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1. AZ ÁSVÁNYOK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE 
A TALAJOKBAN

A talaj ásványi összetétele és tulajdonságai között nyilvánvaló össze
függés van, amit jól szemléltetnek a GORBUNOV N. I. (1978) összegezésé
ből vett példák. Eszerint többek között kapcsolat van az ásványi összetétel 
és a talaj színe, hó'gazdálkodása, mágnesessége, fajsúlya, térfogatsúlya, 
tömörsége, szilárdsága, aggregálódása, reológiai tulajdonságai, diszperzitá- 
sa, peptizálhatósága és koagulálhatósága, felülete, ionmegkötő képessége, 
diffúziós sajátságai, oldhatósági viszonyai, kémhatása, pufferkapacitása, re- 
doxipotenciálja, kémiai elemeinek koncentrációja között. Ezek az összefüg
gések különböző mértékűek és szintűek (GORBUNOV N. I. közvetlen, rész
leges és közvetett összefüggést különböztetett meg) és bonyolult kölcsönha
tásban vannak (1. ábra).

1.1. AZ ÁSVÁNYOK ÉS A TALAJ FIZIKAI TULAJDONSÁGAI

Fajsúly és térfogatsúly. A talaj fajsúlyát alkotórészeinek és ezen belül 
az ásványoknak is a fajsúlya szabja meg. A talajban előforduló ásványok 
fajsúlyát a magyar ásványtani tankönyvek (KOCH S.—SZTRÓKAY К. I. 1967) 
tartalmazzák.

A talaj térfogatsúlyát, vagyis az egységnyi térfogatban lévő súlyt, az 
alkotórészek fajsúlya és hézagtérfogata határozza meg. Ez utóbbit az ásvá
nyi rész a szerkezetképződésen keresztül befolyásolja (I. 1.4. fejezet).

Szín. A talajok színe más tulajdonságra is hatással van, és a szintek 
elhatárolásának egyik szempontja; így a rendszerbe sorolásukban és a ge
netikájuk értelmezésében is segítséget nyújt.

A talajok színe és kémiai összetétele közötti kapcsolatot tekintve, a 
szerves anyag mellett színezőanyagként a C-, Ca-, Fe-, Mn- és Si-vegyületek 
jönnek elsősorban szóba. A talajokban gyakori szilíciumásványok (oxidok és 
részben a szilikátok) főként világos színűek, ugyanúgy, mint a C ásványai, a 
karbonátásványok. A mangánásványok rendszerint fekete színt, míg a vasás
ványok sárga, barna, fekete, vörös és zöld színt adnak.
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Az á s v á n y o k A t a l a j o k

1. ábra. Az ásvány- és talajtulajdonságok néhány összefüggése

A talaj színét reflexiós spektroszkópiai vizsgálatokkal is jellemezték és 
ezzel ugyancsak bizonyították a vasásványok, főként a vas-oxihidroxidok és 
-oxidok lényeges színező hatását (ORLOV D. SZ. 1985).

A különböző vas-oxihidroxidok, valamint -oxidok és a színük közötti 
összefüggést 90 szintetizált amorf vas-oxid, valamint hematit, lepidokrokit és 
goethit vizsgálata alapján állapították meg (SCHWERTMANN IL—LENTZE 
W. 1966). Egyértelmű különbség volt a Munsell-színskála „hue” értékében, 
így a hematit eloszlási görbéjének maximuma 10 R-nél volt, míg a lepido- 
krokité 5 YR-nél, a goethité pedig 7,5 YR-nél. A 174 vas-oxihidroxidokkal és 
-oxidokkal színezett talajmintánál az összefüggés kevésbé volt egyértelmű. 
A talajokban ezeknek az ásványoknak a színe a következő volt (zárójelben
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a Munsell-színskála ,,hue”-értéke): ferrohidrit — vörösbarna (5—7,5 YR), le- 
pidokrokit — narancssárga (5—7,5 YR), goethit — sárga (7,5—10 YR), he- 
matit — vörös (7,5 R—2,5 YR) (SCHWERTMANN U.—FISCHER W. R.—TAY
LOR R. M. 1974).

Hőgazdálkodás. A talaj szilárd, folyadék- és gázfázisának hővezető ké
pességében és hőkapacitásában a folyadék- és gázfázis között van nagy 
különbség, így ezeknek aránya döntő hatással van a talaj hőgazdálkodására. 
A szervetlen szilárd fázisban és ezen belül az ásványok között kisebbek a 
különbségek. Az ásványok hővezető képességéről és hőkapacitásáról kevés 
adat áll rendelkezésre (1. táblázat).

1. táblázat

Tájékoztató adatok néhány ásvány fajhőjéről és hővezetőképességéről

(BOWERS S. A —HANKS R. J. 1962; valamint KING E. G.—WELLER W. W„ OSTER J. D„ LOW 
P. F., WILKES G. B„ WOOD С. О., KELLEY К. К. et al„ WELLER W. W.—KING E. G., GOLDS- 
MID J. J.—BOWLEY A. E„ POWELL R. W.—GRIFFITHS E. cit. LOW P. F. 1968 adatai alapján)

Fajhő
cal/g/'C

Hővezető képesség 
cal/sec/'C/cm

Hematit 0,16
Flogopit 0,190 0,0011—0,044
Na-montmorillonit 0,191
Muszkovit 0,193 0,0013
Vermikulit 0,205
Apatit 0,21
Mikroklin 0,21
Albit 0,22
Dickit 0,222
Kaolinit 0,227
Halloysit 0,228
Dolomit 0,23

Összefoglalás. A talaj fizikai tulajdonságai közül az ásványi összeté
tel, a fajsúly és a térfogatsúly között kézenfekvő és közismert az össze
függés. Nyilvánvaló a kapcsolat az egyes ásványok jelenléte, mennyisége 
és a talajok színe között is (pl. a limonit sárgára, barnára, a hematit vö
rösre, a mangán-oxid-ásványok feketére színezik a talajt). Ezeket az 
összefüggéseket a vas-oxid és vas-oxihidroxid összetételű ásványoknál 
tovább pontosították, megadva az egyes ásványoknál a Munsell-színskála 
értékhatárait.

A bemutatott adatok részben képet adnak az ásványok hőgazdál
kodási sajátságairól. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a talajok hőgaz
dálkodásában a víz- és levegőgazdálkodás okozta hatások a jelentő
sebbek.
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1.2. AZ ÁSVÁNYOK ÉS A TALAJ VÍZGAZDÁLKODÁSA

A talajokban az ásványok a vízgazdálkodást a vízadszorpción és vízde- 
szorpción, valamint a vízvezető képességen keresztül befolyásolják.

1.2.1. AZ ÁSVÁNYOK VÍZMEGKÖTŐ KÉPESSÉGE

A talajokban a gyakoribb ásványok közül ebből a szempontból az oxid-, 
oxihidroxid- és az agyagásványokat, valamint a zeolitokat kell számbavenni.

A megfelelő nedvességtartalmú közegben, így általában a talajban is, a 
nedvesedett alumínium- és vas-oxidok és -oxihidroxidok felülete hidroxil- 
ionokból áll, de oxihidak és vízzel koordinált kationok is előfordulnak. A goe- 
thit és a gibbsit hidroxilizált felületéről a megkötött víz csak nagy vákuumban 
távolítható el.

A vízmegkötés és -leadás az agyagásványok esetében a 0—1500 kPa 
szívás-tartományban a bentonitnál a legnagyobb, az illitnél közepes, a kao- 
linitnél pedig a legkisebb volt (ALI M. H.—BISWAS T. D. 1971). A különböző 
erősségű szívás mellett mért nedvességtartalom görbéi azt mutatják, hogy 
azok kis szívásnál válnak el nagyobb mértékben, és a szívás növelésével a 
különbségek csökkennek.

Az 1500 kPa és 33 kPa tartományban a kaolinitre és a montmorillonitra 
meghatározott pF-görbék azt mutatják, hogy a víz affinitása a kaolinithez na
gyobb, ha azonban a montmorillonit lényegesen nagyobb fajlagos felületét 
figyelembe vesszük, akkor az jóval több vizet köt meg, mint a kaolinit (KU- 
TILEK M. 1973).

A 33 kPa és 1500 kPa szívásnál mért nedvességtartalom, a talajban 
előforduló agyagásványok és néhány talajtulajdonság között korrelációt is
mertek fel az Egyesült Államok nyugati részéről származó 2000 talajminta 
agyagfrakciójának vizsgálata során. A kalciummal telített agyagok esetében 
1500 kPa szívásnál a megkötött víztartalom a csillámszerű agyagásványoknál 
és a kaoliniteknél kisebb volt, mint a szmektitnél (NETTLETON W. D.— 
BRASHER B. R. 1983).

33 kPa szívásnál a vízmegkötés és az agyagtartalom, míg 1500 kPa-nál 
az agyag fajlagos felületének nagysága között találtak szoros korrelációt 
(BROWN G. et al. 1978).

0,01 MPa szívásnál legnagyobb a vízmegkötés, ha a talaj agyagfrakciója 
szmektites, kevert rétegű illit/szmektit agyagásvány-tartalmúnál kisebb, az il- 
littartalmúnál pedig a legkisebb. 1,0 MPa értéknél ezek a különbségek 
összemosódtak (NEWMAN A. C. D. 1984).

A vízmegkötés az agyagásványok külső vagy belső felületén mehet 
végbe.
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A duzzadó agyagásványokban a víz megkötődhet a szilikáttetraéderes 
rétegek sziloxan felületei közötti rétegközi térben. A megkötó'dést befolyásolja 
a 2:1 rétegkomplexumok negatív töltésfeleslegének nagysága, illetve elhe
lyezkedése, vagyis hogy az a tetraéderes, vagy oktaéderes rétegben képző
dött-e.

Az oktaéderes rétegben két vegyértékű kationokat tartalmazó vermikulit 
például nem köt meg két vízmolekula rétegnél többet a rétegközi térben (d 
= 15 Á), míg a szaponit, amelyben kisebb a negatív töltésfelesleg, 3 vagy 4 
vízmolekula réteget is megköthet (d ~ 19 Á).

A hectoritban, ahol a negatív töltésfelesleg az oktaéderes rétegben kép
ződik,az infravörös spektroszkópiai vizsgálatok a felületen a víz gyenge kö
tődését jelzik, míg a szaponitban.ahol a negatív töltések a tetraéderes réteg
ben vannak, a kötés a gyengétől a közepes erősségűig terjed (FARMER V.
C. 1978).

A rétegközi térben a víz vagy közvetlenül a szilikátfelületre kötődik, vagy 
az adszorbeált ionokat hidratálja. Az adszorbeált kationoknak az agyagásvá
nyokban megkötődő víz mennyiségére gyakorolt hatását vizsgálva, az 33 kPa 
szívásnál a Na-telített wyomingi bentonit esetében volt a legnagyobb (628%), 
a Ca-telítettnél jóval kisebb (165%), míg az Al-telített esetében a legkisebb 
(115%). A különböző kationnal telített bentonitok között a különbségek 1500 
kPa szívásnál kisebbek voltak, amit annak tulajdonítottak, hogy a vízmegkö
tés itt már csak a külső felületeken ment végbe (THOMAS G. W.—MOODY 
J. E. 1962).

A vízmegkötés más tényezőktől is függ, így többek között a folyadékfá
zis összetételétől és koncentrációjától. A vízmegtartás mértéke a kis elektro
litkoncentrációknál megnő, ez a növekedés a szmektitnél a legnagyobb, ki
sebb a vermikulitnál és szinte elhanyagolható a kaolinitnél (EL-SWAIFY S. 
A.—HENDERSON D. W. 1967).

A korlátozott mértékű duzzadás miatt a rétegközi térben megkötött víz 
mennyisége csökken. A duzzadást a Fe- és Al-hidroxidok mellett (EL-RAYAH 
H. M. E.—ROWELL D. L. 1973) a kalcium-karbonát is csökkenti (RIMMER
D. L.—GREENLAND D. J. 1976), ami egyrészt cementáló hatásával, más
részt pedig azzal magyarázható, hogy a könnyen oldódó kalcium-karbonát 
növeli az oldat kalciumkoncentrációját, ami csökkenti az agyagszemcsék kö
zötti elektromos kettősréteg vastagságát és így a duzzadást is. Az 1:1 típusú 
agyagásvány, a kaolinit esetében az adszorpciós kapacitás kicsi, a felület 
gibbsit-szerű vagy sziloxan (Si—О—Si) kötésű. Az éleken OH-csoportok vagy 
vízmolekulák fordulnak elő. A sziloxan felület affinitása a víz iránt kicsi. A 
gibbsit felület a vizet H-kötéssel köti meg, amely aránylag könnyen dehidra- 
tálódik, míg az éleken, ahol a víz az oktaéderes kationokat koordinálja, erő
sebb a kötés (FARMER V. C. 1978).

Az egy adott, állandó hőmérsékleten végbemenő ad- és deszorpciót izo
termagörbékkel írják le. Esetenként a deszorpciós izoterma az adszorpciós
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felett helyezkedik el, így hiszterézishurok jön létre. A hiszterézis oka a kaoli- 
niteknél és más nem-duzzadó agyagásványnál az adszorpció során végbe
ment szövetváltozás, az időleges cementálódás, a kapilláris kondenzáció és 
az ionhidratáció. A duzzadó agyagásványoknál a hiszterézis oka ezen kívül 
még az, hogy a vízmolekulák rétegközi térbe lépésekor az éleken egy elasz
tikus feszültség lép fel, ami az adszorpciót késlelteti. A deszorpciónál a réteg
közi víz leadása szakaszos lesz, bár az utolsó szakaszban a kristály közepén 
történő összehúzódásnál a képződő elasztikus erők meggyorsítják a vízlea
dást. A hiszterézis okai között tehát ásványtani vonatkozásúak is vannak.

A talajokban — bár csak esetlegesen — számolni kell a zeolitok előfor
dulásával is, amelyek kristályszerkezetükből következően a vizet is jelentős 
mértékben megkötik. így a maximális vízmegkötést az analcimnál 8%, a kli- 
noptilolitnál 14%, az erionitnál 20%, a mordenitnél 15%, a phillipsitnél 22%-ra 
becsülik (VAUGHAN D. E. W. 1978).

1.2.2. ÁSVÁNYI ÖSSZETÉTEL ÉS VÍZVEZETŐ KÉPESSÉG

Az ásványi összetétel több tényezővel kölcsönhatásban (így pl. a tala
joldat összetételével és koncentrációjával, a kicserélhető kationok minőségé
vel és mennyiségével) befolyásolja a duzzadást, a zsugorodást, a diszperzi
ót, a flokkulációt, a talajszerkezet-képződést és így hatással van a talaj víz
vezető képességére is.

A kaolinites talaj vízvezető képességénél kisebb a monímorillonitos és 
vermikulitos talajoké, ha azonos állapotú (azonos ESP és elektrolitkoncent- 
ráció-értékek) és mennyiségű agyagtartalomnál hasonlítjuk azokat össze. A 
kaolinites talajok kevésbé érzékenyek az ESP és az elektrolitkoncentráció 
változására, mint a montmorillonitosak. Az értékek, amelyeknél a vízvezető 
képesség jelentős (25%-ot meghaladó) csökkenését megfigyelték, a külön
böző ásványi összetételeknél a következők:

— montmorillonitos talajnál 10 ESP-nél 10 mekv/l; 20 ESP-nél 20 mekv/l 
és 30 ESP-nél 30 mekv/l elektrolitkoncentráció,

— vermikulitos talajnál 20—30 ESP értékeknél és 10 mekv/l elektrolit
koncentrációnál, míg a kaolinites talajnál csak 10 mekv/l koncentráció alatt 
(FRENKEL H.—GOERTZEN J. O.—RHOADES J. D. 1978).

Az Amerikai Egyesült Államok nyugati részéből származó Gila, Pacha- 
pa, Waukena (nagy csillám- és montmorillonittartalom) és Grangeville (jelen
tős mennyiségű a közberétegzett csillám és a vermikulit) talajokban 3—50 
mekv/l elektrolitkoncentráció tartományban a vízvezető képesség csökkené
se 20—35 ESP érték között következett be (MCNEAL B. L.—COLEMAN N. 
T. 1966).

A vízvezető képességet befolyásolja az ásványok alakja is. A lemezes 
agyagásványokhoz képest a nyúlt, illetve szálas alakúak (halloysit, atta-



AZ ÁSVÁNYOK ÉS A TALAJ VÍZGAZDÁLKODÁSA 11

pulgit) mintáiban a vízvezető képesség nagyobb lehet (GILLOTT J. E. 
1968).

A duzzadást és így a vízvezető képesség változását is befolyásolja az 
agyagásványok kölcsönhatása más vegyületekkel. A kísérletek tanúsága sze
rint a wyomingi bentonit duzzadását és egy szikes homokos-agyagos vályog
talaj vízvezető képességét például jelentős mértékben csökkentették az alu
mínium- és vas-hidroxidok (EL-RAYAH H. M. E.—ROWELL D. L. 1973).

Természetesen az adszorbeált kationok milyensége mellett a mennyisé
ge is hatással van a vízvezető képességre, amely Na-Ca-agyagokkal végzett 
kísérletek szerint a montmorillonitnál az adszorbeált nátriumtartalom növeke
désével (15—20 ESP körül) ugrásszerűen, az illitnél kevésbé, de jelentőseb
ben csökken, mint a kaolinitnál (YONG R. N.—WARKENTIN B. P. 1975).

A Ca-val telített wyomingi bentonit taktoidok felületén az adszorbeált 
Na-tartalom növekedése miatt bekövetkező hidraulikus vezetőképesség lé
nyeges csökkenését — amely már 20% adszorbeált Na-tartalomnál bekövet
kezett — azzal magyarázták, hogy a diszpergált szemcsék eltömik a póru
sokat (SHAINBERG I.—CAISERMAN A. 1971).

Az eredetileg kalciummal telített agyagoknál a növekvő adszorbeált 
káliumtartalom hatását a talajok szerkezetére és vízgazdálkodására izraeli 
vályogos homok-, könnyű és nehéz agyagtalajokon vizsgálták (CHEN Y.— 
BANIN A.—BOROCHOVITCH A. 1983). A vályogos homok- és a nehéz 
agyagtalajoknál 20% adszorbeált К-tartalomig a vízvezető képesség nőtt, 
míg ezen érték felett, illetve az illitesebb könnyű agyagtalajnál az egész 
tartományban csökkent. Ez a csökkenés a legnagyobb kicserélhető káli- 
umtartalomnái (58,0—76,0%) a 20%-ot is elérheti. A pásztázó elektronmik
roszkópos megfigyelések szerint a szemcsék diszpergálódásuk után a pó
rusokat kitöltő hálózatos szerkezetet alkottak, ami a vízvezető képesség 
romlását okozta.

A Mg-ionoknak a talaj vízvezető képességére gyakorolt hatását tekintve, 
egy izraeli szikes homokos vályogtalajban (amelynek agyagásványai a mont- 
morillonit és a kaolinit voltak) 10 mekv/l oldatkoncentrációnál, a Na-Mg ad
szorbeált kationok esetében a vízvezető képesség csökkenése 10—20% ad
szorbeált nátriumtartalom között jelentősebb, és kisebb értéknél ment végbe, 
mint a Na-Ca kationok esetében. Ez a hatás nem az agyag diszpergálódá- 
sára, hanem duzzadására vezethető vissza (ROWELL D. L.—SHAINBERG
I. 1979).

A duzzadó agyagásványokat tartalmazó talajban, így például a szmek- 
tites talajokban a vízvezető képesség romlik az elektrolitkoncentráció csök
kenésével, a kaolinites talajban ezzel szemben a vízvezető képesség jóval 
kevésbé változik az elektrolitkoncentrációval (SAFFAF A. Y. cit. BROWN К. 
W. 1977).

A vízvezető képesség csökkenésének egyik oka tehát a duzzadás. Ezt 
bizonyítja egy homokos—agyagos vályog mechanikai összetételű nagy-bri-
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tanniai barnaföld talaj is (az agyagfrakció ásványi összetétele uralkodóan illit 
— 75—80%, emellett kaolinit — 10—15%, montmorillonit — 5—10% és pár 
% kvarc és goethit), mivel a duzzadás és a vízvezető képesség romlása 
ugyanazon elektrolitkoncentrációnál indult meg. A 100, 54 és 35 ESP érté
keknél az elektrolitkoncentráció csökkenésével a vízvezető képesség csök
kenése igen jelentős volt a 10—10'1, 10'1—1СГ2, 10‘2—10‘3 mol/liter kon
centráció tartományokban, míg a 22 ESP értéknél a csökkenés csak egy bi
zonyos határig (30—40%) volt megfigyelhető (ROWELL D. L.—PAYNE D.— 
AHMAD N. 1969).

