
El problema intirn de l'assimilació radicular 

per A. ORIOL I ANGUERA ; M. VIDAL DE CARCER 

J.-Paper que juguen els col'loides en In dinamica del sol 

ENSE fer-ne una historia sistemitica i ordenada passarem compte S - a manera d'inventari-deis elements anomenats iiprincipis de 

vegetaciói,. I és que avui vivim una petita revolució que si ha destronat 
bona part del prestigi d'aquells elements, per contra, n'ha sortit els 
co'loides com els elements de  major importincia en el problema de 
L'acsimilació vegetal. 

Va ésser al segle xiii que un senador de  Bolonya anomenat Petrus 
Crescentius ( I ) ,  després de recollir tota la ciencia romana referent a 
aquest punt, va fer un Ilibre, en aquel1 temps magistral, que va ésser 
editat repetidament. 

Va fer-hi resso Bernard di Palissy (2). figura eminent del seu 
temps. 

i<Sal 2lcalii~.-Uns i altres admetien que els principis de la vege- 
tació eren les sals alcalines o, com es diu modernament, els elements 
minerals o inorg&nics. 

Fa bonic de rellegir I'original de  1563. escrit amb la forca i la 
senzillesa d'aquell temps. Diu així, transcrit exactament : 

~ 1 1  faut que quand tu apportes les fumiers au champ, que c'est 
pour lui rebailler une partie de ce que lui a este osté ... or, ladite 
herbe estant bruslee, se reduit en piesse de sal, lequel sal des Apothi- 
caires et Philosophes, Alchymistes, appelent sal alcal y... elle servira 
d'autant de  fumier perce qu'elle laissera la meme substance qu'eUe 
avait attirée de la terre,, 

(*) Una visió completa d'asurst problema la dóna Vidal de CArcer en la sevs 
tesi aAportacions expeiimentals a la ferrilitata. En números suceasius donarern comp- 
te de les nostres eapeii&ncies. moltes d'elles encara en curs. 
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Ex sola aqua surrexerunt 

Més endavant i per boca de  Lord Bacon (3) s'entronitza l'aigua 
com a principi ideal de  la vegetació. 

Aquesta ingenua concepció és  refermada per Van Helmont (4). 
després d'una experiencia que transcriuen .les descripcions d'aqueil 
temps. 

Consisteix senzillament, a pesar de be11 antuvi la terra d'una terri- 9 

na i després la llavor que hom hi planta. Protegeix el conjunt, del vent 
i la polseguera i tracta el conjunt arnb aipua sola: aigua desti'lada, o 
alrnenys aigua de pluja. 

Al cap de cinc anys torna a pesar la terra i obté exactament el 
mateix valor; com sigui que només hi ha afegit aigua, en treu la irino- 
cent expressió : 

(idoncs, I'aigua s'ha bastat per donar lloc a 164 lliures de jusfa, 
d'escorca i de ,el.,> 

Boyle (5) repeteix experiencies semblants, i Woodward (6). fent 
varia; la quantitat de  I'aigua esmercada, comprova que els resultats 
obtinguts amb les plantes són també diferents i és  per aixo que diu 
textualrnent : 

((Les vegetaux ne sont pas formés d'eau, mais &una certaine ma- 
tihre terrestre speciale ... la plante grandit plus o rnoins en proportion 
de la quantité de cette matiere dans l'eau; d'on nous pourrons raiso- 
nablement conclure que la terre, et'non l'eau est la matiere constituante 
des vegetaux. ii 

Nutritio sed hornojreneis 

Mentre bufaven aquests vents, tothom s'arraulia a la concepció 
de I'aigua i dels corpuscles dissolts en aquesta aigua. Kexcepcionalis- 
sim Boerhaave (7) repeteix el mateix criteri en les seves publicacions. 

Tul1 (8) esguarda el dogma quan parla del apabulumii, el qual 
considerava que és el principi actiu de  la vegetació i afirma que no 
es tracta pas d'un liquid, sinó de  minúscules partícules de sol, , 

arrancades per obra i gracia de  la humitat. 
L'any 1761, en pie dogma del flogist, és Walleritis d e  Upsala (9) 

qui I'afirma categoricament en dir que la planta només pot nodrir-se de 
substancies hornologues, o bé, com es deia Ilavors, substancies homo- 
genies, és a dir, substancies identiques a les que integraven els ma- 
teixos teixits vegetals. i~Nutritio non fieri potests a rebus heterogensis, 
sed homogeneisi> hom considerava I'hurnus-la materia organica del 

sol-com I'única substancia Ironrog2nia que podia nodrir els vegetals. i 



d'aqui s'afirrna que tots els altres cornponents del so1 no són rnés que 
itinstrurnentaliai>. 

