
TALAJ  KTALAJ  K ÉÉMIAI  TULAJDONSMIAI  TULAJDONS ÁÁGAIGAI

A talaj kA talaj kéémiai tulajdonsmiai tulajdonsáágaigaitt
a va víízben oldhatzben oldhatóó ssóók mennyisk mennyiséége ge éés mins minıısséége, ge, 
a kolloidka kolloidkéémiai reakcimiai reakcióók,k,
a ka kéémhatmhatáás hats hatáározzrozzáák megk meg

ezekezek befolybefolyáásoljsoljáák k 
a talajok va talajok víízzel szembeni viselkedzzel szembeni viselkedéésséét, t, 

szerkezetszerkezetéét t éés s 
a talajba kera talajba kerüült anyagok  (tlt anyagok  (táápanyagok, panyagok, 

szennyezszennyezııanyagok, stb.) sorsanyagok, stb.) sorsáátt



A talaj kolloid méret ő

alkotórészei



A kolloidok kisméret ő anyagi részecskék . 
(az elnevezés az enyv görög nevéb ıl 

származik). 

Graham angol kémikus a nem kristályosodó
anyagokat kolloidoknak nevezte

a homogén (egyfázisú) és a heterogén (több 
fázisú) rendszerek közötti átmeneti állapotot

képviselik. 



kolloidrendszerek

500 nm-nél (látható fény hullámhossza) kisebb , 
1 nm-nél (szubmikroszkópos) nagyobb méret ő

határfelületeket tartalmaznak

A határfelületek szabad szemmel nem láthatóak .

A talajokban a 0,002 mm = 2000 nm 
szemcseátmér ı

jelenti a kolloid tartomány fels ı határát



nagy fajlagos felület ő rendszerek

a kolloid sajátságokat a részecskék 
mérete és nem az anyagi min ısége 

határozza meg. 

a fajlagos felület a lineáris méret és az 
alak függvénye . 



A legkisebb fajlagos felülete a gömbnek van . 

A gömb alakzat változása során, amíg a test 
hossza, szélessége és magassága nem 
különböznek egymástól lényegesen (pl. 
kocka, tetraéder stb.) a fajlagos felület értéke 
nem változik jelent ısen. 

Ha az alakváltozás során a test 
egy (pl. gömböt lemezzé hengerelünk) vagy 
két (pl. a gömbb ıl vékony fonalat húzunk) 
méretét megnöveljük , 

az a fajlagos felület jelent ıs növekedésével 
jár együtt.





A kolloidrendszerek állapota
a kolloidok diszperz rendszerek,
egymástól független, különálló, de összefügg ı

közegbe ágyazott részecskékb ıl állnak,
a különálló részecskéket diszperz résznek, 
a közeget pedig diszperziós közegnek 

nevezzük,
a részecskék egymástól    elkülönülten 

(diszpergált állapotban) vagy 
összetapadva (koagulálva) vannak



A kolloidrendszerek csoportosítása 
Alakjuk szerint

Lamelláris (agyagáványok pl.: szmektitek, kaolinit)
vékony lemezek, a tér egy irányában kolloid 

méretüek.

Fibrilláris (humusz)
fonál alakúak a tér két irányában kolloid méretőek, 

a harmadik irányban jelentıs a kiterjedésőek 

Korpuszkuláris (kvarc, csillám, földpátok) 
gömb, kocka stb. a tér mindhárom irányában 

hasonló kiterjedésőek és kolloid méretőek.



Felületi sajátosságuk alapján

poláros
részecskék felületén ionok, ionizált csoportok 
vagy poláris molekulák vannak
talajkolloidok túlnyomó része negatív töltéső
(agyagásványok, humuszkolloidok, stb.). 
apoláros
kolloidnak nincs elektromos töltése (kvarc).



liofil
felület a vele érintkez ı folyadék molekuláit 
adszorbeálja, ill. a felület nedvesedik (ha víz 
a nedvesít ı közeg).

liofób
felület egy folyadék molekuláit egyáltalán 
nem vagy rosszul adszorbeálja .



A talaj kolloidméret ő alkotórészei

Ásványi kolloidok
- agyagásványok, 
- Fe-, Al-hidroxid és kovasav gélek,
- ásványtörmelékek. 

Szerves kolloidok
- humuszkolloidok.
- nem humusz jellegő szerves kolloidok (pl. 

poliszacharidok, fehérjék).

Szerves-ásványi kolloid komplexumok
A szerves- és ásványi alkotórészek összekapcsolódásával 

jönnek létre, például:
- az agyagásványok és a vas- vagy az aluminium-

hidroxidok felületét humuszhártya veszi körül. 