A számított hidraulikus vezetőképesség a vízzel telített talajokban az 
egyes SAR-értékeknél (15, 25, ill. 40) az elektrolitkoncentráció növekedésé
vel (10—1000 mekv/l) nőtt, míg egy változatlanul tartott elektrolitkoncentrá
ciónál (2,5 mekv/l) a növekvő SAR-értékkel csökkent (DANE J. H. 1978). (A 
talaj agyagásvány-összetétele 607o szmektit, 20% csillám, 20% kaolinit volt).

A vízmegkötő képesség csökkenésének okát keresve, azt tehát kétlép
csős folyamatnak tartják, az első lépés a duzzadás, a második a szemcsék 
diszpergálódása és áthalmozódása.

A vízmegkötő képesség csökkenésében a szmektit, vermikulit duzzadó 
agyagásványokkal jellemezhető talajoknál tehát a duzzadás az uralkodó me
chanizmus. A könnyű mechanikai összetételű, illetve kevés duzzadó agyag
ásványt tartalmazó talajoknál pedig a diszperzió és az áthalmozódás.

A vízvezető képesség csökkenésének okaként a duzzadás és diszper- 
gálódás mellett feltételezték a talajszerkezet és szövet átrendeződését is. 
Izraeli homok- és agyagtalajoknál 20 mekv/l oldatkoncentrációnál 8 SAR-ér- 
ték alatt megindult a diszpergálódás, a szerkezetátrendeződés, és ezekből 
a szemcsékből egy folyamatos hálózat keletkezése (CHEN Y.—BANIN A. 
1975). A homoktalajoknál kisebb SAR-értékeknél a finom diszperzszemcsék 
vagy a homokszemcsékhez tapadnak, vagy aggregátumokat alkotnak, míg 
nagyobb SAR-értékeknél (16 és 24) kialakul egy folyamatos hálózat a póru
sokban. Az agyagtalajokban e folyamat hasonlóan megy végbe, de a vízmoz
gás korlátozott.

A vízvezető képességet befolyásolja a víz ténylegesen megtett út
hossza, ami függ az agyag (a talaj) szövetétől. Véletlenszerű szerkezeteknél, 
például flokkuIáit szemcsehalmazok között ez az úthossz a különböző folyási 
irányokban kevéssé változik, míg a jól orientált szerkezetek esetében bizo
nyos irányokban a tényleges úthossz lényegesen nagyobb lehet (YONG R. 
N.—WARKENTIN B. P. 1975).

1.2.3. ÖSSZEFOGLALÁS

Az ásványi összetétel jelentős mértékben befolyásolja a talajok vízgaz
dálkodását (a vízad- és deszorpción, valamint a vízvezető képességen ke
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resztül), bár erre általában kisebb figyelmet fordítanak, mint az egyéb ténye
zők (pl. pórustérfogat és eloszlás) vizsgálatára.

A talaj vízmegkötő képességét lényeges mértékben meghatározza az, 
hogy milyen ásványok — elsősorban agyagásványok — vannak jelen a ta
lajban, de ezen túl az oxihidroxid- és hidroxidásványokat és a zeolitokat is 
figyelembe kell venni. Az agyagásványok között a szmektitek vízmegkötő ké
pessége nagyobb, mint az illité vagy a kaolinité. Hatással vannak a vízmeg
kötésre a kristálytani jellemzők (pl. a 2:1 rétegkomplexum negatív töltésének 
nagysága és eloszlása is). Ezen túl a vízmegkötő képesség más tényezőktől 
is függ, így pl. a szemcsemérettől (csökkenésével a megkötött víz mennyi
sége nő), az agyagásványok felületén adszorbeált kationtól (pl. az Na-telített 
bentonité jóval nagyobb, mint a kalcium-bentonité), a környező elektrolit 
összetételétől és koncentrációjától, természetesen a relatív páratartalomtól 
is (nagyobb %-nál a megkötött víztartalom is nagyobb).

Jelentős mértékben kötik meg a vizet a zeolitok (mint azt a tájékoztató 
adatok is jelzik), de ezek az ásványok a talajokban viszonylag ritkák.

Az ásványi összetétel a talajok vízvezető képességét is számottevően 
befolyásolja, főként a duzzadás—zsugorodás, peptizáció—koaguláció és a 
szerkezetképződés folyamatain keresztül (a duzzadás, a fokozódó diszperzió 
és az ezzel együttjáró szerkezetromlás a vízvezető képesség csökkenését 
idézi elő).

Kézenfekvő az összefüggés a vízvezető képesség romlása és a duzza
dó agyagásvány-tartalom növekedése vagy állapotváltozása között, azonban 
az ezt alátámasztó adatok kevésbé ismertek. A bemutatott adatsorok azt is 
szemléltetik egyben, hogy ez a hatás több tényező kölcsönhatásában érvé
nyesül. Az ásványi milyenségen túl meghatározza e tulajdonságot az ásvány
felületen adszorbeált kation milyensége és mennyisége (pl. az adszorbeált 
nátriumtartalom növekedése korlátozza a vízvezetést), a talajoldat összeté
tele és koncentrációja (pl. nátriumsók esetén a koncentráció csökkenésével 
a vízvezető képesség is csökken). A vízvezető képességre hatással van ezen 
túl az agyagásványok alakja és elrendeződése is (szálas, csöves alaknál 
azok irányában nagyobb).

1.3. AZ ÁSVÁNYOK ÉS A TALAJ KÉMIAI ÉS FIZIKOKÉMIA! 
SAJÁTSÁGAI

Ebbe a fejezetbe tartozó ismeretanyag jórészének korszerű feldolgozá
sát a magyar nyelvű agyagásványtani (NEMECZ E. 1973), kolloidikai (SZÁN
TÓ F. 1980), illetve talajtani (STEFANOVITS P. 1981) és talajkémiai (BOHN 
H. L.— MCNEAL B. L.—O’CONNOR G. A. 1985; DARAB K.—FERENCZ К. 
1968; Dl GLÉRIA J.—KLIMES SZMIK A.—DVORACSEK M. 1957 és FILEP
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GY. 1988) tan- és kézikönyvek adják, ezért e fejezet egyes részeiben csak 
a tanulmány szerkezetéből adódó vázlatos áttekintésre szorítkozunk.

1.3.1. KÉMHATÁS

A talaj savanyúságát a H+-ionok idézik elő. Protontermelő és -elnyelő 
folyamatok a talajoldatban, továbbá a talajoldat és a gáz- és a szilárd fázis, 
valamint a biológiai rendszerek kölcsönhatásakor mennek végbe. Ezek közül 
a talajoldat és a szilárd fázis kölcsönhatásakor végbemenő folyamatoknak 
vannak talajásványtani vonatkozásai. Ezen belül többek között megkülönböz
tetik: az ásványképződés—mállás (egyes esetei), a karbonátképződés—ol
dódás, hidrogénion—egyéb kationcsere, Fe2+-oxidáció—vas-hidroxid reduk
ció, vas-szulfid-ásványok oxidációja—SC>4-redukció folyamatpárokat. A folya
matpár első tagja protontermelő, a második -elnyelő folyamatot jelent (FILEP 
GY. 1988).

A mállás során végbemenő kémhatás-változásra közismert példa a föld- 
pát mállása (protonelnyelő folyamat):

mikroklin + 9H20  + 2H+->kaolinit + 2K++4Si(OH)4

A karbonátképződés és -oldódás az alábbi egyenlet szerint megy végbe.

СаСОз + H+ + НСОз — Са(НСОз)г

Az ásványokon adszorbeált kation—hidrogén ioncsere mellett a talaj sa
vanyúság forrása lehet a kicserélhető pozícióban lévő НзО+ és Al3+' 
AI(OH)2+, AI(OH)+2-ről, valamint az adszorbeált AI—OH polimerekről, az 
agyagásványok peremi —AI—OH, AI—OH2 csoportjairól és a vas- és alumí
nium hidratált oxid-, oxihidroxid-, illetve hidroxidásványokról a H+-iondisz- 
szociáció.

A ferroion oxidációjával és a vas-oxid-, oxihidroxid-ásványok képződé
sével a 2.3.4. fejezetben, míg a vas-szulfid-ásványok oxidációjával a 2.1.—
2.2. fejezetben foglalkozunk.

A talaj is rendelkezik pufferképességgel, amelynek legfontosabb szer
vetlen pufferanyagai a következők (FILEP GY. 1988):

— könnyen málló szilikátásványok,
— változó töltésű kolloidok,
— alumínium-hidroxid polimerek,
— СаСОз—Са(НСОз)г—H2CO3 rendszer.

A fenti felsorolás mutatja, hogy mindegyik felsorolt pufferanyag tartal
maz ásványt vagy kapcsolódik a talajokban előforduló ásványokhoz.
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A fenti vázlat is meggyőzően mutatja, hogy a talaj kémhatását a tala
jokban előforduló ásványok lényegesen befolyásolják. A különböző ásványok 
ún. abráziós pH-értékeit a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat

Tájékoztató adatok néhány ásvány abráziós pH-járól
(STEVENS R. E.—CARRON M. K. cit. LOUGHNAN F. C. 1969 után)

Oxidok: pH
böhmit 6, 7
gibbsit 6, 7
kvarc 6 , 7
hematit 6

Szi/ikátok:
aktinoüt 11
diopszid 10 , 11
olivin 10 , 11
tremolit 10 , 11
augit 10
hornblende 10
leucit 10
albit 9, 10
egirin 9
oligoklász 9
talk 9
antofillit 8 , 9
biotit 8 , 9
labradorit 8 , 9
mikroklin 8 , 9
anortit 8
hipersztén 8
muszkovit 7, 8
ortoklász 8
andaluzit 7
montmorillonit 6 , 7
halloysit 6
pirofillit 6
kaolinit 5, 7

Karbonátok:
magnezit 10 11
dolomit 9, 11
aragonit 8
kalcit 8'
sziderit 5, 7

A talaj kémhatásának tárgyalása a talajkémia körébe tartozik, ami e te
rület magyar nyelvű irodalmában részletesen meg is történik (BOHN H. L.— 
MCNEAL B. L.—O'CONNOR G. A. 1985; Dl GLÉRIA J.—KLIMES SZMIK A — 
DVORACSEK M. 1957; FILEP GY. 1988; STEFANOVITS P.1981).
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1.3.2. A LITOSZFÉRÁBÓL SZÁRMAZÓ ELEMEK A TALAJOKBAN

A talajokban az elemek geokémiai körforgalma szervesen kapcsolódik 
a geológiai körforgalomhoz, amit leegyszerűsítve az 2. ábra mutat. Ez a kap
csolat a földtörténeti fejlődés eredménye. A Föld fejlődését ebből a szem
pontból a következő szakaszokra lehet osztani:

a) abiotikus szakasz — 2—3 milliárd év,
b) biotikus szakasz — 0,8—1 milliárd év,
O 'talajképződéssel is jellemzett szakasz — 300—400 millió év,
d) antropogén szakasz —1 millió év.
A jelenlegi talajképződés időtartama 50—60 000 évre tehető. Ezen idő 

alatt az emberi tevékenységnek intenzívebb hatása a talajra csak az elmúlt 
10—20 000 évben volt (KOVDA V. A. 1973).

Az anyag-hozzájárulással járó geológiai folyamatok közül az atmosz
férikus eredetű por, a csapadék által hozott anyag, a vulkáni por és hamu, 
valamint a lávafolyások nem képeznek jelentős mennyiséget, és az utób
biak helyi jelentőségűek is. Anyag-hozzájárulást jelentenek az ismétlődő 
áradások is, a folyók szabályozásának előrehaladtával azonban csökkenő 
mértékűek.

A fenti forrásokon túl a litoszférából származó kémiai elemek a talajba 
a talajképző kőzet mállása során jutnak in situ közvetlenül, vagy pedig köz
vetve a mállástermékeknek a talaj- és felszíni vizekből történő felhalmozó
dásával.

A pedoszféra—hidroszféra—litoszféra talaj szempontjából veszteséges 
folyamatai az erózió és a kilúgozódás (KILMER V. J. 1979).

A geokémiai folyamatok a globális tárgyaláson túl, kisebb egységekben, 
a geokémiai tájakban is értelmezhetők. Megkülönböztetnek automorf, hidro- 
morf és akkumulatív geokémiai tájtípusokat, amelyeknek rövid jellemzése a 
következő (KOVDA V. A. 1973):

Az automorf (eluviális) geokémiai tájban a talajvíz olyan mélyen van, 
hogy nem hat a talajszintekre, e talajokban a kilúgozódás uralkodik a felhal
mozódással szemben. A biológiai körforgalommal, a szerves anyag felhalmo
zódásával a geokémiai folyamatok ellentétes irányúak, a kilúgozódás a talaj 
elszegényedéséhez és mállási kéreg képződéséhez vezet.

A hidromorf (eluviális—akkumulatív) geokémiai tájban a talajvízszínt 
rendszerint a felszínhez közel van (3—4 m felett) és az esetek többségében 
a kapilláris oldatokon keresztül hatást gyakorol a talajképző folyamatokra és 
a növénytakaró életműködésére. Ilyen körülmények között végbemegy a mál
lás, talajképződés és a biogenezis termékeinek részbeni felhalmozódása a 
talajvízből is. A hidromorf geokémiai tájak átmeneti jellegűek, eluviális—ak- 
kumulatívak lehetnek. Felhalmozódnak a szerves anyagok és a geokémiai
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magma

2. ábra. A geológiai körforgalom és a talajok anyagforgalmának kapcsolata
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folyamatok termékei is. A legmozgékonyabb vegyületek esetében, mint az 
alkáliák, kloridok és szulfátok, ezek a tájak átmeneti területek. A kalcium-kar
bonátoknál, mangán-, vas- és kovavegyületeknél ez a táj gyakrabban akku- 
mulatív.

Az akkumulatív geokémiai tájnál jelentős a talajképződési és biogene
tikus termékek odaszállítódása. A biológiai körforgalom és a geokémiai fo
lyamatok iránya itt teljesen egybeesik, ami a növények ásványi tápanyagai
nak és a különböző vegyületeknek feldúsulásához vezet (3. ábra).

3. ábra. Talaj-geokémiai tájtípusok (KOVDA V. A. 1973 után) 
I: eluviális, II: eluviális—akkumulatív, III: akkumulatív

A táj talajtakarója különböző talajtípusok foltjaira, térben szemlélve 
talajtestekre tagolódik. Ezek kisebb képzelt egységekre bonthatók, ame
lyekben horizontális és vertikális anyagforgalmi folyamatok szemléltethe
tők (4. ábra).

Az egyes talajszelvényekben is elkülöníthetők a talajban végbemenő 
anyagmozgás, pontosan vízmozgás szerinti típusok (felfelé irányuló, periodi
kusan változó és gyengén kilúgozódó valamint kilúgozódásos vízmozgás) és 
ennek megfelelő a talajszelvényekben az egyes vegyületek felhalmozódási 
(kilúgozódási) sorrendje (5. ábra).

Az anyagmozgás során a talajban az anyag odaszállítódása mellett vég
bemehet a mállás és a talajképződés termékeinek elszállítódása, illetve hely
ben történő felhalmozódása is.

A kőzet—talaj rendszerben a talaj geokémiai anyagforgalmában az 
anyagmérleg szempontjából az egyik legjelentősebb geokémiai elemforrás a 
mállás.

A mállás folyamata megindul a talajképző kőzetben és folytatódik a ta
lajban. E két részfolyamat között csak elvileg van különbség, úgy, mint geo
kémiai és talaj-mállás (JACKSON M. L —SHERMAN G. D. 1953). A mállás 
tömör tárgyalása is a jelen tanulmányhoz hasonló nagyságú értekezést igé-
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4. ábra. Az anyagmozgás típusai a talajprizmákban {FORTESCUE J. A. 1980)
3 / körforgalom, b: keresztülfolyás, c: átfolyás. — A: atmoszféra. V: vegetáció, T: talaj, L: litoszféra

kalcium-és
magnézium-kloridok

agyagásványok

Si02

nátrium-kloridok és 
-  szulfátok

kaiéit

gipsz gipsz

aragonit, kaiéit

montmorillonit nátrium-szulfátok agyagásványok

másodlagos Si02 hidrocsillámok

másodlagos R20 3 nátrium-kloridok kaolinit

a b c

5. ábra. Az anyagmozgás típusai a talajszelvényben (KOVDA V. A. 1973) 
a: felfelé irányuló, b: periódikus, gyengén kilúgozódó, c: kilúgozódásos anyagmozgás
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nyelne, így itt nem kerül ismertetésre^ már csak azért sem, mert ezzel az 
ásvány-kőzettani szakirodalom részletesen foglalkozik. Az egyes ásvá
nyok mállására vonatkozó utalásokat a rendszeres ásványtani rész tartal
mazza.

Az egyes ásványok tehát (kémiai összetételüktől, ásványi milyen
ségüktől, mállékonyságuktól, a mállási és talajképződési folyamatoktól 
stb. függően) a talaj számára geokémiai elemforrásként jöhetnek 
számításba.

A felszabaduló kémiai elemek geokémiai mobilitásuktól függően (3. 
táblázat) — amelyet természetesen befolyásolhatnak a környező körülmé
nyek is — kapcsolódnak be az elemek geokémiai körforgalmába.

3. táblázat

A nyomelemek mobilitása a különböző mállási viszonyok között
(KABATA-PENDIAS A.—PENDIAS H. 1984 összegzése szerint)

Mobilitás foka Mállási viszonyok Nyomelemek

Nagy oxidáló és savas 
semleges vagy lúgos 
redukáló

B, Br, 1
B, Br, 1, Mo, Re, Se, U, V, W 
Br, 1

Közepes oxidáló és savas 
főként savas
reduktív, váltakozó potenciállal

Cs, Mo, Ra, Rb, Se, Sr, Zn.
Ag, Au, Cd, Co, Cu, Hg, Ni 
As, Cd, Co, Cr, F, Fe, Ge, Mn, Nb, 
Sb, Sn, TI, U, V

Alacsony oxidáló és savas 

semleges vagy lúgos

Ba, Be, Bi, Cs, Fe, Ga, Ge, La, 
Li, Th, Ti, Y
Ba, Be, Bi, Ge, Hf, Та, Te, Zr

Igen alacsony oxidáló és savas 
semleges vagy lúgos 
redukáló

Cr, Os, Pt, Rh, Ru, Та, Te, Zr 
Ag, Au, Co, Cu, Ni, Th, Ti, Zn 
Ag, B, Ba, Be, Bi, Со, Cu, Cs, Ge, 
Hg, Li, Mo, Ni, Re, Se, Zn, Zr

A mobilitás értelmezésénél figyelembe kell venni, hogy az elemek kü
lönböző vegyületeket, ásványokat alkotnak, amelyek közül a talajokra jellem
zőket a 4. táblázat mutatja.

Az elemek mobilitását a talajban a talaj termékenysége, a növények 
számára való felvehetőségük szempontjából is kell értékelni. Eszerint köz
vetlen, közeli és potenciális tartalékokat különböztetnek meg (GORBUNOV
N. I. 1971).

Közvetlen tartalékok:
a) oldott sók, kicserélhető ionok, monofoszfátok;
b) fixált kationok, gipsz, kalcit, Ca—Mg-difoszfátok.
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4. táblázat
A talajt alkotó vegyületek és ásványok geokémiai mozgékonysága

(KOVDA V. A. 1973)

A mobilitás 
foka Vegyület, ásvány Relatív

mobilitás
Igen nagy Alkáli- és részben alkáliföld-nitrátok, -kloridok, -jodidok, 

-bromidok, -szulfátok, -karbonátok, -borátok, -szilikátok, 
-foszfátok

100

Nagy Gipsz, magnézium- és kalcium-karbonát, alkáli-humátok és 
-aluminátok, vas és alumínium timsók

50—10

Közepes Mangán-, vas-bikarbonátok, -fulvátok és -foszfátok, kovasav 
hidroszol, humusz hidroszol

О СЛ о

Kicsi Aluminium-, vas-, mangán-hidroxidok, nehézfém humátok 0 ,1 —0,001

Igen kicsi Kvarc, rutil, cirkon, gránát, agyagásványok, szulfidok 0,001

Közeli tartalékok:
a) labilis rétegközi kationok az agyagásványokban 

(montmorillonit, beidellit esetében), a foszfor-organikus kötések,
Ca—Mg-trifoszfátok;

b) stabil rétegközi kationok az agyagásványokban 
(csillámok, hidrocsillámok, kloritok esetében),
Fe—Al-trifoszfátok, foszfor-organikus kötések.

Potenciális tartalékok:
a) plagioklászok, agyagásványok (szemcsenagyság <0,001 mm) okta- 

éderes és tetraéderes pozícióban lévő ionjai, csillámok, klorit, apatit;
b) K-földpátok (ortoklász, mikroklin), turmalin, cirkon.

