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Minél egyszerbb kísérlettel s minél biztosabban igazolhatunk egy

természeti jelenséget, annál közelebb jutunk a helyes magyarázathoz.

A Simplegadok periodikus mozgása is megérthet a sziklatöm-

bök labilis, vagy legalább is neutrális egyensúlyi elhelyezkedésével és

az apály-dagály által okozott tengeráramlatok hatásával. Hogy azután

ez az idszakos mozgás éppen a Jason csónakja után sznt meg, vagyis

a sziklatömbök oly stabil egyensúlyi helyzetbe kerültek, amelybl a

tengeráramok kimozdítani azokat többé képesek nem voltak, ez lehet

a véletlen játéka, de a fantázia szüleménye is.

AZ ÉLESKAVICSOK KELETKEZÉSÉNEK MECHANO-
DINAMIKAI TÖRVÉNYEI

Irta: Benda László dr.*

— A 11—21. ábrával. —

A hazai éleskavicsok (Dreikanterek) felismerése a múlt század

második feléhez fzdik. 1 1926 nyarán vitéz Lengyel E. megfigyeli a

tengerparti éleskavicsok fejldésének, kiformálódásának mikéntjét.
2

Régóta ismeretes már, hogy a sivatagi éleskavicsokat a széltl

zött homok, viszont a tengerparti éleskavicsokat a tengervíz által

mozgatott homok csiszoló munkája hozza létre.

Az éleskavicsok eredetük szerint lehetnek: szárazföldiek,
(sivatagiak) és tengerpartiak. Koruk szerint, mindkét eset-

ben recensek, illetve fosszilisak lehetnek.

I. Szárazföldi (sivatagi) éleskavicsok.

1. A szélfútta homok mozgásának jellege.

A csiszolás munkáját a pillanatnyi súlyponti tengelyük körül forgó

és a kavicsfelületen végiggördül homokszemek végzik el.

Amint az egyes levegrészecskék elhaladnak a homokszem mellett,

az pillanatnyilag súlyponti tengelye körüli forgásba jön. A leveg-

részecskék ugyanis meghatározott sebességgel mozognak és magukkal

ragadják a homokszemeket is, amelyek a mögöttük lev levegrészecs-

* A szerznek a Mhoni Földt. Társulat 1930 április 2 i 6zakülésén tartott el-

adásának kivonata.

E dolgozatomat Janicsek József dr. megyetemi magántanár úr volt szíves rész-

leteiben átnézni. Lekötelez szívességéért ehelyütt is köszönetét mondok. B. L. dr.

' Papp Károly: Éleskavicsok Magyarország hajdani pusztáin. (Földt. Közi.,

XXIX. 1899. p. 135.)
2

v. Lengyel Endre: Tengerparti éleskavicsok. (Földr. Közi. LVI. 1928. p. 93.).
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kék taszítására jutnak elbbre. Amikor egy-egy levegrészecske az eltte

haladó homokszemet éri, arra ütést mér. Lamináris mozgást tételezve

fel, az ütés centrikus, tehát a homokszem vc mozgási sebessége vi -re

növekszik. A sebesség pillanatnyi n értéke a következ pillanatban

vc = vi — Av értékre csökken, hogy egy újabb lökés ismét vi sebes-

séget kölcsönözze neki. vi gyakorlatilag azonosnak tekinthet a leveg-

áramlás sebességével.

A homokszemek azonban nem mozognak laminárisán még akkor

sem a levegben, ha a feltételezett egyenesvonalú pályán haladnak,

mert sebességük pillanatról-pillanatra változó : vi ,
vc , Vi, vc . .

amelyet emberi érzékeinkkel

(vi— Av) + vi 1
(2vi— Av ) i'i Av

sebesség formájában észlelünk.
3

A szorosan egymás nyomában haladó levegrószecskék amint érin-

tik a homokszemet, arra ütést mérnek, majd oldalt kitérnek és így sik-

lanak tova. A homokszem nem gömbalakú, hanem a közel gömbös magon

számos kidudorodás teszi felületét egyenetlenné. (Igaz ugyan, hogy a

futóhomokot gömbölyre kopott volta jellemzi, de az is természetes,

hogy éppen a szóban forgó folyamat koptatja azokat többé-kevésbbé

gömbölyded formákká.) Ezekbe a dudorokba kapaszkodnak a leveg-

részecskék s így hozzák a homokszemet pillanatnyi súlypontja körüli

forgásba. A lehetséges pillanatnyi súlypontok összeségét bels mag-
nak szokás nevezni. Fentebbi megállapításunkat eszerint úgy fogal-

mazhatjuk, hogy a levegben tovaszálló homokszem
még abban az esetben is bels magja körüli for-

gásba jönne, ha szigorúan egyenes vonalú pályán
egyenletes sebességgel mozogna. Bels magjának hala-

dási sebessége átlagban: va= vi — Dv ,
azaz valamivel kisebb sebes-

séggel mozog, mint a légáramlat.

