többi ásványszilánkot még magával ra
gadja s messzire elviszi. A kvarcszemek ezen második lerakódásuk alkal
mával tehát, különváltan ülepednek le a többi ásványszilánkoktól. Ilyen
módon alakulhatnak valamely folyóvíz medre fenekén, vagy egy nagyobb 
tó szélén, a folyó torkolatánál tisztán kvarcszemekből álló nagyobb 
homoktelepek.

Ilyen körülmények között alakult ki az a hatalmas homok telep az 
Északnémet-Alföldön. amelyből a német szabványhomokot készítik.

Hazánkban a harmadkori homoklerakódások között szintén vannak 
96— 99% kvarcot tartalmazó homokok, azonban ezeknek szemcséi olyan 
aprók, hogy szelvényhomoknak nem használhatók.

A  futóhomok alakulása.

A  folyóvizek árterein nagy porondok alakulnak kavicsból és homok
ból, melyek a nyári és téli kis vizek idejében szárazon maradtak. Mint
hogy ezekben a porondokban a felszínen agyagos rész nem rakódhatik le, 
mert a folyóvíz sodra a kőlisztet és az agyagos részt magával sodorja, 
ennélfogva a porondok felszíni anyaga mindig kizárólag gorombaszemű 
kőzetporladék.

De ilyen szerkezetű földben a kicsírázó magvak nem találják meg 
a megélhetésükhöz szükséges feltételeket s csakhamar elpusztulnak. Ez 
a főoka annak, hogy a porondok az évnek száraz időszakában kopáran 
maradnak. A nyári nap perzselő sugarai kiszárítják a kopár porondok 
felszínét és meglazítják anyagát. Ityen állapotban azután a homokot a 
kis szél is meg tudja mozgatni s ez megindul a szél előtt s lassanként 
futóhomok válik belőle.

Hazánkban négy nagy és több kisebb olyan futóhomok-terület van, 
melyeknek a homokja hasonló körülmények között vált mozgóvá.

1. Duna— Tisza közi homokterület.
3 8 *
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2. Nyírségi homokterület.
3. Delibláti homokterület.
4. Somogyinegyei homokterület.
A vízi eredetű homok és a futóhomok anyaga között több fontos és 

jellegzetes különbség van. A  folyóvíz árterén, vagy tóban lerakodott ho
mokok ásványtartalomra nézve abban különböznek, hogy a folyóvízi és 
tavi, meg tengeri homokban mindig van csillámpikkely, néha nagyon sok.

A  futóhomokban ezzel szemben nincsen csillám. Ez a különbség 
a homok mozgása közben alakul ki. Midőn a homokszemek a szél előtt 
futva egymáshoz ütődnek, akkor a csillámpikkelyek apró finom lemez
kékre törnek szét s ezeket a parányi lemezkéket a szél felkapja és mesz- 
szire elröpíti, úgy hogy azok a futóhomoktól jó távolra a kőporral együtt 
hullanak le. így  azután a futóhomokból hamarosan kirostálódik minden 
csillám s a futóliomok-területet szegélyző löszbe kerül bele. A Duna— 
Tisza közén végzett vizsgálatok közben azt tapasztaltam, hogy mire a 
futóhomok 10 km hosszúságú utat tett meg szél előtt futva, akkorra már 
a szél a csillámot mind kifújta belőle.

A  homokszemek alaki tulajdonságai.

A homokszemek alakja származásuknak megfelelőieg változik; a 
vízi származású homokszemek élesek és sarkosak, a futóhomok szemei 
ellenben le vannak koptatva, legnagyobb részük gyöngyszemmé gömbö- 
lyödött le.

A kőtörmelék típusos alakját a jégárak által szállított homok köze
líti meg legjobban. Ennek a homoknak a szemcséi a legsarkosabbak. kopás 
a legkevésbbé látszik meg rajtok. De mihelyt a víz veszi munkába ezt 
a homokot, akkor már szállítás közben lekopnak az élek is, meg a csúcsok 
is. Előbb csak a nagyobb kődarabok és a kavicsszemek gömbölyödnek le, 
utóbb már a homokszemek hegyei is lecsiszolódnak és az élei is letom
pulnak.

A  vízben lekoptatott homokszemek átmérői 11 / 2 mm-nél mindig na
gyobbak, mert az 1 mm-nél kisebb ásványszilánkok a vízben félig lebegve 
haladnak s így kis tömegüknél fogva sokkal könnyebbek, semhogy moz
gásuk közben vízben gyöngyszemekké kophatnának. Ha tehát 1 mm-nél 
kisebb szemeket találunk gömbölyűre lekoptatva, akkor biztosra vehet
jük, hogy ezek a homokszemek a szárazföldön a szél előtt futva tettek 
nagy utat, a szemek alakja ekkor vált ilyen gömbölyűvé és hogy a vízi 
üledékbe csak ezután kerültek bele.

A  futóhomok szemcséinek átmérője 1 mm és 1/10 mm között inga
dozik, mert 1 mm-nél nagyobb homokszemeket már csak a vihar tud
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megmozgatni. A  mozgásnak első idejében a futóhomoknak szintén csak 
a nagyobb szemei kopnak le, a kisebbeknek az élei még megmaradnak. 
De minél hosszabb utat futott be valamely homok a szárazon, annál több 
kicsiny szemcse gömbölyödik le benne, elég hosszú úton az egész parányú 
szemecskék is gyöngyszemekké kopnak.

Ennek a levegőn való kopásnak még egy nevezetes eredménye is 
van, mely különösen a cement-szilárdsági vizsgálatok szempontjából rend
kívül fontos. Minden homokszemcse már származása révén át van hálózva 
repedésekkel, mert hiszen minden homok valamely kőzeteknek a zúzadéka. 
Az összerepedezett ásványszilánk egészen másként viselkedik, ha vízben 
úszva mozog, mint ha szárazon egymáshoz ütőd ve gurul. A  vízben lebegve 
mozgó ásványszilánk elérheti lerakódása helyét anélkül, hogy a repedé

sek a szemcse bensejében tovább növekednének, azaz azok a homokszemek, 
melyek vízben úszva jutottak lerakodási helyükre, át lehetnek és át is 
vannak szőve repedésekkel.

A futóhomok mozgása közben egyik szemcse folyton hozzá ütődik 
a másik szemcséhez, ütközése alkalmával teljes súlya is érvényre jut, 
ennélfogva a meglévő repedések a számtalanszor ismétlődő ütések hatása 
alatt folyton mélyebbre haladnak a szemcsék bensejében és az ásvány- 
szilánk végre a repedés mentén szétválik két vagy több darabra. A futó
homokban végül csak olyan szemek maradtak meg, amelyekben repedés 
vagy nincsen, vagy csak nagyon kevés van; mert amelyikben repedés 
volt. az a folytonos ütődés és esés következtében a repedés mentén szét
esett. A  darabok így kisebbek lettek és a szél ezeket a kisebb szemcséket 
útközben kifújta a homokból.

A  szárazon és a vízben való mozgás különböző módja a homoknak

a) Homokszem az ausztriai szabvány
homokból.
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nemcsak a felületét, 'hanem a belsejét is egymástól eltérő szerkezetűvé 
változtatja. A  főkülönbség különösen abban mutatkozik, liogy: a vízi 
homoknak szemcséi élesek és sarkosak, a belsejök pedig tele van repe
désekkel; a futóhomoknak szemei ellenben nagyrészt gyöngyszemmé 
vannak legömbölyítve, a szemek belseje ép, tömött, repedés nem látható 
bennök. A  szilárdsági vizsgálatok szempontjából ez a két alaki különb
ség természetesen a vizsgálatok eredményeire döntő hatással lehet, 
mert míg az épszemű futóhomokban minden egyes homokszemcse nagy
ságának megfelelő értékben járul hozzá a próbatest szilárdságához, addig 
az összerepedezett vízi homok, vagy a mesterséges kő zúz ad ék, a benne lévő 
repedések számához mérten csökkenti a próbatest szilárdságát. Az 1. ábra 
kétféle eredetű homoknak képét mutatja be. Az egyik homokszemcse (a) 
futóhomok jellegét mutatja, legömbölyített, fényes a felülete, repedés 
nincs benne. A  másik (b) zúzott kvarcnak egy szemcséje, az összes élek 
és csúcsok jól látszanak rajta s át van hálózva repedésekkel, ezeket azon
ban a rajzon nem lehetett feltüntetni.