1.3.3. ADSZORPCIÓ ÉS FIXÁCIÓ
A talajokban végbemenő ionadszorpciót részletesen tárgyalják a magyar 

nyelvű talajtani és talajkémiai tan- és kézikönyvek (BOHN H. L.—MCNEAL
B. L.—O'CONNOR G. A. 1985; Dl GLÉRIA J.—KLIMES SZMIK A.—DVORA- 
CSEK M. 1957; FILEP GY. 1988 és STEFANOVITS P. 1981), valamint az 
agyagásványok kristályszerkezeti, kristálykémiai és kolloidikai viszonyait az 
agyagásványtani (NEMECZ E. 1973) és kolloidikai (SZÁNTÓ F. 1980) mun
kák, ezért ezekkel a kérdésekkel itt bővebben nem foglalkozunk.

1.3.3.1. Kationadszorpció
Az ioncsere egyensúlya főként az adszorbeálódó kation sajátságaitól, 

a talajoldat jellemzőitől, az adszorbens felületén lévő kationoktól és az ad- 
szorbens tulajdonságaitól függ (FILEP GY. 1988).

A talajokban a kationadszorpciónál adszorbensként a szerves anyag 
mellett főleg az agyagásványok szerepelnek.
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Az agyagásványoknál a kationokat vonzó negatív töltés a következőkből 
eredhet (YARIV S.—CROSS H. 1979):

a) Izomorf helyettesítés
Az agyagásványoknál az Si04-tetraéderekből felépülő rétegben az 
Si4+-helyére történő Al3+-helyettesítéssel jöhet létre negatív töltésfe
lesleg, míg az oktaéderes rétegben erre példa a centrális AI3+-ion 
helyére belépő Mg2+ vagy Fe2+.

b) Törési felületeken megszakadt kötések
Az agyagásványok sziloxan (—Si—O—Si—), szilanol (—Si—ОН), 
aluminol (—AI—OH) illetve egyéb kötéseinek megszakadása negatív 
töltés forrása lehet.

c) Az agyagásványok kristályszerkezetében az OH-csoportokból (szila
nol, aluminol csoport) a H+-ion disszociáció ugyancsak negatív töltést 
hozhat létre.

d) Anionok (szilikát, aluminát) speciális adszorpciója.

Az agyagásványok kationadszorpciójának nagyságáról az 5. táblázat 
tartalmaz tájékoztató adatokat.

5. táblázat

Agyagásványok kation-kicserélő kapacitása
(GRIM R. E. 1953)____________

mekv/100 g
Kaolinit 3—15
Halloysit 2H20 5—10

4H20 40—50
Szmektit 60—120
Iliit 10—40
Vermikulit 100—160
Klorit 10—40

A talajokban, bár igen ritkán, de számolni kell a zeolitok előfor
dulásával, ahová bekerülhetnek javítóanyagokkal, vagy az alomból szerves 
trágyával is. A zeolitok adszorpciós kapacitása jelentős, sőt szelektív ad- 
szorpciós, fixációs és molekulaszűrő képességgel is rendelkeznek. Egyes 
esetekben a talajokban a zeolitok jelenlétére éppen a rendhagyó adszorp
ciós tulajdonságok alapján irányult rá a figyelem (BABCOCK K. L. 1960; 
SCHULTZ R. К,—OVERSTREET R.—BARSHAD I. 1965; valamint HUSSAIN 
M. S.—AHMAD S. 1969).

A zeolitok általános képlete leegyszerűsítve a következő formában 
írható: (М£, M2+)0Al203-gSi02zH20, ahol az M+ rendszerint Na+ vagy 
K+, az M2+ pedig Mg2+, Ca2+ vagy Fe2+’ ritkább az M+ vagy M2+ helyén 
Li+, Sr2+, Ba2+. Az M-kationok kicserélhetők, de helyzetük a kris
tályrácsban nagyban befolyásolja a kicserélődésre való készségüket. A zeo-
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Htok a tekto- (állvány-) szilikátok közé tartoznak. Jellemzőek ezekre az ás
ványokra a tetraéderekből felépülő gyűrűk, amelyek adott átmérőjű üregeket, 
csatornákat hoznak létre, ami meghatározza azt, hogy milyen anyagokat ké
pesek megkötni. A talajokban eddig meghatározott zeolitokban a Si/AI arányt 
(a kicserélődési kapacitás maximuma), az ideális kristályszerkezetben sze
replő M-kationt, a szelektív adszorpciós és szorpciós sajátságokat a 6. táb
lázat tartalmazza (VAUGHAN D. E. W. 1978). Általában a zeolitok adszorp
ciós kapacitását 100—300 mekv/100 g között adják meg (GRIM R. E. 1953).

6. táblázat

Tájékoztató adatok a zeolitok adszorpciós viszonyairól, szelektív adszorpciójáról és fixációjáról
(VAUGHAN D. E. W. 1978)
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Analcim 6 2,8 csator- 2 Na
na

Kabazit 8 4,1 -3,7 üreg I ГО 00 Ca, TI+>Cs+>K*>Ag+>Rb*>NHÍ>Pb2
К +>Na+ = Ba2+>Sr2+>Ca2S L it

Klinoptilolit 1 0 7,93,5 csator- 2,7—5,3 Ca, Cst >K*>Sr2+=Ba2+>Ca2t>>
8 4,4-3,0 na Na, Na+>Li+>Pb2+>Ag*>Cd2+>

К Zn2+>Cu2+>Na+

Erionit 8 4,2—3,6 üreg 3—4 Na,К Cs*>Sr2+>K+>Na+

Mordenit 12 7—6,7 csator- 4,4—5,5 Ca, Cs+>K+>NHÍ>Na+>Ba2%Li*>
na Na NHi>Mn2+>Cu2t >Co2+~

Zn2+>Ni2+

Phillipsit 8 4,24,4 csator- 1,3—2,9 K, Ba2t >Rb*~Cs+~K*>Na+» L i*
2,84,8 na Ca,

Na
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1.3.3.2, Kationdeszorpció

A deszorpció folyamatát a nátriummal telített agyagásvány Na+->H+ ion
cseréje, hidrolízise példáján mutatva be, a reakció két lépésből áll. Egyrészt 
a szilárd fázis felületén végbemenő ioncseréből, másrészt a felületen abszor
beált hidrogénionoknak az üregeken keresztül a kristályrácsba migrálásából 
és az oktaéderes kationok lecseréléséből, valamint azoknak a felületre ván
dorlásából, majd pedig a kovasavval együtt az oldatba kerüléséből. E két 
folyamat egyenletei a következők:

Naads + H 2 O —> Hads + N aO H

3Hads + Aloi<t —* 3Hokt + AlaSs

ahol az ads és okt indexjelek, az adszorbeált, illetve az oktaéderes pozíció
ban lévő kationokat jelzik.

Kimutatták, hogy a hidrogénion inkább az Mg—О—Si, mint az AI—О—Si 
kötéseket bontja meg. Ezt azzal magyarázták, hogy az AI—О—Si kötés erő
sebb és emellett a magnézium-alumínium helyettesítés során negatív töltés
felesleg keletkezik, amely elektrosztatikusán vonzza a H+-t (BAR-ON P.— 
SHAINBERG I. 1970). A montmorillonit kilúgozódásakor az adszorbeált kati
onok hidrolízise során csökken az adszorpciós kapacitás és megfigyelték az 
ásvány oldódásának megindulását is (BAR-ON P.—SHAINBERG I. 1970). Azt 
tapasztalták, hogy a Na-telített agyagásvány 0,03 N NaCI koncentráció felett 
stabil, míg bomlásuk észrevehetően 0,001 N koncentráció alatt figyelhető 
meg (SHAINBERG I. 1973).

Az oktaéderes helyettesítések növelik a montmorillonit instabilitását, így 
a fenti folyamat sebességét és előrehaladását is (SHAINBERG I.—LOW P. 
F.—KAFKAFI U. 1974).

Hasonló folyamat megy végbe a Ca-val telített agyagok hidrolízisénél, 
beleértve a folyamatnak azt a részét is, hogy a kristályszerkezetből Mg- és 
Al-ionok kerülnek az ásvány felszínére és megindul az agyagásvány lebom
lása is (FRENKEL H.—SUAREZ D. L. 1977).

Hidromorf talajokban anaerob viszonyok között a szabad vas redukáló
dik. A ferroion adszorbeálódhat és az ennek következtében deszorbeálódott 
kationok kilúgozódhatnak. Az ezt követő aerob ciklusban a ferroion ferri-hid- 
roxiddá oxidálódhat H+-ionok képződése mellett, amely vasionok helyére lép 
az adszorpciós komplexusban, majd pedig az agyagásványok kristályrácsába 
hatolva, annak degradálódását okozhatja, amit e fejezet következő része tár
gyal (ferrolízis).

Az agyagásvány-átalakulásokat tekintve, a ferrolízis első szakaszában 
az illitben a H+-ion a K+-ion helyére léphet, és így duzzadó illit jöhet létre. A 
fő szakaszban az agyagásványok lebomlása mehet végbe (főként a nagy 
adszorpciós kapacitású agyagásványoké). A felszabaduló ionok kilúgozód
hatnak, de az alumínium megfelelő körülmények mellett az előzőleg duzzadó
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agyagásványok rétegközi terébe épülve („kloritosodás”) fixálja azokat. A fer- 
rolízis végső szakaszára az a jellemző, hogy az agyagtartalom kevés, vagy 
pedig az agyagásványok klorittá alakultak át. A ferrolízis folyamatát pakisz
táni hidromorf talajok vizsgálata alapján tételezték fel, de számos más hid- 
romorf talaj esetében is valószínűsítik (BRINKMAN R. 1982).

1.3.3.3. Kationfixáció

A kationfixációt a hazai tan- és kézikönyvek nem tárgyalják részletesen, 
ezért erről valamivel bővebb áttekintést adunk.

1.3.3.3.1. К fixáció 2:1 típusú agyag ás vány okban
A 2:1 típusú agyagásványok tetraéderes rétegeinek ditrigonális üregei

ben azok a megfelelő méretű kationok kötődhetnek meg, amelyek (mint a 
K+, NHj, Rb+, Cs+) könnyen dehidratálódhatnak, majd beépülve a kris
tályszerkezet üregeibe, összezárva a rétegkomplexumokat — fixálódnak 
(6. ábra).

A megkötődés a 2:1 rétegkomplexumok felületén a tetraéderes rétegek 
ditrigonális üregeiben megy végbe, az ásványok fellazult rétegű élein külö
nösen nagy szelektivitással.

A következőkben csak azok a folyamatok és tényezők kerülnek tárgya
lásra, amelyek a szilárd fázis tulajdonságaiból következően befolyásolják a 
kationfixációt.

A dioktaéderes rétegben a központi kationpozíciók betöltöttsége 2/3-os, 
kis ionméretű, három vegyértékű kationokkal az oktaéderes réteg rövidülé
séhez, torzulásához vezet és, hogy a két réteg illeszkedni tudjon, a tetraé
deres rétegnek is módosulnia kell, így a tetraéderek rotációja következik be. 
A K+-iont koordináló 6 О-atom (K—О távolság 3,04 Á) ditrigonális szimmetria 
szerint helyezkedik el, így 3 oxigénatom közelebb, 3 pedig távolabb kerül 
(illetve a két szomszédos 2:1 rétegkomplexum határoló tetraéder rétegét fi
gyelembe véve 6—6 К—О távolság rövidül, illetve hosszabbodik meg). Esze
rint a dioktaéderes 2:1 rétegszilikátokban a trioktaéderesekhez képest megnő 
a kötés erőssége. Másrészt a tetraéderek csúcsoxigénjei is elmozdulnak, a 
tetraéder elhajlik, a tetraéderek lapjain lévő csúcsoxigének kimozdulnak a 
tetraéderes réteg síkjából, ami a kristályrácson belüli diffúziót befolyásolja. 
A tetraéderek elhajlása és így ez a hatás a trioktaéderes csillámokban kisebb 
(NEMECZ E. 1973).

Az ásvány di- vagy trioktaéderes jellege az OH-  csoportok orientációján 
keresztül is befolyásolja a К-kötés erősségét. Az infravörös spektroszkópiai 
vizsgálatok alapján kimutatható volt, hogy a trioktaéderes változatokban az 
oktaéderes rétegben a szimmetrikus kationbetöltés miatt az OH-kötés merő
leges a szilikátréteg síkjára, míg a dioktaéderesben az aszimmetrikus elosz
lás miatt, a kationbetöltés mértékétől függően ez a kötés 90°-nál kisebb sző-
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6. ábra. A kationfixáció mechanizmusa 2:1 rétegösszetételű agyagásványokban 
3/2:1 rétegösszlet, b: ditrigonális üreg, c: oktaéderes koordináció, d: tetraéderes koordináció, M+: fixáló

dó kation

get zár be. Mikor az OH-kötés dipolusmomentuma merőleges a bázisalapra, 
a K+—H+ taszítás nagyobb (BASSETT W. A. cit. RICH С. I. 1972).

A rétegközi térben lévő K+-ion kötéserősségét alapvetően a pozitív töl
tésű ion és a negatív töltésfeleslegű 2:1 rétegkomplexumok elektrosztatikus 
vonzása határozza meg. A rétegközi kationok kicserélhetőségét a 2:1 réteg
komplexum összes töltésének nagysága is megszabja.

A 2:1 rétegkomplexumok negatív töltésfeleslegének eloszlását tekintve, 
ha a negatív töltésfelesleg a tetraéderes rétegben képződik, a K+-ionhoz vi
szonyított kisebb távolság miatt erősebb e kötés, mintha a töltésfelesleg az 
oktaéderes rétegben képződött volna. A montmorillonit K+-fixációjánál végzett 
vizsgálatok azonban ezt a feltevést nem igazolták (WEIR A. H. 1965).

Az ásvány kémiai összetétele tehát, amint az a fentiekben kiderült — 
pl. az oktaéderes és tetraéderes réteg összetételén keresztül — lényegesen
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befolyásolja а К megkötődését. További példa erre a csillámokban az F+-io- 
nok beépülése az OH-csoportok helyére, amikor а К—OH kötésben lévő, a 
H+-ion töltéséből eredő taszító erő megszűnte növeli a К-kötődés erősségét 
a kristályrácsban (RICH С. I. 1972).

Amint azt elektronmikroszkópos vizsgálatok bizonyították, a csillámok 
bázisalapján lévő repedések mentén a beépülő hidratált kationok hatására a 
lap felhajolhat, vagy visszagöngyölödhet. Ezeken a helyeken kationcsere 
vagy -fixáció mehet végbe, így az ilyen rácshibák esetén nő az adszorpciós 
vagy a fixációs képesség. Ha a hidratált kationok helyére ismét beépül a 
K+-ion, a réteg eredeti helyzetébe simul vissza (RAMAN К. V.—JACKSON 
M. L. cit. RICH С. I. 1972).

A rétegközi térbe az AI—OH beépülése csökkenti az aktív helyeket és 
fixálhatja a közbezárt rétegközi kationokat. így az AI—OH-nak a rétegekbe 
való beépülése csökkentheti az adszorpciós kapacitást és fixációt okozhat.

A csillámok mállását a K-megkötődés szempontjából értékelve, a biotit- 
nál elektronmikroszonda-elemzéssel megfigyelték (TARZI J. G.—PROTZ R. 
1979), hogy oxidativ mállási körülmények között, egy kezdeti káliumveszte
ség után az ásvány ismét káliumot vesz fel és stabil lesz, amit eredeti triok- 
taéderes jellegének dioktaéderessé alakulásával magyaráznak. Eszerint a 
2:1 típusú rétegszilikátoknál a ferro-ferri oxidációval az oktaéderes rétegben 
a kationok betöltése dioktaéderes lesz, ami az OH-dipólus orientációjának 
megváltozásával az előzőkben részletezettek szerint növeli а К megkötődé
sét (RICH С. I. 1972; SCHROEDER D. 1980). A ferroionok oxidációja a 2:1 
rétegkomplexumok negatív töltésfeleslegének csökkenéséhez vezet és így 
feltételezik, hogy a К-megkötés gyengüléséhez is, bár ez az oxidációval nem 
arányos mértékű, mivel a H+-ionok a kristályrácsba hatolva az oktaéderes 
rétegekben OH“-csoportokat képeznek (TALIBUDEEN O. cit. GREENLAND 
D. J.—HAYES M. H. B. 1978).

A vermikuliton végzett kísérletek szerint az egyik rétegközi térből történő 
К-kilépés az ebben az irányban ható vonzóerő megszűnésével erősíti a 
szomszédos rétegkomplexum К—О kötését. Ennek következtében K-kilépés 
csak a következő rétegből várható (BASSETT W. A. cit. RICH С. I. 1972). A 
mállás során kialakulhat olyan szerkezet is, ahol váltakozva, egymás után 
zárt és félig nyitott rétegek fordulnak elő, illetve, ahol a rétegek az ásvány 
élei mentén ék alakban lazulnak csak fel a hidratált kationok beépülésével. 
A K+-ionok beépülésével ezek a rétegek fokozatosan újra összezáródnak. Az 
éleknek ezek az ék alakú rétegmenti fellazulásai a K+-ion megkötésére igen 
alkalmasak.

A dehidratáció, a kiszáradás növeli a К-fixációt, amit a duzzadó agyag
ásványoknál a rétegközi tér összehúzódásával magyaráznak, sőt egyes fel- 
tételezések szerint kiszáradás nélkül végbe sem mehet fixáció. А К megkö
tődését azonban nedves talajokban is tapasztalták.
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A mállott csillámok és a vermikulit mind nedves, mind száraz állapotban 
fixálják a káliumot, míg a szmektiteknél K-fixáció csak az ásvány kiszáradá
sakor, illetve a kiszáradás és nedvesedés ismétlődésekor következik be 
(RICH С. I. 1968).

7. táblázat

Tájékoztató adatok az agyagásványok káliummegkötő képességéről (mekv/100 g)

Iliit Vermikulit
Szrr

Montmorillonit
ektit

Beidellit

2,4 a) Transvaal 130,6 c) 
Culsagee 149,0 c) 
Delaware (-klorit) 38,5 c) 
Fe-vermikulit Fe3+ Fe2+ 
nedves 7—39 7—43 d) 
száraz 36—69 33—74 d)

Wyoming 20,0 4
25.6 4

Kalifornia 13,4 4
16.7 4

Skyrvedalen 39 b 
Camp Berteau 15 by 
Redhill 2,2 by 
Wyoming 7,5 by

Black Jack Mine 25,0 b) 
Unterrupsroth 19,5 b)

á-yWEAR J. I,—WHITE J. L. (1951); b) WEIRA. H. (1965); c) BARSHAD I. (1954b); d) BARSHAD 
I.—KISHK F. M. (1970)

A K-szmektit az ismétlődő nedvesítés és kiszárítás hatására a káliumiont 
irreverzibilisen köti meg és egy rendezetlen illit/szmektit közberétegzett ás
vány jön létre. Ebben az illit komponens aránya a Cheto típusnál az 50%-ot 
is elérheti, míg a Wyoming típusnál csupán pár százalék lehet. Negyven ned- 
vesítési és szárítási ciklus után legtöbb rétegben irreverzibilis változás ment 
végbe. A kísérletek azt mutatták, hogy ehhez az átalakuláshoz a káliumtar
talmú ásványok (földpát és muszkovit) mállása is szolgáltat elég káliumot 
(EBERL D. D.—SRODON J. 1985).

Hasonló célú kísérletek, amikor oszlopokban a talaj fölé frissen őrölt 
biotitot rétegeztek és 0,005 M CaCl2 oldatot szivárogtattak át rajta, azt bizo
nyították, hogy a biotitból kioldódó kálium-koncentráció elég volt a szmektit, 
illetve vermikulit illitesedéséhez (NIEDERBUDDE E. A.—FISCHER 
W. R. 1980).

А К—Ca telített montmorillonitoknál az ismétlődő nedvesedés és kiszá
radás hatására, a kalcium kicserélhetősége megmaradt, míg a káliumé csök
kent (GAULTIER J. P.—MAMY J. 1979).

A teljesen К-telített montmorillonit esetében a százszor ismételt kiszá
rítás és nedvesítés hatására a rétegek újrarendeződése nőtt, de nem jött 
létre teljesen 3 dimenziós rendezettség (PLACON A. et al. 1979, 1983).

A kiszáradásnál a fenti folyamatokkal szemben K-felszabadulás, illetve 
egyidejű megkötődés is végbemehet, e folyamatok dinamikus jellegűek 
(MORTLAND M. M. 1961). Erre szemléletes példa a biotit kiszárításával vég-



AZ ÁSVÁNYOK ÉS A TALAJ KÉMIAI 29

zeit kísérlet, ahol is egyes rétegek összezáródtak, а К fixálódott bennük, míg 
egy részük felleveleződött, ahol a kálium felszabadult (SCOTT A. D.—SMITH 
S. J. 1968).

