
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. VIII, z. 1, WARSZAWA 1959

TOMASZ KOMORNICKI

STUDIA NAD FRAKCJĄ ILASTĄ KILKU GLEB 
PODKRAKOWSKICH

WSTĘP

Pierwotnym celem  niniejszej pracy miało być zbadanie, czy i jakie 
różnice isitnieją w  składzie i  własnościach najdrobniejszej ifnakcji gleb  
Krakowa. Opracowanie tego tematu, który od zdobycia prostej chemicz
nej informacji obejmował coraz szerszy zakres ubocznych zagadinień me
todycznych i interpretacyjnych, rozciągnęło się na okres siedmiu lat, z po
wodu trudności technicznych. Żmudna preparatyka, którą początkowo 
trzeba było stosować, i długie serie analiz różnego rodzaju przekraczają 
normalne możliwości jednej osoby. Drugą trudnością ‘było podejście do 
zagadnienia od strony metodycznej. Jak wiadomo, badanie koloidalnych 
składników gleby natrafia na przeszkody przede wszystkim metodyczne. 
Jednakże w  Katedrze Gleboznawstwa WSR w Krakowie były opraco
wywane przez prof. dr J. Tokarskiego pewne zagadnienia właśnie meto
dyczne i to niejednokrotnie ułatwiało mi decyzję co do celowości obra
nej drogi.

Chciałbym podziękować Profesorowi dr Julianowi Tokarskiemu za 
powierzenie mi tematu, który rozwinął się znacznie ponad pierwotne 
zamierzenie i o którym można już z góry powiedzieć, że jest bardzo 
ważny i interesujący. Chciałbym także przypomnieć, że prof. Tokarski 
starał się zwrócić uwagę polskich gleboznawców na substancję ilastą 
gleby. Substancje koloidalne są przecież najważniejszym składnikiem  
gleby, ważnym zarówno ilościowo i jakościowo, odpowiedzialnym 'bez
pośrednio za własności fizyczne i chemiczne gleby rozpatrywanej jako 
suibstrat życia organicznego. Te własności gleby mogą zresztą pośrednio 
zależeć także od makro- i mikroorganizmów w  niej bytujących; praca 
ich czyni z gleby środowisko dynamiczne i mniej lub więcej dosłownie 
uważane za „żywe”. Toteż badanie właściwości substancji ilastej, która 
ilościowo — jeśli nie jakościowo — przeważa nad składnikami organicz
nymi gleby, powinno przynieść wiadomości ważne z teoretycznego i prak
tycznego punktu widzenia.
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WIADOMOŚCI O GLEBOWEJ SUBSTANCJI KOLOIDALNEJ

Badanie substancji koloidalnych w  glebach jest rzeczą trudną ze 
względu na niemożność ich wyosobnienia w  stanie czystym. Również 
i małe wymiary cząstek koloidalnych przyczyniają się do utrudnienia 
tych badań. Znajomość ich jest więc stosunkowo niewielka, chociaż obec
ność w glebie była już od dawna zauważona; np. Valerius w  roku 1761
stwierdził obecność próchnicy w próbce gleby przez jej wyżarzenie.

%
Wiemy, że substancje 'koloidalne w  glebie dzielą się na organiczne 

i nieorganiczne, przy czym w pierwszym przypadku mamy do czynienia 
z tzw. próchnicą, w  drugim zaś — z minerałami ilastymi i ewentualnie 
innymi jeszcze minerałami kryptokrystalicznymi lub be zpos t aci owym i. 
Nie od rzeczy będzie dodać, że w glebach występują również koloidy 
złożone, a więc połączenia organiczno-mineralne. Nie zamierzam tu opi
sywać monograficznie' koloidalnych frakcji gleby, gdyż takie opracowa
nia już istnieją. Podam tylko dla całokształtu krótkie zestawienie naj
ważniejszych wiadomości z powołaniem się na monografie zbiorcze lub 
prace źródłowe.

Przez wyraz „próchnica’’ rozumie się zwykle całkowitą substancję 
organiczną gleby. Określenie to obejmuje więc zarówno mniej lub w ię
cej rozłożone resztki organiczne, jak i bezpostaciowy produkt mikrobio
logicznej resyntezy ciał pochodzących z tego rozkładu i procesów ubocz
nych, a więc próchnicę właściwą. Jest to substancja najczęściej ciemno 
zabarwiona, posiadająca charakter bardzo słabego kwasu, którego sole 
z metalami cechują się różnym, najczęściej niewielkim  stopniem rozpusz
czalności w  wodzie. Największą trudność w badaniu budowy próchnicy 
sprawia fakt jej różnorodności w różnych glebach. Przekonał się o tym  
już znany chemik szwedzki ‘B e r z e l i u s ,  który w  drugim dziesięcio
leciu ubiegłego wieku zajmował się chemią alkalicznych wyciągów z gleb 
i torfów.

Jedną z trudniejszych do wyjaśnienia własności próchnicy jest zaha
mowanie jej rozkładu, chociaż wszelkiego rodzaju połączenia organiczne 
bywają atakowane przez drobnoustroje. W a k s m a n  [39] tłumaczy jej 
odporność przez ilościową przewagę kompleksu ligninowo-białkowego, 
który tworzy się z drzewniika nagromadzonego w  materiale resztek or
ganicznych i z białka pochodzącego zapewne z obumarłych organizmów 
bakteryjnych. Powstają przy tym wiązania chemiczne trudne do naru
szenia przez enzym y drobnoustrojów. Waksman zwraca zresztą również 
uwagę .na większą odporność tworzących się w glebie połączeń próchnicz- 
no-ilastych. W i l i a m s  [41] natomiast wyjaśnia, że kwasy próchnicowe 
powstają jako produkt przemiany materii trzech fizjologicznych grup 
drobnoustrojów; zależnie od przewagi jednej z nich powstać mogą tro
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jakie kwasy próchnicowe. Zużytkowanie ich jest niemożliwe dla orga
nizmu macierzystego, wiadomo bowiem, że żaden żywy organizm nie mo
że posługiwać się odpadkami własnej przemiany materii. Natomiast inne 
grupy drobnoustrojów mogą rozłożyć „obce” kwasy próchnicowe, jeśli 
tylko zmiana warunków fizykochemicznych środowiska pozwoli im na 
intensywniejsze rozmnożenie się.

Spomiędzy licznych zagadnień wiążących się z próchnicą należy jesz
cze podkreślić jej rolę struktur ot wórczą. Już Berzelius wiedział, że kwa
sy próchnicowe i ich sole z jednowartościowymi kationami są w wodzie 
rozpuszczalne, a sole z dwu- i trójwartościowymi kationami są nieroz
puszczalne; potwierdziły to szczegółowe badania Wiliamsa [41]. Te włas
ności humianów wyzyskuje się zresztą przy ekstrakcji związków próch- 
nicznych (np. metodą Chaminade’a [4]). Stąd już tylko krok do przypusz
czenia, że obecność kationów Ca i Mg czyni z próchnicy substancję wo
doodporną i trwale strukturot wórczą, natomiast obecność kationów H, 
Na lub К nie pozwala na trwałe sklejanie agregatów glebowych przez 
próchnicę.

Sprawa struktury glebowej jest jednak zapewne bardziej skompliko
wana, gdyż — jak świadczą o tym prace G e ł c e r  [1 0 ] — (rola wapnia 
może być raczej pośrednia; chodzi o wytworzenie właściwego środowiska 
dla drobnoustrojów produkujących substancje strukturotwórcze. Gełcer 
podała również nieco inną definicję próchnicy niż się to formalnie prak
tykuje, gdyż wedle niej próchnica jest to ta frakcja glebowej substancji 
organicznej, która potrafi trwale sklejać gruzełki glebowe.

Możliwość występowania związków lub kompleksów między ilastymi 
i organicznymi składnikami glefoy była brana pod uwagę przez różnych 
autorów już około roku 1930. Rozdział 10 monografii G r i m a  [14] po
święcony jest dość szczegółowemu omówieniu tej sprawy z punktu wi
dzenia zmian zachodzących w  ilastej substancji. Aby znajdujących się 
tam wiadomości nie powtarzać, ograniczę się do podkreślenia ważniej
szych aspektów o znaczeniu rolniczym, ewentualnie spróbuję uzupełnić 
je z innych źródeł.

Stwierdzono, że różne połączenia organiczne zarówno jonowe', jak i po
larne mogą być wiązane na powierzchni „płyt” minerału (ilastego [8 ]. 
Wiązanie to powoduje zmniejszanie się czynnej powierzchni minerału, 
gdyż jego pojemność sorpcyjna m aleje ( E n s m i n g e r  i G i e s e -  
k i n g  [9]). Ponadto wiązanie połączeń organicznych odbywa się tylko 
do pewnej granicy, poza którą dalsze ich dodawanie daje w  efekcie 
mieszaninę, a nie kompleks. L. M e y e r  [25] wysunął teorię o powsta
waniu związków czy kompleksów organomineralnych w  glebie; wedle tej 
teorii kompleks taki powstaje tylko wówczas, gdy zarówno kwas próch
nicowy, jak i minerał ilasty są in statu nascendi. Meyer kompostował
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obornik z iłem i stwierdził lepsze działanie nawozowe takiego „kompo
stu ” niż działanie obornika i  iłu danych osobna. Wyjaśnienie itego zja
wiska nie jest zresztą proste, gdyż

a) niezależnie od zmian pojemności sorpcyjnej i dostarczonej sumy 
składników nawozowych ciała próchniczne wykazują dodatni wpływ fi
zjologiczny na rozwój korzeni i mikroflory,

b) korzystne działanie może polegać także na zmianie warunków 
wodnych i powietrznych gleby ze względu na wywołanie zmian struk
tury gleby,

c) czynniki opóźniające rozkład obornika, a więc i wiązanie jego skład
ników na powierzchni iłu, utrudniające ich dalsze atakowanie przez 
drobnoustroje [9], podnoszą plon roślin uprawnych, gdyż opóźniają mo
ment syntezy białka w roślinie1.

Najciekawsze implikacje wynikające z tych danych w odniesieniu 
do badań nad własnościami gleb to:

a) w glebach o wyższej zawartości iłu nagromadza się więcej próch
nicy,

b) substancja organiczna w stanie związanym przez ił wykazuje 
większą trwałość i odporność na procesy rozkładu,

c) nowo utworzone kompleksy ilasto-próchniczne wpływają na po
prawę urodzajności gleby.

Inną ważną grupą glebowych substancji koloidalnych są minerały 
.ilaste. Poświęcono im ogromną liczbę prac; istnieją także ujęcia synte
tyczne, omawiające większe grupy tych minerałów ( R o s s  i H e n d 
r i c k s  [30], G r i m  i współpracownicy [15], G r u n e r  [16]) lub też 
monografie podające całokształt naszej wiedzy o minerałach ilastych 
(np, Grim [14]). Z artykułów syntetycznych dających dobry przegląd ca
łego zagadnienia należy wymienić prace J. T o k a r s k i e g o  [35, 36] 
w języku polskim; niezły i wyczerpujący szkic o całości znaleźć można 
w  pracy I b e r  g a  [20], posiadającej potężny spis literatury. Ze względu 
na istniejące już ujęcia syntetyczne nakreślę tylko szkicowy obraz w ie
dzy o minerałach ilastych spotykanych w glebie, zatrzymując się szcze
gółowiej na zagadnieniach związanych z tematyką niniejszej pracy.

Już od roku 1930 — dzięki pracom H e n d r i c k  s a  i F r y ’ a [17] 
oraz К e 11 e  y ’ a i współpracowników [2 2 ] — wiadomo, że w  glebach 
klimatu umiarkowanego spotyka się trzy podstawowe grupy minerałów  
ilastych2. Są to minerały grupy montmorylonitu, kaolinitu i ilitu.

1 Tę bardzo interesującą informację zawdzięczam iprof. dr M. N i к l e w s  k i e  m u, 
który podał ją w  referacie ina Zjeździe iNauîkowym PTG, Gdańsk 1957.

2 Mówiąc o minerałach koloidalnych, a nie tylko ilasitych, należałoby wym ie
nić jeszcze przynajmniej wodziany żelaza i glinu oraz opal, które można spotkać 
w glebach (chociaż nie zawsze w glebach klimatu umiarkowainego).
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Czyste formy tych minerałów pochodzą ze złóż skalnych, a nie z gleb; 
jedną z  zasadniczych trudności było określenie ich czystości. O ile bo
wiem ciała grubokrystaliezne są zwykle dość czyste albo też zawierają 
tylko pewne charakterystyczne zanieczyszczenia, o tyle nie można stwier
dzić łatwym sposobem czy badana substancja jest czysta, czy mieszana, 
czy otrzymane z analizy chemicznej składniki wchodzą w  skład iłu, czy  
też należą do domieszek ilastych lub nieilastych, czy wreszcie są tylko 
zasorbowane przez substancję koloidalną. Na drodze chemicznej istniała 
jeszcze tylko możliwość wyzyskania rozmaitych zdolności rozpuszczania 
się składników ilastych; będzie o niej jeszcze mowa poniżej.

Pewien dalszy postęp stanowiło wyzyskanie różnic we właściwościach 
fizycznych, takich jak absorbowanie barwników, pochłanianie wody i za
chowanie się w stanie mokrym lub w zawiesinie (pęcznienie, tiksotropia). 
Osobny rozdział stanowi badanie własności optycznych, które wymagają 
stosowania specjalnych metod ze względu na drobnoziarnistość substan
cji; trzeba np. obserwowaną przez mikroskop polaryzacyjny zawiesinę 
umieścić w polu elektrycznym, by mikrokryształy ustawiły się wszystkie 
w jednym kierunku i by ich reakcje optyczne dodawały się do siebie, 
umożliwiając pomiar [38]. Również metody pektograficzne [18] polega
jące na suszeniu zawiesiny iłu na szkiełku podstawowym i obserwowa
niu jej stanu znalazły zastosowanie w  mikroskopice; m. in. Ross i Hend
ricks [30] wyzyskali zdolność układania się kryształów iłu koło siebie 
w  czasie wysychania zawiesiny do badania własności optycznych, staje 
się ono możliwe dzięki sumowaniu się reakcji. Autorzy ci stosowali także 
zwykłe metody imersyjne do pomiaru współczynnika załamania światła, 
ale na cienkich, zeskrobywanych ze szkiełka podstawowego listkach iłu, 
obserwowanych „na sztorc” (równolegle do trzeciej prostopadłej).

Do fizycznych właściwości iłu wypada jeszcze zaliczyć zdolność utra
ty wody w określonych temperaturach, w czym substancje ilaste (i inine) 
okazują wybitne indywidualne różnice. Stosowane są dwie grupy metod, 
tzw. termoponderometryczne i termiczne różnicowe.

Metody termoponderometryczne opierają się na pomiarze strat na 
wadze zachodzących przy ogrzewaniu bądź to przy pomocy urządzenia, 
które pozwala ina ważenie próbki znajdującej się w piecu [30], bądź to 
przez wyjmowanie z pieca próbki ogrzewanej przez określony czas i wa
żenie jej po ochłodzeniu; do tej drugiej podgrupy zalicza się metoda ter
miczna J. Tokarskiego [35], której używałem.

Metody termiczne różnicowe (z angielska „DTA”) są nieco mniej pra
cochłonne; wymagają jednak zmontowania specjalnych urządzeń. Pole
gają one na pomiarze temperatury pieca (rosnącej możliwie równomier
nie w czasie) i równoległym pomiarze temperatury próbki badanego 
materiału; przy określonej temperaturze mogą zachodzić reakcje endo-
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lub egzotermiczne (np. utlenianie, odwodnienie, przemiany budowy kry
stalicznej), które wyrażają się we względnym podwyższeniu lub obniże
niu temperatury. Metodyka termoróżnicowa jest szeroko (rozbudowa
na [23]; używa się najróżniejszych sposobów ogrzewania, rozmiarów ty
gli, substancji porównawczych itp. Metody te pozwalają w teorii na roz
poznawanie nawet składników nieprzewidzianych z góry, gdyż pojawiają 
się „obce” załamania krzywej różnicowej. Jednakże wiadomo również, że 
wyniki termoróżnicowe są tym mniej pewne, im więcej składników za
wiera badana mieszanina; zwłaszcza gleby zdatne są do tego badania ty l
ko z zastrzeżeniami, gdyż zawierają substancje organiczne i organiczno- 
-mineralne, których krzywe różnicowe są nieznane w stanie czystym  
i które zaciemniają w  wielu miejscach załamania krzywych, wywołane 
przez inne substancje termicznie czynne.

Najdalej idące wiadomości o budowie wewnętrznej minerałów ilastych 
przyniosły dopiero badania wykonane przy pomocy promieni Roentgena 
i mikroskopu elektronowego. Przypuszczenia, oparte na obserwacji nie
zmiernie rzadko występujących w przyrodzie większych kryształów nie
których minerałów ilasitych, zostały potwierdzone: prawie wszystkie mi
nerały ilaste krystalizują w układzie jednoskośnym i wykazują znaczne 
podobieństwo strukturalne do grupy łyszczyków. Do otrzymywania rent- 
genogramów stosuje się metodę Debye’a i Scherrera dostosowaną do sub
stancji bardzo rozdrobnionych i niezorientowanych kierunkowo. Dokład
niejszy opis metodyki przystosowanej do gleb można znaleźć np. u van 
der M a r e l a  [24]. W mikroskopie elektronowym otrzymuje się obrazy 
powierzchni badanego ciała bardzo silnie powiększone albo widma dy
frakcyjne świadczące o jego budowie wewnętrznej.

Szczegóły budowy ważniejszych minerałów ilastych przedstawię tylko  
w  skrócie, gdyż opisy ich są już zebrane w języku polskim w  pracy J. To
karskiego [35]. Przypomnę tylko — co będzie potrzebne nieco dalej — że 
zasadniczym elementem budowy sieci krystalicznej minerałów ilastych  
są „płyty”, które mogą być połączone między sobą lu!b też nie i zbudo
wane z dwóch lub trzech „warstw”. „Warstwy” te składają się z naj
prostszych elementów, którymi są czworościany luib ośmiościany, .a więc 
bryły o czterech lub sześciu narożach zajętych przez jony tlenowe lub 
wodorotlenowe; wewnątrz tej bryły znajduje się odpowiedni kation me
taliczny. W koordynacji! czworośiciennej z tlenem występuje tylko S i4" 
i w  mniejszym stopniu A lr> + , w koordynacji ośmiościennej zaś — A l;v:', 
F e3h, F e2+, Mg2+, rzadziej niektóre inne. Równowaga geometryczna ta
kiej struktury jest utrzymana, gdyż jony występujące w sieci przestrzen
nej są odpowiednio dobrane wielkościami (i tylko dlatego mogły się 
w niej utrzymać); niemniej, jeśli wystąpi w  sieci kation trój- zamiast 
czterododatmego albo dwu- lub jednododatni zamiast trójdodatnie-
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go — zaznacza się pewien brak ładunku dodatniego względem ujemnych 
jonów O2- i (OH)-  sieci; musi on :być skompensowany przez kationy 
wymienne na zewnątrz sieci. Jest to „strukturalno-ehemiczne”, lecz oczy
wiście nie jedyne, wyjaśnienie zjawiska sorpcji i wymiany kationów. 
W pewnych niedokładnie jeszcze znanych przypadkach mogą ulegać 
wymianie także aniony, zapewne przez podstawianie grup wodorotleno
wych znajdujących się w  sieci lub w  jej częściach, które uległy uszko
dzeniom.