Felületének minden pontja azonban ennél jóval nagyobb sebesség-

gel mozog, tekintve, hogy a test haladása közben tengelye (bels magja)

körüli forgást is végez. A következkben vizsgáljuk meg, mekkora az

a szögsebesség, amely a homokszemek útjára jellemz.

A levegben lebeg homokszem sohasem olyan alakú, hogy súly-

3 Láthatjuk, hogy a légáramlat sebessége (n) és a homokszem átlagos haladási

sebessége (va ) között kis különbség (
l

lt Av) mutatkozik, amelyet a továbbiakban Dv-ve1

fogok jelölni :

Au = vl — vc = 2Dv és = rí — Va — Dv-
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pontja egyúttal tömegközéppontja is volna, hanem szabálytalan alak-

jával olyan helyzetet foglal el a térben, hogy súlypontja (S) tömeg-

középpontja (K) alá esik. (11. ábra.)

Legyen i az uralkodó légáramlat iránya. (Könnyebbség kedvéért

egész gondolatmenetünket egyetlen vertikális keresztmetszetben építet-

tük fel.) Az i iránnyal párhuzamosan két részre oszthatjuk a homok-

szemet az S súlyponton át, minthogy ez az egyetlen pont, amelyben a

homokszemet ér, AP ert képvisel légáramlat tiszta taszítást idéz

el. Az x— x vonal feletti

rész súlypontja legyen S 2 ,
az

alsó részé pedig S x
. Ezeknek

S-tl való távolsága a 2 ,
ille-

tleg a,. A keresztmetszet

x— x vonalon felüli részére

es nyomóer eredje legyen

P2 ,
az alsó részen ugyanez

P
x . Ezen jelölésekkel felírhat-

juk, hogy a homokszem fels

részére ható forgató nyoma-

ték: F2= P2 a 2 és az alsó részt

illetleg pedig: Fx
—— P

x
a

x
.

Mivel P 2 ~>PX és a2 >a x ,

következik, hogy F2 >FX ,
tehát (ha a légáramlatot balkéz fell

kapjuk) a homokszem feltétlenül az óramutató járásá-
val egyez értelm forgásba jön, amelyre az F = F2 -f-

F
1 = F2 ö2 — P

x
a

x
forgatónyomaték jellemz.

A homokszem tehát elrehaladása közben folytonos forgásban van,

így mintegy csiszolókorongként koptatja a kzeteket. Hogy kifejezhes-

sük a végzett munkát, elször az út egyenletét kell megállapítanunk.

A következdben jellemezzük azt az utat, amelyet a homokszem egyet-

len felületi pontja (11. ábrán A) fut be. A forgás közben végtelen

kicsiny idtartam alatt (dt) vizsgálva a jelenséget, körmozgással van

dolgunk. A légáramlás sebessége:

fi)

11. ábra.

^
ds As

1

dt At

A t véges kicsiny idtartam. Válasszuk meg úgy, hogy a A t id alatt

megtett út, As, véges, de nagyon kicsiny hosszúság, legyen azonos

r-rel, a homokszem félátmérjével, azaz: As(=)r. Ebbl

v=—=—
,
amibl A t=—

A t A t vi

Földtani Közlöny. LX. kötet. 1930.
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Az w szögsebességet úgy jellemezhetjük ha, megadjuk, hogy egy

pont a test kerületén mozogva, bizonyos id alatt mekkora ívet ír le,

illetleg mekkora középponti szöget zár be az indulási pont sugarával.

u,=A(=)
dt

Aqp

aT

Elegend pontossággal dolgozunk, ha az utóbbi képletbl indu-

lunk is ki.

Feltételeztük, hogy A t id alatt A* utat fut be a pont. A As-et

azonosítottuk r-rel. Kérdés most már, mekkora az az a szög, amennyi-

vel az elemi levegáram a homokszemet A t id alatt, bels magja

körül elforgatni képes.