A duzzadó kristályrácsú agyagásványoknál a szmektit K-fixációs képes
sége kisebb, mint a vermikulité, hasonlóan a K-szelektivitáshoz, amit arra 
vezetnek vissza, hogy a montmorillonitban a töltéssűrűség kisebb, mint a 
vermikulitban, valamint jóval kisebb, mint a csillámokban (SAWHNEY B. L. 
1970).

Az egyes agyagásványok káliummegkötő képességéről néhány tájékoz
tató adatot a 7. táblázat tartalmaz.

1.3.3.3.2. NH4-fixáció 2:1 típusú agyagásványokban
Az NH4-fixáció alapvető mechanizmusa hasonló a K-fixációhoz.
Az ammóniumion fixációjánál is meghatározó szerepet játszik a 2:1 

rétegkomplexum negatív töltésfeleslege, amelynek növekedésével nő a 
megkötődés, amint azt montmorillonit és vermikulit esetében bizonyították. 
210 mekv/100 g negatív töltésfeleslegnél tapasztalták a legnagyobb mér
tékű megkötődést, 190 mekv/100 g-nál a maximumhoz képest 20%-c~, 150— 
160 mekv/100 g-nál 40—70%-os a csökkenés, míg 100 mekv/100 g- iái már 
nem tapasztalható megkötődés (BARSHAD I. 1954b).

A szemcseméret csökkenésével a vermikulitnál nőtt az NH4-adszorpció 
és -fixáció (BARSHAD I. 1954b).

A H+-ion koncentráció növekedése is lényegesen csökkentette az 
NHj-ion megkötődést, amint az vásterbyi agyagtalajokon (Svédország) vég 
zett kísérletek kimutatták. A savanyú talajokban az ammónium-megkötődés 
kicsi, amit a rétegközi térbe beépülő NHÍ- és K+-ionnal nehezen kicserélhető 
Al3+-, Fe3+- és H+-ionok beépülésével magyaráztak (NOMMIK H. 1957). Ver- 
mikuliton végzett kísérletek azt mutatták, hogy az adszorbeált H+-ion 
mennyiségének növekedése csökkentette mind az ammónium-adszorpciót, 
mind a megkötődést.

Azt tapasztalták, hogy a NaaCOs-os kezelés jelentősen növelte az am- 
móniumion-megkötődést, amit azzal magyaráztak, hogy a nátriumionok be
épülése duzzasztja a rétegközi teret (ALLISON F. E.—ROLLER E. M. 1955).

Az előzetes NHj-telítés gátolja a K+-megkötődést és ez fordítva is je
lentkezik, az előzetes K+-telítés az ammóniumion megkötődését mérsékli 
(NOMMIK H. 1957).

Az NHj utáni К-telítés kissé összébb zárja a kristályrácsot, ezzel 
magyarázható, hogy a K-megkötődési képesség nagyobb (BARSHAD I. 
1954b). Az NHl-ionok egy része nem cserélhető vissza K+-ionnal. Ammo
nium- és káliumionokat egyenlő mennyiségben tartalmazó oldatból (2 
mekv/100 g) a vásterbyi agyagtalaj nagyobb mennyiségben kötött meg am- 
móniumot, NHj/K+= 3,4. A vizsgálatok azt mutatták, hogy kisebb kon
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centrációnál a két ion közel azonos mértékben kötődik meg. A kísérleteknél 
használt vásterbyi agyagtalaj agyagásványai a vermikulit és a montmo- 
rillonit (NOMMIK H. 1957).

A trópusi területek rizstalajait vizsgálva arra a következtetésre jutot
tak, hogy a jól kristályos montmorillonit NHj-megkötése hidromorf körül
mények között nem jelentős, de az ismétlődő nedvesedés és kiszáradás 
hatására nő, a dehidratáció következtében végbemenő kristályrács- 
összehúzódás megköti az ammóniumionokat (BAJWA M. I. 1982).

A mállatlan illit fixációs képessége nem jelentős, a mállás és réteg
fellazulás után azonban megnő, a montmorillonité jelentősebb és legtöbb 
a vermikulité (BAJWA M. I. 1982). A többi ásvány közül még az attapulgité 
lényeges (ALLISON F. E.—ROLLER E. M. 1955).

Az NH3-adszorpciójának és fixációjának különböző módjait tételezik 
fel, így a kicserélhető kationok körüli közvetlen koordinálódását, a kicse
rélhető kation vízburkából protonlehasítással történő NHÍ-ion-képződést — 
pl. [Ыа(НгО)]+ + NH3->NaOH + NHÍ —, ammóniumion-képződést a szi- 
lanolkötésből történő protonlehasítással, hidrogénkötést a felületi oxigén
atomokon, illetve az előzőleg adszorbeálódott NH3-hoz; valamint a van 
der Waals-kölcsönhatásokat (ASHWORTH J. 1978). Ezen túl feltételezik, 
hogy ammóniumion képződhet az ammóniából és az oktaéderes réteg hid- 
roxil-csoportjaiból lehasított H+-ionból is (STONE M. H.—WILD A. 1978).

Az ammóniumion és az ammóniamegkötődésről néhány tájékoztató 
adatot a 8. táblázat tartalmaz.

8. táblázat

Tájékoztató adatok az agyagásványok NH4-megkötö képességéről
(mekv/100 g)

Iliit Vermikulit
Szmektit

Montmorillonit Bentonit

Volclay 3,2 a) Logan 0,0 c)
Panther Creek 4,6 a) Wyoming 0,0 C)
Utah 8,8 a) Kalifornia 1,5— 2,0 C)
Tehachapi 3,6 a) Nevada 2,0 C)
Cheto 11,3 a)
Island of Ponzi 2,1 a)
Randsburg 9,0 a)
Chambers 7,4 a)
Itawamba 6,3 a)

Grundit 
Fithian 
Morris 
Tazewell 
High Bridge

1,0 a) 
0,9 a) 
1,4 a) 
0,0 a) 
1,2 a)

Montana 
Dél-Karolina 
Transvaal 
Culsagee 
Loch Scye 

Mg-vermikulit 
167 mmol/100 g 

Llano
Mg-vermikulit 
139 mmol/100 g

80,9 b) 
39,3 b) 
86,7 c) 

145,0 c)

d)

d)

a) ALLISON F. E.—ROLLER E. M. (1955); b) ALLISON F. E — ROLLER E. M.—DOETSCH J. 
H. (1953); c) BARSHAD I. (1954b); d) AHLRICHS J. L —FRASER A. R.—RUSSEL J. D. (1972)
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1.3.3.3.3. Rubidium- és céziumfixáció

A. 2:1 típusú agyagásványok a K+- és NHÎ -ionok mellett megköthetik 
a megfelelő ionméretű, de kis hidratációs energiájú alkálifémionokat, úgy 
mint a rubidiumot és a céziumot is (SAWHNEY B. L. 1972).

A céziummegkötó'dést, mivel ez az elem előfordul radioaktív szeny- 
nyezőanyagként, alaposabban vizsgálták. Ennek az ionnak kisebb a hid
ratációs energiája, mint a káliumionnak, erősebben kötődik, a hidratált kal
cium- és magnéziumionok is kevésbé cserélik vissza és nem okozza a 
kristályrács duzzadását sem. Ugyanakkor a káliumionok könnyebben cse
rélik le a céziumot, mint a kalcium- vagy a magnéziumion (COLEMAN 
N. T. et al., cit. SAWHNEY B. L. 1972). A szakirodalmi adatok össze
gezése szerint az illit és a vermikulit céziumszelektivitása nagyobb, mint 
a montmorillonité és a kaolinité, és ez a koncentráció növekedésével nő 
(SAWHNEY B. L. 1972).

1.3.3.4. Anionadszorpció és -fixáció

Az anionadszorpciónál megkülönböztetik a nem specifikus és a spe
cifikus adszorpciót. Ez utóbbinál a nem teljesen disszociáló savak anionjai 
(foszfát, szilikát, arzenát, molibdenát) megkötődhetnek a pozitív töltésű 
felületek mellett a negatív és a nulla töltésű felületeken is. A teljesen disz- 
szociáló savanionok a ligandumcserével adszorbeálódnak. A F“ -ion csak 
pozitív töltésű felületekhez, míg a SOÍ}~-ionok pozitív, zérus és negatív töl
tésű felületekhez kötődhetnek (FILEP GY. 1988).

A 1.3.3.1. fejezetben vázlatosan áttekintettük az ásványokban a 
negatív töltésfelesleg képződésének módját, az anionadszorpciót tár
gyalva az ásványokban a pozitív töltésfelesleg képződésének módjára 
utalunk.

Anionadszorpció és -fixáció a talajokban az ásványok közül főként 
az oxid-, oxihidroxid-, hidroxid- és agyagásványokon, valamint a kalcium
karbonátokon várható.

1.3.3.4.1. Oxid-, oxihidroxid- és hidroxidásványok

Az oxidfelületek a talajra általában jellemző nedvességtartalomnál is 
aránylag gyorsan hidratálódnak, így lényegében hasonlóak az oxihidroxid 
és hidroxid felületekhez. A kvarcé hasonló a szilikagéléhez, a hematité 
a goethitéhez és a korundé a gibbsitéhez. E felületek változó, a közeg 
kémhatásától függő töltéssel bírnak az alábbi egyenlet szerint:

m -oh£ M-OH М-СГ + H20 

savas lúgos kémhatás



32 Dr. Szendrei Géza: Talajásványtan

A változó töltésű felületek jellemzésére használják azt a pH-értéket, 
amelynél a felületi töltés összege 0 (izoelektromos pont). Különböző' oxi- 
doknál ezek az értékek:

egy vegyértékű kation, M2O típusú oxid 
két vegyértékű kation, MO típusú oxid 
három vegyértékű kation, M2O3 típusú oxid 
négy vegyértékű kation, MO2 típusú oxid 
egyéb kationok MO3 és M2O5 típusú oxidjai

11,8 pH
8.5— 12,5 pH
6.5— 10,4 pH 

0—7,5 |!)H
0,5 pH

alatt

alatt.
A talajban gyakrabban előforduló oxidoknál ezek a pH-értékek a kö

vetkezők (PARKS G. A. cit. GREENLAND D. J —MOTT C. J. В. 1978):

Si0 2 ~2 ; ТЮг~4,5; МпОг~4; 
Fe2 0 3 6,5—8; AI2O3 7,5—9,5.

Az ásványi milyenséget tekintetbe véve, az izoelektromos pontok a 
következők: gibbsit: 4,8, bayerit: 6,2—7,4, ferrihidrit: 8,1, limonit: 3,6, le- 
pidokrokit: 5,4—7,3, goethit: 7,6—8,9, hematit: 1,6—4,9, maghemit: 6,7 
(ATKINSON R. J. et al., BREEUWSMA A., KINNIBURGH D. G. et al. cit. 
SCHWERTMANN U.—TAYLOR R. M. 1977).

A goethit felületén a két szomszédos, egy Fe-atommal koordinált OH-t
a POj'-anion két oxigénje cseréli le, így két vasatomhoz kapcsolódva, bi- 
nukleáris felületi komplexet képez:

Fe-0P(02)0Fe.
Az arzenátmegkötődés nagyon hasonló a foszfátéhoz.
Az arzenát és a szelenit az OH-gyökök egy részének helyére lépve, 

binukleáris komplexeket alkot (PARFITT R. L.—RUSSELL J. D. cit. PARFITT 
R. L. 1978). Feltételezik, hogy a szulfát ligandumkicserélődéssel az 
М ОЕЙ, vagy az M OH csoportokhoz kötődik (HARWARD M. E.—REISE- 
NAUER H. M. cit. PARFITT R. L. 1978) és a goethitnél binukleáris híd- 
komplexeket képez a következő módon: Fe-0S(00) Fe (PARFITT R. L.— 
RUSSEL J. D. és PARFITT R. L.—SMART R. ST. C. cit. PARFITT R. L. 
1978). A goethitnél az anionok adszorpciójának csökkenő sora a következő:

POÍ^ > M od - > SOI- > СГ > NO3 (PARFITT R. L. 1978).
A borát, molibdát, szilikát és a fluorid ligandumkicserélődéssel kap

csolódik az OH~-gyökök helyére. A feltételezések szerint a bórsav 
Fe OH B(OH)3, míg a kovasav FeOSi(OH)3 felületi komplexet képez 
(HINGSTON F. J. et al. cit. PARFITT R. L. 1978). Az oxalát erősen ad- 
szorbeálódik binukleáris felületi komplexben (Fe OOCCOO Fe) (GREEN
LAND D. J. cit. PARFITT R. L. 1978).

A lepidokrokiton és az akaganeiten mind a POf~, mind a S o i" bi
nukleáris híd komplexként kötődik meg (PARFITT R. L. et al. és PARFITT 
R. L.—SMART R. ST. C. cit. PARFITT R. L. 1978).
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A hematiton a foszfát monodenát (Fe-0 РО(ОН)г) kötést alkot (JU- 
RINAK J. J. cit. PARFITT R. L. 1978), de infravörös vizsgálatok alapján 
hídkötést is feltételeznek (PARFITT R. L. et al. cit. PARFITT R. L. 1978). 
A kémhatással való összefüggését vizsgálva arra a következtetésre ju
tottak, hogy kis pH-értékeknél a POl~ az OH2-csoportokat, míg nagy pH- 
értékeknél az OH-gyököket cseréli le (BREEUWSMA A.—LYKLEMA J. cit. 
PARFITT R. L. 1978).

A szulfát is ligandumkicserélődéssel kapcsolódik a hematithoz 
(REYES E. D.—JURINAK J. J. cit. PARFITT R. L. 1978).

A gibbsit uralkodó (001) lapján az OH- -csoportok nem cserélődtek 
ki foszfátra vagy oxalátra (PARFITT R. L. et al. cit. PARFITT R. L. 1978).

Az (100) és (110) éleken OH~-csoportok fordulnak elő, amelyek a 
közeg kémhatásától függően protondonorok lehetnek (PARFITT R. L. et 
al. cit. WHITE R. E. 1980). Az ideális szerkezetnél az éleken az A n 
ionokat egy H2O és egy OH-  koordinálja. Azt tételezik fel, hogy az éleken 
lévő AI (OH)H2 0  csoportok binukleáris vagy bidenát komplexeket alkotva 
kötik meg az oxalátot és a foszfátot (PARFITT R. L. et al. cit. WHITE
R. E. 1980), de előfordulhat monodenát kötés is:

OH2
a K

\ o

o-
AL

NOH;

OH

0

0Y
a/О\< 0  —  

AI
— p —— OH

\O H / О \ / 0 1 N oh 0

binukleáris bidenát
(kétmagvú) (kétfogú)

monodenát
(egyfogú)

Nagy foszfátkoncentrációnál a megkötődés bonyolultabb folyamat, a 
felületi Al-ionokkal a POÍ- új ásványi fázisokat, mint pl. taranakitot ké
pezhet (WADA K., TAYLOR A. W. et al. és TAMIMI Y. N. et al. cit. PARFITT 
R. L. 1978).

1 .3 .3 .4 .2 . Agyagásványok

Az 1:1 típusú agyagásványok közül a kaolinit élein lévő aluminol- és 
szilanolcsoportok a kémhatástól függően változó töltésűek.

A kaolinit izoelektromos pontjának megfelelő pH-értéket 4 és 5 közé 
teszik, míg a kaolinit élein lévő töltésekét pH = 7,3-ra (DIXON J. B. 1977).

A kaolinit anionadszorpciós kapacitásának a kationadszorpcióshoz vi
szonyított nagyobb arányát a már említetteken kívül (kisebb mértékű tét-
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raéderes behelyettesítés, kisebb fajlagos felület) a bázislap szerinti ösz- 
szecementálódással és így a negatív töltésű felület aktív helyeinek lecsök- 
kenésével, valamint a felületen kiváló vas- és alumínium-oxidok és oxi- 
hidroxid réteg ugyancsak negatív töltésű felületcsökkentő hatásával is ma
gyarázzák, — bár ez utóbbit a konkrét vizsgálati eredmények alapján nem 
tartják olyan gyakorinak, mint azt előzőleg hitték (GREENLAND D. J.— 
HAYES M. H. B. 1978).

2:1 típusú agyagásványok élein a szilanol-és aluminolcsoportok vál
tozó, a kémhatástól függő töltésűek, de a változó és állandó töltés aránya 
ezeknél az agyagásványoknál jóval kisebb, mint a kaolinitnél. Az adszorp
ció mechanizmusa a megfelelő OH- -csoportokkal való POf'-kicserélődés, 
ahol uralkodóan monodenát kötést tételeznek fel és emellett előfordulnak 
binukleáris komplexek is (PARFITT R. L. 1978).

A foszfát megkötődhet az agyagásványokon az adszorbeált kationo
kon keresztül is. A két vegyértékű kationokkal telített illit, kaolinit és mont- 
morillonit több foszfátot adszorbeált, mint az egy vegyértékű kationokkal 
telített (PISSARIDES A. et al. cit. SAMPLE E. C.—SOPER R. J.—RÁCZ 
G. J. 1980), így a Ca2+-mal telített agyagok több foszfátot adszorbeáltak, 
mint a Na+-, NHj- és K+-mál telítettek (KURTZ cit. SAMPLE E. C.—SOPER 
R. J.—RÁCZ G. J. 1980). A kalciummal telített különböző agyagásványok 
foszfátmegkötő képességében is találtak különbségeket, így a kalciumte
lítés a montmorillonitnál növelte, az illitnél csökkentette, míg a kaolinitnél 
és a kloritnál lényegesen nem befolyásolta a foszfátmegkötést (DIEZ J. 
A. 1980a, b).

A PO4 és az SQj~ a montmorillonit rétegközi terébe is beépülhet
9. táblázat

Tájékoztató adatok néhány ásvány P-megkötődéséről
(P2O5 mg/100 g)

Ásvány P-megkötődés
Alumínium-hidroxid (csapadék) 15 600 a)
Gibbsit 816 b)
Vas-oxihidroxid (csapadék) 9 500 a)
Goethit 88 a)

568 c)
Hematit 241 d)
Muszkovit 15 aj
Szmektit 150 aj

450 aj
Vermikulit 105 aj
Kaolinit 50 aj

126 aj
Halloysit 1 200 a)__

a) SAROSKINA N. В,—GORBUNOV N. I. (1961); b) VANDERDEELEN J.—BAERT L. (1971); 
c) HINGSTON F. J. et al. cit. SCHWERTMANN U.—TAYLOR R. M. (1977); d) BREEUWSMA 
A. cit. SCHWERTMANN U.—TAYLOR R. M. (1977); e) GORBUNOV N. I. (1978)
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(KODAMA H.—SINGH S. S. és KODAMA H.—WEBBER M.D. cit. PARFITT 
R. L. 1978).

Felhívták a figyelmet arra, hogy egyes anionok (így foszfát, arzenát, 
borát stb.) kitüntetetten kötődnek meg az agyagásványokon, mivel ezek
nek a mérete és a geometriája hasonló a szilikáttetraéderéhez (HEND
RICKS S. B. cit. GRIM R. E. 1953).

Az agyagásványok között az illiten nagyobb a bórmegkötődés, mint 
a montmorilloniton vagy a kaoliniten (FLEET M. E. L. és HINGSTON F.
J. cit. PARFITT R. L. 1978). Az illitnél feltételezik, hogy a B(OH)4 az éleken 
lévő aktív helyeken kötődik meg, majd a bőr lassan a tetraéderes pozí
ciókba diffundál (COUCH E. L.—GRIM R. E. cit. PARFITT R. L. 1978).

A foszformegkötésről tájékoztató adatok a 9. táblázatban találhatók.

1 .3 .3 .4 .3 . Kalcium-karbonát-ásványok

A kalcithoz kis töménységű foszforoldatokaí adva, a megkötődés ad
szorpcióval, míg töményebbb oldatok esetében kicsapódással történik 
(COLE С. V. et al. cit. SAMPLE E. C.—SOPER R. J.—RÁCZ G. J. 1980).

A P-adszorpció mechanizmusa nem teljesen egyértelmű. A PC$~ az 
adszorbeált vízmolekulák, hidroxil- és bikarbonát-gyökök helyére léphet be 
(KUO S.—LOTSE E. G. cit. SAMPLE E. C.—SOPER R. J.—RÁCZ G. J. 
1980). A kalciumionoknak nagyobb a hidratációs energiája, mint a kar
bonátionoké, ezért viszonylag nagyobb arányban mennek oldatba és így 
a felületen negatív töltésfelesleg alakul ki (DOUGLAS H. W.—WALKER 
R. A. cit. WHITE R. E. 1980), aminek ellenére a foszfát megkötődik a 
felületen kemiszorpcióval (pl. tiszta, jól kristályos kalcitnál ez nem haladja 
meg a felület 5%-át) és a továbbiakban ezek a kristályosodási góckép
ződés megindítói lehetnek (WHITE R. E. 1980).