Aquesta teoria esdevé regnant a tal punt que es nega qualsevol altri 
possibilitat d'assimilació que no sigui la procedent de les substancies 
homogenies del sol. Ernmetzinats arnb aquesta f e  ningú no s'escolta les 
experiencies de Boussingault (lo), sobre la significació d e  I'aire i rnés 

tspecialrnent del gas COZ corn a foot d'alirnentació carbonada. Es 
necessiria la ironia penetrant de Liebig per desviar la gent de  les con- 
cepcions flogistiques i atreure l'atenció cap a un sentit quirnic que 
arrabassa tota la fisiologia vegetal. 

A partir d'aquest rnornent s'exalten les dues tendencies a inter- 
vals rnés o rnenys arnplis : partidaris de la materia mineral, i partidaris 
del mantillo o de la materia orginica (humus). 

Sonen els noms de Sauss~re  (1 I ) ,  Schloesing (IZ), Muntz (13). Pas- 
teur (14), Berthelot (15). Wollny (16). Laurent (17) i Duclaux (18), tots 
ells quirnics i bacteriolegs que donen el corresponent to a les seves 
interpretacions. 

lniciació de l'era colloidal. Adsorció.-El veritable iniciador de la 
teoria coiloidal és Van Bemrnelen (19). 

Aquest autor estudia Yes propietats colloidals del col i d'una ma: 
nefa especial els fenomens d'adsorció. Abans de Van Bernrnelen, els 
fenomens d'adsorció coLloidal eren considerats corn a reaccions pura- 
rnent quirniques. La doble descornposició exce$leix entre elles. Liebig 
ja havia previst que la capacitat del sol per atraure sals dissoltes era 
una funciósernblant a la que exerceix el negre a~i rna l  en condensar 
els gasos; fenomen que avui sabern que és una veritable adcorció o 
fenornen de  superficie com la  que presenten les rnicelles colloidils. 

Van Bernrnelen, després de  moltes experiencies fetes en sols dife- 
rents i en colloides de sílice i silicats, dernostra que gairebé sernpre es 
tracta d e  fenornens d'adsorció coUoidal. Les excekents concepcions 
d'aquest autor no van ésser difoses ripidarnent per haver-les escrit 
en llengua vernacla (escrivia sernpre en holandis), pero, després d'ha- 
ver passat unes desenes d'anys, el concepte ha entrat en la ciencia 
agrícola i avui és adrnhs per tothorn. 

Després de la descoberta de  Van Bernrnelen, un gran nombre d'in- 
vestigadors s'han atiat per tal d'estudiar els coiloides del sol i desco- 
brir una o moltes substancies responsables de la seva fertilitat. S h a u  
descrit rnoltes propietats colloidals irnportants, corn pot venre's en les 
experiencies d'Atterberg (20). pertocant a la seva relació arnb la plasti- 
citaf i moltes d'altres. 
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Sistema d'ostwald. - Si volguéssim definir un col.loide, diríem 

que é s u n a  solució caracteritzada per les seoes propietats especials de 
superficie. 

Pe! fet d'ésser una solució, ha de tenir dos components: solyent 
i solut. i 

Pel fet de mostrar propietats. de superficie les particules d e  solut 
han d'ésser prou grosses i de densitat prou diferent perque al contacte 
amb el solvent donin lloc a propietats d'interfase. Són les micelles. 

Copiem del llibre d'Oriol (21): <<El col.loide és una solució que té 
les partícules del solut tan grosses que donen un conjunt heterogeni 
amb les característiques següents : no dialitzen, difonen molt lenta- . 

ment, presenten les propietats colligatives molt somortes, són visibles 
a I'ultramicroscopi, les reté I'ultrafiltre, són opticament plenes (feno- 
men de  Faraday Tyndall), etc.n 

Amb aquestes dades Ostwald (22) va estructurar una definició i una 
classificació. 

Aquest autor ens diu que I'estat co1loi;fal correspon a les solucions 
que tenen les particules d'una grandiria compresa entre O, I p i I m !L. 

Es en aquest sentit que s'ha fet celebre la classificació sistema- 
tica d'aquest autor que reproduirn-lleugerament modificada per Oriol 
-a continuació : 

Colloides del sol.-En el sol s'hi troben solucions amb totes les 
caracteristiques. i propietats dels col.loides. Aixo és degut a la presen- 

cia de duec menes d'elements : uns organics, altres minerals; uns i 
altres es dispersen a manera de  micebles colloidals. 

La seva grandkria és  la que correspon a la sistemitica d'ostwald 
i per aixo manifesten les propietats d'aquelles solucions. D'entre 
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aquestes propietats la que es descriu amb més detall és I'adsorció. Nos- 
altres en parlarem a bastament després de precisar els co1,loides del sol. 

Els elements del sol que es disposen en  grandaria micelar són les 
argiles i I'humus. Aixo dit en primera aproximació. 

