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Solució 
externa 

Doble capa difusa 

EL COMPLEX ADSORBENT. L’INTERCANVI IÒNIC. 
SODICITAT DEL SÒL. REACCIÓ DEL SÒL. ESMENES 
MINERALS. 
 
PROCESSOS 
 
Adsorció: Procés pel qual àtoms, molècules o ions són adherits i retinguts de forma reversible 
en la superfície dels sòlids per un enllaç químic o físic. P.ex. adsorció de cations per part dels 
minerals del sòl carregats negativament. 
Des adsorció: Desplaçament d’ions des de la fase sòlida del sòl cap a la solució per l’acció d’un 
altre ió desplaçant. 
Intercanvi Catiònic: Procés d’intercanvi (substitució) entre un catió de la solució (externa) i un 
altre catió adsorbit en la superfície de qualsevol material carregat negativament, per exemple 
una argila, un col·loide orgànic. 
 
 
EL COMPLEX ADSORBENT 
 
Complex adsorbent (o de canvi): Conjunt de substàncies orgàniques i inorgàniques col·loïdals 
(humus i argila)  capaces d’adsorbir ions i/o molècules. Les càrregues negatives dels minerals i 
dels components orgànics provenen de forces residuals que existeixen en la superfície dels 
sòlids. 
Té un paper molt important i actiu en el sòl: 

• Regula la composició de la solució del sòl: pH, elements dissolts.. 
• Permet la reserva dels elements nutritius adsorbits 

 
Doble capa difusa: Sistema heterogeni format per una superfície sòlida (que té una càrrega 
elèctrica neta) i que té una proximitat immediata al conjunt d’ions dissolts en la fase líquida 
(solució interna i externa) que l’envolta. 
 
Model de distribució dels ions en la Doble capa difusa 
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Cations de canvi o intercanviables: Cations que estan fixats en el complex adsorbent (solució 
interna) i que intervenen en les reaccions de superfície reversibles: 

• cations bàsics (bases de canvi): Cations alcalins i alcalinoterris que estan fixats en el 
complex adsorbent.  
Habitualment es consideren Ca2+, Mg2+, Na+ i K+.  

S’expressen en cmolc+ kg-1 
• cations de reacció àcida: Alumini (Al3+) o d’altres (Mn4+, Fe3+) o en sòls molt àcids H+, 

del complex adsorbent que al ser afegits a l'aigua provoquen que la hidròlisi 
resultant sigui una  solució àcida.  
S’expressen en cmolc+ kg-1 

Cations solubles: Cations de la solució externa. 
S’expressen en mmolc+ L

-1  
Suma de bases (de canvi): Suma dels cations Ca2+,Mg2+,Na+ i K+ fixats en el complex adsorbent 
(expressats en cmolc+ kg-1).  
És freqüent representar-ho amb la lletra S. 
Capacitat d’intercanvi catiònica: Càrrega iònica total del  complex adsorbent actiu en l’adsorció 
de cations. La capacitat d’intercanvi catiònica es representa com CIC o bé amb la lletra T.  
S’expressa en cmolc+ kg-1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Percentatge de saturació de bases: Proporció del complex adsorbent d’un sòl que està saturat 
amb cations alcalins o alcalinoterris. S’expressa com un percentatge de la capacitat d’intercanvi 
catiònic.  
És freqüent representar-lo com  S/T (%) o V(%).  
Habitualment es considera que: 

% S/T = (Ca+Mg+Na+K) *100 / T 

 

Component  CIC  
cmolckg-1  

Superfície 
específica m2g-1 

Caolinita 3-15 10-20 
Il.lita 20-40 70-120 
Clorita 20-40 70-150 
Montmorillonita 60-100 600-800 
Vermiculita 100-200 600-800 
Humus 100-300 800-900 
Torba 10-30 - 
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Percentatge d’un catió de canvi: És la proporció del complex adsorbent, ocupada per un 
determinat catió. S’expressa en forma de percentatge respecte la CIC. 

 
 

Relació entre el pH del sòl i el Percentatge de saturació de bases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’INTERCANVI IÒNIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intercanvi iònic té una gran importància ja que regula: 

 moviment i retenció de cations i anions en el sòl 
 nutrició de les plantes 
 paper del sòl com depurador natural dels elements contaminants 

 
• Causes de l’intercanvi iònic. 
Entre els ions que estan en la solució del sòl i els adsorbits normalment hi ha un equilibri. El 
procés de l’intercanvi catiònic es dóna quan hi ha un desplaçament de l’equilibri provocat per 
canvis en les concentracions per: 

 Addicions de nous ions a la solució: activitat dels microorganismes, aport d’adobs,  
alteració de minerals o matèria orgànica....... 
 Pèrdues d’ions de la solució: rentat,  absorció per les arrels...... 
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• Lleis de l’intercanvi iònic 
 
Són similars a les de les reaccions químiques d’equilibri.  
És un procés reversible, ràpid i respon a la llei d’acció de masses.  

