
2. Magyarországi talajtípusok mechanikai vizsgálatának
eredményei.

Dr. B a l e e n e g g e r  RÓBERT-től.

í. A  talajok mechanikai összetétele.

Múlt évi jelentésemben1) a m. kir. Földtani Intézet agrogeológus 
tagjai által összeállított talajgyűjtemény növényi tápanyagkészletével 
foglalkoztam. Ez évben a talajgyűjtemény mechanikai vizsgálatának 
eredményeit kívánom bemutatni. Mielőtt azonban a vizsgálat eredmé
nyeit közölném, szükségesnek tartom, hogy a mechanikai vizsgálat cél
járól, módszereiről és az eredményekből levonható következtetésekről 
néhány szóval megemlékezzem.

A  talajok ásványos alkatrészekből, humuszból és még nem humi- 
fikált növényi részekből állanak. A z ásványos alkatrészek a kőzetek mál
lásából keletkező többé-kevésbbé elváltozott durva és finom homokból, 
kőlisztből, továbbá a földpátok és más szilikátok mállási termékéből, 
agyagból állnak.

Ezeknek az ásványos alkatrészeknek egymástól nagyság szerint 
való elválasztása a mechanikai elemzés feladata. Evégből a talajt bizo
nyos módszer szerint bizonyos szemcsecsoportokra bontjuk szét, ezeket 
a csoportokat elkülönítjük és lemérjük. A z így nyert számok tájékoz
tatnak a talaj összetételéről a szemcsék nagyságát illetőleg. A  talaj tudo
mányos elemzése természetesen nem merülhet ki az azt összetevő szem
csék bizonyos csoportokra való szétkülönítésében.

A  mechanikai elemzés elsősorban geológiai kérdések megoldását 
szolgálja, a talajok eredetének eldöntése mechanikai vizsgálat nélkül sok
szor lehetetlen.

A  talaj mechanikai összetétele és főbb physikai sajátságai (plasz
tikusság, kötöttség, a vízzel szemben való viselkedés) között szoros össze
függés van, bár ezt az összefüggést pontos alakjában még nem ismerjük. i)

i) Magyarországi talajtípusok növényi tápanyag készlete. M. kir. Földt. Int. 
1814. évi jelentése, pp. 492— 500.
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Mindamellett messzemenő következtetéseket vonhatunk a mechanikai 
elemzés adataiból a talaj physikai sajátságait illetőleg, különösen ha 
ismerjük a kérdéses talaj vízellátásának tényezőit, nevezetesen a hely 
klimatikus viszonyait (csapadékmennyiség, hőmérséklet), a talajvíz mély
ségét és az altalaj természetét.

A talajt alkotó ásványos szemcséket A tterberg1) nyomán célsze
rűen a következő csoportokba foglalhatjuk össze:

A  2 mm-nél kisebb átmérőjű szemcséket öt csoportba lehet osztani.

1. A  durva homokszemek, melyek vizet jól áteresztő homokokat 
alkotnak, ezeknek alsó határa 0 2  mm átmérő.

2. A  finom homokszemek, ezek vizet tartó homokokat alkotnak, 
alsó határ 0 02 mm átmérő.

3. A  mikroszkópos ,,poru-szemek, amelyek iszapolással még tisz
tán előállíthatóak, megszárítva már bizonyos kötöttséggel bírnak, alsó 
határ 0 002 mm.

4. A z ennél finomabb részek, melyek mikroszkóp alatt még észlel
hetőek, de tiszta vízben már a kolloidokra jellemző BnowN-féle mozgást 
mutatják s épúgy, mint a kolloidok, savakkal vagy sókkal jól koagulál- 
hatóak.

5. A  mikroszkóp alatt már nem észlelhető koloidszemcsék.
Miután a 4. és 5. csoportbeli szemcsék nem választhatóak jól szét,

egy csoportba, a kolloidrészek csoportjába (agyag) egyesítendők.

A  vizet jól áteresztő és a vizet rekesztő homokszemcsék közti határ 
nem éles, mintegy 0*2 mm-re tehető. A  vizet rekesztő homokszemcsék 
és a porszemcsék közötti határ 002  mm-re tehető, az ennél nagyobb szem
cséknél még szabadszemmel megkülönböztethetjük a szemcse szélét a 
közepétől. Physiológiai jelentősége is van ennek a határnak, amennyiben 
a füvek hajszálgyökerei 0 02 mm-nél finomabb szemcsék közé már nem 
tudnak behatolni.

A zt a határt, melynél a BROWK-féle molekuláris mozgás kezdődik, 
0 002 mm-re tehetjük. A  határ nem egészen éles. Finomra őrölt földpát- 
nál és kvarcnál a határ 0 002 mm, kaolinit, csillám, haematitnál, vagyis 
oly ásványoknál, melyek pikkelyekre hasadnak, a határ 0005 mm. Na
gyobb fajsúlyú ásványoknál, mint magnetit, a határ kisebb 0 002 mm-nél. 
Ez a határ ezenkívül a felső határ, amely felett a plasztikus ásványok 
már nem plasztikusak. Physiológiai jelentősége a határnak abban áll,

1) A tterberg A .: A z ásványos talajok alkotórészei; az agyagos talajok elem
zése. osztályozása és főtulajdonságai. Az 1900-ben Budapesten megtartott első nemzet
közi agrogeológiai értekezlet munkálatai. Kiadja a M. kir. Földt. Int.
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hogy 0002 mm-nél finomabb szemcsék közt a legtöbb baktérium már 
nem mozoghat szabadon.