A homokszemek kérge.

Minden ásvány szilánknak a felületén egy vékony kéreg van, mely
nek chemiai szerkezete egészen más, mint az ásvány belsejének az össze
tétele.1) Ez a kéreg még akkor alakul ki a szemeken, amidőn a víz, vagy 
a szél szállítja őket. A  kéreg kialakításában a főszerepet a víz játsza. 
Már maga a folyóvíz, vagy a patakvíz szállítás közben is oldja az ásvány- 
szilánk felületét. Minthogy a víz mindig tartalmaz sókat feloldva, tehát 
sohasem lehet egyszerű oldásról szó, hanem ehelyett egy bonyolult vegy- 
f oly a inat megy végbe, melynek végeredményeként kialakul a kéreg.

A  futóhomokszemcsék felületén a csapadékvizek alakítják ki a kér
get. Ismeretes dolog az, hogy a csapadékvizek tulajdonképípen szintén 
sós oldatok s hatásuk alatt szintén ú,i összetételű v egy ti let alakul az 
f i s  vány szilánk felületén.

A  homokok lerakódása után a kéreg átalakulása tovább folytatódik. 
A további vegyi átalakulásokat az a talajnedvesség végzi, amely az illető 
homokréteget átitatja. A  talajnedvesség is sok sót tartalmaz feloldva. Ez 
a sós oldat megtámadja és megmarja az ásványszilánkok felületét, a meg
mart rétegből bizonyos elemeket kiold és a magáéból helyettesíti őket. 
Ennek a folyamatnak a végén például egy teljesen mésztelen ásvány 
felületén mészhidroszilikátból álló kéreg alakulhat, vagy egy vasat nem 
tartalmazó ásványon vasas kéreg.

1) T r e it z  P é t e r : M i az elmállás? Az I-ső nemzetközi agrogeologiai értekezlet 
munkálatai. Budapest, 1909.
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Ilyen kéreg minden egyes homokszemen van. akár a földből ássuk 
ki, akár valamely folyómeder porondján szedtük, akár pedig valamely 
bucka oldalán sepertük össze. A kéreg chemiai szerkezete mindig azzal 
a klímával van összhangban, amely az illető származási hely felett ural
kodik.

A  kéreg összetétele annak a talajvíznek chemiai jellegéhez idomul, 
amely ezt a kérget létrehozta. Minthogy továbbá a talajnedvességnek 
a sótartalma úgy minőleges, valamint mennyileges szempontból is a hely 
felett uralkodó kiimához igazodik, ennek következtében e vizeknek hatá
sából eredő chemiai vegyület, azaz a kéreg is. a fő ható tényező termé
szetéhez alkalmazkodva fog kialakulni. Ami a kéreg anyagának chemiai 
szerkezetét illeti, tudjuk, hogy főrésze egy alkáli hidroszilikát, amelyhez 
még mész, magnézia, vas és mangán kötődik változó arányban. A  humu
szos rétegből eredő homokszemeken a felsorolt alkatrészeken kívül még 
szerves vegyületek is vannak a kéregben. Minden homoknak jellegzetes 
színe a kéreg chemiai szerkezetétől függ, mert maga az ásvány anyaga 
a kvarc, mely a homokoknak mindig főtömegét alkotja, színtelen, csak 
attól a kéregtől lesz színes, mely beborítja.

A  különböző kiima szerint nagyjában a következő különbségeket 
lehet a kéreg minőségében tenni:

Az erdei klimazónába eső homoklerakódásokban a kéreg vastar
talmú, a homok erősen színes, rendesen sárga, vagy narancsszínű; csak 
a mélyebb rétegekből kiemelt homok színtelen.

A mezőségi klimazónába tartozó homoklerakódásokban a kéreg ren
desen szénsavas meszet tartalmaz és fehér, vagy szürke színű; de termé
szetesen ez alatt a meszes kéreg alatt ott van a szilikát kéreg is, a mész 
csak erre rakódott rá.

A  futóhomokok barna színe egy olyan kéregtől származik, amely
ben még szerves anyag is van a kovasavas vegyülethez keveredve. Az 
Íven természetű homok semmiféle cement építkezésre nem alkalmas, mert 
ez a szerves anyag a cement kötését megakadályozza. Ha az ilyen 
homokból készült cementműtárgy megszárad, akkor a homokszemek 
kiperegnek belőle. A  Duna— Tisza közén a futóhomok vidéken az ásott 
kutakat cementkarikákkal bélelik ki. A  cementkarikák készítéséhez 
felhasználandó homokot nagyon jól meg kell válogatni, mert nem mind
egyik homokfajta alkalmas cementmunkára. A cementkarikák között 
mindig akad egynéhány, melynek a szilárdsága igen csekély volt, a többi
vel összehasonlítva, bár valamennyi ugyanabból a cementből és ugyan
azon eljárással készült. A  csekélyebb szilárdságú karikák anyagát több
ször is volt alkalmam megvizsgálhatni s mindig ki lehetett mutatni, hogy
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a rossz, a porhanyó állományú karikák oly homokból készültek, melyek
nek kérge szerves anyagokat és vasoxidot tartalmazott.

A  homokszemeket bekérgező kovasavas vegyület a homoknak 
cementkötő képességét nagyon befolyásolja; vagy megnöveli, vagy pedig 
csökkenti a kötő erőt.

A  meszet és a vasoxidnlt tartalmazó kovasavas vegyíiletekből álló 
kéreg növeli a cement kötőerejét, a vasoxidot és szerves vegyületeket tar
talmazó kéreg ellenben csökkenti.

A  homokszemeket bekérgező vegyületet egyszerű módon ki lehet 
mutatni. Ha a homokot valamely bázisos festőanyaggal kezeljük, akkor 
a homok kérge felveszi a festőanyagot s a homok maga élénk színű lesz. 
Festőanyag gyanánt használhatunk: metilén-kéket, metilén-ibolyát stb.

Ha a kérget ohemiai szerekkel leszedjük a homokszemekről, akkor 
a homok egészen elszíntelenedik és nem veszi fel többé a festőanyagot, 
festés után is színtelen marad, mert a kvarc anyaga maga nem festődik 
meg, ha nincs rajta kéreg.

A fentírt megállapítások helyességéről laboratóriumi kísérletekkel 
mindig meggyőződtem. Különösen érdekes a wieni szab vány homokkal 
végzett kísérlet, minthogy ez a homok látszólag teljesen tiszta szemek
ből áll, s a szemek nagy része kristálytiszta és átlátszó. Ez a tiszta, 
színtelen homok festékoldatba téve mégis erősen megfestődik, színes lesz. 
De ha a homokszemek kérgét fluorhidrogénnel, vagy más savval levesz- 
szük. akkor a homok többé nem veszi fel a festéket s a festékoldatból 
színeződés nélkül kerül ki.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a homokfajtáknak a legtöbb 
tulajdonsága változik a szár mazás módja szerint, a tengeri homokok, 
a tavi homokok, a folyóvízi homokok egymás között sem egyenlők, de 
valamennyien nagyon különböznek a szárazföldi homoklerakódásoktól, 
nevezetesen a parti düne anyagától és a futóhomoktól.

Valamely homoknak szabványhomokként való alkalmazhatóságát 
tehát a geológiai származás nagyon befolyásolja.

Mielőtt azonban a homokok általános tulajdonságainak vizsgálatát 
tovább folytatnám, meg kell állapítanunk azt, hogy milyen ásványtani 
összetétele és milyen alaki tulajdonságai vannak az eddig használatban 
lévő szabványhomokoknak.