La materia organica en arribar el moment de la seva desintegra- 
ció, pren la grandaria micellar i es vesteix amb totes les característi- 
ques d'un col-loide. Els silicats d'alumini hidratats, en arribar a un 
precís moment de la seva metamorfosi, per caolinització. prenen tam- 
bé la grandiria micellar i amb ella totes les característiques de  su- 
perficie. 

Pel seu gran paper en lestructura i plasticitat s'ha anomenat ciment 
mineral al colloide d'argila, sílice i alúmina, i ciment orgdnic a I'humus. 
En aquest sentit caldria mencionar la importancia d'alguns gels sobre 
els quals ha remarcat Cornu (23) la seva importancia i d'alguns silicats 
com la gadolinita estudiada per Klockmann (24). 

Propictats coloidals del sD1.-D'entre totes elles destaca en pri- 

mer rengle el fenomen d'Adsorció. 
Essencialment I'Adsorció es distingeix de I'Absorció perque aques- 

ta fa penetrar la substancia absorbida en el si d e  I'ahsorbent, mentrz 
que l'adsorció provoca u n a '  condensació rigorosament periferica. Si 
haguéskim d'esquematitzar els dos processos ho fariem així : : 

Fig. 1 -Absorció 

En a, els punts negres són absorbitc. En b, són adsorbits. 
Afegim ara que una gran quantitat de  fenomens retolats d'absorcio 

són processos de  rigorosa adsorció. Són fenomens de superfície. Es 
compren que perque l'adsorció sigui manifesta hi ha d'haver una gran 
quantitat de superfície. Aixo s'esdevé en el cas d'un co'loide on hi ha 
milions i milions de micelles amb tata una coberta adsorbent. 

L'absorció $'explica per capilaritat, imbibició, etc. 
L'adsorció és  una propietat de su~erfície. Obeeix al teorema de  

Gibbs,Thomson (25) ,  que ens diu que perque un element sigui ad- 
sorbit, és condició sine qua non que minvi la tensió superficial de  la in- 
terfase on es condensa. 

Podríem dir que és  la  manera natural de  reaccionar que tenen els 
col.loides. Les molecules d'una solució electrolítica fan les combina- 
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cions quimiques d'acord amb les lleis estequiom&triques que regei- 
xen les reaccions. En canvi els colloides reaccionen, per dir-ho així, 
obeint la isoterma de  Freudlich (26), que és  la que regeix el fenomen 
d'adsorció fonamentat en el teorema doctrinal de Gibbs-Thomson. 

Aquesta isoterma constitueix una corba del grup d e  les paraboles. 
Aixo és equivalent a dir que de  bell antuvi l'adsorció es  fa rapidament 
per encalmar-se més endavant i finalment no adsorbir mes, quan s'arri- 
ha al planell de  la parapola (que correspon a.  la parallela amb I'abs- 
cissa). Llavors diríem que les mice'les adsorbents, estan saturades de 
substancia adsorbida i per fer-ho més objectiu diríem que totes les 
superficies de les micekles ja estan arrebossades de  l'element adsorbit. 

Un dels fets més interessants que involucren el fenomen d'adsor- 
ció és  que entre adsorhent i adsorbit no hi ha cap reacció sota el 
punt de vista químic o en cas d'ésser-hi seria totalment reversible. Vo- 
lem dir que la substancia adsorbida no es desnaturalitza ni mica ni 
gota, per la juxtaposició a la superficie de la micel.la. Si la desplacem 
novament, obtindrem de bell nou la substancia original amb les ma- 
teixes caracteristiques. No hi ha abastardiment de  cap mena. El con- 
tacte no condiciona cap deformitat. 

Aixo possibilita un nou desplasament de la substancia previament 
adsorbida i amb el1 el retorn a la substencia idkntica a com s'havia 
presentat abans d'ésser adsorbida. Aquest fet s'esdevé sempre que el 
colloide es troba enfront d'un element que sigui més batoton que el 
que sigui adsorbit. Llavors, obeint el mateix teorema de Gibbs- 
Thornpson, es fa un canvi d'element adsorbit. 

El més batoton, és a dir, el que minva més la tensió superficial, 
desplaca el que ho és menys i aquest queda Iliure. Al seu lloc s'hi que- 
da el més actiu. 

Canui de bases.-En aquest fet es fonamenta el conegut.fenomen 
del cano¡ de bases del qual tant s'ha abusat aquests darrers temps. 
Sembla que les bases (K. Ca. Mg. etc.), serien adsorbides de la solució 
molecular on es troben dissoltes a petitíssimes concentracions. Les 

mice&les coLloldals traslladarien aquestes bases i així farien d e  vehicle 
agent de  transport. Un cop en contacte amb el vegetal, en virtut 

d'unes noves bases més batotones que les adsorbides (tal vegada els 
mateixos hidrogenions que despedeix norrnalment la re1 vegetal) fa- 
rien el desplasament i amb el1 quedarien lliures les bases útils a la 
nutrició. 