A levegben a homokszemek úgy helyezkednek el, hogy leghosszabb

tengelyükkel a haladás (szélfúvás) iránysíkjába fekve, a horizontális

síkkal bizonyos a szöget zárnak be. [11. ábra. b)]. Az a szög nagysága

változik a levegáram pillanatnyi sebessége, a homokszem tömege,

alakja és fajsúlya szerint.

Mérsékelt sebesség levegáramlás esetén a homokszemek és lemez-

kék beledlnek a levegáram iránysíkjába és hosszabbik tengelyükkel

ezen irányban elnyúlva úsznak a szél szárnyán.

Egyik határeset az, ha a testecske hosszabbik tengelye korábbi

függleges helyzetébl vízszintes helyzetbe kerül [11. ábra, a)]. Ekkor

a= Tt/2 . Ha pedig a szél sebessége akkora, hogy a homokszemek

a szél iránysíkjában feküsznek és abból nem térnek ki, akkor a= 0.

A tényleges a érték valahol 0 és tt/2 között van, de

egyelre még ismeretlen. Hosszú észleléssorozatra volna itt

szükség. A tárgyalás további menetét azonban u ismeretlen volta

nem zavarja, a számszer példák esetében pedig a levezetett termé-

szeti törvényt úgy érzékeltettem, hogy. a széls értékei között felvett

középértékkel dolgoztam (a közép= tt/
4 ).

Tehát .

Acp a
új = —

.

= -—

»

A t A t

vagy Aí-t behelyettesítve

a vi , r
uu = — Vi=— > na a=—

r a a

Állítsuk szembe a légáramlat és a homokszem mozgásának jellegét

egymással. s= vit. ahol 5 az elemi légrészecske által megtett út hossza.

s
1= uu t, ahol s, a homokszem egy felületi A pontja által befutott út

hossza. A két út viszonya:

uu a 1

s vi r a s
1 .
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Az 1. képletben kifejezett törvény els fontos eredményünk:

A homokszemek minden egyes felületi pontja a

levegben haladtában 1

ja - s z o r nagyobb utat tesz
meg, mint az elemi 1 e v e g r és z e c s k e. Azaz

2 .

A számszerüség kedvéért helyettesítsük be a 2. képletet, éspedig úgy, hogy a = ir/4 és

1.

a homokszem átmérjét a sivatagi homok átlagértékére, 01 mm-nek vegyük fel.

Kérdés, mekkora utat fut be az A pont azalatt, míg az elemi légrészecske 1-0 m utat

tesz meg. 2r = OOOOOl m.

TT 3-14

0-0002
1 0= 15.700 m,

azaz a O'l mm átmérj homokszem felületén lév pontok 15.700-szor akkora utat

tesznek meg, mint az azokat tovaragadó légáram.

2.

Legyen 2r = 0'00005 m, akkor

3 14

O'OOOl
1'0= 31.415 m.

3.

Ha pedig 2r = 0"0002 m, akkor

314
Sl ~ 00004

10 = 7.850 m,

azaz minél kisebbek a homokszemek, felületi pontjaik annál nagyobb szögsebességgel

mozognak.

*

2. A homokszemek eleven ereje.

Midn a homokszem a kavics felületéhez ér, azon végiggördül.

A csiszoló munkát gördülése közben fejti ki. Vizsgálatunk tárgya a

rendelkezésre álló eleven er.
A gördül homokszem pillanatnyi mozgásának jellemzésére válasz-

szk alapul a két test B érintkezési pontját. (12. ábra.) Minthogy a

homokszem jelenleg annak a kényszernek van alávetve, hogy mozgása

közben állandóan érintkezzék felületének egy B pontjában a változat-

lan alakú és helyzet, érdes felülettel (a kavics felületével), ezen kény-

szerfeltétel miatt a B pont va= u sebessége beleesik a felület érint-

síkjába. Az lu szögsebesség elemi forgás tengelye általában valamely

szöget zár be a felület B ponti normálisával.

7*
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Bontsuk fel az w szögsebességet a normálisba es w„ és az

érintsíkba es u> e derékszög alkotókra. Általában az u csúszási

sebesség, az w„ és w e szögsebességek különböznek zérustól. Ebben az

esetben a homokszemek egyszerre végeznek csúszó-, gördül és pördül

mozgást, mivel u is, wn is, és uj c valós, pozitív értékek.