A talaj kolloidjainak fajlagos felülete

A talajkolloidok fajlagos felülete a víz által hozzáférhetı
összes felületet jelenti. 

A talaj fajlagos felülete néhány m2/g és 400-500 m2/g közötti 
lehet.  

- a humuszkolloidok fajlagos felülete 800-1000 m2/g, mely 
túlnyomóan belsı felület,

- a duzzadó agyagásványok (montmorillonit és vermikulit) 
600-800 m2/g, s ennek 80-90 %-a a részecskék belsı
felületébıl adódik,

- az illit fajlagos felülete mintegy 50-200 m2/g, 
- a kaolinité a szemcsemérettıl függıen csupán 1-10 m2/g.



A talajkolloidok felületi töltései

A talajkolloidok többsége - a talajban uralkodó
körülmények között - jórészt negatív töltéső vagy 
legalábbis a negatív töltések dominálnak.

A poláros kolloidfelületet vízburok (szolvátburok) 
veszi körül, mely dipólusként viselkedı
vízmolekulákból és a kolloid töltésével ellentétes 
töltéső ionokból áll. 

A kolloidfelület és a vízburok együttesen alkotja a 
kolloidmicellát. 

A micellák körül a talajoldat helyezkedik el.
Egyensúlyi állapotban a szolvátréteg kation 

koncentrációja jóval nagyobb, mint a talajoldaté. 



Állandó töltések
A töltések száma független a közeg kémhatásától. 

Változó (pH-függı) töltések
A kolloidfelület töltéseinek száma a közeg 

kémhatásától függ.

Az állandó és a változó töltéshelyek
minıségükben alapvetıen különböznek 
egymástól. 



Ionadszorpció és ioncsere

A talajkolloidok töltéssel bíró aktív helyei a 
felület töltésével ellentétes töltés ő ionokat
Coulomb er ıkkel kötik meg a felületükön . 

A megkötött ionok nem épülnek be véglegesen 
a felületbe , hanem más ionokkal onnan 
kicserélhet ık.

a kolloidok állapotára - s ezen keresztül a talaj 
tulajdonságaira - elsısorban az adszorbeált 
kationok fejtenek ki jelent ıs hatást .



A talajkolloidok által megkötött kationok
Ca2+, Mg2+, Na+, K+ és H+

a talaj kémhatásának szabályozása szempontjából

A Ca2+-, Mg2+-, Na+- és K+- ionok 
kicserélhetı bázisok 

lúgos kémhatásúvá teszik a talajt, 

telített a talaj ha a kolloidokon a kicserélhetı
bázisok vannak túlnyomó többségben 

adszorbeálva.



telítetlen talajok
amikor a talajkolloidok felületén megkötött 
ionok közül a H+ ionok kerülnek túlsúlyba, 
a talaj savanyú kémhatású lesz. 



Az adszorbeált kationok talaj kolloidikai
hatása

Ca2+, Mg2+, K+, Na+ és H+ ionok
rendszerint minden talajban megtalálhatók

adszorbeált formában.
A talaj tulajdonságait jelentısen 

befolyásolja, hogy milyen a mennyiségi és 
a minıségi megoszlása

ezeknek a kationoknak a talajkolloidok 
felületén.



Na+-ionok

nagy mennyiségben, a talajkolloidok 
peptizációját okozzák,

hatására a kolloid részecskék elkülönülnek 
egymástól,

A Na+-ban gazdag talajok nedvesen duzzadnak, 
szappanszerően kenıdıvé válnak, 

kiszáradva mélyen repedeznek, kemények,
Rossz a vízgazdálkodásuk.



Ca2+-ionok

az ásványi és a humusz kolloidokat koagulálják, 

a kolloid anyagnak a kolloid oldatból való kicsapódását

jelenti,

a jó talajszerkezet kialakításában a Ca2+-al telített humusz

kolloidoknak van jelentıs szerepe. 

A Ca2+-ionok kedvezı hatása csak akkor érvényesül, ha a 

V% >80 és a kicserélhetı CaS%≥ 70-80 %.

Az ilyen talajokat telítettnek mondjuk.



Mg2+-ionok
nagy vízmegköt ı képességük folytán -

aszály érzékennyé teszik a talajt

H+ -ionok
A H+ ionok által uralt talajok 

kedvez ıtlen tulajdonságokat mutatnak. 
Azokat a talajokat, amelyek sok 
adszorbeált H + -iont tartalmaznak 

telítetlen nek nevezzük.