Els colloides serien vehicles que es carregarien per adsorció en 
contacte de les solucions moleculars i es descarregarien al contacte 



dels vegetals per un canvi de bases que obeeix Ileialment el mateix 
teorema de Gibbs-Thompson que justifica l'essencia intima del fe- 

nomen de I'adsoció. 
Cm parficular dels coJloides del sd.-En estudiar l'adsorció en 

general, hom admet que es tracta d'una juxtaposició en la qual intervé 
el teorema de  Gibbs-Thompson com a procés general d'explicació. 

Pertocant a les forces que justifiquen el procés, hom admet la 
cirrega electrica i la intervenció de valencies secundiries que trava- 
rien més o menys solidament la substancia adsorbida amb I'adsorbent. 
En la naturalesa interna d'aquest procés hi juguen gran paper els fe- 
nomens d'heteropolaritat i magnetiste atomic, els quals expliquen gran 
part de les propietats de superficie i de  les capes monomoleculars. 

De tot aixo, ens interessa remarcar només un aspecte. El que fa 
~efereneia a la cirrega electrica. Tothom hi esti d'acord. A igualtat de 
condicions, els colloides electronegatius adsorbeixen més ficilment els 
cations. Els electropositius els anions. 

UNA APORTACIO INTERESSANT 

El conegudíssim procés del canui de bases té un seutit rigorós si 
acceptem les coses tal com vénen descrites en els llibres. Els coHoides 
del sol són electronegatius. per tant I'adsorció cationica és la més 

entera i racional. 
Aixd que cembla tan ajustat i que ho escriu Demolon (27), Atter- 

berg (28). Wiegner (29). Russell (30). Whitney (31) i que ho repeteix 

H. del Villar (32). al nostre país, no esta pas d'acord amb les nostres 
experiencies. 

Podem avancar d'una manera definitiva. que els col~loides del 
sol, no són sempre electrbnegatius. Podem dir rnés encara. Els col- 
loides del sol gairebé són sempre electropositius. Disposats curosa- 
ment en un tub de cataforesi, la major part de les vegades es des- 
placen cap al pol negatiu; doncs, aixb és testirnoni fefaent que ells 
estan integrats per micelles electropositives. Aixd ho hem constatat 
amb colloides orginics (húmics) i minerals (argiles). 

Més endavant parlaran per nosaltres els resultats experimentals. 
Aquestes experiencies nostres ens ratifiquen la visió moderna del 

procés de I'adsorció com una resultant de moltes variants, ultra el pro- 
cés de  cirrega electrica. Altrament no seria possible d'explicar zl 
canvi de bases, avui tan explotat. 
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Per contra. ens facilita tot un nou camp de  raonaments que atany 
el canui d'onions. 

Tothom parla del canvi de bases i sembla que aixo ja ens dóna 
llum a tot el ~ rob lema  de la fertilitat del sol. No hi ha dubte que dóna 
la clau per raonar el traspis de la potassa, calci, magnesi, ferro, pero, 
i els anions? Es que el f0sfor P,O, no presenta el mateix problema? 
Potser si analitzem el primer esglaó de la dinimica dels fertilitzants 
comprovarem que és  el que planteja el problema més viu. 

Doncs bé, sota el punt d e  vista electrodinimic s'explica senzilla- 
ment la seva vehiculització a partir de concentracions limitadissimes 
si ens atenem que es tracta d'un anion en presencia d'un colloide elec- 
tropositiu. Aquella fórmula que vam indicar nosaltres mateixos (') en 
parlar d e  la dinimica del P,O, pren tot el seu valor ara que sabem 
fins a quin punt I'adsorció justifica la reversibilitat que hi ha entre el 

coBoide del sol i el P?O, 
Co'loide = P,Oj 

i tot aquest complex de reversibilitat en equilibri dinimic amb I'equa- 
ció de les masses que ens mostren les moi&cules accionades recípro- 
cament segons les seves constants d e  dissociació i afinitats respectives. 

Resolent el problema del P20, deixivem en pitjor terreny el d e  
les bases per la mateixa raó. Pero, aixo no s'esdevé perque les nostres 
experiencies ens demostraven que en determinades circumstincies 
cls colloides poden comportar-se'com a electronegatius i altres com a 
(rhermafrodites,>, o Zwitterion dels alemanys, que equival a una os- 
tentació de positius i negatius a iguals proporcione. Aquesta ambi- 
valencia és coneguda per un nom : <iAmfolitsi,, o hé colloides de  
propietats amfoteriques. 