Jak wskazuje załączony rys. 1, różne minerały ilaste mają rozmaite 
kombinacje „warstw” w „płytach” swej sieci i różne kationy lub grupy 
kationów w przestrzeni „międzypłytowej”. Należy podkreślić, że istnieją 
dwa poglądy na zewnętrzne wykształcenie powierzchni „warstwy” czwo- 
rościennej (krzemotlenowej) u montmorylonitu. Według jednej ewentual
ności, częściej przyjmowanej, czworościany tworzą zewnętrznie gładką 
powierzchnię o sześciokątnych „okach” [30] — Mm1 na -rys. 1 — według 
drugiej, co drugi czworościan skierowany jest narożem na zewnątrz [7] — 
grup OH-  i w  rozmiarach sieci; otóż rzeczą ciekawą jest, że niektórzy 
badacze otrzymują wyniki zgodne z jedną hipotezą, inni zaś — zgodnie 
Mm11 na rys. 1 . Pociąga to za sobą dość wyraźną różnicę w zawartości 
z drugą*. Ewentualność druga jest obecnie u,ważana za coraz mniej prawdo
podobną. Grupy OH-  mogą bowiem znajdować się ma brzegach przełama
nych „płyt” sieci, a więc ilość -ich rośnie z rozdrobnieniem minerału.

Należy dodać, że istnieją możliwości komplikacji budowy nie tylko 
przez podstawianie kationów w sieci przestrzennej (co daje liczne od
miany izomorficzne w grupie montmorylonitu), ale i przez powstawanie 
minerałów o sieciach „mieszanych”, pośrednich między różnymi ogniwa
mi grupy ilasto-łyszczykowej. Dość dawno już zauważona zdolność mont- 
morylonitu do wiązania potasu w  postaci niewymiennej, badana dość 
szczegółowo przez J o f f e ’ a i L e v i n e ’a [2 1 ] oraz B a r s h a d a  [1], 
tłumaczy się przez ulokowanie się jonów K + w  „okach” pomiędzy „pły
tami” — w  pozycji takiej jak u muskowitu; sąsiadujące „płyty” zostają 
w ten sposób trwale związane. Nota bene stanowi to jeszcze jedno utrud
nienie przy badaniu struktury i chemizmu iłów.

3 Na pnzykład O b e r 1 i n i współpracownicy [28] dochodzą do wniasiku, że 
zawartość gr.up OH~, oznaczona przez nich na podsitawde wiązania wody „absorp
cyjnej” przez odczynnik K. Fischera, jest mniejsza niżby to wynikało ze wzoru 
E d e l m a n n a  i F a v e j e  ë’g о [7]; natomiast D e u e l  i współpracownicy [6] 
uważają, że tylko powiększona liczba grup OH— może wyjaśnić tworzenie się chlo- 
rcipochodnych związków montmorylonitu, dających się później zestryfikcwać przy 
pcrnccy alkoholi; to samo odnosi się <do ich doświadczeń nad iperytowaniem mont- 
marylonitu „sodowego”. ,
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Oznaczanie składu chemicznego iłów jest jedną z najdawniejszych 
metod ich badania. Jednakże, jak już wyżej wspomniałem, samo ozna
czenie składu „brutto” zaciemnia obraz, jeśli się ma do czynienia z mie
szaniną, a nie czystą substancją. Toteż poza składem „brutto” musi być 
również poznany udział poszczególnych składników mieszaniny.

Jedną z dróg podziału sposobem chemicznym stanowi analiza racjo
nalna. Metody tej analizy opierają się na różnej rozpuszczalności minera
łów ilastych w kwasach. Jedną z bardziej „nowoczesnych” i znanych me
tod tego rodzaju opracował i zastosował T h i é b a u t  [32]; polega ona

Rys. 1. Schematyczne przekroje przez kryształy minerałów ilastych równo
ległe do osi c. Zebrane z różnych źródeł. Diagrammatic sections of clay 

mineral crystals, parallel to с axis. After various authors 
W ym iary w angstrem ach (dim ensions in Angstrom s). A — w arstw a czw orościenna  
(tetrahedral layer), В — w arstw a ośm iościenna (octahedral layer), Kl — kaolin it (ka- 
olinite). Ms — m uskow it (m uscovite), II — Mit (illite), M m l — m ontm orylonit (m oni- 
m orillonite), M m II — m ontm orylonit w edług [7] (m ontm orillon ite after E d e l m a n

and F a V e j e e [7])

na ostrożnym usunięciu kalcytu słabym kwasem, następnie na rozpusz
czeniu montmorylonitu w mocniejszym kwasie solnym na gorąco, wresz
cie na rozpuszczeniu kaolinitu stężonym kwasem siarkowym na gorąco. 
Nierozpuszczalną resztę można stopić i zanalizować zgodnie z regułami 
analizy krzemianów. Wytrącającą się po rozpuszczeniu minerału w kwa
sie koloidalną krzemionkę uruchamia się gorącym roztworem węglanu 
sodowego. Podobne metody opracowywano już od roku 1888 (van B e m 
m e  1 e n, według von S i g m o n d a  [31]) przy badaniu kompleksu zwie
trzałych minerałów glinokrzemianowych, a w latach 1913— 15 R. G a n s- 
s e n  oraz E. R a m a n n  (według von Sigmonda [31]) wystąpili z teoria
mi i metodami przeliczania molekularnego składu substancji rozpuszczo
nych. Sam von Sigmond [31] wystąpił przeciwko takim przeliczeniom  
twierdząc, że są arbitralne; nie wiadomo bowiem nigdy, jaki jest w  roz-
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twarze kwaśnym udział substancji pochodzącej z minerałów niezwietrza- 
łych lub nieilastyeh. Niemniej von Sigmond wypowiada się jako zwolen
nik wyciągów gleb w kwasie solnym, zwłaszcza do studiów nad prze
mieszczaniem się substancji w obrębie profilów gleb różnych typów. Do 
takich celów robi się też wyciągi w kwasach w pracowniach gleboznaw
czych; ostatnio B o r a t y ń s k i  i współpracownicy [2 ] wykonali żmud
ne badania nad porównaniem różnych metod robienia wyciągów i zebrali 
dane dotyczące „zwyczajów” analitycznych różnych pracowni.

Pomimo trudności interpretacji analiz ,,'brutto” należy zaznaczyć, że 
są one w dalszym ciągu wykonywane. Ross i Hendricks [30], których 
podaję tylko przykładowo, przytaczają 102  analizy „brutto” mniej lub 
więcej czystych iłów montmorylonitowyeh; starali się oni skontrolować 
czystość tych iłów innymi metodami, tj. mikroskopowo i rentgenogra- 
fieznie, wykonali również analizy termiczne i opracowali ciekawą me
todę obliczania wzorów krystalochemicznych (jak się je obecnie w Polsce 
nazywa). B r o w n  i C a l d w e l l  [3] podają 37 analiz frakcji o śred
nicy ziarna poniżej pół mikrona, wyosobnionej z gleb typu sołodzi przy 
pomocy ultracentryfugi; obliczają oni stosunki molekularne dla swoich 
analiz i podają średnie obliczone według danych z literatury dla sześciu 
innych typów gleb. G o r b u n o w  [12,13] również podaje analizy 
„brutto” frakcji o średnicy poniżej mikrona; opierając się na danych, 
skontrolowanych przy pomocy rentgenogramów, analizy termicznej róż
nicowej i badaniu pojemności sorpcyjnej, kreśli reguły występowania 
określonych minerałów ilastych w  glebach dziesięciu różnych typów. 
W innej pracy Gorbunow [11] zwraca uwagę na ciekawe zjawisko: ana
liza frakcji drobnych wykązuje dość często wzrost zawartości minera
łów grupy montmorylonitowej ze zmniejszaniem się średnicy ziarna ba
danych frakcji; wskazywałoby to na większą średnią wielkość ziarna kao- 
linitu niż montmorylonitu, tudzież na możliwość segregacji minerałów  
ilastych przy mechanicznym frakcjonowaniu.

CZĘŚĆ METODYCZNA

Chcąc, jak wspomniałem we wstępie, poznać kilka przykładów naj
drobniejszej frakcji gleb podkrakowskich i wybrać metody odpowiednie 
do ich zbadania, wziąłem próbki z czterech gleb, które różniły się ilością 
części spławialnych. Przystąpiłem do wyosobnienia z nich substancji ila
stej; podobnie jak się to normalnie robi, dokonywałem tego przez szla
mowanie.

W tym celu rozcierałem w rękach próbkę gleby zalewając ją wodą destylowaną 
i dekantując zawiesinę do butli 10-litrowej; pozostały po takim odszlamowaniu 
oczyszczony piasek iz 1—2 <kg próbki odrzucałem. Skłóciwszy 10 litrów zawiesiny
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przez staranne wytrząsanie w  ciągu 1 minuty, ściągałem 20 cm słupa wody po 
22 godzinach, by otrzymać frakcję o średnicy ziarna 2 mikrony i mniej; dekan- 
tacja odbywała się przy pomocy odpowiedniej rurki syfonowerj, zagiętej :na końcu 
do góry, by nie porywać zawiesiny grubsizej. Po oddekanitowaniu cieczy dopełnia
łem jej ubytek wodą destylowaną <i ponownie wytrząsaiłem itd., powtarzając opi
sane czynności wielokrotnie.

Po -usunięciu większej części .frakcji spławi ąlnej ściągałem 20 cm  słupa cieczy  
po 43 minutach, aby otrzymać frakcję o średnicy ziairna 10 mikronów i mniej. 
O-rzymaną w drugim przypadku ciecz sedymentowałem w dużych 40-litrowvch  
naczyniach; ciecz mętną zdekantowaną dołączałem do poprzednio otrzymanej, a osad 
(tj. frakcję 2—10 mikronów) oczyszczałem z frakcji poniżej 2 mikrony przez dal- 
size szlamowanie w  butli 10-litrowe.j, już bez zakłóceń wywołanych iprzez f:rakqje 
grubsze od 10 mikronów. Szlamowanie ito prowadziłem aż do możliwie kompletnego 
oiddzielenia frakcji poniżej 2 mikronów, tj. aż do nieznacznej tylko opali zacji cie
czy nad osiadem po upływie obliczonego czasu sedymentacji. Całkowite wy szlamo
wanie frakcji poniżej 2 mikronów z 1—2 kg próbki gleby tym sposobem trwa 4—5 
miesięcy.

Rozbełtanie w  wodzie nie wystarczy do rozgruźlenia gleby pomimo starannego 
jej rozcierania i wielokrotnego skłócania przy szlamowaniu. Jeszcze po kilku m ie
siącach szlamowania znajdowałem w  osadzie duże gruzełki nierozmyite. Odsżlamo- 
wywany materiał spławialny, początkowo ciemny od próchnicy, sitawał się coraz 
bardziej żółty; oznacza toi, że zachodzi pewna segregacja, pewne różnicowanie się 
składu frakcji spławialnej w czasie, i dlatego też starałem się w7ysziarnować ją 
w całości, aby uniknąć slkutków tej segregacji. Ażeby zapobiec przedłużaniu się 
szlamowania i 'konieczności wielokrotnego rozcierania pozostałych jeszcze agrega
tów wcdotrwaîych, dodawałem przy szlamowaniu dalszych próbek igleb ślad amo
niaku (ok. 10 ml 25°/o-wego NH3 na 10 litrów zawiesiny), co .znacznie przyspie- 
szaiło rozgiruźlentie ł  niemal całkowicie .zlikwidowało izjawisko' stopniowej zmiany 
barwy frakcji odszlamowywanej.

Sądzę, że tak mała ilość łagodnego środka dyspergującego, jakim jest amoniak, 
działa 'korzystnie na preparatykę, a nie może ani wpłynąć na zmiany w  budowie 
substancji koloidalnych, ani też -na wyniki analiz chemicznych. Pomijam tu oczy
wiście zagadnienie stwierdzenia rodzaju zaadsorbowanych 'kationów, wśród których 
znajdzie się i wprowadzony jon NH +, choćby był przed tym -nieobecny. Nie w y
daje mi się jednaik, by można było bez zastrzeżeń przeprowadzać oznaczanie jo
nów wymiennych na materiale wy szlamowanym, gdyż o i le  jego pojemność sorp
cyjna chyba nie ulęga zmianom, o  tyle obsadzenie jonami może ulegać przesunię
ciom ze względu na znaczne ilości użytej wody ii długi czas działania jej jako roz
tworu (między kompleksem sorpcyjnym a roztworem zmieniają się przecież warunki 
równowagi).

Wodę !z zawiesiną frakcji poniżej 2 mikronów odparowywałem do małej obję
tości gotując ją, a  dokończałem odparowania do suchości na łaźni wodnej4.

4 Robiłem również próby z oddzielaniem osadu bez odparowywania wody przez 
zadawanie zdekantowanej zawiesiny chlorkiem wapnia,; po wstępnych badaniach 
okazało sią, że 100 ml nasyconego roztworu СаСЬ wystarcza do skoagulowania 10 
litrów zawiesiny. Na drugi dzień zlewałem iznad osadu klarowną ciecz, csad zaś 
wysuszałem na łaźni wodnej. Analizy w niniejszej pracy odnoszą się jednak tylko 
do materiału ,, odparawanego”.
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Poniżej podaję opis materiału glebowego, z którego wyszlamowane zo
stały próbki frakcji spławialnej.

O p i s y  p r o f i l ó w  g l e b o w y c h
1. (nr izbioru 267) Wola Buchacka część pd., przy granicy m. Piaski Wielkiej: 

grzbiet wzgórza, spad grzbietu oik. 5° wsch. Spakładana ścierń żytnia.
0—28 on , 'brunatny piasek słabo gliniasty przechodzi wyraźnie, lecz nieregu

larnie (zacieki) w  żółitolbrązowy piasek.
•Gleba (bielicowa omna, ®łalbo izlbielicowana. Na fluwioglacjale.
2. (nr 'zbioru 269) Łagiewniki, przy .ul. Poniatowskiego; szczyt grzbietu wśród 

zabudowań, opad 3° pftn. Ziemniaczysko (zapewne uprawa ogrodowa).
0—21 cm, brunatny piasek gliniasty, stopniowo i nierównomiernie przechodzi 

w brązowy piasek.
Gleba brunatna (?). Na ifluwioglacjale.
3. (nr zbioru 266) Zakrzówek, część płn., koło starego kamieniołomu na koń

cu uil. Twardowskiego; równina, u s»tóp stoku hałd kamieniołomu, opodal stawek. 
Orka na ścierni, pole nawiezione obornikiem.

0—32 cm, brunatna glina. Jekika, przechodzi wyraźnie, lecz nieregularnie :w n ie
co tylko jaśniejszą glinę, miezbyt zbitą.

Gleba 'brunatna (?). Na fluwioglacjale ewentualnie z domieszką deluwiow zbo
czowych.

4. (nr zbioru 268) Rurdwanów część ipłn. wsch.; pagórek, na zbocziu,. spad pk. 
10° pd. Częściowo zaorany odłóg.

0—22 cm, brunatna glina ciężka, przechodzi stopniowo w ciemnożółtą glinę, 
z rzadka trafiają się malutkie plamki irdzawe.

Gleba bielicowa orna, słabo zbielicawana, z tendencją do nadmiernego uwilgot
nienia. Na fhiwioglacjale (pogranicze miocenu?).

Skład mechaniczny próbek gleb oznaczałem metodą Casagrande-Prć- 
szyńskiego [27], skład mineralny metodą termiczną J. Tokarskiego [36], 
pH w wodzie potencj-ometrycznie elektrodą chinhydronową, substancję 
organiczną metodą Altena-Lichtenfelda [19] ze współczynnikiem popraw
kowym 1,43, węglan wapnia aparatem Scheiblera, pojemność sorpcyjną 
według Zacharczuka [42], kwasowość hydrolityczną octanem wapnia mia
reczkowo [29], zawartość kationów wymiennych z różnicy.

Wyniki analityczne wypadają dość normalnie dla gleb o podanym 
składzie mechanicznym i mineralnym; uderza jedynie stosunkowo bardzo 
duża kwasowość hydrolityczną gleb piaskowych 1 i 2.

Odszlamowaną frakcję poniżej 2 mikronów, której użyłem jako kon
centratu, należałoby nazwać wedle obowiązującej w  Polsce nomenkla
tury [43] „iłem koloidalnym” lub „frakcją ilastą”; są to jednak określe
nia dosyć wieloznaczne, podobnie jak wyrażenie „koloid glebowy” bada
czy amerykańskich; celem uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień ter
minologicznych będę używał terminu „frakcja dwumikronowa”.

Przede wszystkim przeprówadziłem analizy „brutto” czterech próbek 
frakcji dwumikronowej. Ze względu na oszczędność materiału — zwłasz-



Skład mechaniczny próbek gleb (metodą Calagrande-Prószyńskiego)
Mechanical analysis of the soil samples (areometric Casagrande-iPrószyński method)

T a b l i c a  1

Procenty wagowe frakcyj o średnicy w milimetrach — Percentages of fractions (diameter in mm)

Nr próbki 
Sample No.

w przeliczeniu na <części ziemiste — percent o f fine earth

1 0 — 1 1 — 0 , 1 0 , 1 —0 , 0 2 < 0 , 0 2
1—0,5

0,5—
—0,25

0,25—
— 0 , 1 0

0 , 1 0 —
—0,05

0,05—
— 0 , 0 2

0 ,0 2 —
—0,006

0,006—
—0 , 0 0 2

< 0 , 0 0 2

1 1 , 0 74,0 17,5 7,5 8 40,5 26,5 7,5 1 0 1 , 0 1,5 5,0

2 1,5 69,0 14,0 15,5 1 0 33,0 27,5 9,0 5 4,5 3,5 7,5

3 2 , 0 41,0 32,0 25,0 6 2 1 , 0 15,5 13,5 19 5,5 6,5 13,0

4 7,0 33,5 14,5 45,0 3 18,0 15,0 9,5 6 7,5 1 2 , 0 29,0

Ta b l i c a  2
Niektóre własności chemiczne próbek gleb 

Some chemical characteristics of the soiil samples

Nr próbki 
Sample No.

E
Pojemność 
sorbcyjna 
Base exch. 

capacity

Y
Kwasowość
hydrolit.