Az egyes országoknak: szabvány hóm ok előállítására különböző elő
írásaik vannak, s ezek az előírások nagyon sokban eltérnek egymástól.

Európa államaiban és az Északamerikai Egyesült-Államokban hasz
nálatban lévő szabványhomokok tulajdonságairól a következő adatokat 
tudtam beszerezni.1)

*) Mitteilungen aus den kön. tecliniscken Versuchsanstalten. Berlin.
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A szabványhomokok.

Az egyes államokban használt szabványhomokok két csoportba 
oszthatók; nevezetesen: 1. a természetes homokok csoportjába és 2. a mes
terséges homokok csoportjába. Északamerika és Franciaország ugyanis 
zúzott kvarcot használ normális homok gyanánt, míg a többi államok 
természetes homokot használnak erre a célra. A természetes homokok 
származásra nézve különbözők, vagy folyami, avagy tengeri eredetűek. 
Egyeseket ma is még mozgó f oly ókból, másokat a hullámzó tengerből 
emelik ki. de vannak szabványhomokok, .melyek a geológiai múltban 
működött erőknek eredményei s ma mélyen a száraz felszin alatt fektisz- 
nek s bányaművelés segélyével termeltetnek. Látnivaló tehát, hogy az 
olyan termény, amelynek származása időre és módra nézve annyira eltérő, 
anyagi tulajdonságaira nézve sem lehet egyforma. S csakugyan azok 
a kísérletek, amelyek a különböző homokoknak egy és ugyanazon cement
tel végzett összehasonlítására irányultak, nagyon különböző eredménye
ket szolgáltattak.

1. Észalcam erika. Massachusset államból származó igen szilárd kvar
cot apróra megzúznak és a 60-as és 240-es sziták1) között maradó részt 
használják fel szabványhomok gyanánt.

2. Franciaországban kétféle homokot használtak. Az egyik fajta 
szintén zúzott kvarc volt. mely Cherbourg melletti bányából származott. 
A zúzott anyagból a 64-es és 144-es számú sziták közé eső részt használ
ták fel. A  másik fajta, az úgynevezett Leucate-i homok a Pireneusokból 
származik, ahonnan a Roussillon folyó hordja a tengerbe. Ez a homok 
a Leucate-i fok mellett igen nagy mennyiségben felhalmozódik s innen 
emelik ki. A felhasznált homokszemcse nagysága 15 és 1 mm között van.

3. Angolországban a szab vány homokot egy régebbi korú lerakó
dásból bányászták s a kiemelt anyagot a 60-as és 120-as szitákon tisz- 
tították meg.

4. Svájcban az Áare folyó hordalékából készítik a szabványhomo
kot. Ez a homok ásványtani szempontból a legtarkább; van benne sok 
mészkőszilánk is, sok más ásványfajta -mellett. (Szénsavas mésztartalma 
15%.) A homokot 64-es és 144-es szitákon tisztítják.

5. Norvégiában szintén folyóvízi homokot használnak fel szabvány- 
homok készítésére. A  homokot többszöri mosás után 76-os, 124-es és 
256-os számú szitákkal tisztítják. A 124-es és a 256-os szitákon fenn
maradó részeket 1:1 arányban keverik. *)

*) A sziták méreteiről a GOM. oldalon levő táblázat ad felvilágosítást.
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6. Oroszországban a szabványhomokot 64-es, 144-es és 225-ös szi
tákon tisztítják. Azt a két részt, amely a 144-es és a 225-ös szitákon 
fennmarad, 1:1 arányban keverik.

7. Németországban egy harmadkon folyóvízi homoklerakódásból 
termelik a szabványhomokhoz való anyagot. Stettin melletti Freienwalde 
város határában van eg}  ̂ olyan tiszta homoklerakódás, melyben kvarcon 
kívül más ásvány nincsen. Ezt a bányát a Henneberg & Co. chamotte-gyár 
bérli és a normális homokot ez a gyár készíti.

8. Ausztriában egy galiciai származású homokot használnak fel 
szabvány homok készítéséhez. A  homokot Lemberg mellett, Glinško köz
ség határában, a Skarzana^völgyében bányásszák. A  homok anyaga ugyan 
tiszta kvarc, azonban az előfordulás olyan bizonytalan, hogy nagyobb 
mennyiségű anyag termelésére az ottani bányák nem nyújtanak kellő 
biztosítékot. A  homok egy nagyobb terjedelmű agyaglerakódásban len
csék alakjában van beágyazva.

Magyar országra, geográfiai és gazdasági szempontokból kifolyólag, 
vagy a németországi, vagy az ausztriai homokok jöhetnek számításba, 
ennélfogva ennek a kettőnek a tulajdonságait kell részletesebben meg
vizsgálni. Különben úgy ásványtani, valamint chemiai összetétel szem
pontjából a felsorolt természetes homokok között ez a kettő a legtisztább.

A németországi szabványhomok.

A  németországi szabályzat a szabványhomok tulajdonságaira nézve 
az alább felsorolt követelményeket támasztja:

1. Ásványtani összetétel tekintetében kiköti, hogy a homoknak 
99%-a tiszta kvarc legyen. Ez a követelmény már precizen megjelöli 
az ásványtani összetételt is, mert oly homokban, melynek 99%-a tiszta 
kovasav, más ásvány, mint tiszta kvarc, nem lehet. De még a kvarc féle
ségét is megjelöli, mert opál se lehet benne sok, különben nem felelne meg 
a 99% tiszta kova savtartalomnak.

2. A z alakra nézv megszabja, hogy a homok éles homok legyen, 
azaz minden szemcsének a poriás alkalmával nyert élei és csúcsai válto
zatlanul és kopás nélkül meglegyenek.1) A Mitteilungen a. d. kön. techn. 
Yersuchsanstalten Berlin, 1903. közöl egy mikrofotografiát, melyből jól 
kivehető a szemek alakja s meglátszik rajtuk, hogy kopásnak nem voltak 
alávetve.

3. A homokszemcsék nagyságára nézve azt határozták, hogy a szab

i) Mitteilungen aus den kön. technisclien Versuchsanstalten. Berlin. X X I. Jahrg. 
1903. S. 2 . H.
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ványhomoknak olyan homok a legalkalmasabb, melynek szemcséi 135 
mm átmérőjű lyukakon áthullanak, de a 0 775 mm átmérőjű lyukakkal 
ellátott szitán már fennmaradnak. Az 135 mm átmérőjű kereklyukú szita 
megfelel a 60. számú sodronyszitának, a 0 775 mm-es szita pedig a 120. 
számú sodronyszitának (60, illetve 120 nyílás 1 négyszög-cm területen)1) 
A  szemcsenagyság ingadozására vonatkozólag megjegyzi a szabályzat, 
hogy: ,,a normális homokban finomabb alkatrészből 10% lehet; (azaz 
olyan szemekből, amelyek a 120. számú szitán átesnek) és 2% -ig lehet 
benne olyan homok, mely a 60-as szitán fennmarad.

4. A homok tisztasága. A  homokban eredeti állapotban 1/86% le
iszapolható alkatrész van, ennélfogva a homokot szitálás előtt alaposan 
meg kell mosni. 0*45% leiszapolható finom részt tartalmazó homok már 
eltérő értékeket szolgáltatott a szilárdsági mérések alkalmával. Ennél
fogva a szabványhomokban a még benne lévő leiszapolható résznek 
0’09%-nál mindenkor kevesebbnek kell lennie.

5. Végül azon kísérletek alapján, melyekből kitűnt, hogy a szerves 
anyagokkal bevont (befuttatott) homok kisebb szilárdságú próbatesteket 
eredményez, mint a tiszta fehér homok, feltételként állapíttatott meg, 
hogy a homokbányában előforduló barna vagy színes homokrétegek külön 
választassanak a fehér homoktól és hogy szabványhomokot csak a fehér
ből szabad készíteni. Ezen utolsó kikötésből is kiviláglik, hogy a homok
szemeket bekérgező anyag minőségének sokkal nagyobb hatása van a 
szilárdsági mérések eredményeire, mint a szemcsenagyságban való vál
tozásoknak.