UNA SEGONA APORTACIO: ELS COL.LOIDES DEL SOL 
SON AMFOTERS 

Si podem demostrar que els coHoides del s01 són amfolits no hi 
ha problema doctrinal per explicar la concepció moderna dels agents 
fertilitzants. 

El canui d'onions s'efectuaria pels colloides electropositius. 
El canui de bases, pels co&loides electronegatius. 
Nosaltres hem estudiat el comportament dels colloides del sol en  

funció del pH i ens hem trobat que efectivament són amfolits. 

Vesi's aEstat actual de¡ problema dels fertilit~ants~,. núms. 2 i 3 d'AnXius. 
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Loeb (33) va estudiar minuciosament la influencia del pH sobr- 
els col.loides. Va trobar un punt algid de menor estabilitat i on totes 
les propietats dels coRoides patien una veritable crisi. El punt isoelec- 
tric. Nosaltres també I'hem volgut estudiar i ho hem fet per mesura 
directa. electrofor&tica. i no pas per qualsevol de les seves propietats 
com I'osmosi. la tensió superficial. o el moviment brownii. perque 
resulta més difícil i menys exacte. 

Els resultats de les nostres experiencies és ben definitiu. com as 
pot deduir de I'observació de les recerques que donem i que expo- 
sarem a continuació. 

Mesura del punt isoel2ctric per electroforesi 

En descriure aquestes experiencies nostres. comencarem per I'apa- 
rell. seguirem per la tecnica i acabarem pels resultats obtinguts amb 
la interpretació d'aquests. 

A pare11 

L'electroforesi no és. en sintesi. res més que un circuit tancat 
on el corrent ha de traspassar una serie de tubs de forma especial 
i petits recipients plens d'una substancia electrolitica que té per ob- 
jecte orientar els colloides al pol positiu o al negatiu. segons llur 
chrrega. 

Els tubs. són, com indica la figura adjunta. formats per dos cossos 
ajuntats per dos taps de goma. Un d'aquests cossos té la forma de 
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U proveida de dues aixetes, una a cada ramal, i I'altre cos té forma 
de H amb les puntes corbades i una aixeta al be11 mig del travesser. 

Per muntar I'aparell es comenca per omplir el tub en U (només 
en I'espai compres entre les dues aixetes) de  solució colloidal de  pH 
conegut, tenint la precaució de  rentar previament aquest tub i passar- 
hi tres vegades d e  la mateixa solució coiloidal abans de  deixar-n'hi 
de la que volem experimentar. Una altra precaució que s'ka de  tenir 
és no deixar-hi cap bombolla d'aire. 

Una volta fet aixo, es renten amb un fort corrent d'aigua els 
comencaments de la U perque no hi quedi gens d e  colloides, i s'omple 
d'una solució electrolítica d e  pH conegut (serum fisiol&gic) i s'ajunta 
amb I'altre tros d e  tub. o sia amb el que té forma de  H del mateix 
electrolit de  pH conegut i identic al posat abans. 

Fet aixb, i procurant no deixar-hi cap bombolla d'aire, es tapen 
lec sortides lliures amb uns trossets de cotó fluix per evitar perdues 
de líquid i lleugera retenció de colloides orientats. 

Una vegada arreglats tots els tubs en la forma descrita, se sub- 
mergeixen els extrems lliures-als quals hi posirem ei cotó-en uns 
recipients petits que fan de pont entre aquest element i l'altre que el 
segueixi o precedeixi. 

Als extrems de  I'aparell hi ha la presa d e  corrent que es fa  per 
mitji d'un fil de coure submergit en un petit recipient ple de  solució. 
de sulfat d e  coure a saturació.Aquest recipient es comunica amb el 
del ramal del primer element mitjangant un tub de cotó mullat 

de l'electrolit que fa d e  pont. 
Aquest aparell .té com a registres un voltímetre, un mil4iampe- 

rimetre i una resistencia. 
En posar en marxa l'aparell es comenca per polaritzar els electro- 

lits de les solucions que no contenen colloides. Per aconseguir aixO es 
deixen tancades les aixetes dels ramals en  U i s'obren les dels ramals 
en H deixant-ho així un temps prudencial que sera d'uns quinze 
minuts, passats els quals es tanquen les esmentades aixetes i s'obren 
les altres, o sia les que barren el pas a les solucions colloidals. 