Hydrolytic
acidity

S  =  E— Y  
Kationy zasa

dowe Basic 
cations

1 0 0  S  :E
p H  (H.O)

Substancja 
organiczna 

Org. substan
ce

C aC 0 3

mg-równ. na 1 0 0  g gleby — 
1 0 0  g of soil

m. eq. per % % %

1 5,1 3,2 1,9 37 6,60 1,94 śl. tr.

2 7,0 2,5 5,0 72 6,49 2,06 Ś1 . tr.

3 15,1 1 , 1 14,0 93 7,05 3,82 3,41

4 2 1 , 6 3,6 18,0 83 6,23 3,79 Ś1 . tr.

T. K
om

ornicki



Studia nad frakcją ilastą toiilku gleb podkrakowskich 15

cza z gleb piaskowych wyszlamowało się go niewiele — przeprowadzi
łem stapianie z sodą tych próbek, na których poprzednio oznaczałem  
stratę żarową. Próbka wyprażona dawała się stopić bez osobnego m iele-

T a b l i c a  3
Skład mineralny próbek ,gleb i ich frakcyj „dwumikroinowych'’

(w edług analizy term icznej J. Tokarskiego)

Minerai composition of the soils aind their „colloidal” fraction 
(according to  J. T okarski’s therm al m ethod)

1

Nr próbki 

Sample No.

Skład mineralny w procentach próbki suszonej w 50 °C 
Mineral composition in percent of sample dried in 50 °C

Montmory-
lonit

montmoril-
lonite

kaolinit

kaolinite

substancja 
organ, orga

nic substance

kalcyt

calcite

reszta

rest

I. Gleby — Soils

1 1 , 2 1 , 2 2 , 2 0,3 95,1
2 0 , 6 3,6 2 , 6 0,4 92,8
3 3,3 7,7 4,3 3,5 81,2
4 11,3 13,0 4,6 0 , 2 70,9

II. Frakcje dwumikronowe — Soil „colloids”

1 6,7 13,1 17,7 2 , 0 60,5
2 11,3 19,0 13,2 1,5 55,0
3 16,8 26,9 14,0 3,2 39,1
4 2 1 , 8 18,7 8 , 8 0,5 50,2

Stosunek liczb I : II — Ratio of data I : II*

1 5,6 10,9 8 , 0 6,7 —
2 18,8 5,3 5,1 3,8 —
3 5,1 3,5 3,3 0,9 —
4 1,9 1,4 1,9 2,5 —

nia, gdyż przesiewana przez sito . 0 ,2 mm frakcja dwumikronowa posiada 
dość „puszysty” układ, który zachowuje się po wyprażeniu; rozdrobnie
nie spieku i dokładne zmieszanie go ze sodą w tym samym tyglu platy
nowym, w którym próbka .była prażona, nie przedstawiało większych 
trudności. Analizę stopu prowadziłem według prawideł analizy krzemia
nów (zob. np. podręcznik Treadwella [37]); alkalia oznaczałem według 
Smitha (zob. tamże).

Analizy „brutto” frakcji dwumikronowej badanych gleb przypomi
nają do złudzenia analizy zwyczajnych montmorylonitów (pomijając dość 
wysoki procent próchnicy) i dadzą się przeliczyć na wzory krystaloche- 
miczne montmorylonitów (zob. tabl. 6). Jednakże tego rodzaju kontroli



T a b l i c a  4
Skład chemiczny frakcji dwumilkroiiowych (A), ich wyciągów w  HC1 (B) oraz wyciągów gleb w  HC1 (C) i H2SO4 (D) 

Chemiical 'composition of soil „icolloidis.” (A), their HC1 extracts 1 (В), and soil HCl (С) and H2SO4 (D) extracts

Nr analizy 
Analysis No.

1A 1C ID 2A 2В 2C 2D
1

ЗА 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D
1

Kao
lin С

Składnik
Component W procentach gleby powietrznie suchej ■— In percent of air-dry soil

S i0 2 44,83 0,70 0,78 47,45 18,67 1,32 0,48 39,39 8,36 2,41 0,93 49,28 10,82 4,81 2,82 2,55
ТЮ 2 0,63 Ś1 . 0,13 0,56 śl. śl. no 0,67 no 0 , 0 2 no 0,63 0,14 Ś1 . 0,04 0

p 2 o 5 no 0,08 no no no 0,04 no no no 0,15 no no no 0,30 no 0 , 0 2

a i 2 o 3 15,65 0,76 0 20,43 14,26 0,06 0,05 19,85 13,25 1,91 0,26 19,08 9,02 2,63 1,05 2,74
F e 2 0 3 6,31 0,36 0,32 6,15 5,62 1,75 0,06 6,26 5,82 1,38 0,17 6,89 5,62* 3,16 0,25 0,31
MnO 0,41 0,06 no 0,55 0,59 0 , 1 0 no 0,18 no 0,06 no no no 0 , 1 0 no śl.
CaO 1,41 0,08 0 , 1 2 2 , 0 0 1 , 8 8 0,19 0,05 5,37 5,33 2,87 0 , 0 2 1,77 1,70 0,58 0,07 0,29
MgO 1,98 0,09 0,15 1,74 (1/74) 0 , 1 1 0,04 1,46 1,27 0,18 0 , 0 1 1,95 1,33 0,59 0,05 0,08
k 2o 2,90 0,05 no 1,42 (1,42) 0,07 no 1,38 (1,38) 0,09 no 1,34 (1,34) 0,41 no 0,15
N a 20 1 , 6 8 0,04 no 0,83 (0,83) 0 , 0 1 no 0,27 (0,27) 0,24 no 0 , 2 2 (0 , 2 2 ) 0,03 no 0,04
c o 2 no Ś1 . — no śl śl — 2,28 2,28 1,50 — 0,14 0,14 0,05 — 0,26
Substancja org. 
Org. subst.

17,30 1,94 — 12,90 — 2,06 — 1 0 , 6 8 — 3,82 — 5,17 — 3,79 — no

Strata żar. 
Ignit. loss 1,95 0,27 — 1,43 — 0,75 — 6,38 — 1 , 2 1 — 5,48 — 3,09 — 1 2 , 1 2

H 20  (150°) 4,70 0,64 • — 5,00 — 0,80 — 6,15 — 1,52 — 7,69 — 3,80 — 0,94

Razem
Total

99,75 5,07 1,50 100,16 45,01 7,26 0,78 100,31 37,96 17,36 1,39 99,64 30,33 23,44 4,28 19,50

Uwaga: śl. ~  ślad, no =  nie oznaczono; organiczna substancja 1A i 2A  w edług analizy itermicznej [36], inne m etodą A ltena [19] (X 1,43). 
N otice: śL =  trace, no =  not determ ined; organic substance 1A and 2A  by therm al analysis [36], others by Altem’s m ethod [19] (X 1,43).
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nie można uznać za wystarczającą, tym bardziej że analiza termiczna 
frakcji dwumikronowej pozwala spodziewać się jeszcze kaolinitu i in
nych substancji (zob. tabl. 3). Jeżeli nawet przyjąć, że ze względu na 
znaczną zawartość próchnicy, zawartość kaolinitu mogłaby wypaść zbyt 
wysoko5, to i tak zawartość montmorylonitu waha się tylko od 6 do 22{Vo, 
a zawartość kaoliniltu dorównywałaby jej. Niezależnie od tego frakcja 
dwumikronowa zawiera z reguły jeszcze kwarc, który zdaniem W e a r  a 
i W h i t e ’a [40] daje się usunąć przez użycie do analizy dopiero frak
cji poniżej 0,2 mikrona (tak jak to zrobili np. Brown i Caldwell [3]).

Ponieważ w  laboratorium prof. Tokarskiego była od dawna stosowana 
swôiista odmiana metody Thiébauta [32], przeprowadziłem analizę racjo
nalną frakcji dwumikronowej pomimo pewnych obaw opartych na 
wspomnianych już danych z literatury, a związanych z trudnościami 
interpretacji wyników takiej analizy.

Przygotowalnie wyciągu polegało na ogrzewaniu 1 g  substancji ze 100 ml 
HCl 1 : 1 (ok. 21,8°/o HC1) w ciągu 24 godzin na łaźni wodnej; z  Lego przez 10 go- 
dizin w  mocy łaźnia nie była ogrzewana. Kolbka stożkowa była przykryta szkiełkiem  
zegarkowym, a nie zamknięta chłodnicą zwrotną, jak mylnie podają B o r a t y ń s k i  
i współpracownicy [2]; zawartość jej co pewien czas mieszano. Po upływie 24 go
dzin zawartość koOibki prze są czaiłem, płucząc osad gorącą wodą do zainliku jonów 
Cl—; przesącz z popłuczami odparowywałem (celem strącenia SiCb), a osad z sącz
kiem natychmiast wrzucałem do 100 ml 5%> roztworu ЫагСОз i  gotowałem przez 
30 minut (krótsze g o to w a n ie  nie doprowadzało do 'uruchomienia całego SiC>2 w y
trącanego przez kwas po rozłożeniu glinakrzemianu). Wyciąg w  sodzie przesącza
łem, płucząc gorącą wodą, a później wodą z dodatkiem paru kropel HC1 (inaczej 
osad dysperguje i przechodzi przez sączek z chwilą, gdy stężenie elektrolitu zma
leje w czasie płukania); płukanie trzeba prowadzić aż do chwili, w  której kropla 
przesączu odparowana na drucie platynowym wykaże w  płomieniu wyraźne osła
b ienie reakcji na sód (jeśli nie da się stosować tej próby, trzeba przemyć osad 
przynajmniej 15 razy).

Przesącz z sody po ostrożnym zakwaszeniu odparowywałem, dwukrotnie strą
całem SiOo, po czym oznaczałem jeszcze R2O3, CaO i MgO (o ile ibyły). Przy ozna
czeniu R2O3 wyraźnie przeszkadza zdyspergowana w  alkalicznym roztworze próch
nica, którą tylko częściowo da się usunąć kwasem azotowym przy strącaniu SiOo 
(po czym z kolei trzeba usunąć HNO3 przy pomocy HC1); to samo można powie
dzieć o efekcie dodania H2O2 do przesączu po Si02  i długiego nawet dygerowania 
na łaźni wodnej. Przesącz kwaśny otrzymany poprzednio analizowałem zgodnie 
z zasadami analizy krzemianów, z tym że SiC>2 strącałem tyllko raz i nie oznaczałem 
alkaliów6.

Ponieważ porównanie analiz termicznych z frakcji dwumikronowych

5 Przy zawartości próchnicy przewyższającej 8°/o zdarzają się zakłócenia, pole
gające zapewne na nietypowym spalaniu się próchnicy.

0 W laboratorium prof. Tokarskiego przekonano się, że glebowe alkalia są 
prawie zawsze rozpuszczalne w kwasie całkowicie; ponieważ miałem już alkalia 
oznaczone w  ainailliziie „brutto”, mogłem pominąć powtórne oznaczenie.

2 Roczniki G leboznawcze



18 T. Komornicki

i ich gleb wyjściowych wykazało niezgodności (zob. taibl. 3 i rys. 2), zro
biłem także wyciągi w  kwasie solnym z próbek gleb in toto. Chodziło

o przekonanie się, czy niezgodności się 
powtórzą, czy istotnie następuje * segre
gacja przy szlamowaniu, czy np. cząstki 
najdrobniejsze oblepiające (mimo najlep
szego rozgruźlenia) cząstki grubsze nie 
przenoszą się wraz z nimi do frakcji 
grubszych. Analiza termiczna lub eks
trakcja kwasem dokonana na próbce in 
toto omija tę trudność, chociaż wyniki 
mogą być mniej wyraziste ze względu 
na mniejsze absolutne ilości ciał rozpusz
czalnych lub termicznie czynnych.

Wyciąg gleby w  HC1 był robiony według 
recepty używanej w  latach 1945—50 w  kra
kowskim oddziale Instytutu Badawczego Le
śnictwa, jeśli idzie o stosunek ilości gleby do 
kwasu i czas działania. Wbrew informacji 
otrzymanej w  Instytucie okazało się później — 
już po przeprowadzeniu większości analiz — 
że metoda ta nie była jedną z szeroko stoso
wanych niemieckich metod z podręcznika Herr- 
manna [19]. Szczegóły metody starałem się 
zresztą upodobnić do opisanej już metodyki 
używanej w  laboratorium prof. Tokarskiego, 
a mianowicie:

Próbkę 12,5 g gleby suchej powietrznie zalewałem 100 m l HC1 1 :1  (w razie 
zawartości węglanów 'dodając większą równoważną im lilaść kwasu) i gotowałem  
przez 30 minut pod szkiełkiem zegarkowym, po czym sączyłem i płukałem osad 
g otrącą wodą aż do żarniku jonów Cl- . Podobniie jak poprzednio, natychmiast go
towałem osad wraz z  sączkiem w  100 ml 5%> roztworu NasCOä i przesączałem płu
cząc osad gorącą wodą, później Kaś wodą z paroma kroplami HC1. Następnie są 
czek z  osadem przenosiłem *na parownicę i dygerowałem z 25 ml stężonego H2SO4 
na łaźni wodnej przez 24 gadziny (z przerwą ogrzewania przez 10 godzin w  inocy). 
Rozcieńczywszy czarny od zwęglonych resztek sączka wyciąg wodą, sączyłem i płu
kałem osad wodą aż do zaniku jonów SO4“, po czym jeszcze raz gotowałem go 
z roztworem sody przez 30 minut, sączyłem i płukałem jak wyżej. Można również 
dać do kwasu siarkowego (z małym dodatkiem HNO3) od razu surową próbkę gle
by, odejmując później od składników oznaczonych to, co (znaleziono w  wyciągu  
HC1. Pozostaiłość nierozpuszczalną w  kwasach prażyłem w  dużym tyglu platyno
wym  ido stałej wagi; ze względu na dużą ilość 'substancji trwało to dość długo (zwy
kle nie mniej miż 10 godzin). Zliczałem substancją rozpuszczalną w  kwasach, pozo
stałość nierozpuszczalną oraz sitratę żarową; uważałem analizę ‘za dobrą, jeśli suma 
mieściła się w  granicach 98,0—101,5°/o (liczba ta składała się z czterech sum skład
ników i dwóch osobnych oznaczeń, przy czym stratę żarową trzeba było przeliczać 
na 12,5 g próbki — stąd szersza iniż zwykle granica błędu dopuszczalnego). O su
marycznych wynikach tych analiz informuje tabl. 5, szczegóły w  tabl. 4.

Rys. 2. Montmorylonit w  procen
tach isumy iłu według analizy ter
micznej. Percentage of montmo- 
rdllonite in itotal clay toy thermal 

analysis
1 — gleby, soils; 2 — frakcja dw u
m ikronow a tych  gleb, c lay  fraction  

of these so ils
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Skład chemiczny wyciągów glebowych w  przeliczeniu na substancję rozpuszczalną
w  kwasach i(w procentach)

Chemical composition of soil extracts in  percent of asid-soluble substances

Gleba nr 
Soil No.

1 2 3 4

Rozpusz
i

czalnik HC1 h 2 s o 4 HC1 h 2 s o 4 HC1 h 2 s o 4 HC1 h 2 s o 4

Extractant

Składnik
Component

SiO a 1 0 , 6 8 1 2 , 0 0 16,13 6 , 0 0 1 2 , 6 6 4,91 17,54 10,26
Т Ю 2 Ś1 . 2,03 Ś1 . no 0,13 no Ś1 . 0,13
p 2 o 5 1,23 0 , 0 0 0,47 no 0,79 no 1,09 no
AI2 O 3 1 1 , 6 8 0 , 0 0 0,69 1,81 10,06 1,35 9,57 3,82
F e 2 0 3 5,50 4,85 21,38 0,77 7,27 0,91 11,53 0,92
MnO 0 , 8 6 0 , 0 0 1,18 no 0,33 no 0,37 no
CaO 1,28 1,52 2,32 0,59 15,11 0 , 1 1 2 , 1 0 0,27
MgO 1,36 2,30 1,32 0,28 0,95 0,06 2,15 0,19
k 2o 0,75 no 0,83 no 0,47 no 1,50 no
N a zO 0,65 no 0,16 no 1,24 no 0 , 1 0 no
co2 Ś1 . Ś1 . 7,89 0,18

Substan
cja org.
Organic.
subst. 29,82 25,10 2 0 , 1 0 13,80
Strata żar.
Ignit. loss 4,41 9,16 6,39 11,27

H 20(150°) 9,83 9,75 8 , 0 1 13,83
S 0 3 0,54 0 , 0 0 0,16 0 , 0 0

Razem
Total 34,53 22,70 44,06 44,54 9,45 44,01 49,17 7,34 42,39 45,95 15,59 39,08

U waga: śl. =  ślad, no =  n ie oznaczono. 
N otice: śl. =  trace, no =  not determ ined.

Zawartość substancji rozpuszczalnych w  kwasach (w procentach) 
C ontient o f acid-soluble substances (in percent)

Gleba — Soil No. 1 2 3 4

Obliczono — Computed 
Znaleziono — found  
W przeliczeniu na substancję Г02  

Rozp. w  HCl — Sol. in  HCI 
Rozp. w H2S 0 4 — Sol. in H2S 0 4 
Subst. organicz.—Organ, subst. 
H20  (150°)
Strata żarowa — Ignit. loss
c o 2

6,52%
6,60%

:puszczalną
34,53
22,70
29,82

9,83
4,41
śl.

8,21%
8,03%

— In percer 
44,54 

9,45 
26,10 
9,75 
9,16 
śl.

19,00% 
18,79% 

it of soluble  
49,17 
7,34 

20,10 
8,01 
6,39 
7,89

27,45%
27,60%

substances
45,95
15,59
13,80
13,83
11,27
0,18

101,29 98,00 98,90 100,62

2 *
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Tabl. 5 zawiera wprawdzie te same liczby со tabl. 4, są one jednak 
obliczane w stosunku do substancji rozpuszczalnej w  kwasach i dzięki 
temu dokładniejsze niż dane tabl. 4 obliczone w  stosunku do całej próbki 
gleby. Na podstawie tych dokładniejszych liczb oparto wzory tabl. 6 . 
W uzupełnieniu do tabl. 5 podaję jeszcze poniższe zestawienie:

Zawartość substancji razjpuszczalny ch w  kwasach 
Cointent of aoil-sołuhle substances

Gleba nr 
Soil N o.

1 2 3 4

1
w procentach —  in percent

Wyprażona subst.
nierozp. 93,48 91,79 81,00 72,55

Ignited insoluble rest
Reszta
Rest 6,52 8,21 19,00 27,45

Oblicz, suma składn.
rozp.