A homokszem mozgásával szemben a kavicsfelületen reakcióerk

jelentkeznek és pedig az n normálisba es N normális ellenállás, az

érintsíkba es F csúszó súrlódás, az w e-re merleges síkba es G
gördül súrlódási erpár és az

ujn-re merleges síkba es P pör-

dül (fúró) súrlódási erpár. P
olyan rendkívül kicsiny, hogy

nyugodtan elhanyagolhatjuk.

Á normális ellenállás értelme

szerint mindig a kavicstól a

homokszem felé mutat. Nagy-

sága a ható aktív erk függ-

vénye.

F csúszó súrlódás, ha: 1. a

B pontnak zérustól különböz

sebessége van, akkor F megegyez irányú, de ellenkez értelm az u

sebességgel. Nagyságát a dinamikai Coulomb-féle törvény határozza

meg. F= fN, ahol f a súrlódási tényez.

2. Ha azonban u = o, azaz nincsen csúszás, akkor a B pont pilla-

natnyilag nyugalomban van és a statikai Coulomb-féle törvény lép

életbe, amely szerint F<fN; a csúszó súrlódás iránya és értelme is

általában ismeretlen.

G gördül súrlódási erpárt ugyancsak aszerint határozzuk meg,

van-e gördülés, vagy nincs (cu e = 0). Az els esetben G= \N, a máso-

dikban G<\N, ahol X a gördülési együttható. G is legtöbbször oly

kicsiny, hogy elhanyagoljuk.

Ezek után vizsgáljuk azt az ideális esetet, mikor a gömbalakúnak

vett homokszem a vízszintes, érdes kavicsfelületen úgy mozog, hogy az

alappal párhuzamos és a súlypontjába es va sebesség haladó moz-

gása és a súlyponton átmen, a haladás irányába es, függleges

keresztmetszetre merleges tengely körüli uu szögsebesség mozgása

van. Mivel va 1 cu, a test síkmozgást végez (13. ábra). A B pont pilla-

natnyi sebessége: vb= u= vu— ruj; behelyettesítve

— -ríva + Dv )

r
VB= Va
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S minthogy aD v másodrendén kicsiny mennyiség elhanyagolható s így

vB —u= va (1 — a),

ami azt jelenti, hogy a homokszem egyidejleg u sebes-

séggel csúszik és uu szögsebességgel gördül a kavics
felületén. Mivel pedig va = vi — Dv és ne= ava + o.Dv (=) 0'8i?a ,

tehát va > ruj, amibl következik, hogy u > 0 és a JB-pont u sebessége

megegyez értelm az S súlypont va sebességével. A súlypont elre halad,

a B-pont elre csúszik és az F csúszó-súrlódás hátrafelé mutat.

Ezek után határozzuk meg az érdes kavicsfelületen mozgó, kör-

keresztmetszetnek vett ideális homokszem eleven erejét. Ha a homok-

szem tömege m, a súlyponti forgástengelyre vonatkozó nyomatéba

:

irr
J= -jj-, akkor a ua-sebesség

tiszta haladó mozgásra vonat-

kozólag Eh= mva
-, míg az w

szögsebesség tiszta forgómoz-

gás esetén Ef = — lenne az

eleven er. Az egyidej haladás

és forgás alkalmával pedig,

mivel a mozgás leírásának alappontja a súlypont, E= Eh~\~Ef.

Behelyettesítve E képletébe az eddigi eredményeket, azt kapjuk, hogy

7-t /ni1
/ , . \ i

J 1

1

a
£= -~— (vi— Av) + -p-vi

'

vagy egyszersítve
4

E= Vl
í
a

bJ
3.

A 3. képletbl kitnik, hogy a gördül homokszemek eleven ereje

sokkal nagyobb, mintha azok csupán haladó mozgást végeznének.

4 Megjegyzés. va
~ átalakításánál az utolsó tagot (

lU Aí 2
), másodrend kicsiny

lévén, elhanyagoltuk. — Amint a homokszem a kavics ferde lapján felgördül, elméletileg

i'l sebessége lecsökkenik. Ez a sebességkülönbség olyan kicsiny, hogy a 3. képletben nem

vettük számításba.