Ezek alapján A t t e r b e r g  azt ajánlja, hogy a mechanikai talaj - 
elemzésnél a következő főcsoportok választandók szét:

1. Durva homok (porond),1) a szemcsék átmérője 2— 0 2  mm kö
zött van.

2. Finom homok, a szemcsék átmérője 0 2— 002 mm között van.
3. Liszt, a szemcsék átmérője 0 0 2 — 0 002 mm között van.
4. Agyag, a szemcsék átmérője 0 002 mm-nél kisebb.
Ezt a csoportosítást a m. kir. Földtani Intézet agrogeológiai labo

ratóriumában használt beosztással összehasonlítva, azt látjuk, hogy a két 
beosztás határai egyeznek.2) A  Földtani Intézet beosztásában az A t t e r - 
BEEG-féle csoportok több alcsoportra vannak felosztva, melyeket a mellé
kelt táblázatban foglaltam össze G ü l l  *Y. dolgozata nyomán.

7. Táblázat.

A  Földtani Intézetben régebben használt csoportosítás tehát A t t e r - 
b e e g  csoportosításától a durvább részek messzemenő taglalásában tér el. 
A durvább részek ilyen messzemenő szétosztása azonban csak igen ritkán 
indokolt, ezért A t t e r b e r g  csoportosítását fogadtam el, annál is inkább, 
mert a talajok mechanikai vizsgálatának tanulmányozására kiküldött

D Porond alatt Erdélyben a folyók által a partra kihordott durvaszemű homokot
értik

2) V. ö. Güll V. A talaj alkotó részeinek csoportosításáról. Földt. Közi. X X X V . 
(1905). pp. 170— 174.
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nemzetközi bizottság 1913. október 31-én Berlinben tartott ülésén szintén 
Attebberg csoportosítása mellett foglalt állást.1)

A  mechanikai talajelemzésnél a 2 0 mm-nél nagyobb részek (kavics) 
elválasztására szitákat használunk, a finomabb részeket vízben való mód
szeres iszapolással választjuk el.

Az iszapolásnál használt készülékek két csoportba oszthatóak, az 
egyik csoportba tartoznak azok, melyekben áramló vízzel kiöblítjük a 
készülékből az ásványszemcséket (Schöne, Kopeczky, Hilgard készü
lékei). Xagy hátrányuk az, hogy velők csupán a 0 01 mm-nél nagyobb 
szemcsék választhatóak el. A  másik csoportba tartoznak azok a készülé
kek, melyekben az ásványszemcséket vízben való ülepítéssel választjuk 
el (Kühne, Appiani, A ttebberg készülékei). Ezekkel még a legfino
mabb részek is különválászthatók.

Az ülepítési eljárások azon alapulnak, hogy valamely folyadékban 
leeső gömbalakú test esési sebessége és átmérője között bizonyos össze
függés van, melynek Stokes2) a következő mathematikai alakot adta:

amely képletben

1) V. ö. Int. Mitt, für Bodenkunde. TV. (1914), p. 30.
2) Trans. Camb. Phil. Soc. 9 (1851). p. 8,
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A  talajokat alkotó főbb ásványok sűrűsége: 
földpátok o =  2 56— 2 75
kvarc =  265
csillámok =  2*8— 3 2
kalcit =  2 '72

vegyük mint középértéket <3 =  2 7.

Helyettesítsük ezeket az értékeket a fenti képletbe:

így  tehát a fenti képlet 20°-nál a következő alakot nyeri: 

r — 0*00519 \f v

Ha a leeső test sebességét cm/sec-ban fejezzük ki, megkapjuk a 
test sugarát cm-ekben.

Vessük össze az ebből a képletből kiszámított értékeket az A tter - 
b e r g  által megadott határértékekkel.

II. Táblázat.

A  megegyezés a számolt és az A tterberg által megadott értékek 
között jó.

A  használt készülék az AppiANi-féle készülék ATTERBEEG-féle 
módosítása. A  készülék egy kb. 45 cm magas talpas üveghengerből áll, 
mely alsó részén egy a folyadék lebocsátására szolgáló toldalékkal van 
ellátva, A henger üvegdugóval zárható el, alól az üvegcsőre egy gummi- 
csővet- teszünk, melyet szorító csappal látunk el.

A  készüléken kétféle osztályzat van. A  jobb oldalon 5, 10, 15, 20, 
25 és 30 cm magasság van megjelölve. A  baloldali beosztás azt mutatja, 
hogy a 0 002 mrn-nél finomabb részek leiszapolásánál meddig kell vizet 
felöntenünk, ha nem 8 óra múlva kívánjuk a zavaros folyadékot leeresz
teni. amely időt nem mindig tarthatjuk be, hanem esetleg már 6 vagy 
7 óra, avagy hosszabb idő, esetleg 24 óra múlva.
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A  0 02 mm-nél finomabb részek leiszapolásánál a készüléket min
dig a 10 cm-es jelig töltjük fel vízzel. Ha 0 2 mm-nél nagyobb átmérőjű 
szemcsék is vannak a talajban, akkor 30 cm magasságig töltjük fel a 
készüléket és 15 másodpercnyi ülepítés után eresztjük le a folyadékot. 
A. készülékben visszamaradó szemcsék átmérője 0 2  mm-nél nagyobb, 
ez a durva homok (porond) frakciója.