Calculated sum of 6,60 8,03 18,79 27,60
soluble constitu
ents

Suma składników
tabl. 5 101,29 98,00 98,90 100,62

Total of table 5

Według T h i é b a u t a  [32] i innych autorów wyciąg w HC1 powi
nien zawierać minerały łatwo rozpuszczalne w kwasach (jak kalcyt), po
za tym substancję ilastą zbliżoną do montmorylonitu; natomiast wyciąg 
w  H0SO4 powinien zawierać substancję ilastą grupy kaolinitu. Reszta 
nierozpuszczalna w  kwasach — to kwarc, muskowit, prawdopodobnie 
także ilit. W dalszym ciągu niniejszych rozważań będę się starał dociec, 
czy i o ile zastrzeżenia znajdowane w  literaturze, wysuwane przeciw  
tezie Thiébauta, sprawdzają się na moim materiale.

Porównując analizy termiczne próbek gleby i odpowiadających im 
frakcji dwumikronowych, zestawiłem na końcu tabl. 3 ilorazy powstałe 
przez podzielenie danych drugich przez pierwsze. Gdyby substancja ilasta 
tych dwu związanych ze sobą próbek była taka sama, ilorazy dla wszyst
kich jej składników powinny być jednakowe. W rzeczywistości wahają 
się one w dość szerokich granicach raczej dowolnie; tylko próbka 4 w y
kazuje stosunkowo małe wahania. Należy zresztą zauważyć, że przy za
wartościach ilastych składników poniżej 1% wyniki analizy termicznej 
nie są całkiem pewne i wymowa porównania ulega osłabieniu dla prób
ki 2, która właśnie wykazuje największe różnice. Także i na rys. 2 mont-
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morylonit odniesiony do sumy iłu z analizy termicznej waha się w dość 
szerokich granicach u próbek gleb, podczas gdy wahania te u próbek 
frakcji dwumikironowej są znikome. Z rys!. 2 można wyciągnąć następu
jące wnioski:

a) frakcja dwumikronowa — pomimo starannego wyszlamowania do 
końca — zachowuje się inaczej niż można by oczekiwać, tj. wyniki ana
lizy termicznej i chemicznej nie są prostymi wielokrotnościami wyników  
dla wyjściowej gleby,

b) udział montmorylonitu w substancji ilastej oznaczonej termicznie 
jest różny u różnych gleb, a niemal jednaki u odpowiednich frakcji dwu- 
mikronowych, stąd wniosek

c) szlamowanie tych czterech próbek wywołało jak gdyby ujedno
stajnienie zawartości montmorylonitu w stosunku do kaolinitu. Nie jest 
to zjawisko pożądane, gdyby miało stać się regułą, gdyż nie można by 
się posługiwać frakcją dwumikronową do badania właściwości gleb, skoro 
wyosabnianie jej powoduje zmiany jej składu.

Suma składników ilastych i próchnicznych z analizy termicznej jest 
praktycznie biorąc identyczna z zawartością frakcji dwumikronowej 
z analizy mechanicznej7. Jest to o  tyle dziwne, że frakcja dwumikronowa 
zawiera jeszcze* kwarzec (nierozpuszczalny w kwasach), a nie ma inań 
„miejsca”; wątpliwość taka nasuwa się już na podstawie literatury [40], 
gdyż obecność pyłu kwarcowego jest tu rzeczą normalną.

Również zestawienie wyników analiz wyciągów w HC1 gleby i jej 
frakcji dwumikronowej wskazuje na niejednolitość składu obu wyciągów. 
Stosując tę samą metodę obliczania podobieństwa co w tabl. 3, można 
zauważyć, że tylko próbka 4 wykazuje (jak przy analizie termicznej) ja
kie takie podobieństwo obu wyciągów.

Dalsze porównanie otrzymanych wyników można przeprowadzić na 
drodze przeliczeń krystalochemicznych według Rossa i Hendrieksa [30j. 
Jeżeli przyjmiemy, że badane substancje mają charakter montmoryloni- 
tów — a uprawnia nas do tego według J. Tokarskiego [35] założenie me
tody robienia wyciągów — otrzymamy wzory zestawione w tabl. 6 . Na
leży dodać, że tylko analizy „brutto” frakcji dwumikronowej dają się 
przeliczyć na wzór zwyczajnego montmorylonitu, natomiast wyciągi 
w HC1 wykazują stale pewien nadmiar żelaza jakoby nie związanego 
w  sieci przestrzennej montmorylonitu.

7 Li ciżby te nie są saisie ze sobą porównywalne, gdyż wyniki analizy termicz
nej obiliczane są w  sttosu-nku do &ubstainiqji susizonej w  50 °C, mechanicznej zaś — 
w  105 °C. Gdyby te różnice uwzględnić, liczby z analizy mechanicznej (obliczone 
jako reszta) nieco by wzrosły.
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Ze względiu na wiięksizą jasność późniejszych wniosków przedstawię poniżej 
zaryis metody obliczania wzorów krystalochemi cznych (tym bardziej, że n ie jest on 
w  Poitace łatwo dostępny).

Jak już o tym poprzednio była mowa, sieć przestrzenna montmarylonitu i  jego 
analogów zbudowana jest z „warstwy” jonów O2- i  OH- pozostających w  ośtmio- 
ś*ci*ennej koordynacjii z A l3+ lub innymi kationami; „warstwa” ta jest symetrycz
nie i obustronnie pokryta przez  „warstwy”’ jonów O2-  pozostających w  ozworo- 
ściennej koordynacji z kationami Si4+ lub Al3+. Kationy Ca2+, Na+ lub K+ na
leży traktować ijako wymienne, nie należąoe do sdecL

Wedle Rossa -i Ilendriaksa [30] najogólniejszy wzór krystalochemiozny mont- 
moryloinrtu może być (przedstawiony następująco:

(Alat,, +  Fe36+ +  Fec+ +  MgÜ+ +  • • • ) (Al, +  Si4_,)O 10 (OH.F), • x0/33. (a)
W pierwszym nawiasie znajdują isię katiciny w 'koordynacji ośmiośaLennej, których  
2* =  a f b + c + d + . . .  teoretycznie wynosi 2, w  pirakty.ce zaś waha się między 1,98 
a 2,27 — średnio 2,10. W drugim nawiasie umieszczone są kationy koordynacjii ozwo- 
Tościennej w ilości zawsze równej 4. Suma anionów O3-  i OH-  (rzadziiej F—) w y
nosi 'zawsze 22 jładujnki ufjtemne i suma ładunków dodatnich musi im odpowiadać; 
jeśli tak nie jest, kaitiony wymiennie x  uzupełniają ładunek dodatni do 22 (u nor
matywnego montmorylaniitu x  waha się około 0,33).

Jeżeli rzeczywiste zawartości składników 'z analizy chemicznej w  gram-jonach 
wynoszą dla glinu A, żelaza B, magnezu D, krzemu Z, tlenu R, a  glinu w  koordy
nacji ozwoirośaLannej Y, to można znaleźć taką stałą K, która użyta jako mnożnik 
pozwolili otrzymać -wskaźniki ido wzoru (a). iNp. B»K =  b. Przed dblictzeniem stałej К  
obld*czamy stosunki jonowe, tj. dzielimy ipnzez ciężar drobinowy zawartość (w pro- 
cenitaich lub gramach) tyich itlenków, które w swej drobinie zawierają jeden jon 
(SiC>2, MgO), natomiast przez połowę ciężaru drobinowego zawartość tych tlenków, 
które w iswej drobinie zawierają dwa jony (АЬОз, ГегОз, K2O, NaeO). Ca2+ jako 
jon wymienny «musi być wyliczony nie w gram-jonach, lecz w  igram-trównoważni- 
kach, tj. zawartość CaO podzielona przez połowę idężaru drobinowego.

Stałą К  obliczamy z równania:

К (ЗА +  ЗВ +  2D +  4Z +  X) =  22. (b)

Ponieważ dla uproszczenia przyjmuje się najczęściej spotykane X =  0,33, otrzy
mujemy:

К =  (22-0,33) : (ЗА +  ЗВ +  2D +  4Z). (с)
Nadto

К (Z +  Y) =  4, czyli Y =  (4 : К) -  Z. (d)
Wreszcie

£  =  K  ( A +  B +  D -  У). (е)

Jeżeli analizowana substancja zawiera węglan wapnia, należy przed oblicze
niem  odjąć CaO w  üloéci równoważnej oznaczonemu CO2.

W pewnych przypadkach 2  przekracza „normalny” zakres 1,98—2,27; oznacza 
to, że obecne jest jakieś zanieczyszczenie — np. wodorotlenek żelaza lub łyszczyk8.

8 U montmorylonitów typu saponitu i hektorytu oraz u łyszczyków 2  wynosi 
około 3.



Studia nad frakcją ilastą kilku gileb (podkrakowskich 23

Podoibnie zdanza się, że wsikaźnik z wypada wliększy od 4 albo (przy dużej .zawar
tości Fe) że z +  y  wypada mniejsze od 4. Oczywiście możliwe jest w taikim przy
padku obliczenie ilości SiC>2 lub Fe>03 , którą należałaby odjąć jako nie wchodzącą 
w  skład iłu; jest to proste obliczenie ina zasadzie proporcji. Jednakże wzór Ikrysta- 
lochemiiczny podany po odjęciu zanieczyszazemia ma wartość problematyczną, gdyż 
obliczono tylko wartość najmniejszą domieszki, ipodczas gdy w  trzeczywisitośidi może 
О'па być większa. Wizór 'został w ięc podany w  sposób cokolwiek arbitralny (Ross 
i Hendricks [30] w takim przypadku nie podają wizoru tylko minimalną wartość 
zanieczyszczenia; wzory podlegające temu (zastrzeżeniu podane są w  niniejszej pra
cy tylko ze wiziględów porównawczych).

Jest rzeczą charakterystyczną, że większość przeliczeń krystaloche- 
micznych, wykonywanych w  krakowskiej Katedrze Gleboznawstwa na 
wyciągach w HC1 (z uwzględnieniem S i0 2 uruchomionego przez Na2CO;0

Rys. 3. Schematy graficzne wzorów krystalochemicznych. Diagramma
tic representation of montmorillonitic formulas

Na trójkącie  koncentracyjnym  zaw artość jonów  w  koordynacji czw orościennej; 
na prostokącie zaw artość jonów  w  koordynacji czw orościennej. C oncentration  
triangle — octahedral ions in  percent; rectangular diagram  — tetrahedral ions. 
W ykresy 1—4 odpow iadają glebom  1—4 (D iagram s 1—4 correspond to so ils 1—4): 
A  — frakcja dw um ikronow a ,.brutto” (total clay fraction), В — jej w yciąg  w  HCl 
(clay  HCl extract), С — w yciąg  w  HCl g leb y  (jsoil НС1 extract), D — w yciąg  
w  H 2SO4 g leb y  (soil H 2SO4 extract). W ykres bez num eru (Diagram w ithout 
num ber): S — w yciąg  w  HCl kaolinitu  Sedlec (НС1 extract of Sedlec kaolinite), 
К  — kaolin it norm atyw ny „brutto” (total norm ative kaolinite), M — m ontm orylonit 
norm. (norm. m ontm orillonite), В — beid elit nörm. (norm. b eidellite), N — non- 

tronit norm . (norm. nontronite)

wykazuje nieprawidłowości nie znane dla Rossa i Hemdricksa. Prof. 
J. Tokarski opiablikował dopiero część tych danych [36], opracowując 
obszerniejszą monografię, która w czasie pisania niniejszej pracy była 
przygotowywana do druku. Wnioski tego autora, dotyczące porównania 
wyciągów glebowych i „czystych” montmorylonitów, mogłyby moim 
zdaniem zostać nieco rozszerzone. Idzie mianowicie o zawartość krze
mionki rozpuszczalnej w  HC1 we frakcji dwumikronowej wyszlamowanej 
z gleb, niższą w stosunku do A I2O 3 niż w „czystych” montmorylonitach. 
Prof. Tokarski [36] wyciąga stąd interesujący wniosek, iż „młody” ił gle
bowy, o niezupełnie jeszcze ustalonej budowie krystalicznej, nie doszedł 
jeszcze do stadium dojrzałości; starsze montmory'onity bowiem mogły



Wzory krystakichefmictzne obliczone z analiz z gleb i lich frakcji di wumikronowy ch (zob. tabl. 4)
Monitao(rtillx>ni îc formulas computed from chemical analyses of the soils and their,»coltaiidg” (see table 4)

T a b l i c a  6

Procent
Percent

Koordynacja Coordination

Nr analizy 
Analysis No.

S F e2Oa ośmiościenna
octahedral

czworościenna
tetrahedral

i^anony wymienne 
Exchangeable cations

oblicz.
calcul.

przyjęto
assumed

anal. nadmiar
excess

Al Fe Mg Al Si Ca К Na

1A 2,03 2,03 6,31 — 1,38 0,40 0,25 0,19 3,81 0,25 0,32 0,28
С 2,60 2,10 0,36 0,20 1,27 0,39 0,44 1,68 2,32 0,57 0,22 0,26
D 2,33 2,33 4,85 — 0,00 1,20 1,13 0,00 4,00 1,07 — —

2A 2,07 2,07 6,15 — 1,51 0,36 0,20 0,34 3,66 0,33 0,14 0,12
В 2,45 2,10 5,62 3,12 1,32 0,28 0,50 1,20 2,80 0,60 0,27 0,24
С 4,71 2,10 1,75 1,21 0,00 1,17 0,93 0,20 3,80 1,17 0,26 0,05
D 2,00 2,00 0,77 — 1,35 0,38 0,27 0,05 3,95 0,83 — —

ЗА 2,13 2,13 6,26 — 1,53 0,41 0,19 0,53 3,47 0,47 0,15 0,05
В 3,19 2,20 5,82 5,82 1,34 0,00 0,86 2,14 1,86 1,15 0,39 0,12
С 2,44 2,10 1,38 0,42 1,03 0,78 0,29 1,40 2,60 2,25 0,12 0,50
D 1,93 1,93 0,91 — 1,30 0,56 0,07 0,00 4,00 0,19 — —

4А 2,05 2,05 6,89 — 1,44 0,39 0,22 0,26 3,74 0,26 0,13 0,03
В 2,53 2,10 5,62 2,44 1,07 0,56 0,47 1,44 2,56 7,72 0,40 0,10
С 2,47 2,10 3,16 0,85 0,57 1,01 0,52 1,22 2,78 0,64 0,30 0,03
D 1,96 1,96 0,92 — 1,59 0,26 0,11 0,11 3,89 0,22 — —

Kaolinit 
Sedlec —
extr. HCl 2,36 2,11 0,31 0,31 2,03 0,00 0,08 1,35 2,65 0,00 0,20 0,07

Kaolinit
teor. 2,29 2,29 0,00 — 2,29 0,00 0,00 0,85 3,15 — — —

Montmori-
lonit 2,00 — — — 1,67 0,00 0,33 0,00 4,00 — — 0,33

Beidelit 2,17 — — — 2,17 0,00 0,00 1,00 3,00 — — 0,33
Nontronit 2,00 — — — 0,00 2,00 0,00 0,33 3,67 — — 0,33
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w długim czasie swego istnienia w  osadach skorupy ziemskiej ulegać 
wtórnej sylifikacji. Jednakże Ross i Hendricks [30] nie robili wcale w y
ciągów w  kwasach, ale podawali wyniki analiz „brutto” i na nich oparli 
swą metodę obliczania wzorów krystalochemicznych. Jak łatwo stwier
dzić z niniejszych wywodów, chodzi mi tylko o podkreślenie, że Ross 
i Hendrićks badali czystość substancji w  mikroskopie polaryzacyjnym  
i  na ren tgenogr amie, (stwierdzając nieobecność zanieczyszczeń w rodzaju 
kwarcu. Metody te, jak wiadomo, n ie są zbyt precyzyjne przy małych 
ilościach zanieczyszczeń, toteż twierdzę, że wyższe względne zawartości 
Si0 2  w  „czystych” montmorylonitach mogą być spowodowane uwzględ
nieniem -w analizie „brutto” także S i0 2 nierozpuszczalnej w  kwasach. 
Nie wyklucza to zresztą wcale istotnej możliwości sylifikacji starszych 
osadów ilastych; moje twierdzenie jeist tylko jednym z możliwych w y
jaśnień, a nie jedynym, które pasuje do faktów. Do zagadnienia tych 
nieprawidłowości w  stosunku do „czystych ogniw” szeregu montmorylo- 
nitowego powrócę jeszcze w dalszej części niniejszej pracy.

Chciałbym również zaznaczyć, że doskonały instrument rachunkowy 
dostarczony nam przez Rossa i Hendricksa, pozwalający na obliczanie 
wzorów krystalochemicznych montmorylonitów i łyszczyków, nie jest 
narzędziem niezawodnym w  każdym przypadku. Trzeba bowiem pamię
tać, że metoda ta da się również zastosować do substancji, które wcale 
montmorylonitami nie są, i to może doprowadzić do wyników nieoczeki
wanych. Przykładem na to niech będzie przytoczony w  tabl. 6 wzór 
montmorylonitowy kaolinu normatywnego A I 2 O 3  *2 Si0 2  -2H20; rozmyśl
ne w tym przypadku doprowadzenie rozumowania ad absurdum różni się 
tylko tym od konkretnych analiz spotykanych w praktyce, że tu wia
domo z góry, co wzięto do przeliczenia, w  innych przypadkach zaś trze
ba dopiero tego się dowiedzieć skądinąd. Rachunkowa metoda badania 
czystości montmorylonitu nie może więc być użyta jako metoda samo
dzielna, jako jedyny sprawdzian, lecz istnienie montmorylonitu (i to bez 
domieszek mających wpływ na wynik obliczenia) musi być uprzednio 
potwierdzone innymi metodami.

Ciekawe są również wyniki analizy wyciągów otrzymanych w  kwasie 
siarkowym (analizy tych wyciągów oznaczono literą D w  tabl. 4, 6 i 7). 
W zasadzie po wyługowaniu gleby gorącym HC1 powinien w  wyciągu 
w H2SO4 znaleźć się przede wszystkim kaolinit. Tymczasem interpreta
cja wyników analitycznych nie pozwala ma taki wniosek w  żadnym spo
śród czterech zbadanych przypadków. Po obliczeniu stosunków jonowych 
nie znajdujemy nigdzie Al : Si jak 1: 1 ,  lecz raczej jak 1 :2  lub 1: 3;  
w jednym przypadku wyciąg nie zawiera w  ogóle Al. Pewne zdziwienie 
budzi również dość duża ilość Ca i Mg; zarówno węglany tych metali, 
jak i kationy wchodzące w skład montmorylonitu powinny były roz
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puścić się w  HCl9. Ich pojawienie się w wyciągu H 2 S O 4  —  to samo do
tyczy nadmiaru Fe w tym wyciągu lu'b obecności Ti — świadczy o naru
szaniu przez kwas minerałów innych niż węglany lub kaolinit (całą listę 
możliwości przytacza już von Sigmond [31]), czyli jakichś innych krze
mianów lub glmokrzemianów oraz być -może składników popielnych 
próchnicy.