A kalcit oldhatósága elég nagy ahhoz, hogy közepes foszfátkoncent
rációknál közvetlen kalcium-foszfát kicsapódással is lehessen számolni.

Az elektronmikroszonda-elemzés lehetővé teszi, hogy a talaj kalcit- 
szemcséiben vizsgálják a P eloszlását. Egy nagy-britanniai talajból sze
parált törmelékes, homok méretű kalcitszemcsében és Foraminifera váz
töredékekben átlag 0,3% P-t határoztak meg, amely a mikroszonda-elem- 
zés szerint inkább egyenletesen van eloszolva, mint koncentrálódva, kü
lönálló kalcium-foszfát fázisként (QUERESHI R. H.—JENKINS D. A. 1978).

A kalcit esetében feltételezik az N05 beépülését is a kristályrácsba 
a CO§_ helyére. Mivel mind a nitrát-, mind a karbonátionok síkbeli elren
deződése és mérete hasonló, izomorf helyettesítés lehetséges. A szulfátionok 
csökkentették, míg a kloridionok lényeges mértékben nem befolyásolták a 
nitrát megkötődését a kalcium-karbonáton. Tiszta kalcium-karbonáton 80,7 
pg/g NO3 maximális adszorpciót (SINGH В.—SEKHON G. S. 1978), illetve 
42 pg/g NO5-0t mértek (JURINAK J. J.—GRIFFIN R. A. 1972).
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Az anionadszorpció részletes megismeréséhez ismételten utalunk a 
magyar nyelvű talajtani tan- és kézikönyvekre (BOHN H. L.—MCNEAL B. 
L —O’CONNOR G. A. 1985; FILEP GY. 1988; STEFANOVITS P. 1981).

1.3.3.5. Szerves anyag megkötődése

A szerves anyag megkötődése az ásványok számos tulajdonságát be
folyásolja, amelyek közül az agyagásványokra gyakorolt hatásuk az is
mertebb. Ezeket az összefüggéseket az alábbi néhány példa szemlélteti.

A humuszadszorpció csökkentette a foszfátadszorpciós kapacitást. A 
szervesanyag-megkötődés hatással van az agyagásványok elektroforeti- 
kus mobilitására (csökkentheti vagy növelheti azt), csökkentheti a vízad
szorpciót, megváltoztathatja a felület hidrofil jellegét, továbbá növelheti az 
agyagásványok vizes közegben való duzzadását és elősegítheti egyes 
esetekben a diszperziót. Sok hosszú láncú szerves polianion ezzel szem
ben kitűnő flokkulátor. A szerves anyagok (pl. poliszaharidok), valamint 
a humusz is kisebb mértékben kedvező hatással vannak az aggregátumok 
vízállóságára, az agyag és szerves anyag kölcsönhatása növelheti a víz
vezető képességet. Természetesen a szervesanyag-megkötődés nagyban 
befolyásolja a talaj szerkezetét és annak stabilitását is. A szerves anyag 
és az agyagásvány kölcsönhatása a talaj fizikai, vízgazdálkodási tulajdon
ságain keresztül közvetve hat a talaj biológiai sajátságaira is, de befolyása 
közvetlenül is megfigyelhető azon keresztül, hogy a szerves anyag, pl. 
a fehérje, megőrződik a lebontódástól vagy legalábbis e folyamat sebes
sége csökken, mivel megkötődik az agyagásványok rétegközi terében. 
Ugyanakkor megfigyelhető volt esetenként az is, hogy a lebontódást elő
segítették az agyagásványok.

A fenti összefüggések részletezése, konkrét leírása, további példák 
a szerves anyagnak a talajásványokon és ezen belül főként az agyagás
ványokon való megkötődéséről, kölcsönhatásáról megtalálhatók BUR- 
CHILL S.—GREENLAND D. J —HAYES M. H. B. (1981); GREENLAND 
D. J. (1965a, b); HARTER R. D. (1977), valamint SCHNITZER M.—KO- 
DAMA H. (1977) munkájában.

1.3.4. ÖSSZEFOGLALÁS

Az itt tárgyalt kérdések az ásványtanhoz, agyagásványtanhoz, a kol- 
loidikához, illetve a kémiához, geokémiához és a talajkémiához is tartoz
nak, amit a magyar nyelvű szakirodalom ismertet, ezért a fejezet nagy
része az egyes kérdéseket csak érintőlegesen, a tanulmány szerkezeti 
egysége miatt tárgyalja.
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Nyilvánvaló, hogy a talaj kémhatásának meghatározásában az ásvá
nyoknak is megvan a maga szerepe, ami számos folyamaton keresztül 
érvényesül (pl. a kémhatás változásával járhat az ásványképződés, illetve 
a mállás, az ásvány rácspontjaiban H+-ion a- és disszociációja, redoxi- 
változások hatására vasásványok képződése, vas-szulfid-ásványok oxidá
ciója stb.). A talaj pufferanyagai között is megtaláljuk az ásványokat, elég 
itt utalni csak a mész szerepére, amely ásványtanilag a kalcium- és kal- 
cium-magnézium-karbonát-ásványokat fedi.

E témakörhöz tartozik a talajokban a kémiai elemek eloszlásának, 
migrációjának, szerepének vizsgálata. A kémiai elemek meghatározó része 
az ásványokban kötött, mobilizálódását és megkötődését ásványtani té
nyezők is szabályozzák. E fejezet a kérdés megvilágításának csak egy 
megközelítési módját követi. Kiindulva az elemek eloszlásából és migrá
ciójából a természeti geokémiai tájakban, megadja az anyagmozgás tí
pusait a talajprizmákban, majd átvezet az anyagmozgás típusaihoz a ta
lajszelvényben, és utalva ásványi tartalékok csoportosítására, jut el az ele
mek geokémiai mobilitásáig.

Az ionad- és -deszorpció is szoros összefüggésben van a talajok ás
ványi összetételével. A fejezet a vázlatos áttekintésen túl, két kevésbé is
mert kérdést taglal. Először a kationde- és a hidrogénadszorpció folyama
tát, ami kristályszerkezeti változásokhoz vezethet. Az ásvány felületéről az 
adszorbeált H+-ion az oktaéderes pozícióba lép, az ott lévő kation (pl. 
Al3+, Mg2+) pedig a felületre jut, ahonnan kilúgozódhat. E folyamat az agyag
ásvány instabillá válásával és degradációjával jár együtt. A másik kérdés 
a ferrolízis. Ez a folyamat anaerob viszonyok között léphet fel, a vasionok 
redukciójának és oxidációjának egymásra következésénél. A folyamat során 
képződő H+-ionok az előbb említettek szerint idézik elő az agyagásványok 
lebomlását. Majd a képződő Al—Fe—OH-komplexek a duzzadó agyagás
ványok rétegközi terébe épülve „kloritosodáshoz” vezethetnek.

Az ionfixációnak is számos ásványtani vonatkozása van. A 2:1 tí
pusú agyagásványokban a káliumfixáció folyamatát az ásványtani és 
agyagásványtani szakirodalom részletesen ismerteti. A talajásványtani 
célú kutatásokból főként a fixációt befolyásoló tényezőkről lehet isme
reteket meríteni. Bebizonyosodott, hogy a K-fixációban többek között 
az agyagásvány di- vagy trioktaéderes jellegének, a 2:1 rétegkomple
xum negatív töltésének és eloszlásának, a F->OH helyettesítésének, a 
kristályhibáknak, a rétegközi térbe beépülő anyagoknak (pl. AI—OH po
limerek), az oxidációs állapotnak, a dehidrációnak, az ismétlődő szá
radásnak és nedvesedésnek, a mállásnak van szerepe. A K-fixáció mér
tékéről közölt tájékoztató adatok tág határok között mozognak, ami a 
meghatározási módszerekben lévő különbségek mellett arra vezethető 
vissza, hogy a K-fixációt, amint az a fenti felsorolásból is kitűnik, 
az ásvány számos sajátsága befolyásolja.
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Kevésbé feltártak a talajokban az NHj-fixáció és tényezői, amelynek 
mechanizmusát alapvetően a káliumfixációra vezetik vissza. Az ammóni- 
umfixáció a talajban azonban nem kevésbé fontos. A K+- és az NHj-ionok 
kölcsönösen befolyásolják egymás fixációját, mivel az előbb adott elem 
elfoglalja az aktív helyeket, így az utóbbi fixációja visszaszorul. E ténynek 
a műtrágyázásban jelentős gazdasági kihatása van. A kevésbé drága mű
trágyával feltöltve az aktív helyeket lehet a drágább, később adagolt mű
trágya felhasználását csökkenteni.

Lényegében az előzőkben vázolthoz hasonló lefolyású, csak jóval ke
vésbé részletesen vizsgált a rubidium és a cézium fixációja. Az utóbbinál 
— mivel radioaktív szennyező anyag — e kérdésnek lényeges környezet- 
védelmi vonatkozásai is vannak.

Az anion-megkötődésnél a talajok makrotápanyag-forgalmában a 
foszforfixációnak van lényeges szerepe. Az ásványok közül főként a vas- 
és alumínium-oxihidroxid és kalcium-karbonát összetételű ásványokkal, va
lamint az agyagásványokkal kell számolni. Kevésbé ismert, hogy számos 
más anion is megkötődhet a talajásványokon (pl. az arzenát, borát, mo- 
libdát, szelenát), így e kérdésnek ilyen vonatkozású tápanyagforgalmi, va
lamint a toxikus elemek, illetve koncentrációszintek esetében környezet- 
védelmi jelentősége is van.

Bár a szerves anyag megkötődése a talajásványokon és elsősorban 
az agyagásványokon már régóta felismert tény, konkrét adatok annak mód
járól és mértékéről csak a legutóbbi időben születtek. Az ásványi—szerves 
komplexek a talaj kialakulását és számos lényeges tulajdonságát (pl. táp
anyag-ellátottság, vízgazdálkodás, szerkezetképződés, biológiai sajátsá
gok) befolyásolják.

1.4. ÁSVÁNYOK ÉS A KOLLOIDIKAI SAJÁTSÁGOK, VALAMINT 
A TALAJSZERKEZET

1.4.1. DUZZADÁS ÉS ZSUGORODÁS

A duzzadó agyagásványok vízzel vagy vízgőzzel érintkezésbe jutva 
a rétegközi térbe vizet vehetnek fel (interlamináris vagy intrakristályos duz
zadás) és bázistávolságuk valamint térfogatuk is ennek megfelelően meg
nő (VAN OLPHEN H. 1963).

A duzzadó agyagásványok közül a montmorillonit duzzad jobban, mi
vel a 2:1 rétegkomplexum negatív töltésfeleslege kisebb, és főként az ok- 
taéderes rétegben történő behelyettesítésekből ered, így távolsága a ré
tegközi tértől nagyobb és a fentiekből következően a rétegközi térben ér
vényesülő vonzóerő kisebb. A vermikulitban a 2:1 rétegkomplexum negatív 
töltésfeleslege a tetraéderes rétegben végbemenő helyettesítésből ered,
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tehát közelebb van a rétegközi térhez és a töltésfelesleg nagyobb, így 
a duzzadás ebben az ásványban kisebb (BRINDLEY G. W.—BROWN G. 
1980).

A víz—szilikát rendszerben egy adott töltéssűrűség felett (160 
mekv/100 g cserélőképesség) a kationok és a szilikátréteg közötti erős von
zás miatt az agyagásvány nem képes vízzel duzzadni (WHITE Z. L. cit. 
NEMECZ E. 1973). A csillámok töltéssűrűsége meghaladja ezt az értéket.

Interkristályos duzzadást okoz a szemcsék közé behatoló víz is. A 
felületen adszorbeálódó víz eltávolítja a szemcséket, ami a montmorillo- 
nitnál 100%-os térfogat-növekedést is okozhat.

Ha a szemcsék közötti távolság meghaladja a 10 Á-öt (4 vízmolekula- 
rétegnek megfelelő távolság), a duzzadást előidéző taszító erő nem a hid- 
ratációból, hanem az elektromos kettős réteg tágulásából ered (ozmotikus 
duzzadás) (VAN OLPHEN H. 1963), amikor is a környező oldat kiegyen
líteni igyekezve a szemcseközi oldat nagyobb ionkoncentrációjából eredő 
különbséget, a szemcsék közé hatol. Ez a folyamat is jelentős térfogat
növekedéssel jár, de mértékét gyakran korlátozzák az él-lap kapcsolódá
sok és a gélképződés. A Na-telített montmorillonit csökkenő elektrolitkon
centrációnál először 20 Á-ra, majd 40 Á-ra, ezen túl pedig folyamatosan 
duzzad (illetve a duzzadás nagyságának statisztikus eloszlása átlagában 
folyamatos duzzadást mutat). Ezzel szemben a Ca-montmorillonitok álta
lában nem duzzadnak 18 Á-öt meghaladó értékben, bár 3 hidrátréteget 
is kimutattak a Ca-montmorillonitnál (d = 19,1), valamint a Mg- és Ba-mal 
telített montmorillonitnál is. A Ca-vermikulitnál két hidrátréteg van (d = 14,9 
Á) (SUQUET H. et al. cit. BRINDLEY G. W.—BROWN G. 1980).

A Ca-agyagoknál taktoidok alakulnak ki. A Na—Ca-agyagoknál gya
kori, hogy a Ca-ionok az agyag-taktoidok lemezei között, míg a Na-ionok 
azok külső felületén helyezkednek el.

A К-ionnal történő telítés is korlátozza a duzzadást és Ca-agyag ká
liumtartalmú oldatok hatására zsugorodik, míg ugyanez Na-agyagnál nem 
következik be.

A duzzadás az agyagásványtól, kicserélhető kationoktól, a pórusvíz kon
centrációjától való függésén túl kapcsolatban van az agyagásvány orientá
ciójával és a cementálódással is (YONG R. N.—WARKENTIN B. P. 1975).

Az újabb adatok szerint az agyagásványoknál a duzzadási nyomást 
előidéző tényezők között az ozmotikus nyomást kisebb jelentőségűnek te
kintik és a duzzadást elsősorban a rétegközi térbe beépülő víz és agyag
ásvány-szerkezet kölcsönhatására vezetik vissza (LOW P. F.—MARGHEIM
J. F. 1979).

A különbség a víz és a montmorillonit felületének szerkezete között 
kis mértékű, a H-kötés közöttük annyira erős és elasztikus modulusaik 
olyan nagyságrendűek, hogy pszeudomorfizmus jöhet létre. Ha rétegközi 
vízfilm vékony, akkor az szerkezetileg illeszkedik a montmorillonitéhoz. Ha
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a vízréteg vastagsága nő, meghatározott konfigurációt vesz fel és a mont- 
moriilonit szerkezete módosul, a felületi oxigének széthúzódnak közel he- 
xagonális elrendeződésbe és az elemi cella b-paramétere nő. A duzzadás 
addig tart, amíg a b-paraméter el nem éri szélső értékét (RAVINA I.—LOW 
P. F. 1972).

Az Amerikai Egyesült Államok nyugati részéről származó 2000 talaj
minta vizsgálata alapján az agyagtartalom és a talaj tulajdonságai, így a 
talaj 2 mm alatti szemcsenagyságú frakciójának lineáris duzzadása között 
összefüggést állapítottak meg (NETTLETON W. D.—BRASHER B. R. 1983).

Azokban a talajokban, ahol szmektit az uralkodó agyagásvány:
LE = 0,25C + 0,60(1—4),

ahol csillámszerű agyagásványok az uralkodóak:
LE = 0,21 C — 0,2(1—1),

ahol kaolinit az uralkodó agyagásvány:
LE = 0,12(C—1 )

(LE lineáris duzzadás, C = agyagtartalom, I = az agyagásvány rönt
gendiffrakciós csúcsának intenzitása).

A vízzel telített agyag lassú kiszárításánál a víztartalom-csökkenés 
és a térfogatváltozás összefüggését adó görbe alapján a zsugorodás két 
szakasza különíthető el, a normál és a maradék zsugorodás. A normál 
zsugorodásnál az egységnyi víztartalom-veszteséggel egységnyi térfo
gatcsökkenés jár. További kiszáradásnál a zsugorodási határ alatt a szem
cseközi kölcsönhatások (szemcsék közötti közvetlen érintkezés vagy hid
ratált rétegek érintkezése szemcseközi taszítóerők) megakadályozzák a 
további zsugorodást és az elpárolgó víz helyét levegő foglalja el. További 
zsugorodás (maradék zsugorodás) a szemcseorientáció és -elrendeződés 
megváltozása, valamint az agyaglemezkék meghajlása következtében le
hetséges.

19 nagy-britanniai talaj (pelosolok, glejek, glejes öntések és öntés 
glejek) zsugorodása és agyagásvány-tartalma között korrelációt találtak. 
Az erősen zsugorodó talajok összes szintjére, a közepesen zsugorodó ta
lajoknál a szintek közül legalább egyre jellemző a szmektit, míg a kevéssé 
zsugorodó talajok agyagásványai között a csillámszerű agyagásványok és 
a kaolinit jellemző, bár egyes szintekben a szmektit és a vermikulit is 
előfordult. A legjobb korrelációt a zsugorodás és kevert rétegű csil- 
lám/szmektit agyagásvány-tartalom között kapták. A zsugorodás mértéke 
és a kaolinit, csillámszerű agyagásvány, szepiolit és vermikulit előfordu
lása között kismértékű, míg a klorit és a csillám/klorit közberétegzések 
esetében jobb a korreláció. A talajok zsugorodása természetesen az agyag
ásvány fajtája mellett más tulajdonságokkal is összefügg, így korrelációt
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találtak a zsugorodás és a talaj szervesszén-tartalma, adszorpciós kapa
citása, agyagtartalma, folyási és plasztikus határa és sűrűsége között is 
(REEVE M. J.—HALL D. G. M.—BULLOCK P. 1980).

1.4.2. PEPTIZÁCIÓ ÉS KOAGULÁCIÓ

A peptizáció során a vízmolekulák először behatolnak az aggregá
tumba, a szemcsék felületén molekularéteget, a szemcsék: között pedig 
hidakat alkotva. Miután elegendő víz hatol a szemcsék közé, elektromos 
kettős réteg alakul ki. A szemcsék közötti taszítás és az aggregátumok 
dezintegrálódása nő az elektromos kettős réteg vastagságának növeke
désével (YARIV S — CROSS H. 1979).

Peptizáció többek között a szilárd fázistól (az ásványok sajátságaitól), 
az adszorbeált kationoktól és a folyadékfázistól (pl. annak összetételétől, 
koncentrációjától) függ.

A 2:1 típusú agyagásványoknál a van der Waals-vonzóerők nagyjából 
hasonlóak, az elektromos kettős réteget a taszító erőkben lévő különb
ségek határozzák meg. A különböző felületi töltéssűrűségű agyagásványok 
között változnak a taszító erők,így a nettó vonzóerő és az elektromos ket
tős réteg vastagsága is. A relatíve nagyobb töltéssűrűségű csillámnál, il- 
litnél és vermikulitnál az elektromos kettős réteg lényegesen kisebb, mint 
a szmektitnél (GAST R. G. 1977).

Előzetesen különböző SAR-értékű és koncentrációjú elektrolittal ke
zelt talajoknál a diszpergálódás sora, elektrolitmentes esetre vonatkoz
tatva a talajban uralkodó agyagásvány mennyisége szerint a következő 
volt: montmorillonitos>halloysites—kaolinites>csillámszerű agyagásvány
tartalmú talaj.

Kis ESP-értékeknél az uralkodóan csillámszerű agyagásványokat tar
talmazó talaj jobban diszpergálódott, mint a halloysites—kaolinites talaj 
(VELASCO—MOLINA H. A.—SWOBODA A. R.—GODFREY C. L. 1971).

Az adszorbeált nátriumionok hatását tekintve, talajból és palákból 
szeparált illitnél azt tapasztalták, hogy a diszperzió Mg—Na—illitnél 4—5 
ESP, míg Ca—Na—illitnél 6—8 ESP-értéknél indult meg. A magnéziumi
onok jelenlétében a diszperzió fokozódott.

