
 
Finomsági modulus és Hummel-féle terület 

 

Németül: Finomsági modulus: 
Hummel-féle terület: 

Feinheitsmodul 
Hummel-Fläche 

Angolul: Finomsági modulus: 
Hummel-féle terület: 

Fineness modulus 
Hummel-area 

Franciául: Finomsági modulus: 
Hummel-féle terület: 

Module de finesse 
Hummel-aire 

A grafikus megjelenésű adalékanyag szemmegoszlási görbék számszerű jellemzői 
a szemmegoszlási jellemzők , amelyek közül a legnagyobb szemnagyság  és a 
fajlagos felület  mellett a finomsági modulus a legfontosabb. A 
betonadalékanyag finomsági modulusa szoros kapcsolatban áll a beton 
cementtartalmával  és víz-cement tényezőjével , növelésével az utóbbiak 
értéke csökkenthető (1. ábra). 

 
1. ábra. A finomsági modulus, a cementtartalom és a víz/cement tényező 

kapcsolata CEM 42,5 jelű cement, földnedves konzisztencia és Dmax=24 mm 
legnagyobb szemnagyság esetén 

A betonadalékanyag termékek szemmegoszlása jellemzésének szokásos 
gyakorlata, hogy a szemmegoszlási görbe koordinátarendszerében a (1-Pi) 
ordinátametszékeket   —   azaz a duplázódó lyukbőségű, ún. Tyler-féle 
szitasorozattal végzett szitálás göngyölített relatív tömegmaradékait   —   a görbe 
feletti olyan részterületek magasságának tekinti, amelyek alaphossza lg2. Ily 
módon könnyen kiszámítható a szemmegoszlási görbe feletti Flgd terület, vagy első 
alkalmazójáról elnevezve, a Hummel-féle terület (2. ábra) termékminősítő értéke: 
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2. ábra. Az Flgd Hummel-féle terület 

Ebből az összefüggésből egyszerű egyenletrendezéssel kapjuk az Abrams-féle 
logaritmikus finomsági modulus termékminősítő értékét, amit egyszerűen csak 
finomsági modulusnak szoktak nevezni: 
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A Hummel-féle terület és a finomsági modulus értéke nevezetlen szám. 
A finomsági modulus értéke tehát a szemmegoszlási görbéből az összes 
fennmaradt anyag mennyiségének a duplázódó lyukbőségű sziták helyén leolvasott 
összege, illetve ennek az összegnek a 100-ad része, ha a szemmegoszlási görbe 
koordinátarendszerének ordinátája %-os beosztású. 
 A 2. ábrából kitűnik, hogy – az abszcisszatengely logaritmikus beosztása folytán 
– a Hummel-féle területet és az Abrams-féle finomsági modulus értékét jelentősen 
befolyásolja az abszcisszatengely kezdőértékéhez tartozó dm szemnagyság, 
amelynek az értékét ma hazánkban a betontechnológiában, ha a legkisebb 
szemnagyság d1≥dm, gyakorlatilag és általában — egyéb feltételek hiányában —   
mindig dm=0,063 mm-nek vesszük fel. Nem volt ez mindig, és ma sincs mindenhol 
így. Abrams eredetileg – angolszász mértékegységből átszámítva – a 0,147 mm-es 
szemnagyságtól számította a finomsági modulust. 
A Tyler-féle szitasorozatot és logaritmikus abszcisszatengely beosztást az Abrams 
utáni idők betonkutatói is lényegében megtartották, de a legfinomabb szita 
lyukbőségeként, azaz az abszcisszatengely kezdőértékéhez tartozó 
szemnagyságként főképp Európában, az idők folyamán a metrikus hosszmértéknek 
és egyéb szempontoknak jobban megfelelő, más-más számértékeket választottak. 
Ezekről az 1. táblázatban ad áttekintést. 



1. táblázat. Abszcisszatengely kezdőértékhez tartozó szemnagyság az Abrams-féle 
finomsági modulus és a Hummel-féle terület számításához 

Forrás megnevezése Abszcisszatengely kezdőértékhez 
tartozó szemnagyság 

dm [mm] 
Abrams, 1918 0,147 
Hummel, 1930 0,1 
Spindel, 1931 0,001 
Stern, 1932 0,001 
Palotás, 1952 0,1 
MSZ 4713:1955 0,1 
Palotás, 1961 0,15 
MSZ 4713-3:1977 0,063 
MSZ 18288-1:1983 0,063 vagy 0,125 
MSZ EN 12620:2003 0,125 
MSZ EN 13139:2003 0,125 
MSZ 4798-1:2004 0,063 

Tehát Abrams és követői – korosztályunkat is beleértve – a betonadalékanyagok 
szemmegoszlását a görbe feletti Flgd területtel, illetve a vele összefüggő m 
finomsági modulussal jellemezték. A módszer a gyakorlat számára kétségtelenül 
szemléletes és jól kezelhető, de hátránya, hogy a számítás eredménye nem 
független a dm kezdő szemnagyságtól. Pedig létezik ilyen szemmegoszlási jellemző 

 is, mégpedig az abszcisszatengely kezdőértékétől független dátlag logaritmikus 
átlagos szemnagyság alakjában. A logaritmikus átlagos szemnagyság (dátlag) 
logaritmusa felírható, mint az Flgd terület és az abszcissza kezdőértékhez tartozó 
szemnagyság (dm) logaritmusának összege: 

mdlgátlag dlgFdlg +=
 

és ebből kiszámítható a logaritmikus átlagos szemnagyság értéke: 
átlagdlg

átlag 10d =
 

Tekintettel arra, hogy lgdm negatív szám, grafikusan a lgdátlag terület (4. ábra) az 
Flg terület (2. ábra) és a lgdm terület (3. ábra) különbségeként jelenik meg. A 4. 
ábra jól szemlélteti, hogy a logaritmikus átlagos szemnagyság (dátlag) független az 
abszcisszatengely kezdőértékétől (lgdm) illetve az ahhoz tartozó szemnagyságtól 
(dm). 
A logaritmikus átlagos szemnagyság (dátlag) mértékegysége mm. 



 
3. ábra. A lgdm terület 

 

4. ábra. A lgdátlag terület 
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