A  készüléket C. G e r h a r d t  gyártja Bonnban.
A z  iszapoláshoz a talajt elő kell készítenünk. Evégből a talajmin

tát a 2 mm-es szitán átszitáljuk, ha túlságosan száraz és porzik, vagy 
pedig nehezen széttörhető, kemény rögöket alkot, akkor óvatosan kevés 
desztillált vízzel megnedvesítjük. Ekkor a talaj morzsákra esik szét, 
nem porzik és nem is ragad. A  szitán visszamaradnak a 2 mm-nél na
gyobb kövecsek, továbbá növényi maradványok. Ez utóbbiakat a köve
csektől könnyen elválaszthatjuk és súlyukat is megállapíthatjuk.

Az iszapolásra mindig a 2 mm-es szitán átszitált légszáraz anya
got vesszük. A  talajokban az egyes ásványszemcséket egy kötőanyag 
vonja be. sőt az egyes ásványos szemcséket ez a kötőanyag össze is 
ragasztja. A  kötőanyag természete a különböző talajokban és különböző 
kiimák alatt eltérő, főalkatrészét humusz, vasvegyületek. mész alkotják. 
A z így összeragasztott aggregátumokat iszapolás előtt szét kell bonta
nunk, anélkül, hogy magukat az ásvány szemcséket tovább aprítanók. 
És ez az iszapolás egyik legnagyobb nehézsége. A z aggregátumok szét
bontására sokféle módszert javasoltak, így a talaj több óra hosszat víz
zel való főzését, rázó készülék alkalmazását, savakkal való kezelést stb. 
Ezek közül a savakkal való kezelés feltétlenül mellőzendő, mert a savak, 
még az organikus savak is. a talaj finom részeit erősen megbontják. íg y  
a D u m o n t1) által ajánlott oxálsav is. Egy kisérletben, melyet igen finomra 
őrölt biotittal végeztem. 2% -os oxálsav egy félórái főzés után 32% -ot  
oldott fel a biotitból. A vízzel való főzésnél, amint azt S v e n  O d e n  egy 
igen szellemes eljárással kimutatta, a legfinomabb részek nagyobb át
mérőjű csoportokba verődnek össze. Ennélfogva a vízzel való főzés sem 
javasolható. A t t e r b e e g  ezeknek az aggregátumoknak szétbontására leg
újabban B e a m i) 2) módszerét ajánlja. Ezt a módszert alkalmaztam magam 
is kielégítő eredménnyel. A z eljárás a következő: A  lemért talajt egy 
kerekaljú porcelláncsészében annyi deszt. vízzel keverjük, hogy a keve
rék vastag pépet képezzen. A  pépet egy kemény sörteecsettel gondosan

i) Dum o .nt J .: Sur une nouvelle méthode cTanalyse physique du sol. C. R. de 
l:Acc. Se. 1911. 2 s. p. 889,

-) Be a m  TV.: Some notes on the mechanical analysis of Soils Verh. der IT. Int. 
Agrogeologenkonferenz Stockholm. 1911, pp. 12— 14.
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átdolgozzuk. A  használt ecset egy kb. 16 mm széles festőecset, amelyen 
a szőrök 4 cm hosszú bádogfoglalatba vannak erősítve. A  pépet folyto
nos megmunkálás közben lassankint desztillált vízzel felhígítjuk és az 
iszapolóba öntjük.

Ivét vagy három leiszapolás után az iszapoló tartalmát a porcellán- 
csészébe öblítjük. A  csészét vízfürdőre tesszük, a vizet elpárologtatjuk, 
ügyelve arra. hogy a talaj teljesen be ne száradjon. A  nedves pépet ecset
tel újból jól megmunkáljuk, azután pedig az iszapolóba visszaöblítjük 
és az iszapolást folytatjuk.

íg y  a legtöbb esetben sikerült a talajrészecskéket egymástól jói 
elválasztani.

Humuszban gazdag talajoknál célszerű előbb a humuszt eltávolí
tani. Ennek a kivitele azonban még további tanulmányok tárgyává teendő.

Magát az iszapolást A t t e u b e e g  előírása szerint úgy végezzük, 
hogy 20 g talajt, melyet előzőleg a 2 mm-es szitán átszitáltunk, B e a m  
módszere szerint porcelláncsészében ecsettel jól előkészítünk, a felhígí
tott pépjét az iszapoló hengerbe öblítjük és leiszapoljuk a 0 002 mm-nél 
kisebb átmérőjű részeket (p>- o. 10 cm magas vízoszlop mellett 8 órai 
ülepítéssel). Három-négy leiszapolás után a hengerben maradt talajt 
a porcelláncsészébe öblítjük, a fölös vizet elpárologtatjuk és a pépet ecset
tel újból megmunkáljuk, visszaöblítjük a készülékbe és folytatjuk az 
agyagos részek leiszapolását. Ha az iilepítési idő végén a folyadék már 
nem zavaros, akkor 10 cm magas vízoszlopból 7 és fél percnyi ülepítés
sel leiszapoljuk a 002  mm-nél kisebb átmérőjű szemcséket (kőliszt). 
Végül 30 cm magas vízoszlopból 15 másodpercnyi ülepítéssel megkap
juk a 0 2 mm-nél kisebb átmérőjű homokot (finom homok). A  készülék
ben visszamarad a durva homok (porond). Hogy a folyadék az egyes 
leszivornyázásoknál teljesen lefolyjon, a víz leeresztésekor a készüléket 
ferdén tartjuk.