T a b l i c a  7
Stosunki molekularne 1 wskaźniki porównawcze obliczone z analiz i wzorów

w  tabl. 6
Molecular ratios and comiparatdve indices c o m p u te d  from analyses and formulas

of table 6

Nr analizy

Stosunki drobinowe 
Molecular ratios

Wskaźniki porównawcze dla jonów 
koordynacji 

Comparative indices for ions in
coordination

No. of analysis S i0 2 S i0 2 S i0 2 ośmiościennej czworościennej

АЦО3 F e 2 0 3 R 2 0 3
octahedral tetrahedral

A1 Fe Mg A1 Si

1A 4,74 18,45 3,85 6 8 2 0 1 2 5 95
С 1,57 5,26 1 , 2 0 60 19 2 1 42 58
D 00 6,59 6,59 0 52 48 0 1 0 0

2A 3,91 20,25 3,29 73 17 1 0 9 91
В 2 ,2 2 8 , 8 8 1,78 63 13 24 30 70
С 36,67 1,37 1,33 0 56 44 5 95
D 5,65 20,82 4,42 6 8 19 13 1 99

ЗА 3,36 16,81 2,80 72 19 9 13 87
В 1,07 3,66 0,83 61 0 39 54 46
С ?,13 4,61 1,46 49 37 14 35 65
D 6,15 14,33 4,81 67 29 4 0 1 0 0

4А 4,39 19,10 3,57 70 19 1 1 6 94
В 2,09 5,14 1,46 51 27 2 2 36 64
С 3,10 4,01 1,75 27 48 25 30 70
D

Kaolinit Sedlec —
4,55 29,45 3,95 81 13 6 3 97

extr. HCl 1,57 21,18 1,46 96 0 4 34 6 6

Kaolinit teor. 2 ,0 0 00 2 ,0 0 1 00 0 0 21 79
Montmorilonit 4,80 00 4,80 84 0 16 0 1 0 0
Beidelit 1,90 00 1,90 1 0 0 0 0 25 75
Nontronit 22,24 3,67 3,14 0 1 0 0 0 8 92

W przypadku tych czterech gleb więc, robienie wyciągu w H 2 S O 4  nie 
pozwoliło na stwierdzenie obecności kaolinitu (a w  jednej analizie nawet

9 S-epa próba na czystość odczynników zos/tała uwzględniona.
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temu przeczy). Jeśli nawet — zgodnie z uwagą Grima [14] — przyjmie
m y, że w  słabo skrystalizowanym kaolinicie niewielka ilość Al może być 
podstawiona przez Fe, to nie ma podstaw, do twierdzenia, że może to na
stąpić w  ta k  znacznym zakresie, jak. w  większości rozpatrywanych ana
liz. W stosunku molarnym Fe odniesione do sumy R2O3 stanowi w  ana
lizie ID — 100%, 2D — 2P/o, 3D — 30%, 4D — 13%. Przy stosunku 
molarnym SiC>2 : R 2 O 3  wynoszącym ponad 4 a nie 2 , można by mówić 
raczej o montmorylonicie niż o kaolinie; tytułem próby przeliczyłem i te 
analizy na wzór „montmorylonitowy” (zob. tabl. 6 i 7 oraz rys. 3), jed
nakże ze względu na warunki, w których wykonana była analiza, w y
daje się rzeczą niemożliwą uznać wyciąg w  H 2 S O 4  za montmorylonit, 
pomimo że liczby temu wcale nie przeczą.

Z drugiej strony można zauważyć, że G r i m  [14] za T h i é b a u -  
t e m  oraz P a s k i e m  i D a v i s e m  stwierdza niezupełną rozpusz
czalność montmorylonitu w HC1. Jeżeli byłaby to prawda, to H2SO4 
mógłby atakować — prócz innych minerałów — także pozostałą część 
montmorylonitu10. Również i rozważania nad zachowaniem się  ziem od
barwiających (których głównym składnikiem jest montmorylonit) pod
czas aktywowania kwasami raczej potwierdzają fakt całkowitej rozpusz
czalności montmorylonitów w  dosyć stężonych roztworach kwasów11.

10 Dawniejsi autorzy uważali całą próbkę jakiegoś mineralłu za „typową” i  jeśli 
część tej próbki była w  kwasie nierozpuszczalna, uznawali, że minerał ten inie roz
puszcza się w  całości; przykładem mogą być minerały ilaste, fosforyty itp. Dziś 
jesteśmy raczej skłonni mówić o roizipuszczalnościi oalłego minerału, traktując oząść 
nierozpuszczalną jako zanieczyszczenie (przeważnie daje się  ona zidentyfikować ja
ko inny znamy minerał). Jeżeli w ięc Ö,i20°/o (bentonitu z IPodola albo t54,lll°/o (bento
nitu z  Chmielnika ‘nie rozpuszcza się w  HC1, uważamy to za nie-montmoryloniitowe 
(zanieczyszczenia tych bentonitów; dawniejsi autorzy natomiast zapewne powiedzie
liby, że momtmorylonity te iniie są całkowicie rozpusizazalne w  HCl. Nie mając ory
ginalnych pirac Thiebauta ani też Pasika i Davisa, nie mogę powiedzieć, czy rozu
mowanie moje należycie komentuje ich spostrzeżenie o niecałkowitej rozpuszczal
ności montmoryloniJtu w  НСЯ. iPrzy sposobności nadmienię, że wzory kryi&taioche
miczne obliczone dźla bentonitów z Podola i Chmielnika bardzo niewiele różnią się 
od sielbie w  „parach” w yciąg HC1 i „ibrutto”; jest to nieco izaskakujące dla (bentonitu 
z Chmielnika, przy tak dużym udziale substancji nierozpuszczalnej, która wykazuje 
duży nadmiar Si.

11 Za dyskusję na ten temat li użyczenie mi materiałów analitycznych dziękuję 
mgr J. Trądównie. Krótkie streszczenie faktów przedstawia się jak następuje: 
aktywowanie ziem odbarwiających odbywa się pnzez gotowanie z HC1 pod .chłod
nicą zwrotną przez 6 godzin, po czym następuje wypłukanie wodą do ,zaniku jo
nów7 Cl—. Ze wzrostem stężenia kwasu do ok. 10°/o rośnie także aktywacja (nastę
puje zapewne usunięcie kationów wymiennych, a nawet części Al z koordynacji 
ośmiościennej) ; gdy stężenie kwasu przekroczy 10%>, uaktywnienie ziemi odbarwia
jącej spada (następuje częściowy irozkiiad sieci przestrzennej), powyżej 18°/o zaś na
stępuje na ogół całkowite rozłożenie ziemi odbarwiającej. Rozpad sieci przestrzennej
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Reasumując wywody oparte na badaniach wstępnych można powie
dzieć, że wyniki wszystkich rodzajów analiz wskazują na nierównole- 
głość substancji glebowej i wyszlamowanej frakcji dwumikronowej. 
Gdyby nawet przyjąć najdalej idące zastrzeżenia Grima [14] i von Sig- 
monda [31], co do wartości metody wyciągów w kwasach, można w  każ
dym razie powiedzieć, że substancje te nie są identyczne. Wnioski szcze
gółowe dadzą się ująć następująco:

1 . Z analiz termicznych wynika obecność w  glebie montmorylonitu 
i kaolinitu; zgodnie z oczekiwaniami można z próbki tej gleby wyekstra
hować frakcje rozpuszczalne w HCl i H 2 S O 4 .  Jednakże ilości substancji 
wyekstrahowanych nie zgadzają się z wynikami analizy termicznej 
(zwłaszcza co do kaolinitu); skład wyciągu w  HC1 odpowiada montmory- 
lonitowi tylko z zastrzeżeniami, a skład wyciągu w H 2 S O 4  zupełnie n i e  

odpowiada kaolinitowi.
2 . Wyszlamowanie frakcji dwumikronowej dla skoncentrowania gle

bowych substancji koloidalnych (a zwłaszcza minerałów ilastych) dopro
wadza faktycznie do takiej koncentracji. Jednakże z analizy termicznej 
wynika, że frakcja dwumikronowa badanych gleb zawierała jeszcze 
40—60% składników termicznie nieczynnych. Składniki rozpuszczalne 
w  kwasach (liczone łącznie ze stratą żarową) sięgają od 6,5 do 27,5% 
icałej masy gleby; wyciąg w  HC1 frakcji dwumikronowej (łącznie ze stra
tą żarową) stanowił od 48,5 do 64,3% całej próbki, przy czym im gleba 
lżejsza, tym jej frakcja dwumikronowa była więcej rozpuszczalna w  HC1.

3. Analizy gleb wyjściowych i ich frakcji dwumikronowych różnią 
się od siebie w  sposób niejednakowy dla wszystkich składników każdej 
próbki substancji o wspólnym pochodzeniu; oznacza to, że następuje nie 
tylko koncentracja substancji ilastej, ale również pewna jej segregacja 
(podobny wynik otrzymał również Gorbunow [11]). Jeżeli tak jest, to eks
trakcję frakcji dwumikronowej należy stosować tylko wtedy, gdy m ate
riał grubszy uniemożliwia badanie (np. w  mikroskopie elektronowym  
lub irentgenograficznie). Natomiast do badania gleb metodą termiczną 
czy metodami chemicznymi i fizycznymi lepiej użyć całkowitej substancji, 
glebowej, gdyż wszelkie potrzebne oznaczenia można zrobić na niej bez 
trudności, co nie zawsze można powiedzieć o frakcji dwumikronowej12.

montmorylonitu nie daje żadnych składników, które mogłyby się w  kwasie nie roz
puszczać; używany w  Katedrze Gleboznawstwa WSR w Krakowie HCl 1 :1 (czyli 
olk. 21,8°/o) jest mocniejszy od 'granicznego stężenia 18°/o.

12 Ażeby udowodnić w  siposób klasyczny, że istotnie przy rozfrakejonowaniu 
gleby -zachodzi segregacja substancji ilastej, należałoby ipodać ilości otrzymanych 
frakcji i każdą z nich zanalizować. Miam jednaik nadzieję, że Czytelnik wybaczy 
mi mniej sizy skrót loigi-czny i zadowoli się porównaniem wyciągów i analiz termicz
nych gleb wyjściowych i ich frakcji dwumikronowych.
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4. Aby 'uzyskać wyciąg w  kwasie isolnym, otrzymany przy stałym  
stosunku ilości kwasu do substancji ilastej, należałoby obliczać ilość 
gleby branej do analizy według procentowej zawartości frakcji dwumi- 
kronowej. Np. chcąc utrzymać polecany przez J. Tokarskiego [35, 36] 
stosunek 1 : 100, należałoby wziąć 20 g gletoy 1 oraz 3,45 g gleby 4 (za
miast jednakowo po 12,5 g według recepty). Sam nie zastosowałem tej 
reguły, gdyż doszedłem do niej już po ukończeniu serii analiz.

CZĘSC DOŚWIADCZALNA

Chcąc przekonać się, czy i w jakim stopniu skład i budowa substan
cji ilastej są związane z własnościami gleby jako środowiska, w którym  
wzrastają rośliny, postanowiłem rozszerzyć materiał doświadczalny. Czę
ściowo miałem na względzie potrzebę zdobycia materiału nowszego, do
kładniej opisanego i dokładniej poznanego analitycznie według metod 
potocznie stosowanych w  polskim gleboznawstwie. Częściowo zaś cho
dziło mi o rozszerzenie badań także w  głąb profilu gleby, gdyż w iele jej 
właściwości nie zależy wyłącznie od stanu poziomu akumulacyjnego, 
lecz także od stanu innych poziomów. Szczególnie odnosi się ta ostat
nia uwaga do prób bonitacji, do stwierdzenia przydatności rolniczej ba
danej gleby i  do udzielania wskazań agrotechnicznych.

Zdaję sobie sprawę z tego, że zamierzenie to jest dość śmiałe. Być 
może nawet, że dotychczasowe nasze wiadomości o substancjach koloi
dalnych nie uprawniają do tego rodzaju podejścia i że zadawanie przy
rodzie tego rodzaju pytań może być przedwczesne. Uznając jednak, że 
najważniejszą częścią gleby są jej składniki koloidalne, możemy się spo
dziewać jakichś prawidłowości, jakiejś zależności między budową ko
loidów a właściwościami, które one glebie nadają.

Do dalszego badania wybrałem cztery profile glelb podkrakowskich, 
kierując się przy wyborze różnicami typologii i składu mechanicznego.

O p i s y  p r o f i l ó w  g l e b o w y c h
5 (nr zbioru 275) RZD Mydlniki część zach., pale poniżej tar u kolejowego, 

60 m  na zach. od drogi z przejazdem kolejowym; podłużne okrągła we wzgórze, 
odkrywka na grzbiecie, spad 3° pin. zach.; ok. 225 m n.p.m. Ścierń żytnia (wedl-e 
skali Braun-Blanqueta w górnym piętrze Secale cereale 4; w  piętrze niższym: 
Agropylum  repens 2—3r Equisetum sp. 1, Cirsium arvense + , M atricaria inodora + ,  
Polygonum convolvulus + ,  Apera spica venti 4-, Scleranthus (?) sp. + ,  Rumex  (?) 
sp. + , Trifolium sp. (arvense?) + , Geranium  *(?) sp. + , Vicia cracca + ;  iPotyygo- 
num aviculare  ipojed.; przy samej ziemi nieozn1. Ib. drobny mech.

Na piasku plejsłtoceńskim wodnolodoi wcawym.
Opis poziomów:
a 0—18 cm, paziom paróahniiczny orny, ciemnaszarabrunaitny piasek słabo 

gliniasty, mało (zwięzły, bez wyraźnej struktury, nieco porowaty, nieco wilgotny, 
przejście do nast. poz. niewidoczne;
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b 19—23 (30) cm, podeszwa płużna”, ciemnoszarabrunatny piasek sftabo gli
niasty, nlieco zbity, bez wyraźnej struktury, nieco wilgotny, przejście do masit. рок. 
niemal ostre, b. nierówne z drobnymi zaciekami;

с 24—40 (35—4i5) cm, żółtofbrąizowy piasek prawie luźny, nieco zwięzły, ibetz- 
strukturalny, nieco wilgotny, przejście do naisJt. poz. stopniowe;

d 41—110 cm, ciemniopiasikowej barwy piasek luźny, górą nieco cdeminiejsizy,
z rzadka plamki ciem ne luJb jasnordzawe,, niezbyt izwięzły, nieco widigotny, pnzej- 
ście do mast. poz. słabo widoczne i(iprólbki wzięte z  głęfb. 70—Ф0 icm);

— 111—170 cm, pojedyncze smużki jasinordzawe na tle podobnym do po
przedniego (bez próbki);

— 171—1‘90 cm  (i dalej), piatsek z dość dużymi bułami (krzemiennymi dbez 
próbM).

Uwaga. W bocznych ścianach odkrywki trafiają się duże soczewki buł krze
miennych z domieszką wapienia jurajskiego i rdzawą gliną, zwietrzielmą tegoż 
wapienia. W jednym miejscu soczewka (taka zaczyna się  już od 110 cm. Korzenie 
roślin spotykane aż do 190 cm. Gleba bielicowia orna, zbytnia przepuszczailiność 
łagodzona przez soczewki gliniaste (slkrzyp!). Klasa użytkowa V.

6. (nr zbioru 276) RZD Mydlniki, pole powyżej starego fortu nad przystan
kiem kolejowym, przy pin. wsch, rogu fortu; drugorzędne wzgórze płn.-pd.,, górna 
część stoku, spad 5° pd. zach.; ok. 25S m n.p.m.

Roślinność uprawna: świeżo po wzejściu mieszanki motylkowych z żytem. 
Chwasty: Agropyrum  repens, Cirsiuni arvense, Polygonum convolvulus.

Na ile mioceńskim, powierzchniowo domieszka materiału pleistoceńskiego (od
łamki buł krzemiennych i trochę otoazaków kwarcowych) oraz zmywów lessowych 
(bardzo duży procent pyłu); w  pewnej g^ o lk ości ii -staje isię m arglisty '(głąbiej 
w podłożu może być maingiiel kredowy).

O: is poziomów:
а Ю—20 cm, ciemnoszarobrunatny utwór z pojedynczymi kamieniami, pyłowy 

o odcieniu z lekka oliwkowym z nieznacznym czarniawym marmurkowaniem, grubo 
gruzełkowaty i bryłowaty, dość zbity, wilgotny, przejście do nast. poz. wyraźne 
z drobniutkimi zaciekami;

b 21—45 cm, brunatnożółty ił z plamkami bardziej od tła siwymi lub rdza
wymi, z tendencją do struktury orzechowej, dość zbity, wilgotny, plastyczny, 
trafiają się pionowe „rurki” wypełnione czarniawym materiałem, przejście do nast. 
poz. stopniowe;

с 46—75 cm, iszary ił z odcieniem żółtawym (lub żółtawymi nalotami na po
wierzchni grudek), struktura mało wyraźna (orzechowa?), zbity,, wilgotny, pla
styczny, przejście do nast. poz. sitopniowe (próbki z głęb. 50—70 cm);

d  76—110 cm (i dalej), olliwikowopopielaty lub szary ił (z wkładką rdzawą 
94—97 cm), struktura niewyraźna, zbity, wilgotny, plastyczny, sporadycznie gniazd
ka białawych ziarenek wapiennych (próbka z głęb. 90—110 cm).

Uwaga: 'dżdżownice i niezbyt gęstą sieć korzeniową spotyka się do 4i5 cm, 
ale pojedyncze korzeniie dochodzą doi HO cm. Gleba brunatna orna (?). Klasa użyt
kowa IV.

7 (nr zbioru 277) Pychowice, pole na wzgórzu w sąsiedztwie cmentarza; dość 
połogi płaski grzbiet nad szeroką podmokłą łąką; nieco poniżej sizczytu, spad 
2° pd., pd. zach.; ok. 215 m n.p.m.

Ścierń żytnia; chwasty: Taraxacum officinale, Cirsium arvense , Equisetum  sp., 
Convolvulus arvensis.

Na marglu kredowym; w  głębokości kiillku metrów wapień skalisty jurajski.