A kicserélhető Na-tartalmat tekintve, diszperzió már kis ESP-értékek
nél (10—20%) előfordul, (10 mekv/l elektrolitkoncentráció alatt), a duz
zadás 25—30 ESP-értékek felett lesz észrevehető (FELHENDLER R. et 
al. cit. FRENKEL H.—GOERTZEN J. О,—RHOADES J. D. 1978). A Ca- 
montmorillonit általában 4—9 lemezből álló taktoid. A Na-adszorpció kez
detén (20 ESP alatt) a nátriumionok a külső felületen és az éleken ad- 
szorbeálódnak, de a lemezek között megmaradnak az adszorbeált kalci
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umionok. Az adszorbeált nátriumtartalom további növekedésével (ESP 
25% felett) a nátriumionok a lemezek közé is beépülnek, duzzadást és 
a taktoid szerkezet felbomlását okozva. A taktoid szerkezet lebomlása 50 
ESP felett teljes (SHAINBERG I.—CAISERMAN A. 1971).

Az anionoknak a diszpergálódásra gyakorolt hatását ausztráliai vö- 
rös-barnaföld 0—10 cm-ébó'l vett mintán mutatták be (agyagásványai: ka
olinit, illit és egy kevés közberétegzett ásvány). Az anionok közül legha
tékonyabb a foszfát és a fulvát volt, kisebb hatása volt a citrátnak, oxa- 
látnak, szilikátnak és tartarátnak, míg legkevésbé hatásos volt a szalicilát, 
katechol, aszparát, laktát és az acetát (SHANMUGANATHAN R. T.—OA- 
DES J. M. 1983).

Azt tapasztalták, hogy a mechanikai nyomás is befolyásolja azt az 
elektrolitkoncentrációt, amelynél a diszpergálódás végbemegy, termé
szetesen egyéb tényezőktől is függően (mint pl. az adszorbeált Na-tartalom 
vagy egyéb szuszpenzió jellemzők), amirK azt egy uralkodóan illit-, emellett 
kaolinit- és montmorillonit-, valamint goethit- és kvarctartalmú barnaföld ta
laj esetében kimutatták (ROWELL D. L —PAYNE D.—AHMAD N. 1969).

Az agyagásvány kolloidok koagulációját számos tényező befolyásolja, 
így pl. az agyagásvány milyensége, valamint a közeg, így az elektrolit 
összetétele, koncentrációja, az adszorbeált kationok milyensége és 
mennyisége, szuszpenzió koncentráció stb. A továbbiakban ezeket az 
összefüggéseket csak érintőlegesen, példákat hozva tárgyaljuk.

Különböző adszorbeált Na-tartalomnál a Na/Ca-illit flokkulációs érté
kei (az a minimális sókoncentráció, amely 24 órán belül flokkulációt okoz) 
körülbelül 2,5-szer nagyobbak, mint a Na/Ca-montmorillonité:
ENa 0,1 0,2 0,3

flokkulációs érték mol/m3
Na/Ca-montmorillonit 4,0 7,0 8,5
Na/Ca-illit 10,0 18,0 24,0

Az alábbi adatsor is, bár más arányban, de az illitnél nagyobb flok
kulációs értékeket ad meg (VAN OLPHEN H., EL-SWAIFY S. A., GREENE 
R. S. B. et al. cit. OSTER J. D.—SHAINBERG I,— WOOD J. D. 1980):

NaCI CaCl2
molc/m3 +

Na-montmorillonit 12—16 Ca-montmorillonit 0,2
Na-illit 40 Ca-illit 0,25

Az előző adatsorokból az is látszik, hogy a flokkulációs érték függ 
az adszorbeált kationoktól is, adott flokkulálószer esetében a flokkulációs 
érték az adszorbeált Na-tartalommal nő.

A 0,25%-os szoloknál a következő flokkulációs értékeket határozták
meg:
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NaCI CaCI2
mekv/l

Na-montmorillonit 12—16 2,3—3,3
Ca-montmorillonit 1,0—1,3 0,17—0,23

ENa 0 0,2 0,4 
NaCI molc/m3

1,0

0,05—0,3%-os Ca-montmorillonitszol 0,25 6 9 12
0,1—0,2%-os Ca-illitszol 0,25 55
(OSTER J. D.—SHAINBERG I,—WOOD J. D. 1980).

A flokkulációs koncentráció függ a flokkuláló kation vegyértékétó'l; a 
Schulze-Hardy-féle szabály értelmében minél nagyobb a vegyérték, annál 
kisebb a flokkulációs koncentráció (VAN OLPHEN H. 1963): 

egy vegyértékű ionoknál 25—150 mmol/l
két vegyértékű ionoknál 0,5—2,0
három vegyértékű ionoknál 0,01—0,1
Azonos vegyértékű kationoknál a negatív szolokra gyakorolt flokku

lációs erő szerinti sorrend a következő:
Cs+ > Rb+ > NH3 ~ K+ > Na+ > Li+, 

anionok esetében pedig pozitív szoloknál:
F-  > С Г  > Br~ > NO3 > I- .

1.4.3. ATTERBERG-HATÁRÉRTÉKEK

A plasztikus és folyási határértékek a legnagyobbak a szmektiteknél, 
közepesek az értékek az illitnél és legkisebbek a kaolinitnél (WHITE W.
A. cit. BROWN K. W. 1977). Ezt a megállapítást támasztják alá a tájé
koztató adatok is (10. táblázat).

Az Atterberg-határértékeket mesterséges keverékekben (agyagás
vány — 16 pm-os kvarchomok) is meghatározták, amikor is a bentonit 
esetében jóval nagyobb értékeket kaptak, mint az illit és a kaolinit ese
tében. Egy adott agyagásványt tartalmazó keverékben a növekvő agyag- 
tartalommal ezek az értékek szintén nőttek. E keverékekben a folyási határ 
nagysága ugyancsak nőtt a kaolinit, illit és a montmorillonit sorrendjében, 
valamint egy adott agyagásványnál annak növekvő mennyiségével 
(TRASK P. D. 1959).

Hasonlóan olyan mesterséges keverékekben is, amelyek kvarchomok
ból, iszapból és különböző agyagásványokból készültek, jó korrelációt ta
láltak az agyagásvány mennyisége és a plasztikus, illetve folyási határ 
között. A „Surrey” finomszemcsés, Ca-mal telített montmorillonitra kapott 
folyási határérték agyagtartalom-görbéje nagyobb vízmennyiség volt, mint
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Tájékoztató adatok az agyagásványok

A) Folyási határ, %
Ad-

szor-
beált
kation

Iliit
Szmektit

Montmorillonit Bentonit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Li 68 63 638 565 600
Na 120 61 59 61 710 700 950 870 350 344 443 700
NH4 82 60 214 114 323
К 120 81 72 660 161 125 297
Mg 95 83 71 410 158 199 162
Ca 100 90 69 90 510 177 360 310 166 155 177
Fe 110 290Xa>LL 79 140

Adszorbeált Kaolinit Halloysit Attapulgit
kation 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Li 67 37
Na 53 52 29 52 36 34 40
NH4 75 35
К 49 69 35
Mg 54 60 39
Ca 38 73 34 73
Fe 59

TI CD X 56
H 270
Ismeretlen 94 171

ötszörös nedvesítés és szárítás után

1, 5, 13, 2 2 —  Cornell Univ. Report cit. LAMBE T. W.—WHITMAN R. V. (1969); i ’ (Fithian), 
— WHITE W. A. cit. GRIM R. E.— GÜWEN N. (1978); 4, 6, 16—  WHITE W. A. cit. LAMBE 

(1,0 N NaCI/CaCI2 oldatban) — WARKENTIN B. P. cit. YONG R. N.—WAR-

a St.Austell-i (Anglia) „Suprem” kaolinité. Hasonló összefüggés volt a Ja- 
maikából, Borneóról, Kenyából, Tanganyikából és Ausztráliából származó 
montmorillonitos és kaolinites talajok folyási és plasztikus határértékei kö
zött is. Ugyanazt az agyagásványt tartalmazó keverékre és a talajra kapott 
görbéket hasonlítva össze, azok lefutása hasonló volt. A kaolinites és a 
montmorillonitos talaj plasztikus határértéke, valamint a többi talaj folyási 
határa nagyobb víztartalomnál volt, mint a keverékeké. A kaolinit esetében 
ezt az eltolódást egyrészt a talajban lévő' vas-oxid-ásvány (hematit) és 
az agyagásványok kölcsönhatására, másrészt pedig a kaolinitek kristályos-
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Atterberg-féle határértékeiről
10. táblázat

B) Plasztikus határ. %

Adszor- Iliit
Szmektit

beált
kation

Montmorillonit Bentonit

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12
Li 41 38 80 59 60
Na 53 34 34 34 54 97 950 93 89 97
NH4 42 37 75 75 60
К 60 43 40 98 57 57 60
Mg 46 39 35 60 59 51 53
Ca 45 40 36 40 81 63 65 65 63
Fe 49 75
г- XFe 46 73

Adszorbeált
kation

Kaolinit Halloysit Attapulgit

13 14 15 16 20 21 22

Li 33 28
Na 32 26 28 26
NH4 34 28
К 29 38 28
Mg 31 30 28
Ca 27 36 26 36
Fe 37
•— XFe 35
H 150
Ismeretlen 65 145

ötszörös nedvesítés és szárítás után

3 (Jackson County), 10 (Pontotoc), 11 (Cheto), 12 (Wyoming), 14 (Anna), /5  (Dry Branch) 
T. W.—WHITMAN R. V. (1969); 7, 17 (vízben), 8, 18 (0,01 N NaCI oldatban), 9, 19
KENTIN B. P. (1975); 20, 21 — YONG R. N.—WARKENTIN B. P. (1975)

ságában lévő különbségekre vezették vissza (DUMBLETON M. J.—WEST 
G. 1966).

A plasztikus és folyási határértékek nemcsak az agyagásvány milyen
ségétől és mennyiségétől, hanem további tényezőktől, így a szemcse
összetételtől, az adszorbeált ionoktól és az elektrolittői is függenek 
(BROWN K. W. 1977).

Az Amerikai Egyesült Államok nyugati részéről származó, nagyjából 
2000 talajminta agyagfrakciójának vizsgálata alapján összefüggést találtak 
az agyagásvány összetétele és egyes talajtulajdonságok, így a plasztikus
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és a folyási határértékek között is. Az összefüggéseket kifejező reg
ressziós egyenletek a következők (NETTLETON W. D.—BRASHER B. R. 
1983).

Az agyagfrakcióban uralkodóan szmektitet tartalmazó talajok:
LL = 0,97(C+8)

PL = 1.610C — 0.24S+28
Az agyagfrakcióban uralkodóan csillámszerű agyagásványokat tartal

mazó talajok:
LL = 1,11C + 0,341 

PL = 0,16C + 2,8I — 0.30S+15.
Az agyagfrakcióban uralkodóan kaolinitet tartalmazó talajok:

LL = 78 — 3,031 — 0,94S 
PL = 48 — 3,671 — 0,50S + 0.16SI

ahol LL = folyási határérték, PL = plasztikus határérték, C = agyagtartalom,
I = az agyagfrakció röntgendiffraktogramján az agyagásványok intenzitását 
kifejező érték, Sl = összes iszaptartalom (2—50 pm), S = összes ho
moktartalom (50—2000 gm), ESP = kicserélhető nátriumion százalék, OC 
= szervesszén-tartalom.

1.4.4. TALAJSZERKEZET

A koaguláció során az agyagásvány-lemezkék kapcsolódásának 3 
alapesete van: az él-él; él-lap; lap-lap illeszkedés.

Az aggregálódást is figyelembe véve, az agyagásvány-lemezkék il
leszkedésének 7 lehetséges módját különböztették meg (7. ábra).

7. ábra. Az agyagásvány-lemezkék il
leszkedésének módjai (VAN. OLPHEN 

H.1963)
a.deflokkulált, diszpergált, A.deflokkulált, agg
regált, c: flokkulált. él-lap illeszkedés, d: flok
kulált él-él illeszkedés, e: flokkulált, aggregált 
él-lap illeszkedés, f: flokkulált, aggregált él-él 
illeszkedés, g: flokkulált, aggregált, él-lap és él

éi illeszkedés
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A lap-lap illeszkedései halmazok (taktoidok) és a képződési körülmé
nyeik közötti összefüggéseket is feltárták. Mg-, Ca-, AI-, Fe- és La-mont- 
morillonit szuszpenzióhoz a Na-montmorillonit szuszpenziót keverve azt 
tapasztalták, hogy kis koncentrációnál a Na-montmorillonit lemezek telje
sen szeparálódnak, míg a Ca-montmorillonit néhány lemezből álló takto- 
idokat képez (BLACKMORE А. V,—MILLAR R. D. cit. FRENKEL H.—SHA- 
INBERG I. 1981). A taktoidok mérete az adszorpciós komplexumokat telítő 
kationok liotrop sora szerint nő (BANIN A.—LAHAV N. cit. FRENKEL H.— 
SHAINBERG I. 1981).

A Mg- és Ca-taktoidok szétesése 20—50% adszorbeált Na-ion érté
keknél indult meg.

A Na-montmorillonit szuszpenziót már kis mennyiségű Al-montmoril- 
lonit, valamint a Fe- és La-montmorillonit is flokkulálja.

Kis elektrolitkoncentrációnál a Na-montmorillonit általában egy szem
cséből áll, a taktoid mérete nő a kicserélhető kationok növekvő töltésével. 
A Ca-montmorillonit szuszpenzióban a taktoidok általában több, 3—9 le
mezből állnak (YARIV S.—CROSS H. 1979).

Pásztázó elektronmikroszkóp segítségével elkülönítették a különböző 
ionokkal, így a nátriummal és a kalciummal telített montmorillonit morfo
lógiájában, illeszkedésében lévő különbségeket. A Ca-montmorillonit nagy, 
szabálytalan aggregátumokat alkot, amelyek között aránylag nagy üregek 
vannak. A Na-montmorillonit ezzel szemben igen vékony lemezeket képez, 
amelyek kapcsolódnak egymáshoz és részben átfedik egymást. A közöttük 
lévő pórusok kisebbek, 5 gm alatti méretűek. E különbségeket a Na- és 
Ca-montmorillonit szuszpenziókban lévő különbségekre vezetik vissza. A 
Na-montmorillonit teljesen diszpergálódik a szuszpenzióban, a vékony le
mezek erősen taszítják egymást. A Ca-montmorillonit taktoid szerkezetet 
alkot. A Na-montmorillonit szuszpenzióban a szemcsék közötti taszítás na
gyobb mérvű, mint a Ca-montmorillonit szuszpenziójában, így az utóbbi 
esetben a kisebb erő nem képes orientálni a szemcséket (CHEN Y.—BA
NIN A.—SCHNITZER M. 1976).

Kísérletek történtek arra, hogy megfigyeljék hogyan változik a SÁR 
értékváltozásával a talaj mikroszerkezete. A vizsgálatra kiválasztott ho
moktalajnál, amelynek agyagfrakciója mindössze 6%, az agyag frakciójának 
ásványtani összetétele a következő volt: 55—60% montmorillonit, 20—25% 
kaolinit, 5—10% illit és 5—10% vas-oxid és kvarc. Kis SAR-értékeknél (0 
és 8) a talaj mikroszerkezetét az jellemzi, hogy a hemok vázszemcsék és 
az agyagszemcsékből álló aggregátumok vagy egy halmazt alkotnak, vagy 
pedig a finom szemcsék a homok vázszemcsék felületére tapadnak. A 
szemcsék között nagy üregek vannak. Nagy SAR-értékeknél (16 és 24) 
a finom szemcsék nagyobb mértékben vannak diszpergálva, úgy hogy a 
vázszemcsék közötti üregeket kitöltik. Erős nagyításnál látszik, hogy az
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agyagszemcsék egy összefüggő hálózatot alkotnak (CHEN Y.—BANIN A.— 
SCHNITZER M. 1976).

Az agyag mikroszerkezetét 3 szempont szerint csoportosítják (COL
LINS К.—MCGOWN A. 1974):

1. Az egyes ún. elemi szemcsék elrendeződése:
Az egyes agyaglemezkékből álló szerkezet a megfigyelések sze
rint igen ritka. A szemcsehalmazon belüli illeszkedésük sokszor 
nem különböztethető meg.

2. Szemcsehalmazok elrendeződése:
a) Cementáló anyagként:

Az agyaglemezkék halmaza iszap- és homokszemcséket 
kapcsol össze. Méretük és formájuk szerint különíthetők el. 
A hosszúságuk és a szélességük alapján a következő 
típusokat különítik el: híd, köteg, lánc.

b) Aggregátumokként:
Az agyaglemezkék halmaza különálló egységként jelentkezik. 
Méretük, alakjuk és szerkezetük alapján különböztethetők 
meg.

3. Pórusok leírása:
A pórusok között elhelyezkedésük szerint elemi szemcsék kö
zötti, szemcsehalmazon belüli, vagy halmazok közötti és halma
zokat átszelő pórusokat különítenek el.

A talajmorzsa szerkezetének vázlatát a 8. ábra adja. Eszerint a váz
szemcsék vagy közvetlenül, vagy két, vagy több agyag domenen keresztül 
kapcsolódnak a szerves anyaghoz. Az agyag domenek egymással is 
összekapcsolódhatnak (EMERSON W. W. 1959).

8. ábra. A talajmorzsa szerkezeti modellje 
(EMERSON W. W. 1959)

Kötéstípusok: A: kvarc—szerves anyag—kvarc; B:
kvarc—szerves anyag—agyagásvány dornen; C/agyagás- 
vány dornen—szerves anyag—agyagásvány dómén (С/. 
lap-lap, él-lap, C3: él-él illeszkedés), é?.'agyagásvány 

dómén—agyagásvány dornen (él-lap illeszkedés)

Az alább ismertetett példában az aggregátumok ásványtani össze
tétele, tulajdonságai és vízállósága közölt is nyilvánvalóan van összefüg
gés. A jelentős szabad vas-oxidot tartalmazó talajokban a vízálló aggre
gátumok mennyisége elsősorban a vas-oxid-, másodsorban az agyag- és 
ezen belül a kaolinittartalommal mutatott korrelációt. A fekete agyagtala-
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jókban a vízálló (250 pm feletti méretű) aggregátumok mennyisége első- 
sorban a szmektit- és emellett a vas-oxid-tartalommal volt összefüggés
ben. Az alluviális talajokban a vízálló aggregátumok (2—50 pm) 
mennyisége ugyancsak a szmektit-, és ezen kívül kisebb mértékben a vas- 
oxid- és a kaolinittartalommal mutatott korrelációt (KRISHNA MURTI G.
S. R.—SINGH G.—RENG AS AM Y P. 1977).

A morfológiai szerkezeti elemek keletkezése és ásványtani összeté
tele közötti összefüggésre az alábbi példa adható:

Ausztráliai szologyosodott szolonyec talaj В-szintjéből vett oszlopok
ban a duzzadó és a víztartó képesség, az agyagásvány fajtája és 
mennyisége, valamint a káliumtartalom változott szisztematikusan. A jel
legzetes szerkezet képződését a fellépő duzzadási feszültséggel magya
rázták, amit egyrészt a függőleges repedésekbe hullott homokszemcsék 
ilyen irányú duzzadást gátló hatása, másrészt pedig az okozott, hogy az 
oszlopok tengelye mentén nagyobb a duzzadás, mivel nagyobb az agyag
ásványokban a közberétegződés mértéke is.

Az oszlopok tengelye menti és a mélységgel növekvő mérvű közbe- 
rétegzést a szerzők szerint nehéz magyarázni és értelmezésére két le
hetőség van:

1. Az illit degradációja. Mértéke az oszlop belseje felé és a mély
séggel nő.

2. Az illit regenerációja. Ezt tartják valószínűbb oknak, mivel rendel
kezésre állnak a К-forrásul szolgáló ásványok, és a homokkal kitöltött re
pedésekben a vízvezető képesség jobb, ami egyben biztosítja a megfelelő 
kálium-utánpótlást is.

Az oszlopok belseje felé az illitnek a kaolinithez viszonyított 
mennyisége csökkent. Az oszlop belseje felé és a mélységgel nőtt az 
agyagtartalom és a kation-kicserélhető kapacitás, valamint a telítettség és 
az adszorbeált nátriumtartalom is. Ezek a tények arra utalnak, hogy a ki
lúgozás az oszlop felületén és felső részén nagyobb mérvű, és ott szá
molni lehet a sók és a kolloidszemcsék kimosásával.

A szerzők az oszlopok kialakulását tehát úgy képzelték el, hogy a 
száraz időszakban keletkezett repedésekbe homok iszapolódik be, a ned
vesedés során pedig a duzzadás vízszintes irányban nem mehet végbe 
és ezért a talaj anyaga a plasztikus deformáció során függőlegesen fel- 
boltozódik. így feloldódik a vízszintes irányú feszültség, és stabilizálódik 
a jellegzetes oszlopos szerkezet (HOLMES I. W.—STACE H. C. 1968).