Meszes talajoknál az iszapolásra használt desztillált vízhez néhány 
cm3 ammóniát adunk, hogy a dest. vízben levő szénsav oldó hatását 
ellensúlyozzuk.

A  leiszapolt részeket összegyűjtendő az iszapolásnál nyert zavaros 
vizet állni hagyjuk, amíg meg nem tisztul. Ekkor a tiszta vizet leszivor
ny ázzuk és az üledéket (homok, liszt) kis nikkel- vagy üvegcsészébe 
mossuk át, vízfürdőn leszárítjuk és lemérjük. Az agyagot rendszerint 
nem mérjük külön, hanem a különbözetből számítjuk ki. Ha le akarjuk 
mérni, akkor a zavaros folyadékhoz nagyobb mennyiségű konyhasót vagy 
chlorammoniumot adunk, a koagulált agyagot egy megmért szűrőpapí
ron összegyűjtjük, kissé kimossuk, majd a szűrőt tartalmával együtt két
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lap itatóspapír közé tesszük, a vizet gondosan kinyomjuk, I00ü-on meg- 
szárítjuk és lemérjük.A z iszapolás A t t ek b ek g  készülékével aránylag egyszerű művelet. A  készüléknek azonban hibája is van, amely hiba a folyadék leeresztésére szolgáló toldalék elhelyezésében rejlik. A  talajt tartalmazó víz felkakarásánál, ami legcélszerűbben úgy történik, hogy a dugóval elzárt készüléket többször megfordítjuk, erős áramlás keletkezik, amely áramlás magával ragad még durvább homokszemeket is. A  leeresztő cső szájánál az ide kerülő ásvány szemcséket az áramlás beviszi a csőbe és ott lerakja, íg y  egy nyelvalakú lerakódás keletkezik a csőben magában, a víz leeresztésekor az áramló víz ebből magával ragadhat egyes szemcséket és így  veszteséget idéz elő az illető frakcióban. Ha pedig az agyagot a külön- bözetből számítjuk, akkor az így  kimosott port vagy homokot is az agyaghoz vesszük. E z  az oka annak, hogy az ATTERBEKG-féle készülékkel végzett parallel kísérleteknél 1— 2% eltérés állandóan előfordul.

A z összes iszapolási eljárásoknál célszerűségi okokból, egyrészt a 
hibaforrások, másrészt az eljárás hosszadalmassága miatt az izolálható 
csoportok száma kicsiny, ennélfogva a részek nagysága az egyes csopor
tokon belül széles határok között változik. A  talaj összetételének képe 
tehát meglehetősen bizonytalan.

Újabban S ven  Od en1) egy új iszapolási eljárást dolgozott ki. amely 
az egyes csoportok izolálása nélkül ad a szemcsék nagyságáról felvilá
gosítást. E végből megméri a talaj részecskék tilepedési sebességét, kife
jezve az edény fenekére eső részek időbeli gyarapodása által.

Ha ugyan is egy talajt vízben jól felkavarunk és ezt a folyadékot 
egy edénybe öntjük, amely edénybe egy hydrostatikai mérleg serpenyője 
lóg bele. akkor a mérleg serpenyőjére eső részeket P az idő t függvénye
ként megmérhetjük. íg y  egy esési függvényt kapunk P(t), amely a 
szemcsék nagyságától és elosztásától függ és amely minden talajmintára 
jellegzetes alakú. Ebből az esési függvényből kiszámíthatjuk a talaj 
ásványos részeinek elosztási görbéjét, amelynek ismerete a talaj mecha
nikai vizsgálatának tulajdonképeni végcélja.

Ez a sokat Ígérő eljárás ezenkívül még nagy időbeli megtakarítás
sal is jár. Sajnos, a háborúval járó beszerzési nehézségek miatt az eljá
rást nem próbálhattam ki.

Ezek előrebocsátása után lássuk a mechanikai vizsgálat számbeli 
adatait. A  talajokat az agrogeológiai osztály által használt morfológiai 
osztályozás szerint csoportosítottam. i)

i) Sv e n  Ód é n : Eine neue Methode zur mechanischen Bodenanalyse. Int. Mitt. 
für Bodenkunde V. (1915). pp. 257— 311.



III. Táblásat.

Magyarországi talajtípusok mechanikai összetétele.

!) V. ö. Balletveggek R . : Az erdélyi Mezőség fekete földjéről. A  m. kir. Földt. 
Intézet 1914. évi jelentése.
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i) A  hatvani talaj mechanikai elemzését. \Sigm oxd  E l e k  műegyetemi tanár 
laboratóriumában Glötzer  József vegyészmérnök végezte. V. ö. Int. Mitt. für 
Bodenkunde IV. (1914). p. 340.