A németországi normális homokot ma is a Stettin melletti Freien- 
walde város határában lévő bánya szolgáltatja. A  homok anyaga harmad
kori lerakódás s a telep vastagsága 40 m.

A  németországi normális homok gyártása a Kön. mechanisch-tech- 
nische Versuchsanstalt zu Gharlottenburg és a Vereinslaboratorium zu 
Karlshorst hivatalos ellenőrzése alatt áll. Az ellenőrzést úgy foganato
sítják, hogy minden napi termelés anyagából keverés után egy mintát 
vesznek s ezt a laboratóriumban megvizsgálják s csak ha az előírásnak 
megfelel, akkor töltik zsákba. Minden egyes 50 kg-os zsákot hivatalos 
pecséttel látnak el s így küldik szét.
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A z ausztriai szabványhomok.

Ckémiai összetétel. Az ausztriai homok 98% kovasavat tartalmaz, 
tehát abban a kovasavtartalom alapján tiszta kvarcon kívül más kova- 
savas ásvány csak egy-két szem lehet. Az egyes homokszemek mind át
látszó tiszták, fehér tejkvarc nagyon kevés van benne.

Alaki tulajdonságok. Az ausztriai szabványhomok a többitől külö
nösen az alaki tulajnonságok révén különbözik, nevezetesen a szemek 
ebben a homokban egészen le vannak gömbölyítve; a legnagyobb részök 
gyöngyszem. A  többi szabvány homoknak szemei mind élesek és sarkosak, 
különösen sok éle és csúcsa van a zúzott kvarcnak, melyet Eszakameri- 
kában és Franciaországban használnak. A homokszemek alakja nagyon 
fontos tulajdonsága a szabványhomokoknak, mert a cement tapadási felü
lete a sí ma felületű szemeken kisebb, mint a sok éllel, csúccsal és sarok
kal ellátott szemeken. íg y  bárha a szemek nagysága egyenlő, a felület 
különböző formájának hatása révén az összehasonlító szilárdsági próbák 
eltérő eredményeket adnak.

A kéreg. Az ausztriai szabványhomokszemeken is van kéreg. Az 
egyes szállítmányok ebben a tekintetben nem egyformák, némelyik min
tán alig látszik egy igen gyenge bevonat, míg kaptam olyan mintát is, 
melyen a kéreg a homokot egészen rózsaszínűre festette. A  kéreg jelen
létéről úgy győződhetünk meg, ha a homokot desztillált vízben egy tiszta 
üvegben rázzuk; midőn a homokszemek egymáshoz ütődnek, akkor a 
kéreg egy része leválik s a víz zavarossá válik; minél gyengébb a kéreg, 
annál hosszabb ideig kell a homokot a vízzel rázni, hogy a levált kéreg
részek zavarodást okozzanak. De lehet a kérget festés útján is kimutatni. 
Ha a homokot valamely bázisos festőanyaggal kezeljük, akkor a kéreg 
felveszi a festőanyagot és a homok színes lesz, ha ellenben a kérget vala
mely chemiai oldószerrel leoldjuk, akkor a homokszemek felületén a tiszta 
kvarc anyaga kerül a felszinre s ez nem veszi fel a festéket és a homok 
színtelen marad a festés után is.

Szemcsenagyság. Az ausztriai szabványhomok szemcsenagyság te
kintetében is különbözik a többi homoktól, mert sokkal kisebbek a sze
mek benne, mint a német és a többi homokokban, csupán a svájci szab
ványhomoknak a szemcsenagysága egyezik az ausztriai homokkal. Az 
ausztriai homokot még mindig drótszövetből készült szitákkal készítik, 
bár a németországi ezirányú vizsgálatok beigazolták, hogy a drótsziták
kal egyenletes szemcsékből álló homokot nem lehet készíteni.

A szabványhomokot előírás szerint a nyersanyagnak a 64-es és a 
144-es sziták közé eső része adja. az egyes különböző nagyságú szemcsék 
mennyiségének tüzetesebb megjelölése nélkül.
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Dunahomok.

Minthogy hazánkban több helyütt használnak Duna-homokból ké
szített szabványhomokot is, nem lesz érdektelen ennek a homoknak 
egyes sajátságait is szemügyre venni.

Ásványtani összetétel. Dr. Y en dl A ládák részletesen megvizsgálta 
a Budapest feletti Duna medréből kotort homok ásványait (v. ö. 593. oldal). 
E vizsgálatokból megtudtuk, hogy a homokban 23-íéle ásvány fordul elő 
alkotórész gyanánt. Az ásványok változatos összetétele alapján a homok
nak kovasav tartalma is nagyon eltér az ausztriai, vagy a német szabvány
homok kovasavtartalmától, amennyiben 70% és 80% között mozog; ezen
kívül még mésztartalma is tetemes.

Alaki tulajdonságok. A dunai homoknak szemcséi legnagyobbrészt 
sarkosak és élesek, de van közte sok legömbölyített kvarcszemcse is, ame
lyen jól meglátszik, hogy a szél előtt futva hosszú utat tett meg, míg 
ennyire legömbölyödött. Ezek a szemek a Kis-Alföldről származnak, 
ahol nagy területet borít be a futóhomok; az árvizek belemosták a homo
kot a partról a mederbe, a folyóvízben azután a szemek lassan leúsztak 
idáig. Ezek a legömbölyített szemek épek. repedés alig van bennök, ezzel 
szemben a többi ásványszilánk nagyrészt repedésekkel van áthálózva, 
közöttük teljesen ép szemcse kevés van. De ezek a repedések oly finomak, 
hogy még nagyítás mellett, is nehezen látszanak meg, csak akkor válnak 
láthatóvá, ha a homokot megfestjük, amikor a festék a repedésekbe be
hatol s így a repedés is láthatóvá válik. A szemcsék repedésekkel átszőtt 
voltát bizonyítja az a körülmény is, hogy próbatest készítésekor a dunai 
homokhoz több víz kell, mint az ausztriai szabványhomokhoz, a repedé
sek ugyanis a víz egy részét elnyelik, így a cementnek kevesebb jut.

A  felsorolt eltérések, amelyek az ausztriai szabványhomok és a 
dunai homok között fennállnak, sok oly jelenség magyarázatául szolgál
hatnak, amely jelenségek a két homokkal és egy-ugyanazon cementtel 
készült próbatestek összehasonlítása alkalmával felmerülnek.

Magyarországi szabványhomok.

A magyarországi hivatalos szabályzat1) a szabványhomokot a kö
vetkezőképpen jelöli meg: „ a szabványhomokot úgy nyerjük, hogy a ter
mészetben előforduló tiszta kvarchomokot megmossuk s egy oly szitái-

*■) A haha íjkészítésre használt kötőanyagok egységes elnevezése és a cementek 
egységes szállítására és megvizsgálására vonatkozó határozatok. Kiadta a magyar 
mérnök- és építész-egylet. 1897.
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val, amely 040 mm drót vastagsággal cm2-énként 04 szemű, a durvább 
részeket eltávolítjuk; azután a homokot egy másik szitán szitáljuk meg, 
amelynek drótvastagsága, 030 mm és amelyben cm2-énként 144 szem esik, 
ekkor a homok legfinomabb részei hullanak el. Az utóbbi szitán meg
maradó homok adja a szabvány homokot.

A közölt előírás nagyon hiányosan írja körül a szabványhoinokot.
1. Ami a chemiai és ásványtani összetételt illeti, azt mondja, hogy 

a természetben előforduló tiszta kvarchomok legyen az az anyag, amely
ből a szabványhomok készítendő. Ilyen homok a természetben nagyon 
ritka; de a gyakorlatban a tisztán kovasavas ásványokból álló homokot 
is kvarchomoknak szokták nevezni, különösen ha az a homok fehér színű, 
hogy ha sötét színű ásvány nincs benne. Szükséges volna tehát még a 
homoknak chemiai tekintetben való kvarctartalmát is kikötni.