1.4.5. ÖSSZEFOGLALÁS

Az összefüggések a talajásványok és a duzzadás, a zsugorodás, a 
peptizáció, a koaguláció folyamatai, valamint a plasztikus tulajdonságok 
között egyben betekintést adnak a talajszerkezettel való kapcsolatba is.
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Az interlamináris duzzadás folyamata és az azt befolyásoló tényezők 
(pl. az agyagásvány fajtája és egyes tulajdonságai, így a 2:1 rétegkomp
lexum negatív töltésfeleslege, az adszorbeált kationok milyensége és 
mennyisége, az oldat összetétele és koncentrációja, a relatív páratartalom) 
az ásványtani, agyagásványtani és kolloidikai munkákból közismertek.

Az interkristályos duzzadás lefolyásáról és meghatározó tényezőiről 
kialakult képet a kémiai, talajkémiai és kolloidikai szakirodalom tovább 
pontosítja (lásd hidratáció és elektromos kettősréteg elmélet). E duzzadást 
is befolyásolja természetesen a szilárd fázis, az adszorbeált kationok mi
lyensége és mennyisége, a környező elektrolit összetétele és koncentrá
ciója stb.

Az agyagásványok duzzadását visszavezetik a víz- és agyagásvány
szerkezet kölcsönhatására. Ez az elmélet az elmúlt két évtizedben vált 
ismertté.

Az agyagásványok és a talajok duzzadóképessége közötti összefüg
gés tehát kézenfekvő, azonban erre konkrét, statisztikailag is megalapo
zott adat kevés van. Ezért kiemelést érdemelt az Amerikai Egyesült Ál
lamok nyugati részéről származó talajminták vizsgálatából megállapított 
összefüggések ismertetése és ez indokolta a — bár jóval kisebb minta
számon alapuló — nagy-britanniai adatok bemutatását is.

A peptizáció a talajokban is több tényező által meghatározott folya
mat, amit befolyásol a szilárd fázis milyensége (agyagásvány-fajtája), az 
adszorbeált ionok milyensége és mennyisége, az elektrolit összetétele és 
koncentrációja. Hasonló tényezőktől függ a koaguláció is, de ellenkező 
előjellel, amit bizonyítanak a bemutatott példák, amelyek szerint ez a je
lenség függ az agyagásvány fajtájától (pl. a szmektit kisebb sókoncent
rációnál koagulál mint az illit), az adszorbeált kationoktól (az adszorbeált 
nátriumtartalom növekedése hátráltatja a koagulációt, nagyobb sókoncent
ráció szükséges hozzá), az elektrolit összetételétől és koncentrációjától 
(nagyobb vegyértékű ionoknál a flokkulációhoz kisebb koncentráció kell, 
azonos vegyértékű kationok között az ionok flokkulációs erő sorrendje sze
rint meg végbe stb.). A felhozott példák azért is tarthatnak igényt az ér
deklődésre, mivel a jelenség összetettségét, több tényező együttes hatását 
mutatják be.

Az ásványi összetétel és különösen az agyagásvány-tartalom nagyban 
befolyásolja a plasztikus és a folyási határértéket. A bemutatott adatok ké
zenfekvőén bizonyítják, hogy ezeket az értékeket meghatározza a szilárd 
fázis (a folyási és plasztikus határ a kaolinitnél a legkisebb, az illitnél na
gyobb és legnagyobb a szmektitnél), annak mennyisége (a koncentrációval 
a határérték is nő) és az adszorbeált kationok, valamint az elektrolit is.

A duzzadás, a zsugorodás, a peptizáció, a koaguláció, a képlékenység 
lényeges szerepet játszanak a talajszerkezet kialakításában, így az ásványi 
összetétel és a talajszerkezet közötti kapcsolat már ebből is nyilvánvaló.
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Ez az összefüggés a talajszerkezet különböző szintjeit tekintve to
vábbi megerősítést nyer. A koagulumok szerkezetében nyilvánvaló az 
agyagásvány-lemezkék kapcsolódásának szerepe (amit a kolloidika tárgyal 
részletesen). A talajszerkezet alkotóelemeinek (koagulumok, vázszemcsék, 
cementáló anyagok, pórusok) a viszonyát jól szemlélteti Emerson modellje 
a talajmorzsák szerkezetéről. A vázszemcsék alatt adott mérethatár feletti 
szerves anyag vagy ásványi szemcsék értendők. Az alkotó elemek ce
mentáló kötőanyaga, a szerves anyag mellett főleg limonit és kalcit, rit
kábban egyéb ásványok is lehetnek.

Az ásványi összetétel nyilvánvalóan hatással van az aggregátumok 
tulajdonságaira is (pl. az említett példában a kaolinit és vas-oxid-tartalom 
kedvezően befolyásolja az aggregátum vízállóságát).

Az ásványi összetételnek természetesen jelentősége van a talaj szer
kezeti elemeinek kialakulásánál is, amit a szologyos szolonyec talaj osz
lopos szerkezeti elemeinél hozott példa szemléltet, ahol is a B-szintben 
oszlopok tengelye felé nőtt az illit/szmektit közberétegzett ásványtartalom 
és így a duzzadás is. Mivel a repedésekbe behulló homokszemcsék a 
vízszintes kiterjedést gátolták, a duzzadás során a talaj oszlopszerűen fel- 
boltozódott. •»

1.5. ÁSVÁNYI ÖSSZETÉTEL ÉS AZ ALKALMAZOTT TALAJTAN 
EGYES VONATKOZÁSAI

Olyan lényeges tevékenységeknél is figyelemmel kell lenni a talajok 
ásványi összetételére, mint a talajvédelem, talajművelés, talajjavítás, trá
gyázás és öntözés. Az ásványi összetétel befolyásolja a felsoroltak meg
tervezésénél és kivitelezésénél számításba veendő talajtulajdonságokat, 
illetve megfordítva, azok hatással vannak a talaj ásványi összetételére. 
Ennek bemutatására szolgál az alábbi néhány kiragadott példa (9. ábra).

1.5.1. TALAJVÉDELEM ÉS TALAJMŰVELÉS

A talajpusztulás folyamata nagyban függ a talaj szilárdsági jellem
zőitől, így például a szmektites talajok erodálhatósága fordítottan arányos 
a húzószilárdsággal (BORCHARDT G. A. 1977).

A talajok erodálhatóságára következteni lehet a lejtőállékonysági vizs
gálatok során tett megállapításokból is. Általában az agyagtartalom nö
vekedésével és a homoktartalom csökkenésével a stabilitás nő, de a re- 
pedezettség és a csúszási felületek a duzzadó agyagásványt tartalmazó 
talajokban ezt nagyban csökkentik (BROWN K. W. 1977). Emellett a lejtő-
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Talajmuvelés

Talajvédelem

Mechanikai talajjavítás

Összetétel 

Mállékonyság 

Diszperzitás

Fajlagos felület 

Hötani sajátság 

Szilárdsági jellemzők 

Kolloid állapot

Plasztikus sajátságok 

Adszorpciós sajátságok 

Fixációs tulajdonságok 

Redoxiállapot

9. ábra. Az ásványi sajátságok szerepe az alkalmazott talajtan egyes területein

Kémiai talajjavítás

stabilitás függ az ásványi összetételtől, így az agyagásványok fajtájától 
és az adszorpciós komplexumokat telítő kationoktól is. A lejtőállékonyság 
szempontjából a montmorillonitos agyagok a legproblematikusabbak. 10%- 
os víztartalomnál a Ca-mal telített agyagok szilárdsága néhányszorosa a 
Na-agyagokénak. A káliumos telítés növeli az illites agyag szilárdságát 
(ZARUBA Q.—MENCL V. 1969).

Oregoni (Amerikai Egyesült Államok) talajok vizsgálata szerint ke
mény ágyazati kőzeten, jó drénviszonyok esetén, meredek lejtőn fekvő, 
kohézió nélküli talajoknál törmeléklavinák jönnek létre. Ásványi összeté
telük függ a talajképző kőzettől, de általános jellemzőjük, hogy kis fajlagos 
felületű, aránylag nagy szemcseméretű, kis víztartó képességű ásványok 
alkotják. Az amorf anyag jelenléte csökkenti a nyírószilárdságot és növeli 
a mozgó anyag fluiditását. Az elmozdulás síkjában megfigyelhető vékony 
szmektitrétegnek lubrikáló szerepe van.

A csúszások és suvadások a lágy, nehéz mechanikai összetételű üle
dékes kőzetek rossz drénviszonyokkal rendelkező részein gyakoriak, ahol 
a képződő talaj mély szelvényű és homogén agyagfrakciójú, amelyet leg
alább részben szmektit alkot.

Talajfolyásokat a vizsgált területen tufás üledékes kőzeten és puha 
piroklasztikumokon figyeltek meg. Ezek a kőzetek könnyen mállanak és 
az enyhe lejtőkön mély szelvényű talajok képződnek. E talajok ásványtani 
összetételére a hidratált halloysit és az amorf gélek jellemzők (ISTÓK J.
D.—HARWARD M. E. 1982).
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A talajművelés lehetőségeit és módját, mélységét, időpontját, vala
mint eszközeit számos talajtulajdonság, így a talaj nedvességállapota, kon
zisztenciahatárai, szemcseösszetétele, szerkezete stb. befolyásolja. Mint 
azt az előző fejezetben felhozott példák is mutatják, ezek a tulajdonságok 
szoros kapcsolatban vannak a talaj ásványi összetételével, különösen az 
agyagtartalommal és az agyagfrakció összetételével.

A talajművelésnél meghatározó a talajművelő eszközökkel szembeni 
talajellenállás. E szempontból legfontosabb mechanikai tulajdonságok a 
súrlódási tényező, a talaj függőleges deformációja, a nyírófeszültség és 
a talaj vágási ellenállása.

A talajszilárdsági tulajdonságok, amint azt az alábbiak bizonyítják, 
összefüggésben vannak a talaj ásványi összetételével is.

Néhány ásvány súrlódási együtthatóját a 11. táblázat tartalmazza. A 
felület nedvesedése is befolyásolja a súrlódás nagyságát, a térhálós szi- 
likátok és a kalcit esetében a víz növeli a súrlódást, míg a rétegsziliká- 
toknál csökkenti azt. A fenti vizsgálatokat polírozott ásványfelületeken vé
gezték. Hogy képet kapjanak a természetes állapotú felületekről is, csi
szolóporral érdesítették a kvarc felületét, amikor is a súrlódás nőtt (HORN 
H. M.—DEERE D. U. 1962).

A talaj nyírószilárdsága számos tényezővel van kapcsolatban, így a 
szemcsék alakjával, méretével, felületi töltéssűrűségével stb., nagyban 
függ tehát a talajban lévő agyagásvány fajtájától és mennyiségétől 
(BROWN K. W. 1977). Bármely telítettség alatti víztartalomnál a nyírási 
feszültség az agyagásványok között a montmorillonitnál a legnagyobb, az 
illitnél közepes és a kaolinitnél a legkisebb (TRASK P. D.—CLOSE J. E. 
H., valamint LANGSTON R. B.—TRASK P. D.—PASK J. A. cit. BROWN
K. W. 1977), amely különbségeket mesterséges keverékek (agyagásvány 
— 16 gm-es kvarchomok) vizsgálatával is kimutatták (TRASK P. D. 1959).

Befolyásolja a nyírószilárdságot az agyagásványok állapota, pl. víz
tartalma, az adszorbeált kationok milyensége. Mesterséges keverékekkel 
(agyagásvány — 16 gm-es kvarchomok) végzett vizsgálatokkal is bizo
nyították, hogy e szilárdság a víztartalom növekedésével csökken (TRASK 
P. D. 1959). Az adszorbeált kationokat tekintve, a Ca-montmorillonit nyí
rószilárdsága kisebb, mint a Na-mal telítetté (YONG R. N.—WARKENTIN
В. P. 1975).

A különböző agyagásványok nyírófeszültségét összehasonlítva, azt té
telezik fel, hogy a kaolinit belső súrlódási szöge (Фя) nagyobb, mint az 
illité, ez utóbbié pedig a montmorilloniténél nagyobb. Az egyes agyagás
ványokat tekintve, a kaolinit esetében a belső súrlódási szög relatíve nagy, 
és a nyírófeszültséget elsősorban fizikai tényezők szabják meg, a diffúz 
kettős réteg hatása kicsi, amit egyrészt a kismértékű izomorf helyettesí
téssel, másrészt a szemcsék relatíve nagy méretével magyaráznak, vala
mint a feltételezett él-lap és él-él szemcseilleszkedéseknek tulajdonítanak.
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11. táblázat

Tájékoztató adatok az ásványok súrlódási együtthatójáról különböző nedvességtartalomnál
(HORN H. М,—DEERE D. U. 1962)

Ásvány Lelőhelye
A В C

1 2 1 2 1 2
Kvarc É-Carolina (USA) 0,11 0,10 0,11 0,10 0,42 0,23
Tejkvarc Wisconsin (USA) 0,14 0,14 0,16 0,16 0,51 0,27
Rózsakvarc Ismeretlen 0,13 0,11 0,13 0,11 0,45 0,26
Muszkovit Pennsylvania (USA) 0,43 0,43 0,30 0,30 0,23 0,23
Muszkovit Brazília 0,41 0,41 0,32 0,32 0,22 0,22
Muszkovit Ismeretlen 0,45 0,45 0,36 0,36 0,26 0,26
Flogopit Madagaszkár 0,31 0,31 0,25 0,25 0,15 0,15
Flogopit Kanada 0,29 0,30 0,22 0,22 0,16 0,16
Biotit Kanada 0,31 0,31 0,26 0,26 0,13 0,13
Klorit Vermont (USA) 0,53 0,53 0,35 0,35 0,22 0,22
Szerpentin Vermont (USA) 0,62 0,62 0,50 0,47 0,29 0,26
Szerpentin Ismeretlen 0,76 0,76 0,65 0,65 0,48 0,48
Szteatit É-Carolina (USA) 0,38 0,38 0,26 0,26 0,23 0,19
Talk Vermont (USA) 0,36 0,36 0,24 0,24 0,16 0,16
Mikroklin Ismeretlen 0,11 0,11 0,13 0,11 0,76 0,76
Mikroklin Ismeretlen 0,12 0,12 0,12 0,12 0,77 0,77
Kalcit New-Jersey (USA) - - 0,21 0,21 0,60 0,60
Kalcit New-Jersey (USA) - - 0,12 0,12 -
Kalcit Kansas (USA) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,68 0,68

A: A minta néhány óráig 105'C-on szárítva, majd 7% relatív nedvességtartalmat meg 
nem haladó levegővel egyensúlyba hozva.

B: A minta néhány óráig 105'C-on szárítva, majd normál nedvességtartalmú levegővel 
egyensúlyba hozva. (Relatív nedvességtartalom 17 és 97% között változott.)

C: A mintát először vízzel telítették, majd szobahőmérsékleten hagyták állni. (Relatív 
nedvességtartalom 30—40%.)

1 - statikus, 2 - kinetikus súrlódási együttható mérés

A Ca-illitnél is a fizikai tényezők az uralkodók, a diffúz kettős rétegnek 
nincs jelentős hatása, a érték 23—26“ között van. A Na-illit szilárdsága 
kisebb és a pórusvíz elektrolitkoncentrációjától és a szemcseilleszkedéstől 
függ. A legnagyobb érték 0,1 N pórusvíz-koncentrációnál van: 21", a leg
kisebb 0,007 N-nél: 16", a szilárdság tehát csökkent. A Ca-montmorillonit 
mintánál 0,1—0,001 N pórusvíz-elektrolitkoncentráció tartományban nem 
tapasztaltak változást, így feltételezték, hogy a diffúz kettős rétegnek itt 
sincs lényeges hatása a nyírószilárdságra. E hatást Na-montmorillonitnál



ÁSVÁNYI ÖSSZETÉTEL ÉS AZ ALKALMAZOTT TALAJTAN ... 55

sem tudták kimutatni, mivel ennek szilárdsága igen kicsi volt. A kalciummal 
telített montmorillonit nagyobb szilárdságát a nátriummal telítettel szemben 
annak tulajdonítják, hogy ez utóbbi lemezekre válik szét, míg az előzó'nél 
a lemezek aggregálódtak (OLSON R. E.—ASCE F. 1974).

A kvarchomok-csillám keverékeket vizsgálva, megállapították, hogy 
az összenyomás utáni sűrűség maximális értéke a csillámtartalom növe
kedésével lineárisan (mivel a lemezes szemcsék akadályozták a szfero- 
idális szemcsék szorosabb illeszkedését), az összenyomhatóság kezdeti 
tangense, az összenyomhatóság reciprok indexe, a nyírófeszültség, a ter
helési kapacitás, a „kaliforniai” terhelési arány pedig logaritmikusán csök
kent (HARRIS W. G.—PARKER J. C.—ZELAZNY L. W. 1984).

Az orientált agyagfilmeken végzett mérések szerint a húzószilárdság 
a montmorillonitnál az adszorpciós komplexumot telítő kationok következő 
sorrendjében csökkent: Fe > К > Na > AI > Ca. A víztartalom hatására 
a Na-montmorillonitok húzószilárdsága a következőképpen változott: 
0,02—0,32 relatív vízgőznyomásnál (P/Po) az interlamináris duzzadás tar
tományában a bázistávolság 9,8-ról 12,3 Á-ra nőtt és a húzószilárdság 
gyorsan csökkent, míg 0,32—0,53 P/Po között nem változott lényegesen. 
Nagyobb víztartalomnál a húzószilárdság csökkent (DOWDY R. H. 1975; 
DOWDY R. Н,—LARSON W. E. 1971).

Általánosan elfogadott elképzelés, hogy a vas-oxidhidroxid és a -hid- 
roxid növeli a talaj szilárdságát, amit az a kísérlet is tanúsított, amikor 
montmorillonit szuszpenzióhoz FeCH-oldatot adva, nátrium-hidroxiddal 
vas-oxihidroxidos agyagásványokat állítottak elő. A Fe-montmorillonit hú
zószilárdsága 2% vastartalomig nőtt — több mint kétszeresére —, ezután 
20% Fe-koncentrációig tovább lényegesen nem változott. A víztartalom nö
vekedése (0,54-ről 0,90 P/Po-ra) itt is lényegesen csökkentette a húzó
szilárdságot. A fenti adatokból azt a következtetést vonták le, hogy 2% 
Fe-t vas-oxihidroxid formában tartalmazó talajoknál a legnagyobb a meg
műveléshez szükséges energia (DOWDY R. H. 1975).

Az egyes agyagásványok összenyomhatóságáról tájékoztató adatok 
a 12. táblázatban találhatók, amely szerint a montmorillonit összenyom- 
hatósága a legnagyobb, az illité közepes, míg a legkisebb a kaolinité, il
letve ez az agyagásványok fajtáján kívül egyéb tényezőktől is függ, így 
az agyag „előélete” és a víztartalom mellett az adszorbeált kationok mi
nőségétől is. A táblázatban megadott összenyomhatósági és tágulási index 
az összenyomáskor, majd annak megszűnte után kitáguláskor az egység
nyi vertikális normál feszültségváltozásra jutó hézagtényező-változás 
(LAMBE T. W.—WHITMAN R. V. 1969).

Az agyagásványok nyomószilárdsága a telítő kationok következő sor
rendjében csökkent: Na > Ca > AI (MATHERS A. C. et al. cit. DOWDY 
R. H.—LARSON W. E. 1971).
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12. táblázat

Tájékoztató adatok az agyagásványok összenyomási és tágulási indexéről
(Cornell Univ. Report cit. LAMBE T. W.—WHITMAN R. V. 1969)

Kicserélhető
kation Agyagásvány Összenyomási

inc
Tágulási

ex

Montmorillonit
Na+ 2,6
K+ 1,0
Ca2+ 2,2 0,51
H+ 1,9 0,34
Mg2+ 1,9 0,44
Fe3+ 1,6 0,03
•Fe3+ 1,7 0,006

Iliit
Na+ 1,10 0,15
K+ 0,62 0,27
Ca2+ 0,86 0,21
H+ 0,61 0,10
■« 2 +Mg 0,56 0,18
Fe3+ 0,15
*Fe3 + 0,50 0,22

Kaolinit
Na+ 0,26 -

K+ 0,06
Ca2+ 0,21 0,06
H+ 0,23 0,05
» g 2+Mg 0,24 0,08
r— 3 + Fe 0,24 0,06
* r— 3 + Fe 0,19 0,15
• д 2+Mg Attapulgit 0,77 0,24

Összenyomási index: -7-------
log óv

Táqulási index: Aelog öv

e = pórus arány

a v= függőleges normál feszültség

szárított és ismét nedvesített minta
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A talajművelést tekintve, a bangalorei (India) vörösbarna latérites ta
lajjal és ragi (jávai élesztő) jelzó'növénnyel végzett tenyészedény-kísérle- 
tek szerint a kikelő növényállomány sűrűsége is függ a talaj agyagtar
talmától. Összefüggést találtak a növényállomány sűrűsége és az agyag- 
tartalom, illetve a talajfelszínen képződő kéreg szilárdsága között, amely 
szerint az állománysűrűség 10%-os agyagtartalomnál volt a legnagyobb 
(ekkor nem képződött kéreg), míg a legritkább 25% agyagmennyiségnél 
volt, mivel a kéreg szilárdsága az agyagtartalommal nő. Bár erre e vizs
gálatok nem tértek ki, de nyilvánvaló, hogy a kéreg szilárdságára az agyag 
mennyisége mellett az agyagásvány milyensége is hatást gyakorol. A 
szeszkvioxid-tartalomnak a fenti kísérletekben nem volt lényeges befolyá
sa (RANGANATHA B. R.—SATYANARAYANA T. 1979).