( 1 1 ) FELVÉTELI JELENTÉS. 497

A z elemzés eredményeit egybevetve, feltűnik a szürke erdei tala
joknál a B) szint agyagos részekben való gazdagsága. Kevésbbé feltűnő 
ez a jelenség a barna erdei talajnál. A  fekete és sötétbarna mezőségi 
talajoknál (Pusztakamarás, Csorvás, Homokos, Bajmok, Adony) ellen
ben az egyes szintek agyagos rész tartalma a mélység felé csökken. Ezek 
a talajok mind löszből alakultak, és pedig a homokosi, bajmoki és adonyi 
talajok altalaja típusos lösz, melyben a finom homok dominál, amennyi
ben a talajnak több mint 5 0 % -át finom homok alkotja. A  csorvási altalaj 
nem típusos lösz, olyan lösz ez, mely a diluvium végén többször kerül
hetett víz alá és eliszapoltatott, amit a liszt és az agyagfrakciók nagy
sága bizonyítanak. A  pusztakamarási altalaj ismét más típusú szubaen- 
kus képződményt képvisel, ebben aránylag sok a durva homok, amely
nek szemcséi azonban 0 5 mm-nél nem nagyobbak. A  galántai világos- 
barna talajnál ismét feltűnik a B) szintben az agyagos rész felhalmozó
dása a feltalajhoz és az altalajhoz viszonyítva. Ez a talaj, valamint 
a hatvani is, eredetileg löszön kialakult erdőtalajok, melyek csak később, 
a művelési mód megváltozása következtében alakultak át mezőségi tala
jokká. A  réti agyagoknál domináló alkatrész az agyag, amely a talajnak 
több mint 50% -át alkotja, utána következik a kőliszt, mely mintegy 
30% -á t teszi ki a talajnak, a többi finom homok, míg a durva homok 
1% -nál kevesebb. A  békési réti agyag, mely a Körösök finom iszapjából 
alakult, egész profiljában ugyanazon összetételt mutatja; míg az orosz- 
lámosi réti agyagnak altalaja lösz. A  balmazújvárosi székes talajnál, 
épúgy. mint a szürke erdei talajoknál, a B) horizont agyagtartalma igen 
megszaporodott a felső és alsó horizonthoz képest; régi mocsári erdő 
talaja ez.

Ártéri talajainkban a finom részek háttérbe szorulnak, az uralkodó 
rész a finom homok, mely a Duna-alluvium 60% -át, a Tisza-alluvium  
72% -át teszi ki, a második domináló alkatrész a durva homok.

A  homoktalajokban a durva homok uralkodik, a nyiroktalajokban 
pedig az agyag.

íí. A  talajok plasztikussága és szilárdsága.

A  mezőgazdasági gyakorlatban az ásványos talajokat bizonyos fizi
kai sajátságaik, de főleg azon ellenállás nagysága alapján, melyet a meg
műveléssel szemben tanúsítanak, 3 főcsoportba osztják be, ű. m. agyag, 
vályog és homoktalajok. A  főcsoportokon belül ismét több alcsoportot 
különböztetnek meg, ú. m. agyagos vályog, homokos vályog, stb.

Ezeknek a csoportoknak egymástól való megkülönböztetése rend
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kívül egyéni. íg y  egy homokos vályogot, melynek altalaja agyag, olyan 
vidéken, ahol homoktalajok uralkodnak, agyagtalajnak neveznek, ha 
ugyanezen típus nehéz talajok közt fordul elő, rögtön homokos talaj a 
neve (Coffey: Proceedings of the Am . Soc. of Agronomy).

Ezért írja Pfeiffer :1) ,,Die Benennung des Bodens ist sehr indi
viduell. W as einer für Sandboden ansieht, beurteilt der andere als Lehm
hoden. Sogar derselbe Analytiker kann dieselbe Probe verschieden benen
nen, je nachdem er sie in nassem oder sehr trockenem Zustande dem Boden 
entnommen hat. Die Bodenbezeichnung kann nur dann nicht individuell 
.sein, wenn sie auf Grund einer exakten Analyse nach konventioneller 
Übereinkunft erfolgt/4

Ilyen exakt alapon nyugvó osztályozás alapjául a mechanikai talaj- 
elemzés nem szolgálhat, mert bár a talajok mechanikai összetétele és 
fizikai sajátságai közt összefüggés van, az összefüggést számszerűen ki
fejezni nem tudjuk. Ezenkívül a mechanikai elemzés módszereivel nem 
tudjuk különválasztani a talajnak azokat az alkotórészeit, melyek a talaj 
plasztikusságát okozzák.

Oly vizsgálati módszerekre van tehát szükségünk, melyek közvet
lenül azokon a sajátságokon alapulnak, amelyek alapján az egyes csopor
tok egymástól megkülönböztethetők. Ilyenekül A tterberg a talajok 
plasztikusságát és szilárdságát választotta.

Plasztikusság (formálhatóság) alatt az agyagoknak azt a sajátsá
gát értjük, hogy kellő víztartalom mellett vékony drótokká sodorhatok 
ki. A  szilárdság alatt pedig a megmunkálással szemben tanúsított ellen
állást értjük, amelynek mértéke A t t e r b e r g  szerint az a megterhelés 
kilogrammokban, amely szükséges ahhoz, hogy egy 2 X 2  cm kereszt
metszetű teljesen vízmentes (100°-on kiszárított) talajprizmát egy acélék 
kettéhasítson.

Az agyag-, vályog- és homoktalajokat egymástól elsősorban kon
zisztenciájuk különbözteti meg. A z agyagok nedvesen többé-kevésbbé 
plasztikusak, szárazon igen kemények. A  vályogok nem plasztikusak, 
kiszáradva kevésbé kemények, mint az agyagok. A  homokok szárazon 
lazák.