102 BENDA LÁSZLÓ DR.

3. A homokszemek munkája.

A homokszemek munkamennyiségét (L) két összetevbl fejezhet-

jük ki. L ugyanis annak a két munkamennyiségnek az összegével

egyenl, amelyet akkor végezne a test, ha csakis csúszással haladna

elre a kavics felületén (Lh) ,
illetve ha csakis forgómozgást végezne (U)

.

Tehát:

L= Lh + L f = pfvit + (pf2a 2 — pf,aj — vit
,

r

összevonva

L=pv\t f + (fdOd)
-
r

ha az ( f2a2 — f^a 1)=(flla ci) jelölést vezetjük be.

Az eddigiekben eredményül kapott 1—4. képletekbl azt olvashat-

juk ki, hogy a homokszemek annál hatékonyabb munkát végeznek, 1.

minél nagyobb a levegáramlás sebessége; 2. mi-
nél nagyobb a homokszemek fajsúlya; 3. minél t. or-

hább a kavicsok anyaga; 4. minél kisebb a homok-
szemek átmérje; 5. de viszonylagosan minél na-
gyobb azok felülete.

Mivel a homoklemezkék kevésbbé hatékonyak, marad az a feltétel,

hogy a homokszemeknek minél szabálytalanabb alakúaknak (rücskösek-

nek) kell lenniök, a közel gömbös, vagy tojásalakú alapforma megtar-

tása mellett.

*

Az eddigiekben abból indultunk ki, hogy a levegáramlás laminá-

ris, valójában pedig turbulens mozgás az. Az egymás fölött haladó

áramkötegek (turbulenciatestek) között a lassú diffúzió légcserét

teremt. Ez nemcsak anyagi, de energetikai eltolódásokkal is jár. Ennek

következtében a homokszemek forgó mozgása könnyebben és intenzí-

vebben következik be, mint lamináris mozgás esetén. A kifejezések u. a.

jellegek maradnak, csak v
}
és uu számszer értékei lesznek nagyobbak,

mint lamináris mozgás esetén lettek volna. Számszer értékek meghatá-

rozására. tényleges mérések szolgálhatnának alapul. Ilyesféle kísérletek

történtek ugyan, azonban szándékom még a jövben ide vonatkozó kon-

krét méréseket nagyobb számban eszközölni recens sivatagi éleskavicsok

lelhelyén.
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A sivatagi éleskavicsok közt leggyakoribbak a piramidális formák,

de elfordulnak prizmatikus alakúak is, amilyeneket a 14. ábrán mu-

tatok be.

14. ábra. Fosszilis (pontuskori?) Tengerparti éleska\icsok. a—b darabok a kiformálódás

kezdeti állapotát mutatják, c példány teljesen kialakult kavics, d pedig kialakulás

közben elmozdult darab, így fölös oldalakat is mutat. (A szerz gyjtése.)

15. ábra. Háromélü kavicsok a pusztaszentlrinci és pesterzsébeti kavicsbányákból. (Méret-

arány 3: 4.) Alul a kavicsok keresztmetszeti alakja, a—

a

homokkkavics, b—b mészk-

kavics (Szentlrinc), c—

c

homokkkavics (Pesterzsébet). (Szerz gyjtése.)
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II. Tengerparti éleskavicsok.

Tengerparti éleskavicsokról elsízben Lengyel E. írt,
2 magam

pedig az aradmegyei Zimándújfalu, magyar község határában

lev kavicsbányában leltem — valószínleg a harmadkorvégi magyar-

beltenger partjáról származó — 19 darab típusos tengerparti, fosszilis

éleskavicsra.

Ezek a kavicsok tökéletes összhangban vannak Lengyel E. által

leírt recens darabokkal, amit Lengyel 1929 november 10-én kelt, hoz-

zám intézett levelében is kiemel. Néhány teljesen kialakult darab mel-

lett vannak, amelyek a kialakulás különböz fázisait tüntetik fel.

(15. ábra.) Anyagukat illetleg fleg kvarc-, homokk- és andezitkavi-

csok. A zimándiújfalui kavicsbánya nem eredeti fekvésben tárja fel az

éleskavicsokat, mert az eredeti abráziós tengerpart, ahol a kavicsok ki-

élezdtek, jóval magasabban feküdhetett. Svwicki a Maros kapujában

a pontusi tenger szinljét 300 m tengerszínfeletti magasságban ta-

lálta meg. Ebbl a szintbl mosta ki az éleskavicsokat a Körös, mikor

hatalmas törmelékkúpját építgette.