Studia nad frakcją ilastą kiiilku gleb (podkrakowskich 31

Opis poziomów:
a 0—27 cm, próchniczna, 'Cizarniawobrunaitna iglina lekka, dr obnogruzełkowa-

ta, piulchna (od 25 cm nieco zwięźle jsizia), wilgotna, przejście 'do nasft. paz. stopniowe;
Ъ 2$—47 cm, ibrunatnawoszary pył izwykły iz drobnymi odłamkami marglu, 

gruzełkowaty, zabity, prawie mokry, przejście do -nast. poz. stopniowe z «zaciekami 
pró chinicznym i ;

с 48—70 cm i(i dalej), brudnolbiały pył ilasty z coraz większymi, dość ostro kra-
wędzistymi grudkami, robiącymi wrażenie odłamków mairglu, niewyraźnie gruzeł
kowaty, bardzo zbity, mokry* na dnie odkrywki zbiera się woda;

Uwaga: dżdżownice i korzenie spotyka się do 47 cm.
Rędzina kredowa {z  (tendencją do podmoklłości — sikrzyp!). Klasa użytkowa III.
8 (nr zbioru 278) Dębniki, przy ul. Tynieckiej; dawna dolina zalewowa Wi

sły, obwałowana od przeszło 30 lat, wśród zabudowań; spad niewidoczny, ze 
względu na obecność ściany drzew można wystawę nazwać południową. Ok. 
200 m п ф .т .

Ogród warzywny; ścieirń po miesizance z kukurydzy, owsa i wyki; chwasty: 
Chenopodium s p C i r s i u m  sp., Galinsoga parviflora, Polygonum sp., Panicum  (?) 
sp, (dokładniejsze oiznaozenie niemożliwe z powodu niedawnego zżęcia roślin).

Na osadach Wisły (bez współczesnego mamulania).
Opis poziomów:
a 0—17 cm, poz. próchniczny omy, ciemnoszairobrunatna glina lekka, drobno

gruze'ikowata, pulchna, wilgotna, przejście do nast. poz. niewidoczne;
b 18—27 cm, „podeszwa, płużna”, opis jak pod a, leaz zbita, przejście do nast.

poz. wyraźne, nie całkiem równe, w  postaci gęstych i drobnych plamek;
с 28—83 cm, ciemnobrązowa glina lekka, stopniowo coraz bardziej piasz

czysta, miejscami jakby .z czaimiajwym inalotem, niewyraźnie orzechowata, dość 
zbita, przejście do nasit. poz. wyraźne tylko w  barwie (w składzie mechanicznym  
stopniowe), nierówne (próbki z głęb. 4Ю—60 cm);

d 84— 117 cm, jasinordzawy, (jaśniej plamisity) piasek luźny średnio ziarni
sty, dość sypki,, świeży, z próchniLcznymi „rurkami” po dżdżownicach, przejście do 
nast. poz. stopniowe (próbki z głęb. 90—110 cm);

e 118—144 cm, jasnobrunaitny pias<ek słabo gliniasty średnio i drobino ziar
nisty, w  górnej części ma plamki i  smużki jasne, w  dolnej — jasnordzawe lub czar
niawe, zbity„ świeży, przejście do nast. poz. wyraźne (próbki z głęb. 120—135 cm);

f 145—160 cm (i dalej), szary „ił” z plamkami ciemnoszarymi i centkami
ciemnordzawymi i czarnymi, mało porowaty, bardzo zwięzły, świeży.

Uwaga: dość Obfitą sieć korzeniową i liczne dżdżownice spotyka się do 27 cm, 
ale pojedyncze kanały dżdżownic dochodzą do 144 cm, a pojedyncze korzenie drzew  
nawet poza 160 cm.

Stara mada chuda, średnia. Klasa użytkowa II.

Własności opisanych powyżej profilów glebowych zostały ujęte w ta
blicach 8— 1 1 . Przegląd materiału opisowego i analitycznego pozwala 
na wyciągnięcie następujących krótkich wniosków:

Profil 5 — gleba bielicowa uprawna na piasku fluwioglacjalnym, pia
sek słabo gliniasty na piasku luźnym, miejscami występują głęboko so
czewki gliniaste; w klasyfikacji J. Tokarskiego [34] jest to „piasek luźny,r 
(przy czym jego pojemność wodna odpowiada oraczej „piaiskowi ciężkie- 
mu”); bardzo niska względna zawartość zasad wymiennych, stosunko-



Skład mechaniczny piróbek gleb (metodą Casagr a nde-Prószyńskiego)
Mechanical analysis of the soil samples (a re о metric Cas agr ande - Pró s zy ński method [27])

T a b l i c a  8

Nr próbki 
Sample No.

Procenty wagowe frakcyj o średnicy w milimetrach — Percentages of fractions (diameter in mm)

10— 1 1—0,1 0,1—0,02 <0,02
1—0,5 0 , 5 -  

0,25 1 I

Iin 
о

<NО 
о

<6 
in 

r-f о
Г\ 

*■>
о 

о - 0,05—  
0,02

0,02—  1 
0,006 i

0,006—
0,002

<0,002

W przeliczeniu na części ziemiste —  Percent of fine earth

5a 2 79,5 И .5 7 4,5 33,5 42,5 5,5 7 1 2,5 3,5
b 2 80 11,5 6,5 5 34,5 41,5 3,5 9 1 2 3,5 ,
с 2 90 6 2 4,5 42,5 45 1,5 4,5 0,5 0,5 1
d 1 87 11 1 2,5 37 48,5 8 3 0 0,5 0,5
6a 6 12,5 55 26,5 1,5 6 6 53 5 5,5 5 18
b Ś1. 2 5,5 92,5 0,4 0,8 0,8 1,5 4 5,5 12 75
с 0 1 4,5 94,5 0,3 0,4 0,3 3 1,5 9,5 6 79
d 0 1,5 6 92,5 0,5 0,5 0,5 2 4 7 0 85,5

la 3 52 14 31 7 25,5 20,5 6,5 8 5 9,5 18
b 1 24,5 55,5 19 2,5 11,5 11 52,5 3,5 2 5 12
с Ś1. 7 58 35 Ś1. 1,5 5,5 54,5 3,5 6,5 13,5 15

8a 1,5 43 27,5 28 4,5 17,5 22 10,5 17 10,5 5 12,5
b 1 41 29,5 28,5 4,5 17 20,5 13,5 16 9,5 6,5 12,5
с Ś1. 51,5 21 27,5 4,5 27 20 10,5 10,5 13,5 2 12
d 0 98 1 1 6,5 80,5 11 1 0 0 0 1
e 0 74,5 17 8,5 2,5 23,5 48,5 10 7 2 2 4,5
f 0 15 34 51 Ś1. 1,5 13,5 17,5 16,5 14,5 9,5 27

Uwaga: śl. — ślad  
N otice: śl. — trace
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wo kwaśny odczyn. Właściwości skądinąd raczej normalne dla lekkich 
gleb piaskowych. Klasa użytkowa V.

Profil 6 — gleba brunatna uprawna, wytworzona na ile mioceńskim  
pokrytym deluwiami lessu i materiałem fluwioglacjalnym, utwór pyłowy 
zwykły płytki na ile (marglistym); w  klasyfikacji J. Tokarskiego jest to 
„glina ciężka” płytka na „ile” (przy czym ze względu na uziarnienie 
zbliża się do „lessu”); pojemność sorpcyjna duża, względna zawartość 
zasad wymiennych zbliża się do 1 0 0 %, wilgotność względna duża (przy 
pojemności wodnej nieco tylko większej od innych), odczyn obojętny; 
zawartość СаСОз wzrasta w głąb profilu. Klasa użytkowa IV (V).

Profil 7 — rędzina kredowa na marglu, z tendencją do podmakanio, 
glina lekka na utworze pyłowym; w klasyfikacji J. Tokarskiego jest to „gli
na lekka”; względna zawartość zasad wymiennych zbliżona do 1 00%, od
czyn lekko alkaliczny. Osobliwością pewnego rodzaju jest zupełnie zwie
trzały margiel podłoża (tylko ślady frakcji 0,5—1,0 mm średnicy). Klasa 
użytkowa III.

T a b l i c a  9
Niektóre inne wflasinoéci fizyczne próbek gleb 

Some oither physical characteristics of the soil samples

i
1

Nr próbki 

Sample No.

Ciężar właściwy | 
Specific gravity Porowa

tość ogólna 
Porosity

Wilgotność
Moisture

Pojemność
wodna

Capillary
capacity

Wilgotność
względna
Relative
moisture

rzeczy
wisty
real

pozorny
apparent

g : ml g : ml w procentach

5a 2,64 1,46 44,7 8,8
1

27,6 32
Ъ 2,63 1,56 40,7 7,8 23,6 34
с 2,64 1,63 38,2 5,4 21,6 25
d 2,65 1,47 44,5 4,5 26,6 17

6а 2,70 1,38 48,9 29,6 32,6 91
Ь 2,93 1,20 59,1 37,2 41,8 89
с 2,88 1,35 53,3 31,3 34,7 91
d 2,91 1,25 57,2 30,6 39,5 80

7а 2,66 1,29 51,5 27,6 36,5 76
Ъ 2,71 1,47 45,8 23,6 26,5 89

8а 2,63 1,15 56,3 23,4 42,8 55
Ъ 2,65 1,35 49,1 20,2 31,4 64
с 2,68 1,41 47,4 16,9 27,8 61
d 2,66 1,44 45,9 3,0 22,9 13
е 2,68 1,50 44,0 17,7 25,2 70

Uwaga: porow atość w  procentach objętościow ych , w ilgotność i pojem ność wodna w  procen
tach w agow ych.

N otice: porosity in percent by volum e, m oisture and capillary capacity in percent by w eight.

3 Roczniki G leboznawcze
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T a b l i c a  10
Niektóre własności chemiczne próbek gleb 

Some chemical characteristics of the soil samples

Nr próbki

Sample
No.'

E
Pojemność 
sorbcyjna 
Base exch. 
capacity

Y
Kwaso

wość hy
droli t. 

Hydrolytic 
acidity

S = E — Y  
Kationy 

zasadowe 
Basic 

cations

1005 : E
*>H(H20 )

Substan
cja orga
niczna 
Org. sub

stance

CaCOs

mg —  równ. na 100 g gleby —  
m. eq. per 1Ö0 g of soil % % %

5a 4,2 2,0 2,2 52 5,82 1,64 śl.tr.
b 3,6 1,8 1,8 50 5,78 1,50 śl.tr.
с 2,1 1,0 1,1 52 5,47 0,30 0
d 1,3 0,7 0,6 46 5,64 śl.tr. 0

6a 28,4 1,4 27,0 95 6,98 4,32 0,45
b 41,9 1,4 40,5 97 6,26 0,93 0,14
с 30,3 0,5 29,8 98 6,82 0,79* 5,22
d 33,9 0,5 33,4 99 7,09 0,59* 9,31

7a 22,2 1,1 21,1 95 / 7,22 5,02 16,21
b 20,3 0,6 19,7 97 7,40 1,92 19,78
с 12,0 0,5 11,5 96 7,40 0,44* 70,7

8a 18,3 2,1 16,2 88 6,52 5,23 0,39
b 16,4 4,0 12,4 76 6,12 5,18 0,25
с 9,9 1,5 8,4 85 6,18 1,31 śl.tr.
d 0,0 0,4 śi.tr. — 6,13 śl.tr. 0
e 3,6 0,9 2,7 75 6,37 0,21*) śl.tr.
f 17,8 1,7 16,1 90 6,28 1,10*) śl.tr.

*) Uwaga: sądząc po oglejen iu , m am y do czynien ia z FeO, a nie próchnicą; po przeliczeniu  
w yn ik ów  na FeO o tr z y m u jm y  : 6c — 0,33%, 6d — 0.28%„ 7c — 0,22%, 8e — 0,10%, 8f — 0,54% FeO.

N otice: these sam ples are from  g ley  horizons and they  contain  FeO instead  o f  humus; after  
recalcu lation  w e obtain-. 6c — 0,33%, 6d — 0 28%, 7c — 0,22%, 8e — 0,10%, 8f — 0,54|% FeO.

Profil 8 — stara mada (chuda, średnia) w  uprawie ogrodowej, glina 
lekka, średnio głęboka na piasku luźnym podścielona iłem; w klasyfi
kacji J. Tokarskiego jest to utwór pośredni między „piaskiem lekkim” 
a „ciężkim”, podścielony „piaskiem luźnym” i „gliną lekką”; próchnicz- 
ność wysoka, oznaczenia odczynu i względnej zawartości zasad wym ien
nych wskazują na ślady dawnego bielico wania, zatartego przez inten
sywne nawożenie. Klasa użytkowa II.

Poza przeprowadzeniem zwykłych oznaczeń właściwości fizycznych 
i chemicznych oraz analizy termicznej, poddałem materiał próbek eks
trakcji w HC1 1 : 1  — w  stosunku 12,5 g gleby na 100 ml HC1 (z ewen
tualnym dodatkiem kwasu w  ilości równoważnej zawartości węglanów).
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T a b l i c a  11
Skład mineralny ipróbek gleb 

(w edług analizy term icznej J. Tokarskiego)

Mimerai composition of the soils 
(according to J. Tokarski’s therm al m ethod)

N r próbki 
Sample No.

Skład mineralny w procentach próbki suszonej w 50 °C j 
Mineral composition in percent of sample dried in 50 °C

Montmory-
lonit

Montmoril-
lonite

Kaolinit
Kaolinite

Substancja
organiczna

Organie
substance

i

Kalcyt
Calcite

i

Reszta
Rest

!

5a 0,2 2,2 1,7 0,4 95,5
b 0,4 1,8 1,3 0,4 96,1
с 0,7 0,1 0,7 0,1 98,4
d 0,5 0,0 0,3 0,1 99,1

6a 15,9 12,2 4,8 0,9 66,2
b 48,4 19,6 2,0 0,0 30,0
с 35,9 15,0 1,5 5,1 42,5
d 36,8 17,0 1,2 9,1 35,9

7a 8,9 13,5 4,8 16,1 56,7
Ъ 10,3 8,7 2,0 20,6 58,4 1
с 6,4 7,9 0,7 72,5 12,5

8a 3,6 6,3 5,4 1,4 83,3
Ъ 3,7 6,1 5,3 0,9 84,0
с 3,5 4,7 1,8 0,6 81,4
d 1,4 0,9 0,2 0,1 97,4
e 1,4 3,1 0,5 0,4 94,6
f 9,3 7,7 2,3 0,8 79,9 i

i

Postępowanie — jak poprzednio opisane — z gotowaniem przez 30 minut 
pod szkiełkiem zegarkowym. Analiza wyciągu jak wyżej, z tym że sód 
i potas były oznaczane w tej samej porcji wyciągu; po strąceniu MgO 
oksychinoliną z amoniakiem odparowywałem przesącz, odpędzałem sole 
amonowe (ewentualnie strącając siarczany). Zważoną sumę czystych po 
kontroli mikroskopowej chlorków alkalicznych rozdzielałem według 
J. Tokarskiego [33] pod mikroskopem polaryzacyjnym na podsta
wie współczynnika załamania światła względem (balsamu kanadyjskie
go13. Oczywiście po ekstrakcji w  HC1 osad był traktowany sodą, jak 
poprzednio opisano, zaraz po wypłukaniu śladów kwasu.

13 Dokładniejszy opis tego postępowania, pozwalające na oznaczanie alkaliów  
w tej samej próbce (a nie, jak zwykle., w  osobnej), będzie przedmiotem osobnej 
publikacji, wspólnej z K. Oleksy nową. '

3*



36 Komornicki

WYNIKI ANALIZ SPECJALNYCH I ICH OMÓWIENIE

Przegląd danych analitycznych (tabl. 12) i obliczonych na ich pod
stawie wzorów i wskaźników (tabl. 13 i 14 oraz rys. 5) trzeba jeszcze 
uzupełnić uwagą o tym, że przed obliczeniem wzoru krystalochemicz- 
nego odejmowałem równoważną do zawartości węglanów ilość CaO

(w razie potrzeby nawet nieco 
MgO). Pomimo to w  niektórych 
próbkach znaleźć można nie
zwykle wysokie wartości dla Ca 
wymiennego (np. 7c, 8a, 8d)14.

To co poprzednio odnosiło się 
do wyciągów w  HC1 gleb 1— 4 
i ich frakcji dwumikronowych — 
bardzo często powtarzający się 
nadmiar Fe ponad ilości dopusz
czalne we wzorze krystaloche- 
micznym — odnajdujemy i tutaj 
w całej pełni: na 17 wzorów tyl
ko 5 ma 2  nie przekraczające 
2,31. Jeżeli to Fe występuje w 
stanie „wolnym” (np. jako wodo
rotlenek), a nie jako element sie
ci przestrzennej, wówczas zazna
czymy jeszcze, że początkowe 
wliczanie dużej ilości Fe do ko
ordynacji ośmiościennej powodu

je w  następstwie nadmierne przesunięcie Al do koordynacji czwóro- 
ściennej. Ten efekt czysto rachunkowy może w następstwie być uwa
żany za osobliwość glebowej substancji ilastej,, ponieważ powszechnie 
się powtarza..

Można by (próbować obejść tę trudność, oznaczając Fe „poza-ilaste” 
(tj. nie związane w  sieci przestrzennej); istnieje kilka metod zaprojek
towanych w tym «celu, nie wszystkie jednakże dają pewne wyniki. Naj
lepsza z nich metoda Mitchella i Mackenziego [26] n ie mogła być tu za
stosowana; jest ‘to ibowiem półmikrometoda przystosowana do iłów, 
a nie do gleb (próchnica może przeszkadzać), a poza tym nawet prób

14 Niezależnie od możliwych iniiedokładności oznaczania węglanów, too przy 
próboe o podwyższonej zawartości СаСОз może odgrywać rolę, istnieje jeszcze 
inne wytłumaczenie dla próbki 8d; 'zawiera. ona w  ogóle bardzo ma£o substancji 
rozpuszczalnej w  kwasach, tak że zaiwartość CaO i K2O wypada w  stosunku do 
niej bardzo duża.

Rys. 4. Montmorylonit w procentach su
my iłu  według analizy termicznej. Per
centage of montmorillonite in  total -clay 

by thermal analysis



T a b l i c a  12
Skład chemiczny wyciągów gleb w kwasie solnym 1 :1  (wraz z wyciągiem w  i5°/o ШгООз) 

Chemical composition of soil extracts in 1 : 1 HCl (together w ith products of 5% Na^COe treatment)

Nr próbki 
Sample No. 5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 6d 7a

-
7b 7c 8a 8b 8c 8d 8e

1

8f
1

Składnik
Component

SiO z
Т Ю 2
p 2o 5
AI2O3
F e20 3
(FeO)
MnO
CaO
MgO
K 20
N a zO
co2

Substancja 
org. 

org. subst. 
Strata żar. 
Ignit. loss.. 
H 20  150°

Razem
Total

1,37
0,02
0,10
0,73
0,47

0,02
0,10
0,10
0,42
0,14
śl.tr.

1,64

0,17 

0,5 5

5,83

W  procentach gleby powietrznie suchej — In percent of air-dry soil

1,32
0,01
0,02
0,73
0,49

0,02
0,13
0,09
0,12
śl.tr.
śl.tr.

1,50

0,02

0,59

5,03

0,65
0,02
0,02
0,53
0,32

0,01
0,06
0,05
0,04
śl.tr.
0

0,30

0,36

0,18

2,54

0,42
0,02
0,02
0,27
0,26

0,01
0,08
0,05
śl.tr.
śl.tr.
0

śl.tr.