A  plasztikusság fokának megállapítására A tterberg1 2) kiindul 
abból, hogyan viselkedik az agyag akkor, ha sok vízzel összekeverjük 
ás az így keletkezett pépet lassankint beszárítjuk, vagy, ami egyre megy, 
jfokozatosan több és több agyagot adunk hozzá.

Ha valamely agyagot sok vízzel összekeverünk, folyékony pépet

1) Landw. Jahrbücher 41 (1911), p. 17.
2) A tterberg A .: I. nemzetközi agrogeológiai konferencia munkálatai.
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kapunk. Kevesebb víztartalommal a pép nehezebben f oly óvá válik, lát
szólag elveszti folyékonyságát, de ha az agyagot tartalmazó edényt erő
sen meglökjük, folyékonysága még mindig feltűnik. Ez a folyékony  
állapot.

Kisebb víztartalomnál a pép szívós, ragadós tömeggé lesz. További 
beszáradásnál a ragadósság megszűnik, az agyagpép jól formálhatóvá 
válik, hosszú drótokká sodorható ki. Ez a plasztikus állapot.

Továbbszárításnál ezt a sajátságát is elveszti, az agyag már nem 
gyúrható, mert az új jak között morzsásan széttörik. Ebben az állapot
ban művelhető legjobban. További beszáradásnál az agyag fokozatosan 
keményebbé válik.

A z agyagok jellemzésére tehát ismernünk kell azokat a határérté
keket, melyeknél az agyagok konzisztenciája megváltozik. A  határérté
kek közül legfontosabbak a folyékonysági határ, vagyis az a víztartalom, 
amely alatt az agyag már nem folyékony: ez a határ képezi a plasztikus 
állapot felső határát is, mert ennél magasabb víztartalomnál az agyag 
nem gyúrható, szétfolyik.

Ez a határ egyszersmind a talaj víztartó képességének is határa.
A  második fontos határ a plasztikusság alsó határa, vagyis az a 

víztartalom, mely alatt az agyag már nem sodorható ki vékony dróttá.
A  két határérték különbségét í\.tteebeeg p l a s z t i k u s s á g i  

s z á m n a k  nevezi.
A plasztikusság határainak megállapítására A ttekbeeg előírása 

szerint1) úgy járunk el, hogy egy kis kerekaljú porcelláncsészében 
mintegy 5 g talajt vízzel péppé keverünk. A péphez fokozatosan több 
agyagport adunk és egy nikkelspatulával jól elkeverjük. Minden egyes 
hozzáadás után a péjiet a nikkelspatulával egyenesen kiterítjük úgy, 
hogy vastagsága 1 cm-nél több ne legyen, majd a spatula segítségével 
két félre osztjuk. Ezután a csészét erősen és ismételten tenyerünkhöz 
ütjük avégből. hogy az agyag összefolyjék. Ha a két agyagfél csak a 
legalsó részében és itt csak alig folyik össze, elértük a folyékonyság 
határát. Ennek a pépnek most a szokott módon meghatározzuk a víztar
talmát, melyet 100 s. r. száraz agyagra számítunk.

A z  így kapott számmal jelezzük a folyékonyság határát, mely 
az agyagoknál nem nagyon éles, a vályogoknál élesebb.

A  plasztikusság alsó határát megkapjuk, ha az előbbi meghatá
rozásnál a csészében maradt agyagtésztát, melyhez célszerűen még egy 
kevés agyagport kevertünk, papirosalapon újjainkkal vékony drótokká

0  A tter berg  A .: Die Plastizität der Tone. Int. Mitt, für Bodenkunde I. 
(1911), pp. 34— 38.
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hengereljük ki. A  drótokat ezután összehajtjuk és újból kihengereljük, 
ezt addig ismételjük, míg az agyag a kihengerlési kísérletnél apró dara
bokká nem megy szét. Ekkor felhagyunk a további kihengerléssel és 
meghatározzuk az agyag víztartalmát, melyet szintén 100 s. r. száraz 
agyagra számítunk.

Ez a határ igen élesen állapítható meg.

A  két határérték közti különbség a plasztikussági szám, amely 
a plasztikusság fokának kifejezésére szolgál.

Ha gyakorlati szempontból nem is, de tudományos tekintetből 
érdekes a plasztikusság okát kutatni.

V ogt,1) L e  Chatelier2) és A tterberg3) vizsgálatai nyomán tud
juk, hogy a plasztikusság két októl függ, ú. m. az agyagos részek finom
ságától és lemezes alakjuktól.

A tterbekg kísérleteiből, melyeket finomra őrölt ásványokkal vég
zett. kitűnik, hogy plasztikusságot csak a 10 cm magas vízoszlopból 
8 óráig tartó ülepítéssel nyert termék (agyag) mutat. Az így nyert 
szemcsék átmérője gömbölyű ásványszemeknél 0002 mm-nél kisebb, 
pikkelyalakúaknál a felső határ 0005 mm. Ez a szemcsenagyság egy
szersmind a BnowN-féle molekuláris mozgás felső határa is, és ha a 
BnowN-féle mozgást a kolloidrészek sajátságának vesszük, kimondhatjuk, 
hogy csak a kolloidrészek plasztikusak. Ennélfogva az iszapolásnál ezt 
a határt, mint természetes határt be kell tartanunk.A  V ogt, L e Chatelier és A tterberg által megvizsgált ásványok és vegyi termékek között egyáltalán nem bizonyultak plasztikusaknak: kvarc, földpát, kalciumpermutit (mesterséges zeolith), aluminiumhydrat, ferrihydrat, manganperoxydhydrat és kovasavhydrat.