2. Az alaki tulajdonságokról a szabályzat nem emlékszik meg, bár 
ez a tulajdonság is nagyon fontos. Mert a tiszta kvarcból álló homok 
szemei lehetnek élesek és sarkosak, maga a homok lehet fehér, vagy vala
mely anyaggal bevonva és bekérgezve színes is. Vannak barna, szürke, 
vagy egészen sötét sárga színű tiszta kvarchomokok, melyek 98% kova- 
savat tartalmaznak. A  színes bekérgezés pedig, mint ismeretes, igen nagy 
hatással van a próbatestek szilárdságára.

3. Végül nem írja elő a szabályzat azt sem, hogy a különböző nagy
ságú szemcsék milyen arányban legyenek a szabványhomokban keve
redve. A  homokoknak pedig több tulajdonsága megváltozik a különböző 
nagyságú alkatrészek arányának változásával együtt.

Magyarországon eddig a hivatalos vizsgálatokhoz kizárólag az ausz
triai szabványhomokot használták, ennélfogva ezekre a pontosabb meg
határozásokra nem volt szükség, minthogy a galiciai homokot egy meg
bízható cég szállította (L ederer és N essényi. Wien) és valószínű, hogy 
az ausztriai állami hivatalok időnként ellenőrizték is ennek a szabvány
homoknak összetételét és tulajdonságait.

Azonban most arról van szó, hogy a fentemlített galiciai homokot 
egy hazai homokkal helyettesítsük: ennélfogva meg kell ismernünk ennek 
az ausztriai homoknak az összes fizikai tulajdonságait is. Mert egy tel
jesen azonos tulajdonságú anyagot a ma használatban lévő szabvány- 
homoknak pótlására csak akkor jelölhetünk ki. ha a pótlandó homoknak 
összes tulajdonságaival tisztában vagyunk. Ha a következő vizsgálatok 
alapjául az ausztriai szabványhomokot vesszük, akkor eleve kizárjuk 
mindama hibaforrásokat, amelyek a (homokoknak változó ásványtani 
összetételéből, a felület formájának és a kéreg chemiai szerkezetének 
eltérő voltából erednének.
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A z  ausztriai szabványhomok fizikai tulajdonságai.

Szemcsenagyság. Cementszilárdsági vizsgálatokhoz előírás szerint 
oly homokot kell felhasználni, amelynek szemcséi akkorák, hogy a 64-es 
számú szitán áthullanak, de már a 144-es számú szitán fennmaradnak. 
E homokszemek átmérőit milliméterekben kifejezve, a következő értéke
ket kapjuk:

A  64-es szitán 64 szem van egy négyszög-cm területen, 04 mm vas
tag sodronyból fonva, ennélfogva egy szem oldalhossza 085 mm. A 
homokszemeket gömbnek véve, e nyílásokon a 0 42 mm sugarú gömbök 
még átesnek, de az ennél nagyobb homokszemek már fennmaradnak.

A  144-es számú szitán 144 szem van egy négyszög-cm területen 
03 mm vastag sodronyból alakítva; egy szemnek oldalhossza tehát 
0 53 mm. E nyílásokon átesnek mindazok a homokszemcsék, amelyeknek 
a sugara 0 25 mm-nél kisebb, az ennél nagyobbak fennmaradnak a szitán.

A normális szitákon áteresztett homoknak szemcsenagysága 0 85 
és 0 53 mm között van.

xAz előírás azonban nem jelöli meg azt, hogy a keverékben milyen 
arányban foglaltassanak az egyes különféle szemcsenagyságú alkatrészek.

A  lehetséges keveredéseknek arányairól egy grafikon (2. ábra) fog 
legjobb képet adni, melyet úgy szerkesztettem meg, hogy az abszcisszára 
a szemcsék átmérőjének értékeit, az ordinátára pedig az alkatrészek szá
zalékos értékeit raktam fel. Ha a normális homok összetételének két leg
szélsőbb módozatát vesszük alapul, melyet a grafikonban az 1-es és 2-es 
számú görbe jelez, akkor abban a különböző szemcsenagyságú alkatrészek 
keveredési aránya a következő:

Az 1-es számú görbével jelzett homokban 
90%-a az alkatrészeknek 0 55— 0 60 mm átmérőjű szemekből áll 
10%-a „ „ 0-60— 0-85 „

A  3-as számú görbe által jelzett homokban 
10%-a az alkatrészeknek 055— 080 mm átmérőjű szemekből áll 
90%-a „ „ 0-80— 0-85 „

Ez a két homokminta azonban még nem adja a teljes határértékeket, mert 
lehetséges a szitálási előírások betartásával oly homokot is kapni, amely
ben 100% 0 55 mm átmérőjű, vagy 100% 0’85 mm átmérőjű homok van.

Cementszilárdsági vizsgálatok szempontjából ennek a két szélső 
homokmintának fizikai tulajdonságait kell megállapítani azon célból, 
hogy megbizonyosodjunk afelől, vájjon a felhasznált homokminták kü
lönböző szemcsenagyságának van-e hatása a szilárdsági vizsgálatok ered
ményeire s ha van, mekkora ez a hatás ?
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Tekintettel a szóbanforgó kérdésekre, a fizikai tulajdonságok közül 
a következőket kell megállapítanunk:

1. A  homokszemeknek, valamint a szemek közötti hézagoknak a 
térfogatát, más szóval a pórusok százalékos mennyiségét.

-• adott tér kitöltéséhez szükséges homokszemek számát s
ebből a szemek felületét; az így nyert szám fogja egyszersmint a cement 
tapadási felületének a nagyságát is meghatározni.

A  hézagok térfogatának adata arra a kérdésre fog felvilágosítást 
adni, hogy mennyi hézag van a különböző elhelyezkedés mellett a homok
ban, hogy továbbá a felhasznált cement mennyire tölti ki a hézagokat.

2. ábra. Az ausztriai szabványhomok szem cse n agy ságá n a k változása.

A  második adatból kiszámíthatjuk minden egyes szemesen agy ság
iak kíilön-külön megfelelő tapadási felületét. Ezt a második értéket úgy 
kapjuk meg. ha a vizsgálathoz felhasznált összes szemcséknek felületeit 
összeadjuk.

Vizsgálataink alkalmával a homokszemeket gömbalakéinak vesszük, 
hogy így a számítás egyszerűbb legyen.

Bár a természetben olyan homok, melynek minden egyes szemcséje 
gömbalakú volna, a valóságban nincsen, ezek a számítások mégis a homo
koknak sok olyan tulajdonságáról adnak képet, amelyekről más úton 
egyáltalán nem kaphatnánk felvilágosítást. ''
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A hézagok térfogata. A  homok hézagainak térfogata az elhelyez
kedés módjától függ. Egy adott tér kitöltése alkalmával a homokszemek 
a térben kétféle módon helyezkedhetnek el: 1. úgy, hogy a hézagok tér
fogata a lehető legnagyobb és 2. úgy, hogy a hézagok térfogata a lehető 
legkisebb legyen. Az egyik mód az adott térnek az egyik legritkább ki
töltése, a másik mód a legsűrűbb kitöltése lesz.

A  legritkább, vagy a leglazább elhelyezkedés alkalmával a homok
szemek úgy helyezkednek el, hogy minden egyes szemcse hat homok- 
szemcsével érintkezik. Ebben az esetben az érintkezési pontokon keresztül 
fektetett érintősíkok kockákat zárnak körül, mely kockáknak élhossza 
=  2 R, ha a körülzárt gömbnek sugara =  R. A homokszemek közötti 
hézagok keresztmetszete ebben az esetben négyszögalakúak. (A  4. számú

4. ábra.