0,35

0

1,48

1.32 
0,03 
0,03 
0,73 
0,59

0,02
0,15
0,09
0,14
śl.tr.
0,20

4.32

2,06

5,41

15,09

4,97
śl.tr.
śl.tr.
9,81
6,11

0,02
1,19
0,78
1,09
0,02
0,06

0,93»

4,58

11,03

40,59

4,93
śl.tr.
śl.tr.
7,75
5,38

(0,38)
0,05
3,78
0,82
0,29
śl.tr.
2,30

0,79*

3,97

8,92

38,98

3,99
0,02
0,02
7.10 
5,16 

(0,28) 
0,04 
6,20 
0,79 
0,87 
0,03
4.10

0,59*

3,94

8,90

41,75

5,47
0,02
0,16
3.02 
1,56

0,04
10,23
0,77
0,64
0,39
7,14

5.02

0,81

3,67

38,94

5,39
0,02
0,07
3,19
1,47

0,03
12,11
0,46
0,64
0,02
8,72

1,92

1,53

3,36

38,93

4.39 
0,01 
0,08
2.39 
1,05

( 0,22)
0,02

40,92
0,47
0,53
0,05

31,15

0,44*

1,79

2,22

85,51

2,89
0,06
0,03
2,60
2,14

0,06
0,83
0,42
0,49
śl.tr.
0,17

5,23

0,60

2,25

17,79

3,60
0,02
0,10
2,29
2,00

0,08
0,05
0,11
0,05
0,04
0,11

5,18

0,39

2,35

16,37

6,00
0,01
0,11
2,15
1,73

0,05
0,18
0,22
0,13
0,06
śl.tr.

1,31

1,13

1,60

14,68

0,53
0
0,01
0,37
0,49

0,03
0,46
0,23
0,28
0,02
0

śl.tr.

0,39

0,33

3,14

1,94
0,01
0,04
1,12
1,07

(0, 10)
0,02
0,31
0,32
0,41
0,05
śl.tr.

0,21*

0,83

0,68

7,01

3,68
0,06
0,01
4,96
3,30

(0,54)
0,09
0,50
0,50
0,69
śl.tr.
śl.tr.

1,10'

2,51

3,42

20,82

*) U waga: pozycje dla FeO zostały w  poziom ach w ykazujących  o g le j®nie ob liczone z oksydym etrycznego oznaczenia subst. organicznej, ale  
nie są doliczone do sum y ogólnej. Próbka 7с m iała 14,42% substancji nierozpuszczalnej w  kwasie.

N otice: the FeO data w ere com puted for sam ples from  gley horizon?; from  the oxid im etric d e te r m in a t io n s  of organic m atter, but arte not 
added to the tofal. Sam ple 7c m oreover conteined  14,42% acid-insduble substance.
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T a b l i c a  13
Wzory (krystalochemiczne obliczone z analiz wyciągów glebowych w  kiwasie solnym  
Clay mineral formulas comiputed from analyses of so il extracts in hydrochloric acid

1 
Nr

 
pr

ób
ki

 
Sa

m
pl

e 
N

o. Z Jon F e20 3 Koordynacja —_ Coordination Kationy wymienne 
exchangeable 

cations

ob
lic

z.
ca

lc
ul

.

pr
zy

ję
te

as
su

m
ed

an
al

.

na
dm

ia
r

ex
ce

ss
ośmiościenna

octahedral
czworościenna

tetrahedral

Al Fe Mg Al Si Ca К Na

5a 2,19 2,19 0,82 _ 1,15 0,82 0,32 0,83 3,17 0,24 0,12 0,07
b 2,29 2,29 0,87 — 1,12 0,87 0,30 0,90 3,10 0,33 0,04 0
с 2,47 2,10 0,98 0,37 1,16 0,61 0,33 1,37 2,63 0,27 0,02 0
d 2,51 2,10 1,26 0,41 0,77 0,85 0,48 1,26 2,74 0,54 0 0

6a 2,18 2,18 1,04 — 1,14 1,04 0 0,89 3,11 0 0,43 0
b 2,83 2,10 1,41 0,73 1,07 0,68 0,35 2,47 1,53 0,37 0,42 0
с 2,79 2,10 1,42 0,69 0,94 0,73 0,43 2,26 1,74 0,32 0,13 0
d 2,85 2,10 1,53 0,75 0,86 0,78 0,46 2,43 1,57 0,41 0,44 0

7a 2,41 2,10 0,66 0,31 1,10 0,35 0,65 0,91 3,09 0,69 0,46 0,42
b 2,33 2,10 0,64 0,23 1,29 0,41 0,40 0,89 3,11 0,62 0,47 0,02
с 2,33 2,10 0,57 0,23 1,25 0,34 0,51 0,80 3,20 1,58 0,49 0,07

8a 2,57 2,10 1,31 0,47 0,80 0,84 0,46 1,67 2,33 1,06 0,51 0
b 2,29 2,29 1,20 — 1,04 1,20 0,05 1,12 2,88 0 0,05 0,07
с 2,31 2,31 1,03 — 1,02 1,03 0,26 0,98 3,02 0,25 0,13 0,09
d 2,96 2,10 1,53 0,86 0,01 0,67 1,42 1,80 2,20 4,07 1,48 0,19
e 2,51 2,10 1,15 0,41 0,68 0,74 0,68 1,22 2,78 0,95 0,08 0,14
f 2,70 2,10 1,30 0,60 1,01 0,70 0,39 2,07 1,93 0,49 0,47 0

U waga: wzory, w  których  odliczono nadmiar żelaza, są konstrukcjam i arbitralnym i i zostały  
przedstaw ione ty lk o  dla porów nania m iędzy sobą.

N otice: the form ulas for w hich iron w as subtraqted as m inim um  im purity content are re
garded as arbitrary constructions and are show n on ly  for com parison.*

z nią nie mogłem wykonać z powodu niemożności zdobycia potrzebnych 
odczynników. Metoda taka jest tym bardziej potrzebna, że wodorotle
nek żelaza (podobnie zresztą jak: wodorotlenek glinu, gips i  żel krze
mowy, które mogą być w  pewnych glebach pospolite) nie pozostaje bez 
wpływu na wyniki analizy termicznej. Doświadczenia przeprowadzone 
przeze mnie na substancjach syntetycznych pozwalają stwierdzić, że 
l°/o domieszek termicznie czynnych spowoduje następujące błędy w  -wy
nikach analizy termicznej:

1

Montmorylonit j Kaolinit 1 Subst. organ. Kalcyt

w procentach substancji suszonej w  50°C 
In percent of substance dried in 50°C

i
Fe(OH)4 +  0,79 - 0 ,0 5 +  0,06 - 0 ,0 1

Al(OH)4 +  0,15 - 0 ,0 1 +  0,29 -  0,04

Si(OH)4 +  0,44 -  0,01 +  0,02 - 0 ,0 1
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T a b l i c a  14
Stosunki molekularne i wskaźniki porównawcze obliczane z analiz oraz wzorów

z ftafol. 13
Molecular ratios and -comparative indices computed from analyses and the

formulas of table 13

Nr
próbki
Sample

No.

Stosunki drobinowe 
Molecular ratios

Wskaźniki porównawcze dla jonów koordynacji 
Comparative indices for ions in coordination

S i0 2
AI2O3

S i0 2-
Fe20 3

S i0 2
R 2O 3

ośmiościennej
octahedral

czworościennej
tetrahedral

A1 Fe Mg A1 Si

5a 3,18 7,73 2,25 50 36 14 21 79
b 3,05 7,03 2,12 49 38 13 23 77
с 2,06 5,23 1,48 55 29 16 34 66
d 2,67 4,28 1,65 37 40 23 31 69

6a 3,06 6,01 2,03 52 48 0 22 78
b 0,86 2,17 0,62 51 32 17 62 38
с 1,08 2,43 0,75 45 35 20 57 43
d 0,95 2,05 0,65 41 37 22 61 39

7a 2,90 9,25 2,30 52 17 31 23 77
b 2,86 9,75 2,21 61 20 19 22 78
с 3,12 11,14 2,44 60 16 24 20 80

8a 1,89 3,58 1,24 38 40 22 42 58
b 2,66 4,78 1,71 46 52 2 28 72
с 3,03 5,88 2,00 44 45 11 24 76
d 2,44 2,89 1,32 0 32 68 45 55
e 2,14 4,80 1,48 32 36 32 31 69

f
\

1,25 2,96 0,88 48 33 19 52 48

Zakres, w którym błędy te mogą praktycznie wpłynąć na wyniki, po- 
zostaje jeszcze do zbadania, podobnie jak i wpływ oglejenia — w  tem
peraturze kilkuset stopni FeO przechodzi w  Fe2 0 3 z przybytkiem na 
wadze, zresztą dość niewielkim, który zmniejsza straty termiczne w  tem
peraturach 400 i 500°.

Zmienność zawartości montmorylonitu w odniesieniu do sumy iłu 
z analizy termicznej przedstawia schematycznie rys. 4. Zmienność wzo
rów krystalochemicznych dla substancji znajdującej się w  wyciągach 
w  HC1 z próbek wszystkich poziomów gleb 5— 8 została zobrazowana na 
rys. 5.

Przyjmując, że moje poprzednie zastrzeżenia nie uniemożliwiają jesz
cze interpretacji wyników, tj. że podane wzory krystalochemiczne można 
jeszcze uważać za porównywalne, wnioski z rys. 5 można streścić jak
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następuje: wskaźniki dla Al ośmiościennej koordynacji wahają się mniej 
więcej pomiędzy 35 a 50, dla Fe —  między 30 i 40 (nieco inaczej jest 
w profilu 7). Powoduje to zgrupowanie większości punktów symbolizują
cych wzory w  „dolnej” połowie trójkątów koncentracyjnych około pola

Rys. 5. Schematy graficzne -wzorów ikrystalochemicznych 
wyciągów 'glebowych w H'C1. Diagrammatic representation 

of montmori'lloni'tic formulas of soil HC1 extracts
Na trójkącie koncentracyjnym  zawartość jonów  w  koordynacji 
ośm iościennej; na prostokącie zaw artość j,onów w  koordynacji 
czw orościennej. Concentration triangle — octahedral ions in per
cent. Rectangular diagram  — tetrahedral ions. W ykresy j—8 od
powiadają profilom  gleb 5—8, sym bole a—f  poziomowi tych  pro
filów . Diagram s 5—8 correspond to soil p rofiles 5—3, the sym bols  

a—/  to their horizons

środkowego. Wyjątek stanowi profil 7 (rędzina), którego punkty, dzięki 
wartości wskaźników Al od 52 do 61 oraz Fe między 16 a 20, znalazły 
się w  „lewym górnym” polu trójkąta.

Dość duże podobieństwo wzajemne wskaźników dla trzech poziomów 
profilu 7 zdawałoby się wskazywać na ich powinowactwo; widocznie 
substancja ilasta zawarta w  macierzystym marglu nie ulega większym  
zmianom strukturalnym przy jego wietrzeniu i — po odliczeniu substan
cji węglanowej — daje w  przybliżeniu takie same ilości składników  
w wyciągu. Tylko Si02 występuje w  wyciągu ze zwietrzałego marglu 
w  ilości nieco mniejszej niż w  wyciągu z gleby i podglebia.

Jest rzeczą ciekawą — choć nie można tego generalizować — że gle
ba bielicowa, gleba brunatna i rędzina okazują pewien porządek w  po
stępującym ułożeniu punktów wyobrażających skład poszczególnych po
ziomów. Natomiast mada nie wykazuje takiego porządku, co stałoby 
w  zgodzie ze znaną zmiennością pochodzenia warstw składających się 
na profile mad.

Stosunkowo wysokie zawartości Al w koordynacji czworościennej —  
ponad 1,5 a nawet ponad 2 — znaleźć można w próbkach 6b, 6c, 6d, 8a, 
8d, 8f. Zawierają one (prócz 8a) również około dwa razy więcej Fe^Cb 
w wyciągu HCl, niż weszło do wzoru krystalochemicznego; będzie o nich 
jeszcze mowa poniżej.
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Chcąc dalej korelować własności badanych gleb z wynikami analizy 
termicznej i chemicznej, możemy zastosować metodę porównywania 
krzywych, których odcięte odpowiadają kolejności poziomów w  profilu 
(lub kolejności próbek), a rzędne natężeniu badanej cechy. Metoda ta 
została użyta na rys. 6 1 7 .  Można również zastosować metodę graficz
nego korelowania odpowiednio 
dobranych par cech — użyto ją 
na rys. 8. Ograniczyłem się do me
tod graficznych, ponieważ metody 
badania korelacji wielorakiej w y
magają bardzo żmudnych obliczeń, 
poza tym materiał jest prawdopo
dobnie zbyt szczupły do opraco
wania matematycznego (tj. prze
dział ufności wypadłby bardzo 
duży).

Przy pomocy metod graficz
nych można wyciągnąć następują
ce wnioski15:

1. Zawartość frakcji dwumi
kronowej (z analizy mechanicznej) 
jest prawie wszędzie nieco wyż
sza niż zawartość iłu według ana
lizy termicznej; odpowiada to o- 
czekiwaniom, gdyż frakcja dwumi- 
kronowa zawiera z reguły naj
drobniejszy pył kwarcowy, ter
micznie nieczynny, i większą część 
substancji organicznej. Wyjątek 
stanowią próbki 6a (+10% ), 7b 
( +  7%), 8d (+1,5% ).

2. Zawartość substancji organicznej jest w  stosunku do zawartości 
frakcji dwumikronowej stosunkowo niska w próbce 6a, to samo jeszcze 
wyraźniej w stosunku do zawartości iłu z analizy termicznej. Przyczyną 
tego jest prawdopodobnie sposób użytkowania (profil 6 na polu odle
głym od gospodarstwa, profile 7 i 8 w  podmiejskiej gospodarce pół- 
ogrodowej; profil 5 zawiera w ogóle mało iłu i próchnicy).

3. Zawartość substancji rozpuszczalnej w  kwasie solnym (po odjęciu 
СаСОз) z reguły przewyższa nieco zawartość frakcji dwumikronowej; 
liczby te nie są zresztą ściśle porównywalne, gdyż pierwsze z nich obej

Rys. 6. Współzależność niektórych w łas
ności gleb 1—4. Correlation of some cha

racteristics of soils 1—4
l — zaw artość frakcji dw um ikronow ej (clay  
fraction  content); II — zaw artość iłu w edług  
analizy term icznej (clay content by therm al ana
lysis), III — zaw artość substancji rozpuszczalnej 
w  HCl (content of HCl — soluble substances), 
IV — pojem ność sorbcÿjna w zględem  kationów  

(base exchange capacity)

15 Nie wszystkie wykresy zostały przedstawione na rysunkach.
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mują także stratę żarową i liczone są w  stosunku do masy powietrznie 
suchej, drugie zaś obejmują zapewne tylko część substancji organicznej 
i liczone są w  stosunku do masy suszonej w 150°. Wyjątek stanowią

próbki 4, 6c i 6d, które mają wię
cej frakcji dwumikronowej niż 
frakcji rozpuszczalnej w  kwasie.

4. Zawartość substancji roz
puszczalnej w  HC1 waha się rów
nolegle do pojemności sorpcyjnej; 
mniej wyraźną, ale w tendencji 
podobną zależność widać w zawar
tości iłu „termicznego”, kapilarnej 
pojemności wodnej i porowatości.

Rys. 7. Współzależność niektórych w łas
ności gleb 5—8. Correlation of some cha

racteristics of soils 5—8

I — zaw artość frakcji dw um ikronow ej (clay  frac
tion content); II — zaw artość iłu  w ed ług  analizy  
term icznej (clay content by therm al analysis); 
III — zaw artość substancji rozpuszczalnej w  HCl 
m inus CaCO.3 (content o f HCl — soluble substan
ces m inus СаСОз); IV  — pojem ność sorpcyjna  

w zględem  kationów  (base exchange capacity)

Rys. '8. Pojemność sorpcyjna w zależ
ności od zawartości substancji termicz
nie czynnej. Base exchange capacity 
as related to content of thermally 

active substances 
Odcięte — m ontm orylonit + kaolin it +  pró

chnica (w procentach próbki suszonej w  50°); 
rzędne — pojem ność sorpcyjna w zględem  k a
tionów  (w  m g-rów n. na 100 g gleby). A bscis
sae — m ontm orillon ite  -f kaolin ite +  humus 
(in percent of sam ple dried in 50°C); ordina
tes — base exchange capacity (in m .eq. per 

100 g of soil)

Oczywiście zawartość A I2O 3 i Fe20a w wyciągu HCl waha się podobnie, 
jednakże zawartość A I2O 3 mniej dokładnie powtarza wahania krzywej 
sumy składników rozpuszczalnych niż zawartość RoO.**. Oznacza to, że 
stosunek A I0O 3 do FeoOs nie jest stały.
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T a b l i c a  15
Zawartość tlenku glinu i żelaza w sitosiumku do substancji rozpuszczalnej 

w kwasie solnym (mniej СаСОз) w  procentach 
Content of sesquioxydes in  percent - of HCl-soluble substance (minus

СаСОз)

Nr próbki j 
Sample No. |

AI2O3 F e20 3 Nr próbki 
Sample No.

AI2O3 F e20 3

1C 15,8 7,5 6c 22,9 15,9
2C 0,8 22,1 d 21,9 15,9
3C 13,7 9,9 7a 13,3 6,9
4C 11,4 13,7 b 16,6 7,7

Kaolinit 14,5 1,6 с 16,1 7,1
5a 12,5 8,1 8a 14,9 12,3

b 14,5 9,7 b 14,2 12,4
с 20,9 12,6 с 14,6 11,8
d 18,2 17,5 d 11,8 15,6

6a 5,0 4,0 e 16,0 15,3
b 24,2 15,1 f 23,8 15,8

Średnia AI2O3 =  15,4%, za norm alne przyjęto  liczby w  przedziale od 10,4 do 
20,4% — M ean AI2 O3 = 15,4%, figures betw een  10,4 and 20,4% w ere taken as nor
m al. Poniżej norm y (low er th an  normal): 2C, 6a; pow yżej norm y (higher than  
normal): 5c, 6d, 6c, Sf, 6b.

Sredmia Fe^O.s -=12,4%. za norm alne przyjęto liczby w  przedziale od 7,4 do 17,4% —
Mean FeoOs = 12,4%, figures b etw een  7,4 and 17,4% w ere taken as norm al. Poniżej 
norm y (low er than normal): kaolin it, 6a, 7a, 7c; na granicy (on the lim it): 1C, 7b; 
pow yżej norm y (higher than normal): 2C, 5d.

Jednocześnie m ało A l i Fe — 6a; jednocześnie maöo Al i dużo Fe — 2C; innych  
kom binacji mienormailnych brak. S im ultaneously  little  A l and Fe — 6a; sim u l
taneously  little  A l and m uch Fe — 2C; no other abnortnail com binations.