Plasztikusak voltak: kaolinit, talcum, szerpentin, chlorit, musz- 
kovit. biotit, limonit, liematit és glaukonit.

Az összes plasztikusaknak bizonyult ásványok mind lemezes szer
kezetet mutatnak vagy könnyen hasadnak pikkelyekre.

A  plasztikusságot ennek alapján mint a folyadékok felszini feszült
ségének következményét magyarázhatjuk. A  felszini feszültség erősen 
összetartja az apró pikkelyeket, melyek azonban oldalt könnyen elmoz
dulhatnak, ép úgy, a.hogy két nedves egymáshoz tapadó üveglemezt

(14 )

!) V ogt : La composition des argiles. Bull. de la Soc. d'encouragement 1S97,
p. 638.

-) L e Ch a t e l ie r  H .: La silice et les silicates. Paris. 1914. pp. 481— 484.
3) A tterberg  A .: Die Plastizität und Bindigkeit liefernden Bestandteile der 

Tone. Int. Mitt. für Bodenkunde III. (1913), pp 291— 330.
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csak nagy erővel leket egymástól elválasztani, mig egymáson könnyen 
elcsúsztatliatóak. A  plasztikusságnak ez a magyarázata VoGT-tól ered.

A  gyűjtemény talajainak plasztikussági határai a IV . táblázatban 
foglaltatnak. A  meghatározásokat a feltalajokon végeztem; a csorvási 
sötétbarna mezőségi, a tenkei szürke erdei és a balmazújvárosi székes 
talajoknál az egész szelvényt vizsgáltam meg.

IV . Táblásat.

A  plasztikusság határai a talajok nedves állapotban való konzisz
tenciájáról tájékoztatnak, szükséges még a talajoknak száraz állapotban 
való viselkedésére is egy számbeli mértéket megállapítanunk. Erre szol
gál A t t e k b e r g  szerint a szilárdsági szám, amely azt a megterhelést 
fejezi ki kilogrammokban, amely szükséges ahhoz, hogy egy 2 X 2  cm 
keresztmetszetű talajprizmát egy acélék kettéhasítson. Miután az ezek
hez a meghatározásokhoz szükséges készülék nem állt rendelkezésemre, 
meg kellett elégednem a talajok szilárdságának meghatározásánál az

J) A meghatározást a műegyetem mezőgazdasági vegytani laboratóriumában 
G l ö t z e k  J ó z s e f  vegyészmérnök végezte. V. ö. Int. Mitt. für Bodenkunde IV (1914). 
pp. 340.

A m. kir Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 33
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A tterberg által ajánlott minőleges próbával, amely kitűnő szolgálato
kat tesz a talajok megítélésénél.1) A z eljárás a következő:

A  talajból, lehetőleg kevés vízzel, lemezeket gyúrunk, melyeket 
jól megszárítunk. Megszáradás után egy üvegpálca legömbölyített hegyé
vel több barázdát húzunk az agyaglemezen. A  barázda keskeny és lapos 
azoknál a talajoknál, melyek szilárdsági száma 30-nál nagyobb. A  dör
zsölésnél csak kevés vagy semmi liszt sem keletkezik. Ez a nehéz talajok 
csoportját jellemzi.

A  barázda ismételt dörzsölésnél lényegesen szélesebbé válik, de nem 
mélyebbé azoknál a talajoknál, melyeknek szilárdsági száma 30 és 15 
között van. A  dörzsölésnél sok liszt keletkezik. Kevésbé nehéz talajok 
csoportja.

A  15-nél kisebb szilárdságú talajoknál már az első végighúzásnál 
széles barázdát kapunk. A  lemezt újjunkkal végig dörzsölve, sok liszt 
válik le. Könnyű talajok csoportja.

A  7-nél kisebb szilárdságú talajoknál már nem lehet valódi baráz
dát kapni, az üvegbot rögtön mélyen belehatol a talajmintába. Laza 
talajok csoportja.

Ezen az alapon a talajoknak agyag, vályog és homoktalajokra való 
osztályozása biztos alapon nyugszik, az osztályozásból ki van küszöbölve 
az egyéni megitélésen nyugvó bizonytalanság és önkényesség.

A  gyűjtemény talajait a fentiek alapján a következőkép csopor
tosíthatjuk, a feltalaj sajátságait véve csak tekintetbe; ha a B és C 
szintek sajátságait is figyelembe vesszük, a beosztás módosulhat, amint 
azt alább látni fogjuk.

V. Táblázat.

1) A tterberg  A .: A z ásványos talajok alkotórészei; az agyagos talajok elem
zése és főtulajdonságai. Az 1909-ben Budapesten megtartott első nemzetközi agro- 
geologiai értekezlet munkálatai.
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A  táblázat tanúsága szerint a megvizsgált talajok plasztikussági 
száma, szilárdsága és mechanikai összetétele közt határozott összefüggés 
van. Nevezetesen, mindazok a talajok, melyeknek plasztikussági száma 
15-nél nagyobb, a nehéz talajok csoportjába tartoznak; az összes ide tar
tozó talajok agyagtartalma 28% -nál több. A  kevésbé nehéz talajok 
csoportjában (vályogos agyagok) a plasztikussági szám 15-nél kisebb, 
az agyagfrakció 28 és 1 2 %  között van. Kivételt képez a kunszentmiklósi 
székes talaj, melynek plasztikussági száma alacsony, 6 9, szilárdsága is 
csekély, ellenben agyagtartalma nagy, 3 1 7 % . A z oka ennek a rendelle
nes viselkedésnek az agyagfrakció összetételében keresendő, ennél a talaj
nál a leiszapolható legfinomabb részek legnagyobbrészt kvarcból állnak, 
a kvarc pedig a fentebb elmondottak alapján nem plasztikus.