ábra tünteti fel ezt az elhelyezkedést.) A  hézagok térfogata: H =  (2 r)s 
—  4/s r8 t. =  8 r3 —  4/s r3 t: =  r3 (8 — - *13 rJ. 3 811

Százalékokban k i f e j e z v e —r- — - x =  47'64°/0ü o 1 1 rj X

A  legritkább, vagyis a leglazább elhelyezkedési mód mellett a 
homokszemek tömege a térnek tehát csak 52'36%-át töltik ki.

A  térnek legsűrűbb kitolásé alkalmával minden egyes homok- 
szemcse 12 másik szemmel érintkezik (3. ábra). Az érintő pontokon 
keresztül fektetett érintő síkok egy dodekaédert zárnak körül. E szerke
zetből a gömbök által elfoglalt teret kiszámíthatjuk, ha a dodekaéder által 
befoglalt térből a gömb térfogatát levonjuk; a különbség adja a hézagok 
térfogatát.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1916 39
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A legsűrűbb térkitöltés és a leglazább térkitöltés hézagtérfogata 
között 47-64 —  24-51 — 23 13% a különbség. A  valóságban azonban 
a legsűrűbb elhelyezkedést a természetes homok sohasem éri el, mert 
egyrészt a homokszemek alakja nem teljes gömb, másrészt a szemcsék 
nagysága a leggondosabb válogatás dacára sem egyforma. Az eddigi vizs
gálatok szerint a különböző anyagoknak hézagtérfogata a legsűrűbb el
helyezkedés alkalmával a következő számokat adják:
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A kavicsnak és a homoknak keverékében a hézagtérfogat azért ilyen 
alacsony, mert a kavicsszemek hézagaiba a homokszemek beleférnek és 
ilyen módon a kavics hézagtérfogatát csökkentik.

A  hazai laboratóriumokban használt normális homok pórusszázalé
kát, ill. hézagtérfogatát 38*98%-nak találtam. A  meghatározásokat olyan 
módon végeztem, hogy a homokból lehetőleg egyforma nagyságú 3000 
szemet kiolvastam és ezeknek a térfogatát, faj súlyát meghatározva, meg
mértem és ki is számítottam a hézagok térfogatát. Számítva 3900, le
mérve 38 98%-ot kaptam.

A homokszemcsék nagysági méreteinek változásával a homok tér- 
kitöltésének számadata, vagy más szóval a hézagtérfogat, nem változik. 
Egyenlő szemcsenagyságot feltételezve, a kisebb szemű homokban a héza
gok térfogata ugyanakkora, mint a nagyobb szemű homokban.

Ennek a szabálynak helyességéről egy egyszerű számítás útján 
meggyőződhetünk. Egy edénybe helyezünk egymás után: egy, négy, 
nyolc, . . . n gömböt; a gömbök sugara legyen: 2r. r. l/2r, 1/nr:
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A  fent írt arány szerint a gömbök száma fordított arányban áll a gömb
sugár hosszának köbértékével.

A  sugárbossz csökkenésével a teret kitöltő szemcsék száma rend
kívül gyorsan nő. A  mellékelt II. táblázatból a növekedés aránya jól ki
vehető.

A  64-es és a 144-es számú szitákkal megtisztított homok szemcse- 
nagysága 08  és 055 mm között ingadozhatik, ennélfogva az 1 dm3 teret 
kitöltő szemcsék száma is nagyon változik, vagy 1,954.000, vagy
11,303.000. Ennek megállapítása után azt kell megvizsgálnunk, hogy

Il-ih táblázat.
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Szóval: egy adott teret kitöltő gömbök felületeinek összegei fordított 
arányban állanak a sugarak értékeivel.

A  mellékelt táblázatban a bennünket érdeklő szemesenagy ságlioz 
legközelebb eső méretek felületei kiolvashatók.

Az elmondottakból kitűnik, hogy:
1. A  hézagok térfogatára a szemcsék nagyságának növekedése, vagy  

csökkenése nincs hatással;
„ 2. a hézagfelület, azaz a cement tapadási felülete a szemcsék át

mérőjének növekedésével fogy, csökkenésével pedig nő.
A  tapadási felület egy köbdeciméter térben, ha a teret 0 82 mm 

átmérőjű szemcsék töltik ki. akkor max. 5 55 m2; ha a teret 0 4 mm át
mérőjű szemcsék töltik ki, akkor maximum 8 88 m2 terjedelmű.

Ebből az következne, hogy: „ minél nagyobb a tapadási felület, 
annál nagyobb a próbatest szilárdsága."

A  valóságban azonban ez nem így van, mert az apróbb szemcsékből 
álló próbatest szilárdsága mindig kicsiny.

Ennek a látszólagos ellentétnek a megfejtésére G t a r y  M. egyetemi 
tanár több hosszabb tanulmányt végzett. Egy és ugyanazzal a cementtel 
és a freienwaldeni szabványhomokkal számos kísérletet végezett, mely 
kísérleteknél a homoknak szemcsenagyságát, nevezetesen a kis és nagy 
szemcsék keveredési arányát folyton és tervszerűen változtatta (III. 
számú táblázat).

A  kísérletek következő eredményeket szolgáltatták: Egy és ugyan
azon bányából származó homokot és ugyanazt a cementet véve alapul:

1. A tisztán durva szemekből álló próbatesteknek van a legnagyobb 
húzási szilárdsága.

2 . A tisztán finom (apró) szemekből álló próbatesteknek van a leg
kisebb hiízási és nyomási szilárdsága.

3. A kísérlethez használt legkisebb és legnagyobb szemcsék keve
rékének van a legnagyobb húzást és nyomási szilárdsága. Ennek a próba
testnek volt a legnagyobb tömöttsége is.

1903. évben G-ary M. egy újabb kísérleti sorozatot végzett annak 
kipuhatolására, hogy milyen szemcsenagyságok keveréke adná a leg- 
tömöttebb térkitöltést ?

A német szabványhomoknak hézagtérfogata 3616% ; G a r y  M. 
tanár kísérletei alkalmával arra az eredményre jutott, hogy minél több 
egészen finom részt kevert a szabványhomokhoz, annál nagyobb lett a 
test tömöttsége. A  tömöttséggel arányosan nő a próbatest szilárdsága is.

E kísérletek nyomán az a kérdés merül fel, hogy vájjon milyen a 
szemcsék elhelyezkedése a próbatestben, a gyakorlatban elérhető maxi
mális tömöttség alkalmával ?
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A  német szab vány homoknak legnagyobb tömöttségét az 1 dm3 =  
1684 gr súlyú test érte el; a sűrű elhelyezkedésben lévő szemcsék 1 dm3 
térben 1961 gr súlyú testet adnának, míg a laza elhelyezkedésben lévő 
szemcsék 1 dm3 =  1397 gr súlyú testtel töltenék ki. Ebből látható, hogy 
a gyakorlatban elérhető legnagyobb térfogatsúly jóval magasabb, mint 
aminőt a laza elhelyezkedésben lévő szemcsék adnának, de ennek súlya 
sokkal kisebb annál, amennyit a sűrű elhelyezkedésben lévő szemcséknek 
a számítás alapján nyomni kellene.

A  kérdés megvilágítását ezek szerint a laza elhelyezkedéssel kitöl
tött próbatestnél kell elkezdeni.

Első tekintetre a legtermészetesebb elhelyezkedési módnak az lát
szanék, ha a laza elhelyezkedésű testben minden egyes hézag egy lehető 
legnagyobb szemcsével volna kitöltve, látszólag ez adná azt a legnagyobb 
tömöttségét, amit a gyakorlatban el lehet érni. Nézzük meg, hogy teore
tikus számítás szerint mekkora volna a térkitöltésnek ilyen módja mellett 
a próbatest (1 dm3) súlya ?

Minthogy a tömöttség, illetve a térfogatsúly független a szemcse
nagyságtól, a számítás egyszerűsége céljából 1 mm átmérőjű gömbalakú 
homokszemcséket vehetünk alapul.

A laza elhelyezkedésben lévő homokszemcséknek sugarai és az álta
luk bezárt hézagokba még beleférő legnagyobb szemcséknek sugarai úgy 
viszonylanak egymáshoz, mint 10:416-hoz; R: r =  10:416. Egy mm 
átmérőjű homokszemcsék hézagaiba tehát 04 mm átmérőjű homokszem
csék férnek, mint legnagyobbak még éppen bele.