Llavors es  deixa així en marxa l'aparell durant unes quatre hores, 
passades les quals es tanca el pas del corrent i es procedeix a recollir 
els colloides que hagin passat a cantó i cantó de  la branca en U, a 

través de  les aixetes. 
En el moment que es treu el corrent s'ha de  procedir a tancar 

les aixetes de les branques en U per evitar de  formar corrents osmo- 
tics que enterbolirien I'operació. Llavors per recollir els esmentats 



colloides se separen en cada element les branques en U de les bran- 
ques en H procurant no perdre gens del liquid que hi ha en les boques 
del ramal en U.  Una vegada aixo aconseguit. valent-nos d'una pipeta 
completament neta. es traslladen els liquids de les branques del tuh 
en U a uns recipients (isui generisn (nosaltres hem empleat uns balo- 
nets de 5 C.C. amb forqa ixiti en que esta anotat el pH de  la solució 
que hi posem i un signe + o un de  - per indicar si el liquid recollit 

estava en el positiu o en el negatiu de I'element. 
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Una vegada traslladats els dos Iíquids de cada element dins els 
recipients, hom procedeix a veure per l'efecte de  Faraday-Thyndall 
si hi ha colloides o no, i la proporció que n'hi ha, fent comparacions 
entre ells mateixos i amb un patró ple d'aigua destiLlada. 

L'efecte de Faraday-Thyndall (34) es basa en una propietat comú 
a tots els colloides sols, i és que fent passar un raig de Ilum, és  par- 
cialment difractada per la fase dispersa. i la solució col.loidal, mirada 
de trascantó, sembla Iluminosa. Com que les micelles tenen almenys 
la grandaria de les ones lluminoses, és impossible de  veure-les al mi- 
croscopi. En canvi, I'efecte de Faraday-Thyndall fa notar la presencia 
Ilur. 

En les nostres experiencies hem muntat la serie de sis elements 
amb colloides inorganics i organics de la següent manera : 

Extracció dels colloides inorg6nics.-Hem pres 50 grams de terra 
fina (passada pel sedas de  2 miUímetres) i l 'hem portada a una capsula 
de  porcellana on hern procedit a destruir els cokloides organics addi- 
cionant-hi 150 C.C. d'aigua oxigenada al 6 o/ó i l'hem posada al bany 
maria fins que I'efervescencia ha acabat. Llavors hern anat tirant-hi &cid 

N 
clorhídric en solució - fins a la destrucció del calcari. Una vegada ens 

2 

ha semblat aconseguit el que ens proposavem, hern procedit a rentar 
la terra fent decantacions sobre un filtre (aixi s'aconsegueix la per- 
fecció en el rentatge ajustada a la maxima rapidesa) i finalment hern 
traslladat tota la terra sobre el filtre on I'hem rentada un xic més, i ens 
hern asseqrat  que no hi ha &cid clorhídric ni cal5 amb les reaccions 
classiques del nitrat de  plata, i de l'amoníac i oxalat amonic respecti- 
vament. 

Una vegáda acabat el rentatge, hem transportat el filtre i terra a 
un flascó de  501) C.C. amb 7 C.C. de solució de cosa de  36O Be. Hem 
completat fins a un volum d'uns 400 C.C. i hern agitat constantment du- 
rant una hora. Passat aquest temps bem trasbalsat tot el contingut a una 
probeta d e  1,000 C.C. i hern cornpletat el liquid fins que ha arribat a 
una alcada de 20 cm. i l'hem deixat reposar durant setze hores, pas- 
sades les quals hern decantat el liquid que sobreneda. 

Aquest líquid és un solució colloidal inorganica, el qual líquid 
hern divi+ en 9 parts i a cada una d'elles li hern donat un pH diferent 
a partir del pH=4 ,  per la senzilla addició d'icid clorhídric. Així hen> 
obtingut solucione col.loidals de  pH 4-5-6-7v8-9-10--1 1.12, sobre les 
quals hern fet la cataforesi. Les mesures de  pH són fetes escrupolo- 



sameiit amb un potenciometre ultrasensible que descriurem en el nú- 
mero 3 d'aquests ARXILIS. 

Extracció de colloi¿es orgdnics.-Hem prec 200 grams de terra 
fina. passada pel sedas de 2 millimetres i després de tractar-la per 
I'icid clorhídric i de fer rentats successius, com en el cas dels col- 
loides inorganics, I'hem traslladada a un flascó de  dos litres i li hem 
afegit un litre i mig d'arnoniac al terc. 

Així hern obtingut un líquid negre que sobreneda. el qual conté 
cls colloides oríranics i del qual, dividit en 9 parts i per l'addició de clor- 
hídric, hem obtingut les solucions orginiques colloidals de pH 4-56; 
7-8-9-10-1 1-12, que són aquelles sobre les quals h e m  treballat en la 
cataforesi. 

Discussió.-Aquestes tres experiencies que acabem d e  mostrar, 
són fetes : la primera, amb una barreja de coiloides minerals i orgi- 
nics; la segona, de minerals sols, i la tercera, dels orginics solc. 

A jutjar per la primera experiencia hom diria categoricament que 
es  tracta d'un amfolit talment com si es tractés d'un protid. Hom veu 
una inversió manifesta del signe electric de  les micelles i es .constata 
com en un extrem els tubs desplacen els colloides cap al pol positiu, 
en tant que a I'altre ho fan cap al pol negatiu. 