A  gyűjtemény egyetlen vályogtalajának agyagtartalma 8*8%.

A  plasztikusság foka legmagasabb a két réti agyagnál (X . A . 
45 2, IX . A . 2 6-4), a különbség a plasztikussági számok között nagy 
(18*8), holott az agyagtartalom közti különbség aránylag csekély (8’2 % )  ; 
valószínűleg a békési réti agyag magas humusztartalma hat a plasztikus
ságra csökkentőleg. Igen plasztikus továbbá a két nyiroktalaj (Mád és

3 3 *
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Magyarád), melyekben az agyagfrakció közelítőleg egyenlő értékű, a 
plasztikusági fok itt is a humuszban gazdagabb talajban alacsonyabb. 
A  nehéz talajokhoz kell még sorolnunk a pusztakamarási fekete mezőségi 
földet és a nagyalföldi sötétbarna mezőségi földek közül a csorvásit. 
Mindkettőnek plasztikussági száma aránylag magas (15 9, iletve 191).

A  gyűjteményben levő többi sötétbarna és világosbarna mezőségi 
talajunk a kevésbé nehéz talajok (vályogos agyagok) csoportjába oszt
ható be. Ezeknél a plasztikussági szám alacsonyabb, mint az előző cso
port talajainál, a legmagasabb érték 12 5 (galántai talaj), a legalacso
nyabb 5 9  (adonyi talaj); a talajoknak iszapolással meghatározott agyag- 
tartalma is alatta marad az előző csoport talajainál kapott értékeknél 
(maximum 26 8).

Ugyancsak a kevésbé nehéz talajok csoportjába tartoznak a szürke 
erdei talajok (X IY . A , X V . A , X V II . A ) feltalajai is, ezeknek plasz
tikussági foka alacsony ((3*4:— 7*3), közepes agyagtartalom mellett (16 8—  
2 1 4 % ) . A  mezőségi talajoktól eltérően, a szürke erdei talajok feltalaja 
alatt egy agyagban dús szint következik, amelynek plasztikussága és 
szilárdsága jóval nagyobb, mint a feltalajé. íg y  a tenkei talajnál a B) 
horizont plasztikussági határai 42 5 és 20 2, a plasztikusság foka 223, a 
minőségi szilárdsági próba alapján a nehéz talajok csoportjába sorolandó.

Ugyanezt a jelenséget találjuk még fokozottabb mértékben a bal
mazújvárosi kérges oszlopos székes talajnál, melynek feltalaja 2 3 2 %  
agyagtartalom mellett 110  plasztikussági fokot mutat, míg az alatta levő 
B) horizont plasztikussági foka 39 6 (a határok 59 6 és 20 0), agyag- 
tartalma pedig 43 8 % . A  minőleges szilárdsági próba alapján a nehéz 
talajok csoportjába tartozik, míg a feltalaj a kevésbé nehéz talajokéba.

Miután a balmazújvárosi székes talaj feltalaja igen vékony, csak 
nehány cm vastag réteget alkot, ezt a talajt helyesebben a B. szint saját
ságai alapján kell megítélnünk és így ennek a talajnak a fenti osztá
lyozásban tulajdonképen a nehéz agyagok sorában kell helyet foglalnia.

Ez a két példa azt a régi tapasztalatot erősíti meg, hogy a talajok 
mezőgazdasági értékelésénél nem elégedhetünk meg a feltalaj tanulmá
nyozásával, hanem meg kell vizsgálnunk az alatta levő rétegeket is. 
esetleg több méter m é ty s é g ig . Mert míg p. o. a löszön kifejlődött mezőségi 
talajainknál az egész szelvény közelítőleg ugyanazzal a mechanikai össze
tétellel bir, minélfogva a szelvény összes rétegei ugyanazt a plasztikus- 
sági fokot és szilárdságot mutatják, addig szürke erdei talajainknál és 
struktúrával biró székeseinknél a feltalaj és az anyakőzet közt egy igen 
agyagos réteg (B. szint) van, melynek plasztikussága és szilárdsága igen 
magas értékűek, annyira, hogy a fenti osztályozásban a B. horizontot 
más osztályba kell sorolnunk, mint a feltalajt. Nagyon eltérő tehát ezek
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nél a talajoknál az A . és B. szintek víztartó és vízáteresztő képessége is. 
A  B. szint magas plasztikussági felső határa azt mutatja, hogy ez a 
szint nagy mennyiségű vizet képes magába raktározni, magas agyag- 
tartalmából arra következtethetünk, hogy a vizet nehezen bocsátja át. 
Az aránylag vékony és kedvező fizikai sajátságokkal biró feltalaj alatt 
tehát egy igen nehéz és vizet rekesztő szint fekszik, minélfogva ezeknek 
a talajoknak megművelhetése az időjárástól rendkívül függővé válik.