1. A homok mozgásának jellege.

A tengerparti éleskavicsokat a partra felfutó, homokkal terhelt

hullámok csiszoló munkája formálja ki.

Az abráziós, homokos partra gyenge széllel fel-felfutó hullámok

olyan sinus-szer görbén mozognak, amelyeknek jellemzje az, hogy

tetpontjához tartozó magasságok valamely kezdeti +X l5 ill. —

X

2

értéktl lineárisan csökkennek 0-ig. E hullámmozgásnál az amplitúdók

több méter hosszúak és a haladás irányában növekednek. Vizsgálataink

ellenben csak egy igen rövid szakaszra vonatkoznak, ami számításain-

kat is lényegesen egyszersíti.

Mi a hullámmozgásnak csak 30—60 cm-es szakaszát vizsgáljuk,

miközben a kavicson átfut. A partszegély síkja a vízszintessel általá-

ban a szöget zár be. Tehát a v

sebességgel érkez hullám s út

után miközben h0 magasságra

emelkedett, Av sebességveszte-

séget szenvedett. Ezt a Av-t

elhanyagolom, mert másodrend
kicsiny mennyiség (16. ábra).

Megmérve az oda értelem-

ben haladó hullámok v0 sebes-

ségét, a vizsgált kavicsok a él-

hosszúságát és lapjuk p hajlás-16 . ábra.
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szögét, kifejezhetjük azt az idt, amely alatt a hullám a kavics egyik

oldalát befutja:

. a cos 6 t. v0
t 1 = —

,
amibl a= - 1- - .

v0 cos p

Ezt a kifejezést felírhatjuk így is: a cos P= a'= v0 - Ugyancsak

kifejezhetjük a' értékét a visszavert hullám sebességével (vv), amelyet

szintén méréssel határozunk meg. Ebbl: a cos P= a'= t 2 vv .

A v0 és vv eléggé különbözhetnek egymástól, de mivel a' egyéb-

ként is kicsiny, és t 2 szintén kicsiny mennyiségek, célszeren va

és ta középértékekkel dolgo-

zunk, tehát a'— tava .

Amidn a hullám a kavi-

cson keresztül felfut a partra,

magával hozza, hogy a vissza-

tér hullám is megtegye ugyan-

ezt az utat. Lengyel meg-

figyelése szerint percenkint

20—25-ször jelennek meg a

parti hullámok. Ha az alsó

határt fogadjuk is el, a napon-

kénti ismétldés értékét kere-

ken i = 6 milliónak vehetjük,

amibl a napi mozgásmennyi-

ség (M) : M=ia'= itaVa.

A hullámok szállította ho-

mok mozgása a következ (17.

ábra): Az a hullámrész a kavics a lapját csiszolja o d ahaladtában. A b

hullámrész a kavics b lapját csiszolja vissz ahaladtában. A kavics

c lapján pedig kétféle hatás érvényesül. Ezt az a lapról legördül és

a b lapra felfutó homokszemek egyaránt csiszolják, emellett azonban

a c lapon még egy kis homorú csészealakú mélyedés is képzdik,

amelyet a hullámok átbukásával keletkez kis örvénylések hoznak
létre. A tengerparti éleskavicsoknak ez, az örvénylé-
sek okozta homorulat a fjellegzetessége. (18. ábra.)

Az átbukó víztömegek alatt légritka tér keletkezik s ezért örvény-

lések állnak el. Az a hullámrész az óramutató járásával ellentétes

értelm, függleges síkú örvénylést (a) involvál. A felfutó b hullám-

rész az elbbivel ellentétes értelm örvénylóst ( b ) támaszt. E két, egy-

mást váltogató örvénylés hozza létre a c jel, vízszintes síkú harmadik

komponenst, amely hol egyezik az óramutató járásával (c*,), hol

ellentétes azzal ( ca ). A három komponens közül a hullámok odahalad-

17. ábra. A sekély tengerparti csendes hullámzás

csiszoló mechanizmusa Benda szerint.
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tában az a + ca eredje, visszatértükben pedig a b Cb eredje érvé-

nyesül. (18. ábra.)

Lengyel is hangsúlyozza id. munkájában az örvénylések szerepét,

majd id. m. 97. old. 16. ábrájára hivatkozva azt írja, hogy a partra

/>\ szög alatt felfutó hullámok „a partra merlegesen . . . zuhannak

homokkal terhelten, erejüket vesztve vissza
1
'. Tanulmányaim szerint a

/íj alatt beverd (17. ábra) hullámok feltétlenül egy p., szög alatt verd-

nek vissza, de ez a p2 sem nem 90 fok, sem nem zérus, hanem közel

egyenl &-gyel.