Entremig hi ha un moment en que tenim igual desplacament en un 
sentit que en I'altre. Allí hi ha el punt iioeiectric (pHi). 



Les experiencies posteriors ens demostren que el problema és un 
x'ic més cornplicat, puix que L'estudi separat de cada complex colloidal 
no mostra un amfolitisme net. 

Hom diria que s'hi nota una manifesta carrega electropositiva que 



no s'arriba a invertir definitivament, pero que s'inicia d'una manera 
neta a un pH determinat. 

AixO ens autoritza a afirmar la possibilitat que entre ambdós col- 
loides es facin iicomplexos físico-quimicsi, de reacció global perfec- 
tament amfoterica, si ens atenem que l'un i l'altre tenen el pHi a dife- 
rent nivel1 de I'escala del pH. 

Complexos físico-químics dels colloides del sol.-Acabem de 

veure que la cirrega electrica d'un col.loide no és constant. Varia 
segons les condicions experimentals i no tan sols sota el punt de vista 
quantitatiu, ans encara sota el cjualitatiu. puix que s'arriba a vencer 
la inversió de signe; co'loide ~ositiu que passa a negatiu i viceversa. 

Aixo dep&, en part, de la senzilla llei de Cahen (35). Aquesta 
regla ens diu que el contacte de dos eiements de diferents constants 
diel&ctriques origina una chrrega electrica en les dues superficies en 
el sentit de fer-se positiva la superficie corresponent a la majur cons- 
tant dielectrica, i negativa l'altra. 

Si volguéssim fer manifesta la regla de Cohen n'hi hauria prou 
amb traslladar un colloide des del seu medi aquós al si de la tere- 
bentina per presenciar la inversió de signe en la cirrega micellar. Ultra 
el medi, hi juga un fort paper la d'electrolits coutinguts en 

el medi i d'una manera especial la reacció actual (pH) tal com es 
dedueix de les nostres esperiencies. 

Estudiem aquest procés que ens ha de portar de la m i  a la for- 
mació- del complex. 

Per tot colloide positiu un augment de pH es tradueix en una 
perdua electrica fins el punt de perdre-la definitivament. A major 

pH, major carrega positiva. 
Heus aquí la grifica : 

Fig. 5.-Carrega d'un col- 
loide positiu en funció del 

pH del medi 
La Ihia de les abscisses 
corres por^ al zero de la 
carrega Les ordenades = 
inteiisitatcarrega positiva. 

Les abscisses = pH 
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Pels colloides negatius la corba e s  f a r i  justament a l'inrevés i l'es- 
quema resultant, tret del llibre d'Oriol, sera el següent : 

Fig. 6. - Corba qui tra- 
dueirla chrrega d'un col- 
loide negatiu en fuoció o ..... 14 

del pH . + PH 

- 
dueirla chrrega d'un col- 
loide negatiu en fuoció o ..... 14 . ' .. . . 

Si ara disposem les dues  funcions e n  un  mateix esquema i a 
dues ordenades d e  referencia, la superior per a cirregues positives, 

i la inferior per a cirregues negatives, tindrem un  tercer esquema que 
sera la mitjana geometrica dels anteiiors. com veiem a continuació : 

Fig. 7.-Corbes de carrega . 
electrica micel.lar en funci6 

del pH 
Superiora = col'loide positiu, 
minva la carrega; auimenta 

el pH 
Superior c = col.loide nega- 
tiu; augmeiita la chrrega; aup- 

menta el pH 
Mitjana b = col'loide amfolit; 
perdalnunt i perdavali elpunt 
isoelectric es comporta com a 
positiu i com a negatiu res- 

pectivament 

Hardi ha  estat el primer a descriure aquesta propietat sortida 
com a conseqüencia del p H  del medi i al punt A, el va  denominar 
iroelectric. 

Aquest punt es correspon a m b  el canvi d e  vestit electric d e  les 
micelles del  colloide. 



Es deia eqnivocadament que els suspensoides pertanyien al grup 
d e  colloides monopolars (positius o negatius, pir6 oense punt isoelec- 
tric), en tant que els emulsoides serien tots susceptibles de canviar de 
cigne. Les nostres experiencies demostren que no es tracta de cap 
propietat d'estat. Es una senzilla conseqüencia electrica, tal vegada 
explicable per la facilitat que té la mice'la d'adsorbir electrons i per 
la intensitat de  la seva chrrega, puix que és evident que un despta- 
sament d'aquesta chrrega ens donara com a conseqüencia I'aparició 
d'un punt isoelectric. 

Tinguem en compte que la chrrega electrica d'un cohloide és tan 
transcendent que ella sola pot regir els designis de tota la biologia del 
colloide. Ella ens dóna la clau de la floculació i de la gelificació. i 
aixo ens permet d'estudiar tot el problema de l'estabilitat. 