5. Jeżeli obliczymy procentową zawartość AI2O3 i Fe2 C>3 w stosunku 
do substancji rozpuszczalnej w  HC1 (mniej СаСОз), otrzymamy liczby 
tabl. 15. Jest rzeczą ciekawą, że wyciągi nienormalnie bogate w  Al na
leżą w czterech przypadkach ma pięć do próbek zawierających ponad 
50% części spławialnych; nienormalnie niska zawartość Al dotyczy po
ziomu próchnicznego gleby piaszczystej oraz gleby ilastej (obie typu  
brunatnego). Nienormalnie wysoka zawartość Fe odnosi się do dwóch 
próbek piaszczystych, nienormalnie niska — do wyciągu kaolinitu, prób
ki 6a oraz trzech poziomów rędziny.

Śledząc wspomniane zależności na tle iprofilów glebowych, odnajdu
jemy jeszcze następujące prawidłowości: profil 5 — ku dołowi procento
wa zawartość Al i Fe (w stosunku do całej frakcji rozpuszczalnej w  HC1) 
rośnie konsekwentnie; .profil 6 — poziom a nienormalnie ubogi w  Al 
i Fe, poziomy Ъ, с i d nadmiernie bogate w Al, Fe zaś (choć jeszcze
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w normie) zawierają powyżej średniej16; profil 7 — przy średniej za
wartości Al wszystkie próbki zawierają mało Fe; profil 8 — poziomy 
a, b i с są najbliższe ze wszystkich przeciętnej zawartości tak Al jak Fe, 
poziomy d, e i f  zawierają nieco więcej Fe, a poziom f  prócz tego A l po- 
.nad normę.

Generalizując można powiedzieć, że w  obrębie profilu zawartość Al 
i Fe wzrasta ku dołowi (w stosunku do całej frakcji rozpuszczalnej 
w HC1), przy czym zależność ta jest mniej wyraźna dla Al niż dla Fe.

6 . Większa lub mniejsza od średniej ilość Fe (w  stosunku do całej 
frakcji rozpuszczalnej w  HCl) nie wykazuje współzależności z nadmia
rem Fe we wzorze krystalochemicznym. Wprawdzie wszystkie wyciągi, 
zawierające Fe choćby niewiele powyżej średniej, miały nadmiar Fe we 
wzorze krystalochemicznym; ale i wyciągi z nienormalnie niską zawar
tością Fe mają bądź to „krystalochemiczny” nadmiar Fe (kaolinit), bądź to 
wysoki udział Fe w  koordynacji ośmiościennej.

Do tradycyjnych metod interpretacji wyciągów glebowych w  HC1 na
leży jeszcze ocena zasobności gleb w  składniki pokarmowe. H e r m a n n  
[19] podaje normy dla różnych składników i rozmaitych gatunków gleb. 
Na podstawie tych norm można -zestawić następującą tabelkę:

Nr gleby
Składnik w wyciągu HC1 i jego obfitość

AI2O3 p 2 o 6 к 2о СаО

1 С в В С*
2 A А В С
3 С В В Е
4 A E Е D
5 С С Е В
6 A А В В
7 С Е Е Е
8 С А Е D

Uwaga: użyta skala (od najniższego do najw yższego stopnia): A — gleba uboga, В  — średnio  
zaopatrzona, С — norm alnie zaopatrzona, D  — dobrze zaopatrzona, E — bogata.

*

16 Próbki 6b, c, d są, być może, podobne do siebie ze względu na wspólne po
chodzenie od iłu mioceńskiego. Niemniej, inne próbki o  podobnych «cechach, iup. 
Sf, są po pierwsze również bardzo zwięzłe, po drugie zaś nieco oglejone; zachodzi 
tu, być może, nagromadzanie iluiwiów Fe i Al w poziomie trudniej przepuszczalnym. 
Odrębność próbki 6a pozostaje w  zgodzie z namyciem (tego poziomu, jego „ob
cością” genetyczną w  stosunku do podłoża.
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Chciałbym podziękować profesorowi dr Julianowi Tokarskiemu za 
wnikliwą dyskusję nad niniejszą pracą, jak* też za pozwolenie użycia 
materiałów jeszcze nie publikowanych.

Na zakończenie pragnę jeszcze wyrazie wdzięczność wszystkim, któ
rzy dopomogli mi w  zbieraniu materiału w  terenie i w  zdobyciu danych 
analitycznych, w  tym ostatnim przypadku szczególnie mgr Krystynie 
Oleksynowej i mgr Józefowi Tokajowi.

STRESZCZENIE

Autor starał się poznać w  kilku glebach podkrakowskich frakcję
0 średnicy ziarna poniżej 2 mikronów (zwaną dalej frakcją dwumikro- 
nową). Początkowo koncentrował ją przez szlamowanie, jednakże pomi
mo całkowitego wyszlamowania jej z gleby nastąpiła segregacja skład
ników ilastych. Dowodem tego są różnice w  wynikach analizy termicznej
1 analizy chemicznej racjonalnej. Wyniki w  tabl. 3—5. Autor dochodzi 
do wniosku, że należy ograniczyć wyosobnianie fraikcji dwumikronowej 
do analiz specjalnych, gdy obecność ziarn grubszych uniemożliwia ba
danie (np. rentgenograficzne); w  innym przypadku trzeba dokonywać 
oznaczeń na glebie in toto.

Sama frakcja dwumikronowa czterech badanych gleb zawiera 40— 
60% składników termicznie czynnych i 48,5— 64,3% ciał rozpuszczalnych 
w HC1 (łącznie ze stratą żarową). Wyjściowe gleby zawierają 5—29°/o 
ciał termicznie czynnych i 6,5—27,5% składników rozpuszczalnych 
w  HCl i H2 SO4 (te ostatnie łącznie ze stratą żarową). Można z badanych 
gleb wyekstrahować frakcje rozpuszczalne w  HC1 i w  H2SO4 , mające od
powiadać montmorylonitowi i  kaolinitowi, stwierdzonym termicznie. 
Ale analiza chemiczna nie zgadza się ilościowo z analizą termiczną; w y
ciąg w HC1 można przeliczyć na montmorylonit tylko z zastrzeżeniami, 
a wyciąg w H2SO4 nie da się przeliczyć na kaolinit.

Dalsze badania wykonał autor na 17 próbkach pochodzących z 4 do
kładnie opisanych i zanalizowanych profilów glebowych. Wyniki ana
lityczne w tabl. 8— 12 obejmują normalnie wykonywane oznaczenia oraz 
skład mineralny i skład wyciągu w  HC1. Zawartość substancji rozpusz
czalnej w  HC1 (po odjęciu Са-СОз) najczęściej nieco przewyższa zawar
tość frakcji dwumikronowej (zob. rys. 6— 8 ) i waha się równolegle do 
pojemności sorpcyjnej, porowatości ogólnej i kapilarnej pojemności wod
nej oraz sumy iłu z analizy termicznej. Procentowa zawartość AI2O3 
i Fe2 0 3 obliczona w  stosunku do substancji rozpuszczalnej w  HC1 (zob. 
tabl. 15) rośnie w  głąb profilu glebowego.

Autor powtórzył za J. Tokarskim [35, 36] próbę oceny jakości sub
stancji ilastej rozpuszczalnej w H C l przez obliczanie wzorów „montmory-
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lonitowyeh” według Rossa i Hendricksa [30]. Wzory obliczone tą drogą 
dla analiz ,,brutto” frakcji dwumikronowej są zgodne z normatywnym  
montmorylonitem. Natomiast wzory wyciągów kwaśnych różnią się od 
niego. Po przeliczeniu jonów koordynacji ośmiościennej na 100, gleby 5, 
6 i 8 mają wskaźniki Al 35— 50, Fe 30—40; gleba 7 (rędzina) ma Al 
50— 60, Fe 16—20. Wskaźniki kolejnych poziomów zmieniają się w  pro
filu stopniowo prócz gleby 8, która jest madą (potwierdzenie niejedno
rodności warstw jej profilu).

Wyciągi w  HC1 różnią się od montmorylonitu normatywnego więk
szą zawartością Al w  koordynacji ezworościennej i niemal regularnym, 
nadmiarem Fe (zob. tab. 6 i 12 oraz rys. 3 i 5). Nie powinno być tych 
różnic (stwierdzonych również przez J. Tokarskiego [35, 36]), ponieważ 
montmorylonity w  całości rozpuszczają się w  gorącym HC1 1: 1 .  Zdaje 
się więc, że z jednej strony glebowe minerały ilaste są jeszcze „niedoj
rzałe” strukturalnie i różnią się od „starych” montmorylonitów m niej
szym stopniem sylifikacji [35], z drugiej zaś autor widzi jeszcze inną, 
niezależną możliwość wyjaśnienia: gleba zawiera nadmiar Fe, być może 
w formie niezwiązanej z iłem (limonit?), który — wciągany do oblicze
nia — zostaje wprawdzie wykazany jako zanieczyszczenie, ale przed
tem powoduje czysto rachunkowe przesunięcie dużej części Al do ko
ordynacji ezworościennej. Rozważania te opierają się w części na przy
puszczeniach, gdyż nie dało się zastosować metody pozwalającej na ozna
czenie Fe nie wchodzącego do sieci przestrzennej iłu.

Metody przeliczeń krystalochemicznych nie mogą zatem być stoso
wane jako kontrola analizy chemicznej bez upewnienia się jeszcze inną 
drogą, że ma się do czynienia z czystym  montmorylonitem. Rozmyślnie 
obliczone wzory ciał nie będących montmorylonitami (kaolinit, wyciągi 
w H 2 S O 4 )  leżą bowiem w granicach wahań dopuszczalnych dla mont
morylonitów. Trzeba najpierw wyeliminować domieszki mające wpływ  
na obliczenie.
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Т. КОМОРНИЦКИ

ИССЛЕДОВАНИЯ ИЛИСТОЙ ФРАКЦИИ НЕКОТОРЫХ ПОЧВ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ КРАКОВА

Кафедра почвоведения Высшей Сельскохозяйственной Школы б Кракове

Р е з ю м е

Автор занялся исследованием в нескольких почвах окрестностей 
Кракова фракции с диаметром частиц меньше двух микронов (в даль
нейшем она называется двухмикронной). Первоначально она выде
лялась осаждением из воды. Однако, несмотря на полное отделение, все 
ж е произошло разделение илистых частиц. Доказательством этому слу
жат различия между результатами анализа термического и точного хи
мического. Об этом в таблицах 3 — 5. Автор приходит к заключению, 
что выделение двухимикронной фракции должно производится лишь 
при специальном исследовании в случае, если присутствие более круп
ных частиц делает невозможным исследования, например рентгеногра
фическое; в прочих случаях следует производить определения во всей 
пробе.

Сама двухмикронная фракция у четырех исследованных почв со
держит от 40 до 60% термически деятельных составных частей и от 
48,5 до 64,3°/о веществ растворяющихся в соляной кислоте (совокупно 
с потерей при прокаливании). Сами исходные почвы содержат от 5 до 
29% термически деятельных веществ и от 6,5 до 27,5% составных частей 
растворяющихся в соляной и серной кислотах (последние вместе с по
терей при прокаливании). Оказывается возможным извлечь из иссле
дуемых почв составные части, растворяющиеся в соляной и серной ки
слотах и могущие соответствовать монтмориллониту и каолиниту, опре
делённым по термическому способу, но результат химического анализа 
не согласуется с термическим; вытяжку соляной кислотой возможно 
перечислить на монтмориллонит лишь с оговорками, а вытяжку серной 
кислотой вовсе не оказывается возможным перечислить на каолинит.

Дальнейшие исследования были проведены автором на 17 образцах, 
взятых из четырех точно описанных и исследованных почвенных раз
резов. В таблицах 8 — 12 приводятся аналитические результаты нор
мально проведенных определений, минералогический состав и содер
жание солянокислой вытяжки. Содержание веществ, растворимых 
в соляной кислоте (после исключения углекислого» (кальция) чаще всего 
немногим превышает содержание двухмикронной фракции (см. рис. 
6 — 8) и изменяется параллельно ёмкости поглощения общей порозно-
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сти, капишярной во до ёмкости и сумме илистых веществ, согласно тер
мическому анализу. Процентное содержание суммы полуторных оки
слов в сумме веществ, растворяющихся в соляной кислоте, (см. табл. 15) 
повышается вглубь почвенного профиля.

Автором была сделана попытка определить по И. Токаре кому [35, 
36] состав веществ, растворяющихся в соляной кислоте путём рассчёта 
формул монтмориллонита по Россу и Гендриксу [30]. Формулы рассчи
танные по этому способу для валового анализа двухмикронной фрак
ции, согласуются с образцовым составом монтмориллонита. Напротив, 
формулы при кислых вытяжках не сходны с ним. Если принять со
держание ионов в октаэдрической координации за 100, то для почв 5, 6 
и 8 получаются показатели 35 — 50 для алюминия и 30 — 40 для железа; 
для почвы 7 (перегнойно-карбонатной — по польски рендзины) полу
чаются соответственно 50 — 60 для алюминия и 16 — 20 для железа. 
Показатели следующих очередных горизонтов изменяются постепенно 
вдоль разреза, за исключением почвы 8, которая оказывается поймен
ной (это указывает на разнородный состав горизонтов ее разреза).

Солянокислые вытяжки отличаются от стандартного монтморилло^ 
иита по повышенному содержанию алюминия в тетраэдрической коор
динации и почти по постоянному избытку в содержании железа (см. 
табл. 6 и 12 и рис. 3 и 5). Не должно быть этих различий, установленных 
также И. Токарским [35 — 36], так как монтмориллонит вполне рас
творяется горячей соляной кислотой 1: 1.  Именно, кажется что с одной 
стороны почвенное илистое минеральное вещество еще не вполне 
„созрело” в отношении своей структуры и отличается от „старого” монт
мориллонита меньшем содержанием кремнезёма. С другой стороны, 
автор находит иное, независимое объяснение этому: в почве заклю
чается избыток железа, возможно в несвязанном с илом состоянии:, на- 
дример в виде лимонита, который будучи введен в вычисления, хотя бы 
в виде примесей, вызывает часто рассчётнюе перемещение значитель
ной части алюминия в область тетраэдрической координации. Эти 
рассуждения отчасти основаны на предположениях, так как не 
удалось применить определения железа, которое не входит в состав 
пространственной решётки ила. Методы кристалло-химических пере
числений не могут применяться при контроле химического анализа, 
если мы не убедились по другому способу, что имеем дело с чистым 
монтмориллонитом. Умышленно вычисленные формулы веществ, не 
являющихся монтмориллонитом (каолин, сернокислые вытяжки) за
ключаются в пределах допустимых для состава монтмориллонита. 
Прежде всего необходимо удалить примеси, влияющие на результаты  
вычислений.
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S u mma r y

In some soils in the environs of Kraków the fine-grained fraction 
was investigated (less than 2 microns in diameter); it w ill here be called 
clay fraction for short. At first the author concentrated the clay fraction 
by sedimentation; however, in spite of a complete extraction from the 
soil, a differentiation of the clay components was apparent. This was 
proved by differing results of thermal analysis and rational chemical 
analysis (by solution in HC1 and H 2 S O 4 ) .  See tables 3—5. The author 
proposes 'to limit separation of the clay fraction from the soil to special 
ends only, when the presence of larger grains makes investigation im 
possible (e.g. X-ray examination); in all other cases determinations should 
be made on the whole soil sample to avoid artificial changes in compo
sition of the clay fraction. Similar results have been obtained by  
others [1 1 ].

The clay fractions of four investigated soils contained 40—60% of 
thermally active components and 48,5— 64,3% of HCl-sioIuble substances 
(together with loss on ignition). The initial soils contain 5—29% of ther
m ally active components and 6,5—27,5% of components soluble in HC1 
and H2SO4 (together w ith loss on ignition). The HC1 — and H2SO4 —  
soluble fractions of the soils should correspond to montmorillonite and 
kaolinite, respectively; these were ascertained by thermal analysis [35]. 
But their chemical analysis is quantitatively not consistent w ith the 
latter; moreover, the HCl-extract could be reckoned as montmorillonite 
only with certain reservations, the H2 SO4-extract cannot be represen
ted as kaolinite at all.

Further investigations were made on 17 samples from 4 soil profiles, 
described and analysed in detail. The analytical results in tables 8— 12  
comprise the normally made determinations as well as mineral compo
sition and analysis of the HCl-extract. The content of HCl-soluble sub
stances (minus СаСОз) was usually somewhat higher than the clay 
fraction content (see figs. 6— 8) and fluctuated paralelly to base exchange 
capacity, total porosity, capillary capacity, and total clay (by thermal 
analysis). The percentage of sesquioxydes in the HCl-soluble substance 
(see table 15) grows with depth in the soil profile.

The author attempted (after J. Tokarski [35, 36]) to evaluate qualita
tively the clay substance dissolved in HC1 by calculating montmorilloni-
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tic formulas by the method of Ross and Hendricks [30]. The formulas 
thus computed for the total analyses of the clay fraction are in accord 
with normative montmorillonite; again, the formulas of the acid extracts 
differ from the latter. When the ions in , octahedral coordination are gi
ven in percent, the soils 5, 6 and 8 show indices for A1 35— 50, Fe 30—40; 
soil 7 (rendzina) shows A1 50— 60, Fe 16—20. The indices for consecu
tive horizons change gradually, except soil 8 which — being alluvial — 
should in some way show the inconsistency of its separately formed 
layers.

The HCl-extracts differ from normative montmorillonite by a lar
ger content of A1 in tetrahedral coordination and a nearly regular excess 
of Fe (see tables 6 and 12 as well as figs. 3 and 5). These differences 
(also found by J. Tokarski [35, 36]) should not appear, as montmorilloni- 
tes are completely soluble in hot HC1 diluted 1: 1 .  Therefore it seems  
that, on the one hand, clay minerals found in soils are still structurally 
„immature” and differ from „old” montmorillonites by a greater degree 
of. silification [35]; on the other hand, the author proposes an indepen
dent explanation: the soil may contain excess Fe, perhaps not included 
in the clay lattice (limonite?) which — at first calculated with Al, Mg 
and Si — becomes, it is true, eliminated as an impurity but before that 
causes a purely arithmetical displacement of a large part of Al into the 
tetrahedral coordination. These considerations are partially based on sup
positions, as it was not possible to use a method for the determination 
of „extra-lattice” Fe.

The methods of crystal lattice calculations cannot, therefore, be used 
as a control for chemical analysis without a decision by other means 
whether pure montmorillonite is at hand, as admixtures influencing the 
calculations should be eliminated first. Purposely calculated formulas 
for non-montmorillonitic substances (kaolinite, soil H2SO4-extracts) lie 
within limits of variation permissible for montmorillonites.