18. ábra. A lithorális kavicsok mögött keletkez örvénylések

Benda szerint.

p2 = 0 eset csakis a felszínen következik be. A hullám bizonyos

sebességgel halad és tömegével bizonyos eleven ert képvisel, amely arra

képesíti, hogy d 1 távolságra és mx magasságra gördüljön fel a partra.

Ez az út és ez a magasságveszteség felemészti meglev eleven erejét.

Ez az eset pedig csakis a felszíni vízrészecskéknél következik be. Minél

mélyebben lev vízszálakat tar-

tunk szem eltt (19. ábra), annál

hamarább érnek azok partot,

annál kisebb di és im. Tulajdon-

képen itt van elttünk a parti

homokon észlelt fodrok magyará-

zata: A partot ér hullámok
vízrészecskéi megtörnek a parton és fel nem emésztett eleven erejüknek

megfelel P2 szög alatt visszaverdnek. A plasztikus homokban a beesés

és visszaverdés ténye rögzdik a homlokfodrok alakjában.

Ha sorra az egymás alatti vízszálak visszaverdési szögét Össze-

gezzük és az összegbl az egész hullámkeresztmetszetre vonatkozó átla-

19. ábra.
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gos /S 2 értéket számítjuk ki, akkor kapjuk meg azt a fin szöget, amely-

nek hatását jelen esetben is konstatáljuk.

/L-t grafikusan is megszerkeszthetjük. (20. ábra.) Bontsuk fel a

hullámot (vertikális értelemben) bizonyos számú vízszálra és határoz-

zuk meg a minden egyes áramköteghez tartozó fi-, szöget. Ezekhez

integráns görbét rajzolunk, majd ahhoz középvonalat szerkesztünk.

A középvonal és a part normálisa által bezárt szög az az átlagérték

fi2 ,
amelynek az alábbiakban oly fontos szerepe van.

Az a és b lapoknak a c felület-

résszel határos élei által bezárt

T szög és a (S-á k között fontos össze-

függés van: y= tt — (fb“bfb)i azaz a

X szög kiegészít szöge egyenl
( -j— p 2 )

- vei. Ezen összefüggés alap-

ján el tudjuk k é p z el n i a hullámve-
rés mikéntjét, a kavics és a part
relatív helyzetét anélkül, hogy azt
láttuk v o 1 n a.

Széls értékek (Pj -f p 2 )= 180°, akkor, ha

a hullámok merlegesen futnak partra. Ekkor

Pi= P*= 90°, és x = " — (Pi + p 2 ) = 0. Ez

a lithorális egyél (kétlapú) kavicsok keletkezését.

Másik széls eset, ha (/h +/t>) =90°, ha a hullámok 45° alatt érik

a partot. Ezen alul a hullámok ertlenek és komoly mechanikai munkát

nem végeznek.

meghatározása képzeleti

áramkötegekkel Benda

szerint.

az eset magyarázza

A tengerparti éleskavicsok jellemvonásai tehát a sivatagiakkal

szemben a következk: 1. K é t lapjukat a homok csiszolja
ki, a harmadikat az örvénylés formálja. 2. Szoros
összefüggés van a három lap és a part helyzete
között: y = TT — (/h-f/h) . 3. É 1 e i k mindig tompák.

2. A homok eleven ereje és végzett munkája.

A tengerparti homoknak önálló jellegzetes mozgása, mint amilyet

a sivatagi homoknál megismertünk, nincsen, éppen ezért mozgásának

és munkaképességének kifejezése alakilag egyezik a vízszálak munka-

képességének f'ormulá jával

.