Si sentem que els colloides del sol es  comporten com a hcids o 
com a hlcalis, segons el pH del medi, i que si  desplacem la solució 
per tata I'eccala del pH, com hem vist en les nostres experiencies 
anteriors, el colloide es comporta primer com un cation, després passa 
per un punt isoelectric i més tard es mostra com un anion; és que 
estern, evidentment, davant d'un colloide amfolit. 

Aix6 equival a dir que en comenpr i'escala del pH esta proveit 
d'un signe positiu, després li desapareix la chrrega electrica i acaba 
per adquirir-la negativa. 

Si fem una representació grhfica dels valors d'aquest potencial 
micellar i el representem amb una sola linia d'ordenades i posein 
per damunt del zero, potencials positius, per davall, negatius i el zero 
que representi el punt isoel&ctric, obtindrem una corba d'aques tipus : 

O 
PH 

Fig. 8. - Carrega electr~ca 
d'im amfolit en fuiició del pH - R - <iH- 



Si ara &legim un altre amfolit que tingui el punt isoelectric a prop 
del primer, podriem fer la representació grifica segons aquest es- 
quema : 

Fig. 9.-Barreja de dos am- 
iolits rno~iovalents. Noti'sqlte 
en la zona ombrcjada (com- 
presa entre els seus pHi res- 
pectius) I'un funciona com a 
anion i I'altre com a cation. 
Per airb es pot formar un 
complex en aqucsta iegió 

Es compren ficilment que en disposar la barreja de  dos amfolits 
en  la regió del pH compres en la zona ratllada. copularan entre si i 
donaran lloc a un complex de dos amfolits, perque en tant I'un té 

una cirrega positiva, I'altre la té negativa, és a dir, tenim enfront un 
anion i un cation. 

D'aquesta unió en sortiria un nou amfolit amb un punt isoelectric 
individual que res no pot tenir a veure amb els altres dos. Aixb pot 
repetir-se successivament i arribar a la formació de  complexos d'una 
gran complicació. 

Vles (36) calcula teoricament diferents punts isoelectrics per des- 
prés elaborar veritables complexos amb un punt icoelectric definit. 
Oriol i Pinyol (371, en un trebalf recentissim han donat la següent ex- 
pressió logarítmica per tal de trobar el punt isoelectric d e  qualsevol 

col.loide amfolit : 
I 4 

pHi = - log. (Ka - Kb) = -- (pKa + pKb) - - 
L L 

on Ka és  igual a la constant de dissociació del colioide en tant que 
aquest es mostra com a icid, mentre que Kb conespon a la constant 
de dissociació.del cohloide en tant que aquest es comporta com un 
ilcali. 



D'aquesta experiencia se'n pot deduir un 1lenguatge.francarnent 
comprensible per a interpretar el mecanisme d e  la fertilitat dels ele- 
ments del sal d'acord amb les teories més rnodernes. 

En el número prbxim ens ocuparern de  la influencia que té el pH 
en I'assimilació vegetal. Llavors ens serii senzill de veure I'enllas 
definitiu que al nostre entendre existeix entre el paper transcendent 
que s'atribueix als colloides i I'assimilació de les materies fertilitzants. 

LABORATORI BIOQU~MICA 

ESCOLA ~ U P E R I O R  D'AGRIWLTU~RA 

RESUMEN 

Los autores estudian minuciosamente SI papel de  las coloides en los piocesos de 
la alimentación vegetal. Resumen sus experiencias llevadas a cabo con el fin de sidai 
el coloide mineral y del suelo y encuentran una inversión de la caiga eléc- 
trica de la mayor parte. 

Precisan la existencia de un pHi (punto isoeléctrica) y fundados en él hacen inte- 
resantes aplicaciones al mecanismo intimo de la asimilación de la planta hecha por 
las raíces. 

Amplían la noción de ocambio de baseau en  el sentido de que igual que pueden 
ser &irnilados la potasa y el calcio, por el mismo proceso pueden hacerlo los anionea 
cual el fosfórico. 

SUMMARY 

The authois make e very thoraugh study of the part playcd b y  the colloides in 
the processes of vegetable alimentatiah. They summarise the experimenrs they have 
csrried through for the purpose of isolatins or separating the mineral and the organic 
colloide contained in the soil and in the majority of the said colloides they find an 
inversion of the electric charge. 

They find that a pHi (isoelectric point) exists and with this fact as a basis, they 
make interesting spplications to the intimete mechanism of ;he assimilation carried 
out by plants through their roots. 

They enlsrge on the idea of the arhange of basiss in the rense that just the same 
wsy as potassium and colcium can be aisimilated so i3 it possihle to assimilate the 
aniones as for instance phosphorus. 
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