1 dm3 teret laza elhelyezkedéssel 1,000.767 darab 1 mm átmérőjű 
homokszemcse tölti ki, a homokszemcsék között 1,000.767 hézag van, 
tehát a hézagok kitöltéséhez 1,000.767 darab 0 4 mm átmérőjű szemcse kell.

Ha minden egyes hézagot kitöltünk egy-egy 04  mm átmérőjű ho
mokszemcsével. akkor a térfogatsúly 1,000.767 szem súlyával fog növe
kedni. A  térfogatsúly laza elhelyezkedés mellett: 1 dm3 =  1397 gr, ehhez 
hozzáadandó 1,000.767 darab 0 4 átmérőjű szemcse súlya, mert ennyi fér 
bele az 1 dm3 térbe, anélkül, hogy az egész test térfogata növekednék.

1,000.767 darab 04  mm átmérőjű kvarchomokszem súlya =  s
s =  térfogat X  fajsúly X  darabszám 
s =  0003312 mm X  2 65 X  1,000.765 =  77 83 gr.

1 dm3 térfogat súlya, a hézagok kitöltése után, 77*8 gr súllyal emelkedik; 
vagyis 1397 +  77 8 =  1474 8 gr lesz, tehát mélyen alatta marad a szab
ványhomok gyakorlatilag elérhető legnagyobb térfogatsúlyának: 1682 
gr-nak.

A  legsűrűbb elhelyezkedésben lévő homokszemek térfogatsúlya 
1961 gr, tehát ez maga hézagkitöltés nélkül is magasabb, m int a G a e y  M.
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luk bezárt hézagokba még beleférő legnagyobb szemcséknek sugarai úgy 
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homokszemcse tölti ki, a homokszemcsék között 1,000.767 hézag van, 
tehát a hézagok kitöltéséhez 1,000.767 darab 0 4 mm átmérőjű szemcse kell.

Ha minden egyes hézagot kitöltünk egy-egy 0 4 mm átmérőjű ho
mokszemcsével, akkor a térfogatsúly 1,000.767 szem súlyával fog növe
kedni. A  térfogatsúly laza elhelyezkedés mellett: 1 dm3 =  1397 gr, ehhez 
hozzáadandó 1,000.767 darab 0 4 átmérőjű szemcse súlya, mert ennyi fér 
bele az 1 dm3 térbe, anélkül, hogy az egész test térfogata növekednék.

1,000.767 darab 04  mm átmérőjű kvarchomokszem súlya =  s
s =  térfogat X fajsúly X darabszám 
s =  0003312 mm X 2 65 X 1,000.765 =  77 83 gr.
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6 1 6 T K E IT Z  P É T E R ( 2 6 )

tanár kísérleteiben elért legmagasabb térfogatsúly: 1 dm3 =  1931 gr 
(Ill-ik  tábla).

A  gyakorlatban elérhető legmagasabb térfogatsúly 1 dm3 =  1682 
grammot mutató elhelyezkedést úgy kell elképzelnünk, hogy körülbelül 
fele a szemcséknek laza elhelyezkedésben, fele pedig sűrű elhelyezkedés
ben van, így kiadódik az 1 dm3 =  1682 gr térfogatsúly.

1 dm3 teret kitöltő kvarchomok súlya: Laza elhelyezkedésben 
1397 gr, sűrű elhelyezkedésben 1961 gr teoretikus számítás alapján; 
a gyakorlatban elérhető legnagyobb tömöttség mellett pedig 1682 gr. Ezt 
az utóbbi értéket számítás útján úgy kapjuk meg, ha feltételezzük, hogy 
a homoknak egy része sűrű elhelyezkedésben, más része laza elhelyezke
désben van az edényben.

50% laza elhelyezkedésű rész súlya 698 gr
50% sűrű elhelyezkedésű rész súlya 980 gr
Ilyen módú elhelyezkedés mellett 1 dm3 térfogat
homoknak a s ú l y a ................................ 1678 gr
49% laza elhelyezkedésű rész súlya 6845 gr
51% sűrű elhelyezkedésű rész súlya 10001 gr

1 dm3 térfogat homoknak a súlya 16846 gr 
A  gyakorlatban elérhető legnagyobb térfogatsúly 1682 gr tehát ilyen
forma elhelyezkedésmód mellett adódik.

A kevert szemnagyságú homoknak térfogatsúlya sokkal nagyobb. 
G aky M. kísérleteiből kitűnik (III. táblázat), hogy ha 33% nagyon finom 
homokot keverünk a goromba szemű homokhoz, olyan apró szeműt, mely
nek átmérői úgy viszonylanak a goromba szemek átmérőihez, mint 3: 20, 
akkor a térfogatsúly megközelíti a sűrű elhelyezkedésben lévő homok 
súlyát. 1 dm3 térfogat sűrű elhelyezkedésű homok súlya 1961 gr, 1 dm3 
térfogat kevert homok (33% aprószemű) súlya 1931 gr.

A kevert homok elhelyezkedése nem hézagkitöltésen alapszik, mert 
ha az egyenlő szemekből álló homoknak a gyakorlatban elérhető leg
nagyobb tömöttségét vesszük alapul s itt hézagkitöltéssel próbálunk na
gyobb tömöttséget elérni, akkor az eredmény egészen más lesz, mint 
aminőt a gyakorlatban kapunk.

1 mm átmérőjű homokot véve alapul, ebből 1 dm3 térfogatban: 
laza elhelyezkedésben 1,000.766 darab, sűrű elhelyezkedésben 1,413.295 
darab van. Ha úgy képzeljük, hogy a teret a homoknak fele laza elhelyez
kedésben, fele pedig sűrű elhelyezkedésben tölti ki. akkor a hézagkitöltés 
alapján, ha a kitöltéshez a lehető legnagyobb szemeket vesszük számí
tásba, akkor is csak 39 58 gr-al növekednék 1 dm3 homok súlya.

A laza elhelyezkedésű részben 500.000 hézag van, ebbe ugyanennyi 
04  mm átmérőjű homokszemcse fér bele. ennek a súlya 38 91 gr. A sűrű
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tanár kísérleteiben elért legmagasabb térfogatsúly: 1 dm3 =  1931 gr 
(III-ik tábla).

A  gyakorlatban elérhető legmagasabb térfogat-súly 1 dm3 =  1682 
grammot mutató elhelyezkedést úgy kell elképzelnünk, hogy körülbelül 
fele a szemcséknek laza elhelyezkedésben, fele pedig sűrű elhelyezkedés
ben van, így kiadódik az 1 dm3 =  1682 gr térfogatsúly.

1 dm3 teret kitöltő kvarchomok súlya: Laza elhelyezkedésben 
1397 gr, sűrű elhelyezkedésben 1961 gr teoretikus számítás alapján; 
a gyakorlatban elérhető legnagyobb tömöttség mellett pedig 1682 gr. Ezt 
az utóbbi értéket számítás útján úgy kapjuk meg, ha feltételezzük, hogy 
a homoknak egy része sűrű elhelyezkedésben, más része laza elhelyezke
désben van az edényben.

50% laza elhelyezkedésű rész súlya 698 gr
50% sűrű elhelyezkedésű rész súlya 980 gr
Ilyen módú elhelyezkedés mellett 1 dm3 térfogat
homoknak a s ú ly a ................................ 1678 gr
49% laza elhelyezkedésű rész súlya 6845 gr
51% sűrű elhelyezkedésű rész súlya 1000*1 gr

1 dm3 térfogat homoknak a súlya- 1684*6 gr 
A  gyakorlatban elérhető legnagyobb térfogatsúly 1682 gr tehát ilyen
forma elhelyezkedésmód mellett adódik.