A magyarban az eleven ernek nevezett, kinetikai
energia nem ert jelöl, hanem a tömeg (m ) és a sebességnégyzet

( v
2

) félszorzatát. Az eleven er egysége munkajelleg és két pontra
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vonatkoztatott eleven erk különbsége egyenl a ható erk által a két

pont között végzett munkával (L), azaz

T mv 2 mv2

2

i = _
2 2

~'

Taglaljuk ezt a képletet. (16. ábra.) Az érkez hullám v x sebességét

megmértük. Ezzel éri a kavicsot, a fci keresztmetszetben, ahol T a = bk x

átfolyási szelvény áll szabadon. A kavics tetpontján az átfolyási szel-

vény kisebb: T a = bk y
— 2

l3 bk= b(k 1+ 2
l3h). Itt k 1(—)k 2

Jrh', azaz

h'(=)h vettük. Felhasználva azt a törvényt, amely szerint a külön-

böz szelvényekben az átöml vízmennyiségek egyenlk, meghatároz-

hatjuk v 2 sebességet. Mert T 1v 1 = T 2v2 ,
amibl

Visszatérve az eleven er, illetve a munka meghatározására, hogy m-et

kifejezhessük, k1 és k2 keresztmetszetekben vegyünk fel egy-egy egy-

ségnyi széles sávot, valamint az esetenkint meghatározható hordalékos,

homokos víz (hullám) fajsúlyát jelöljük /;rval. Akkor

azaz

T1 yhV1

2 T a yh T*v j

2

2 2 T 2
= L,

5.

A munkát még más úton is kifejezhetjük, mert az egyenl az er-

nek és az er irányába es elmozdulásnak a szorzatával. Ha tehát p-vel

jelölöm a hullámnak az egységnyi területelemre es, egyenletesen meg-

oszló nyomását,

L = Ta pva 6.

ahol Ta és va számtani középértékek. Az 5. és 6. képletek egységnyi

munkát fejeznek ki, mert az idegységre vonatkoznak. Mi azonban ki

tudjuk fejezni a napi munkamennyiséget is az elzk alapján, mert

E}iapi == íLta .

3. A tengerparti homok csiszoló munkája.

A tengerparti homok csiszoló munkája jóval egyszerbb folyamat,

mint a szélhajtotta sivatagi homoké. A hatékony munka feltételei itt:

1. a hullám minél több homokot mozgasson; 2. az
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érkez hullám rí sebessége legyen lehetleg nagy;
3. a kavics lehetleg mélyen feküdjék, hogy T t értéke

njjön; 4. m e r e d e k partperem; 5. kemény homok, t o r h a

kavics; 6. minél gyakrabban visszatér hullámok.
Hogy a hullámok ki ne moz-

dítsák a kavicsot helyébl, a kö-

vetkez egyensúlyi feltételnek

kell állnia (21. ábra.)
|

Rr < Gg
|

.

Ebben az egyenletben R a meg-

támadott lapra ható összes erk
eredje, G a kavics súlya, g és r

pedig nyomatéki karok. K az a

pont, amely körül ki akarja fordítani az Rr nyomaték a kavicsot helyébl.

Természetesen hasonló egyenletnek kell állnia sivatagi kavicsok esetén is.

*

Végül csatlakozom vitéz Lengyel E. javaslatához, hogy a jövben

az éleskavicsokat „c s i s z o 1 1 k a v i c s o k“-nak nevezzük, mert ez

az elnevezés jobban kifejezi annak a munkának jellegét, amely ezeket

a kavicsformákat létrehozza.

AZ ERDÉLYI TENGERI EOCÉN ÜLEDÉKEK MECHANIKAI
ÖSSZETÉTELÉRL ÉS FÁCIES-VISZONYAIRÓL.

írta: Szádeczky Kardoss Elemér dr.*

Az erdélyi eocén kzettanával e folyóiratban foglalkoztam (Iro-

dalom 23.). Alábbiakban az eddigi kzettani adatokat olyanokkal kívá-

nom kiegészíteni, melyek a mechanikai elegyrészek szemnagyság szerinti

összetételére, másrészt a kzetalkotó organizmusokra és azok mennyi-

ségi viszonyaira, végül néhány eddig kzettanilag egyáltalán le nem írt

elfordulásra vonatkoznak.

A szemnagyság szerinti összetétel vizsgálata, illetleg értelmezése

némileg új szempontok szerint történik. Ezért szükségesnek látszik,

hogy e szempontokat e helyen is röviden összefoglaljam. Ez az össze-

foglalás azonban teljességre nem tarthat számot. 1

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1930. évi november hó 5 én tartott

szakülésén. A kzetalkotó kövületekre vonatkozó megjegyzések újabb \ izsgálatok ered-

ményei.

1 A kérdés részletes kifejtése rövidesen napvilágot lát. Ennek a késbbi dolgozat-

nak egyik eltanulmányát képezik jelen vizsgálatok is.