Az összefüggést a másik irányból közelítve, a különböző talajművelési 
módok hatással vannak a talajok agyagfrakciójára. Ennek a hosszú távú 
hatását vizsgálták a Szovjetunió területén három podzolos szology talajon, 
amelyek közül az egyiken 100 éves lucfenyő erdő volt, a másik kettőn 
pedig 300 évet meghaladó vetésforgós növénytermesztés folyt, ahol a kü
lönbség a két szelvény területe között a művelés szintjében, intenzitásá
ban jelentkezett. E talajok agyagfrakciójának összetétele hasonló volt: köz- 
berétegzett klorit/vermikulit és csillám/vermikulit, hidrocsillám, klorit és 
kvarc. A talajművelés hatására nőtt a szmektit- és a hidrocsillámtartalom 
(amelybe vas és magnézium épül be). Az intenzív művelésnél a szmektit 
egyenletesen oszlott el a szántott rétegben és a szerves anyagot stabi
lizáló agyag-humusz komplexek képződtek (GRADUSOV B. P.—KONCHIN 
A. E.—CHIZHIKOVA N. P. 1986).

1.5.2. TALAJJAVÍTÁS

Felismerték azt, hogy a mechanikai talajjavításnál is figyelembe kell 
venni a talajok ásványi összetételét.

A vakonddrénezésnél a talajnak erre a javítási módra való alkalmas
ságát és a talajcsövek időállóságát főként a talaj nyírószilárdsága, zsu
gorodó és duzzadó képessége és viszkozitási tulajdonságai befolyásolják, 
amelyek szoros összefüggésben vannak a talaj ásványi összetételével az 
alábbiak szerint.

Nagy nyírófeszültségnél az agyagásvány összetételében lévő különb
ségek kisebb változásokat okoznak, mint kis feszültségértékeknél. Ugyan
azon terhelés mellett, hasonló sűrűségnél a szmektites agyagok jobban 
deformálódnak (nagyobb az összenyomhatósági és tágulási indexük), mint 
a csillámszerű agyagásványoknál (12. táblázat). A duzzadás-zsugorodás 
utáni repedések szélességétől függ a talajcső beiszapolódásának mértéke
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és a csőboltozat beomlásának veszélye is. A duzzadás okozta sűrűség
csökkenés nagyobb a szmektit-, mint a csillámszerű agyagásványoknál 
(SPOOR G.—LEEDS-HARRISON P. B.—GODWIN R. J. 1982a).

A potenciális lineáris duzzadás értéke a szmektites agyagnál na
gyobb, mint a csillámszerű agyagásványoknál (REEVE M. J.—HALL D. 
G.—BULLOCK P. 1980).

Az egyes agyagásványok között jelentős különbség van az Atterberg- 
határértékekben (10. táblázat). A montmorillonit plaszticitása jóval na
gyobb, mint a többi agyagásványé, de a nagyobb különbség a folyási ha
tárértékében van. Ez a tendencia a talajoknál is látszik, ahol a plasztikus 
határ értékeiben nincs nagy különbség, de a szmektitet és közberétegzett 
agyagásványokat tartalmazó talajok folyási határa kb. 40%-kal nagyobb, 
mint a csillámszerű agyagásványokat tartalmazóké.

A vakonddréncső degradálódási mechanizmusa kis sűrűségű szmek
tites talajnál várhatóan duzzadás, beiszapolódás, konszolidálódás és az 
elasztikus regenerálódás, míg kis aggregátum stabilitásnál korlátlan a ke
resztmetszet „gyűrűje” mentén végbemenő duzzadás. Csillámszerű agyag
ásvány-tartalomnál kis sűrűségű talajban, kis nyomás hatására folyás — 
kis aggregátum stabilitásnál pedig csúszás jön létre (SPOOR G.—LEEDS- 
HARRISON P. B.—GODWIN R. J. 1982b).

A talajok ásványi összetétele számos olyan talajtulajdonságot befo
lyásol jelentősen (mint pl. savasság, szikesség, kötöttség, vízgazdálkodási 
tulajdonságok), amelyek lényeges, esetenként döntő módon gátolják a ta
lajok termékenységét s amelyek megszabják a talajjavítás módjait és le
hetőségeit. E kérdés másik oldala az, hogy talajjavító anyagként számos 
ásványi anyag kerül a talajba (pl. kalcit, dolomit, gipsz, bentonit, zeolit), 
így elvben az elsődleges, a talajképző kőzetből származó és a másodlagos, 
a talajban képződött ásványok mellett lehet beszélni antropogén hatásra, 
a talajjavítás során a talajba kerülő, „harmadlagos” ásványokról is.

1.5.3. TRÁGYÁZÁS

A talajásványok és a műtrágyázás kölcsönhatásának egyik oldala az, 
hogy az ásványi összetétel hogyan befolyásolja a tápanyag-gazdálkodást 
és ezen keresztül a szükséges műtrágyák mennyiségét. Egyrészt az ás
ványokból felszabaduló kémiai elemek hozzájárulnak a talaj tápanyagtő
kéjéhez. Ennek nagyságát rendszerint nem vizsgálják külön, hanem azt 
a talaj tápanyag-szolgáltató képességéről meghatározott értékek foglalják 
magukban. Ezek a kémiai elemkészletek a felvehetőségük szerint külön
bözőek, amire a közvetlen, közvetett és potenciális tartalékok megkülön
böztetésével az 1.3.2. fejezetben utalás is volt. A makrotápanyagok közül
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az ásványokból a mállás során elsősorban а К és P felszabadulásával 
kell számolni. A néhány ásványból kioldható és felvehető mennyiségről 
a 13. táblázatban találhatók tájékoztató adatok.

Az ásványokból felvehető tápanyagok közvetlen meghatározására te- 
nyészedény-kísérleteket is végeztek, így Aspergillus niger-módszerrel is 
bizonyították, hogy őrölt és homok, iszap, és agyag szemcsefrakciókra 
szeparált biotitból, muszkovitból, mikroklinből és zöldhomokból is történt 
К-felvétel, mégpedig a biotit és muszkovit e szempontból jóval kedvezőbb 
volt, mint a mikroklin és a zöldhomok (ENO C. F.—REUZER H. W. 1955). 
Zab jelzőnövénnyel végzett tenyészedény-kísérletek azt mutatták, hogy a 
frissen őrölt K-szilikátásványokból is képes a növény a káliumot felvenni 
a következő csökkenő mértéket jelző sorrendben: biotit > muszkovit > orto- 
klász > mikroklin (PLUMMER J. K. cit. VAN DIEST A. 1980).

Az őrölt biotit és kvarchomok keverékkel töltött tenyészedényekben 
négyszer egymásutáni búzavetés után azt tapasztalták, hogy a biotit ká
liumtartalma csökkent és az adszorpciós kapacitás nőtt. A röntgendiffrak
ciós vizsgálatok szerint a biotit vermikulittá alakult (MORTLAND M. M.— 
LAWTON К.—UEHARA G. cit. VAN DIEST A. 1980).

A tápanyag-gazdálkodást az ásványok másrészt úgy befolyásolják, 
hogy megköthetik a trágyák hatóanyagának egy részét, amint azt az
1.3.3.3. és az 1.3.3.4. fejezetekben részletesen kifejtettük. Az ásványi 
összetétel a műtrágyázást természetesen közvetve még számos tényezőn 
keresztül befolyásolja (pl. kémhatás, szemcseösszetétel, mésztartalom 
stb.), amint arról az előző fejezetekben szó volt.

A kölcsönhatás másik oldala az, hogy hogyan hatnak a műtrágyák 
az ásványi összetételre. Nyilvánvalóan a műtrágyák a kémhatás, a talaj
oldatban a saját- és idegenion-koncentráció stb. befolyásolásán keresztül 
hatnak az egyes ásványok oldódására, mállására.

Vizsgálták a szerves trágyák hatását az agyagásványokra, konkrétan 
az illitre. Eszerint röntgendiffrakcióval nem találtak különbségeket a kezelt 
és kezeletlen minták között, de differenciáltermikus vizsgálatokkal bizo
nyos mértékű változásokat igen, amelyek főként a közberétegződő víz
tartalom növekedéséből erednek (ADHIKARI M.—BANDHOPADHYAY A.
K.—MAJUMDAR M. K. 1978).

A trágyák esetenként nemcsak az ásványok fokozott bomlásához ve
zethetnek, hanem új ásványi fázisok képződéséhez is. Közismert példa, 
amint arra a 2.4.5. fejezetben számos utalás található, hogy a K-műtrá- 
gyázás hatására a szmektites agyagtartalmú talajokban „illitesedés” megy 
végbe. A foszfor műtrágyázás hatására is számos új foszforvegyületet, 
ezen belül ásványt is kimutattak a talajban, így pl. a magnézium-foszfátok 
a műtrágyázott talajokban képződő reakciótermékként fordulnak elő, ké
sőbb elbomlanak és helyettük stabilabb foszfátvegyületek és ásványok 
képződnek.
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13a. táblázat

Tájékoztató adatok néhány, a talajban előforduló foszfátásvány oldhatóságáról

Ásvány Oldhatósági
szorzat Hivatkozás

Dithi-
onit-
citrât
puf-
fer-
ben
old
ható

P a
(W

MAY

NaOH-
ban

oldható

z összes 
LLIAMS 

ER T.—N 
198

HCI-
ben
old
ható

P %-á 
J, D. H 
RIAGU 
0)

Mara
dék

ban 

J. O.

Fluorapatit 4.10-119 L IN D S A Y  W .L .— M O R E N O  E. C .(1 9 6 0 ) 1,1 0,1 91,9 6,8
Francolit 7,8 36,0 47,4 2,3
Hidroxilapatit 2.10-114 L IN D S A Y  W . L — M O R E N O  E. C . (1960 )

Klórapatit 4,0 0,1 95,8 0
Bobierrit 6.3-10-26 T A Y L O R  A . W . e t a l.*

Brushit 2.77-10"7 M O R E N O  E .C .  e t a l.*

Crandallit 2,4 12,4 17,7 66,7
Monacit 1,5 0,2 3,2 95,3
Monetit 2.16-10"7 F A R R  T. D *

Newberyit 1,5-10-6 T A Y L O R  A . W . é ta l. *

Strengit 10"34-8-10"36 C H A N G  S. C  —J A C K S O N  M. L *

Struyit 7,1-10-14 T A Y L O R  A . W . é ta l.

K-taranak;i 2.10-179 T A Y L O R  A . W  — G U R N E Y  E. L * }92,8 2,7 0,3 4,2
NH4-taranakit 3,6-10-176 T A Y L O R  A . W  — G U R N E Y  E. L *

Variscit 3,2 10-31 L IN D S AY  W. L — P E E C H  M — C LA R K  J. S. (1959) 6,2 87,7 1.2 3,4
Vivianit i o 36 N O V O Z A M S K Y I —  B E E K  J (1976) 99,3 0,2 0,5 0
Whitlockit ЭЮ -33 H O L T L . E. é ta l. *

Xenotim 1,0 0,2 1,5 97,4

*cit. ARVIEU J. C. (1969)

13b. táblázat
Tájékoztató adat néhány, a talajban előforduló káliumtartalmú ásvány oldhatóságáról,

ötször ismételt kioldás alapján
(PLUMMER J. K. cit. RICH С. I. 1968)

Desztillált vízben Szénsavas vízben
K2O mg/100g

Biotit 17,5 174,2
Muszkovit 16,1 112,9
Ortoklász 13,6 62,7
Mikroklin 12,1 40,9
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A kálium- és ammónium-műtrágyák hatására a talajokban NEU- és 
K-taranakit képződhet.

I .  5.4. ÖNTÖZÉS

Az öntözés több módon hat a talajok ásványi összetételére, illetve 
az ásványi összetétel is többféleképpen befolyásolja a talajok öntözhe- 
tőségét, amint azt az alábbi néhány kiragadott példa is mutatja.

Az öntözés várhatóan fokozza a mállás intenzitását. Modellkísérletek 
alapján ezt bizonyították is, amely szerint az öntözés a nátrium, kalcium és 
magnézium fokozott felszabadulásához vezetett a talajokban. Ezek az ionok 
részben kilúgozódtak, részben pedig a kalcium- és magnéziumionok másod
lagos kalcitként és dolomitként jelentek meg (EIRASKO J. 1969; RHOADES
J. D. 1968; RHOADES J. D.—KRUEGER D. В,—REED M. J. 1968).

Ha az öntözés egyben erőteljes kilúgozódással jár együtt, számolni 
kell az agyagásványok hidrolízise során bekövetkező változásokkal, deg- 
radációjukkal is, amint azt az 1.3.3.2. fejezetben részleteztük is.

Az öntözés során bekövetkező kilúgozódási és felhalmozódási folya
matok az agyagásványoknak a szintek közötti vándorlásával járnak. Ez 
az agyagfrakció összetételében is hozhat létre változásokat, bár a száraz 
és sivatagi sztyepp szolonyec komplexeinek szology talajainál ez az 
agyagvándorlás nem járt együtt az agyagfrakció összetételének változá
sával (KORNBLJUM E. A. 1978).

Az öntözés fokozott hidromorf hatást jelent, így számolni kell a kö
rülményektől függően az erre jellemző bélyegek jelentkezésével, a vas- 
és mangánvegyületek oldódásával, intenzív migrációjával és kiválásával 
(amely utóbbi már a talaj-mikromorfológiához vezet át), az agyagásványok 
ferrolízisével stb.

Az öntözött, illetve rizstermesztéssel hasznosított talajokban várható 
az agyagfrakció összetételének megváltozása. így a száraz és sivatagi 
sztyepp zóna szolonyec komplexeinek talajaiban a rizstermesztés során 
az illit szmektitesedését, vermikulitosodását és a 2:1 és 2:2 típusú agyag
ásványok allofánosodását figyelték meg, valamint annak a folyamatnak kü
lönböző fokozatait, amikor is a vas beépül az agyagásványok (illit vagy 
szmektit) kristályrácsába (KORNBLJUM E. A. 1978). Az öntözött kazahsz
táni közönséges és déli csernozjomoknál a talaj felső 10 cm-es rétegében 
ugyancsak kimutattak szmektitesedési folyamatot, valamint szmektit/klorit 
közberétegzések képződését (SZULTANBAJEV E. A. 1982).

Az öntözött talajok ásványi összetételében lévő különbségeket rész
ben az öntözővízből kiülepedett anyagból is származtathatják és ebből a 
célból adatokat közöltek az öntözésre használt folyók (pl. Amu-darja, Ki-
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zuthén-csatorna) hordalékának ásványi összetételéről is (International 
Source Book on Irrigation and Drainage, 1967).

Az öntözővízből kiülepedéssel a felszínen kéreg képződhet. Ilyen kér
get írtak le ÉNy-egyiptomi meszes talajokból, ahol e kéreg 1 cm vastag 
volt, a felületén a párhuzamos repedések pedig lemezes szerkezetet hoz
tak létre. A kéreg anyaga homogén szürkésbarna agyag (BISHAY B. G.— 
STOOPS G. 1975).

1.5.5. ÖSSZEFOGLALÁS

Az e fejezetben tárgyalt összefüggéseknek számos összetevője van.
A talajok erodálhatósága és szilárdsági jellemzői között nyilvánvaló 

a kapcsolat. Általános tapasztalat, hogy a lejtőstabilitás jelentős duzzadó 
agyagásvány-tartalomnál lesz problematikus. A talajművelést, annak idő
pontját, mélységét, módját olyan talajtulajdonságok is befolyásolják, mint 
a szemcseösszetétel, nedvességtartalom, konzisztencia, szerkezet — 
amelyeknek az ásványi összetételtől való függésére már az előzőekben 
utaltunk — valamint a szilárdsági jellemzők.

Az ásványi összetétel és a talajművelés között az összefüggés két
oldalú, a művelés módja is visszahat az ásványokra, amelyet az ásványi 
összetétel változása leginkább hosszú távú tartamkísérletek talajaiban bi
zonyított meggyőzően.

A talajszilárdság jellemzőivel, így az ásványi összetétellel van kap
csolatban a mechanikai talajjavítás lehetősége is. Vizsgálták az ásványi 
összetétel hatását a mechanikai talajjavítás hatékonyságára, időálló
ságára.

A talajerózió, a talajművelés, a mechanikai talajjavítás esetében, mint 
az az előzőekből is kitűnt, különös jelentősége van a szilárdsági jellem
zőknek. A szilárdsági mutatók és az ásványi milyenség közötti összefüg
gés nem kétséges, de erre kevés adat volt ismert. Ez indokolta az adatok 
gyűjtését az ásványok különböző szilárdsági jellemzőiről (súrlódási együtt
ható, nyírószilárdság, húzószilárdság, összenyomhatóság). Ezeknek a té
nyezőknek az érvényesülése nagyban függ a környezeti tényezőktől, amit 
a bemutatott példák különböző oldalról jól szemléltetnek. A talajeróziót, 
a talajművelést befolyásoló ásványok között különös szerepe van az 
agyagásványoknak, ezen belül a duzzadó agyagásványoknak.

A kémiai talajjavítási igényt (a javítóanyag fajtáját, dózisát, a javítás 
idejét, módját stb.) olyan talajtulajdonságok alapján határozzák meg, ame
lyekre az ásványi összetétel által gyakorolt hatás már az előzőekben bi
zonyított. A kémiai talajjavításnál sokszor használnak fel ásványi anyago
kat (mint pl. mészkövet, dolomitot, gipszet, zeolitot), amelyeknek a tala-
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jókban végbemenő hasznosulásának ismeretéhez is nélkülözhetetlen ezek
nek az összefüggéseknek a feltárása.

A talajban előforduló ásványok szerepe a talajok tápanyag-ellátott
ságában ugyan közismert, azonban a konkrét adatok kevéssé voltak is
mertek. Az ásványokban kötött tápanyagok felvehetőségét a növények szá
mára a K- és P-ásványokból készített táptalajokkal végzett tenyészedény- 
kísérletek is bizonyították. Az ásványoknak nemcsak a tápanyag-szolgál
tatásban van jelentősége, hanem a tápanyagok, úgymint kálium, nitrogén 
és foszfor megkötésében is, amint már előbb tárgyaltunk.

Az ásványok tápanyag-szolgáltatását és fixációját figyelembe kell 
venni a trágyázásnál. Ez az összefüggés azonban kétoldalú, a trágyázás 
is hat az ásványokra, mint ahogy azt az illit bomlását előidéző szerves 
trágyák vagy a káliumtrágyázás hatására végbemenő szmektit illit át
alakulás példája jól szemlélteti.

Az öntözést tekintve annak a talaj ásványi összetételére gyakorolt 
hatását — mint az összefüggés egyik oldalát — derítették fel részlete
sebben abból a célból, hogy okoz-e az öntözés káros változásokat a ta
lajban. Az öntözés fokozza a mállást, ami együttjárhat kilúgozódással is. 
Az öntözés során az agyagásvány is kimosódhat. Az 1.3.3.2. fejezetben 
az is bebizonyosodott, hogy az agyagásványok hidrolízise degradációjuk- 
kal járhat együtt. Az öntözött talajokban agyagásvány-átalakulási folyama
tokat is kimutattak, amire kifejező példa rizstermesztés alatt szolonyec ta
lajokban az illit szmektitesedése és vermikulitosodása, valamint a vasionok 
fokozott beépülése az agyagásványok kristályrácsába. Az öntözés során 
anaerob viszonyok jöhetnek létre, a vas- és mangánvegyületek mobilizá
lódhatnak és migrálhatnak, majd kiválhatnak a talajszelvényben. E folya
mat a talaj-mikromorfológia eszközeivel is eredményesen követhető.

Az öntözés során az öntözővízből a talajfelszínre kéreg ülepedhet 
ki, amelynek ásványtani összetételére ugyancsak figyelmet kell fordítani. 
E kéreg káros lehet a talaj termékenysége szempontjából.