A kevert szemnagyságú homoknak térfogatsúlya sokkal nagyobb. 
Gary M. kísérleteiből kitűnik (III. táblázat), hogy ha 33% nagyon finom 
homokot keverünk a goromba szemű homokhoz, olyan apró szeműt, m en
nek átmérői úgy viszonylanak a goromba szemek átmérőihez, mint 3: 20, 
akkor a térfogatsúly megközelíti a sűrű elhelyezkedésben lévő homok 
súlyát. 1 dm3 térfogat sűrű elhelyezkedésű homok súlya 1961 gr, 1 dm3 
térfogat kevert homok (33% aprószemű) súlya 1931 gr.

A kevert homok elhelyezkedése nem hézagkitöltésen alapszik, mert 
ha az egyenlő szemekből álló homoknak a gyakorlatban elérhető leg
nagyobb tömöttségét vesszük alapul s itt hézagkitöltéssel próbálunk na
gyobb tömöttséget elérni, akkor az eredmény egészen más lesz, mint 
aminőt a gyakorlatban kapunk.

1 mm átmérőjű homokot véve alapul, ebből 1 dm3 térfogatban: 
laza elhelyezkedésben 1,000.766 darab, sűrű elhelyezkedésben 1,413.295 
darab van. Ha úgy képzeljük, hogy a teret- a homoknak fele laza elhelyez
kedésben, fele pedig sűrű elhelyezkedésben tölti ki. akkor a hézagkitöltés 
alapján, ha a kitöltéshez a lehető legnagyobb szemeket vesszük számí
tásba, akkor is csak 39*58 gr-al növekednék 1 dm3 homok súlya.

A  laza elhelyezkedésű részben 500.000 hézag van, ebbe ugyanennyi 
0*4 mm átmérőjű homokszemcse fér bele. ennek a súlya 38*91 gr. A sűrű
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elhelyezkedésű részben 700.000 hézag van, ebbe ugyanennyi 015 mm 
átmérőjű szemcse fér bele, ennek a súlya 7827a milligramm, ez hozzáadva 
az 500.000 darab 0 4 mm átmérőjű homokszemcse súlyához,

38 9 +  0-782 =  39-58 gr.
A hézagkitöltés elvén alapuló tömöttség-növekedés csak 39 58 gr 

súlytöbbletet eredményez, holott a gyakorlatban finom homok hozzákeve
rése alapján elérhető legnagyobb tömöttség a sűrű elhelyezkedésű homok 
tömöttségét közelíti meg és 1 dm3 térfogat 249 grammal nehezebb, mint 
a legtömöttebb egyenlő szemcse nagyságú német szab vány homok. (III. 
táblázat: 1931 —  1682 =  249 gr.)

Látnivaló tehát, hogy a kevert szemű homoknak magas térfogat- 
súlya, más szóval nagy tömöttsége másmódú elhelyezkedésen alapszik, 
mint a számításoknak alapjául szolgáló hézagkitöltési mód. A  gyakorlat
ban készíthető nagyon tömött homoktestben nyilván nem a nagy szemek 
hézagai vannak kiöltve, hanem a nagy szemek a kis szemek közé vannak 
beágyazva.

Az eddig végzett kísérletek erre a kérdésre nem adnak felvilágosí
tást, úgy hogy ennek a nyílt kérdésnek megfejtésére még további kísér
letekre van szükség.

*
* *

A beküldött homokminták elemzésének eredményei.

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának szétküldött felszólí
tására a következő homokminták érkeztek be:

M. kir. Iparfelügyelőség, Sopron, négy homokmintát küldött be, 
melyek az 1., 2.. 14.. 15. vizsgálati számot kapták.

M. kir. Iparfelügyelőség, Szombathely, két mintát küldött be, egyet 
Szombathelyről (vizsgálati szám 8.), egyet Pinkafőről (vizsg. sz. 16.).

M. kir. Iparfelügyelőség, Pécs.
Lauber Viktor homokbányáiból négy darabot, Pécsről.
Ezenkívül beérkezett: 2 minta Pécsváradról, 3 minta Felsőtúrról 

(FTógrádmegye), 1 minta Rákosszentmihályról (Pestmegye).
A  beküldött homokminták közül a következőket, minthogy vizs

gálat nélkül is látható volt, hogy alkalmatlanok a kíván célra, nem isza
pot tam meg:

7. szám Pécs, IV. jelű.
8. ,, Szombathely.

12. ,, Felsőtúr. II.
13. „ Felsőtúr, III.
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elhelyezkedésű részben 700.000 hézag van, ebbe ugyanennyi 015 mm 
átmérőjű szemcse fér bele, ennek a súlya 782^2 milligramm, ez hozzáadva 
az 500.000 darab 0 4 mm átmérőjű homokszemcse síitához,

38 9 +  0-782 =  39-58 gr.
A  hézagkitöltés elvén alapuló tömöttség-növekedés csak 39 58 gr 

súlytöbbletet eredményez, holott a gyakorlatban finom homok hozzákeve
rése alapján elérhető legnagyobb tömöttség a sűrű elhelyezkedésű homok 
tömöttségét közelíti meg és 1 dm3 térfogat 249 grammal nehezebb, mint 
a legtömöttebb egyenlő szemcse nagyságú német szabványhomok. (III. 
táblázat: 1931 —  1682 =  249 gr.)

Látnivaló tehát, hogy a kevert szemű homoknak magas térfogat- 
súlya, más szóval nagy tömöttsége másmódú elhelyezkedésen alapszik, 
mint a számításoknak alapjául szolgáló hézagkitöltési mód. A  gyakorlat
ban készíthető nagyon tömött homoktestben nyilván nem a nagy szemek 
hézagai vannak kiöltve, hanem a nagy szemek a kis szemek közé vannak 
beágyazva.

Az eddig végzett kísérletek erre a kérdésre nem adnak felvilágosí
tást, úgy hogy ennek a nyílt kérdésnek megfejtésére még további kísér
letekre van szükség.

*
* *

A beküldött homokminták elemzésének eredményei.

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának szétküldött felszólí
tására a következő homokminták érkeztek be:

M. kir. Iparfelügyelőség, Sopron, négy homokmintát küldött be, 
melyek az 1., 2., 14.. 15. vizsgálati számot kapták.

M. kir. Iparfelügyelőség, Szombathely, két mintát küldött be, egyet 
Szombathelyről (vizsgálati szám 8.), egyet Pinkafőről (vizsg. sz. 16.).

M. kir. Iparfelügyelőség, Pécs.
Lauber Viktor homokbányáiból négy darabot, Pécsről.
Ezenkívül beérkezett: 2 minta Pécsváradról, 3 minta Felsőtúrról 

(Nógrádmegye), 1 minta Rákosszentmihályról (Pestmegye).
A  beküldött homokminták közül a következőket, minthogy vizs

gálat nélkül is látható volt, hogy alkalmatlanok a kíván célra, nem isza- 
poltarn meg:

7. szám Pécs, IV. jelű.
8. ,, Szombathely.

12. ,, Felsőtúr. II.
13. „ Felsőtúr, III.
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14. szám Sopron: kavics.
15. „ Sopron: iszapos homok, aprószemű.
A vizsgálatot szitákkal és a finom részt iszapolással végeztem.
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A  beküldött homokminták közül csak a felsőtúri homok jöhetne 
figyelembe, minthogy ebben kevés színes ásvány van, a homokszemek fő
tömege kvarc. De ennek a homoknak csak 29%-a olyan nagyságú szemcse, 
aminő a cementszilárdsági próbákhoz szükséges volna.

Mindenekelőtt meg kellene tehát, állapítani, hogy milyen mennyi
ségű homok van a hegyben s csak ezután lehetne kiszámítani azt, hogy 
a homoktelep 20— 29%-a mennyi időre fedezné a laboratóriumok szük
ségletét.

A  többi helyről származó homokban sok különféle ásvány van, 
a legtöbben szénsavas mész is, úgy hogy ezek már ásványtani összetételük 
következtében sem alkalmasak arra a célra, hogy belőlük szabványhomo
kot készítsenek.