{COL-X2+} + [2M+] <====> {COL-2M+}  + [X2+] 
{} correspon a la fase sòlida i [] correspon a la fase líquida. 

Amb més detall es poden enunciar les següents característiques: 
• La quantitat total de cations potencialment adsorbits d’un sòl és constant per unitat de pes 

(CIC). 
• Per cada espècie de catió s’estableix un equilibri particular entre els que estan adsorbits i els  

que estan en solució.  
• L’adsorció de cations és selectiva i  depèn del tipus de col⋅loide i de les característiques de 

cada  catió.  
• La intensitat amb que és fixat un catió depèn de 

o La càrrega del catió: major càrrega, major adsorció.  
o La relació entre l’energia d’hidratació i el diàmetre d’hidratació: menor 

hidratació o menor radi hidratat, major adsorció. 
o De l’estat de saturació del complex adsorbent. 
o De la concentració en la solució externa: major concentració, major adsorció. 

Un exemple de sèries de selectivitat d’adsorció dels cations de la solució exterior (sèries 
litotròfiques) és, en ordre decreixent: 
  Al/H/Ca / Mg / Na / K / NH4

+/ Mn / Zn / Cu /.../ Fe / 
• La presència d’anions també influeix en els equilibris de bescanvi: 

COL= Ca + 2KCl <===> COL- K+ + Ca2+ (+ 2Cl1 <==> CaCl2)  
 

 
 
 
 
SÒLS SÒDICS 
 
Sòl sòdic: Sòl no salí, que conté prou Na de canvi per afectar negativament a la producció de la 
majoria dels cultius i/o a l'estructura  edàfica.  
Això succeeix quan el SAR ≥13 o el PSI ≥ 15.  
Relació d'adsorció de sodi (SAR): Relació entre la concentració de sodi soluble i de cations 
bivalents també solubles. Pot ser utilitzada per preveure el percentatge de sodi d’intercanvi 
d'un sòl, que està en  equilibri amb una dissolució:  
  SAR = [Na+] /( ([Ca2+] + [Mg2+])/2)½  
  si els tres valors estan expressats en mmolc+ L

-1 (= meq L-1). 
Percentatge de sodi de bescanvi (PSI): És la proporció  del complex adsorbent que està ocupat 
per sodi. S’expressa com:  
  PSI = Na+ *100 / T 
  on Na+ i T estan expressats en cmolc+kg-1 
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REACCIÓ DEL SÒL 
 
Reacció del sòl: El grau d’acidesa d’un sòl, normalment expressat com a valor de pH. 
pH del sòl: És el logaritme negatiu de l'activitat de l'ió hidrogen. El grau d’acidesa (o 
d'alcalinitat) d’un sòl s’obté habitualment amb un elèctrode de vidre (o equivalent) en unes 
condicions específiques de contingut d'aigua (o relació sòl/aigua) i s’expressa en termes de 
l’escala de pH. 
pH actual: pH del sòl mesurat en condicions estàndards:  Suspensió aqüosa :2,5 (P:V). 
pH potencial: pH del sòl mesurat en una suspensió amb KCl N 1:2,5 (P:V) 
Cations de reacció àcida: H+ o d'altres cations que al ser afegits a l'aigua provoquen que la 
hidròlisi resultant sigui una  solució àcida. En són altres exemples: l'Al3+.  
Components d'amortiment del sòl: Components de la fase sòlida o líquida del sòl que s'oposen 
a canvis apreciables del pH de la solució del sòl. P.ex. els carbonats, els fosfats, els òxids, els 
fil·losilicats i alguns materials d'origen orgànic. 
Capacitat d'amortiment: Capacitat dels ions associats a la fase sòlida per tamponar els canvis 
de concentració que es produeixen en la fase líquida. 
 
Termes descriptius associats als valors de pH actuals (font S.S.S.A., 1987). 

Terme descriptiu Interval de pH Terme descriptiu Interval de pH 
Extremadament àcid 
Molt fortament àcid 
Fortament àcid 
Moderadament àcid 
Lleugerament àcid 

< 4.5 
de 4.5 a 5.0 
de 5.1 a 5.5 
de 5.6 a 6.0 
de 6.1 a 6.5 

Neutre 
Lleugerament alcalí 
Moderadament alcalí 
Fortament alcalí 
Molt fortament alcalí 

de 6.6 a 7.3 
de 7.4 a 7.8 
de 7.9 a 8.4 
de 8.5 a 9.0 

> 9.1 
 
 
• Propietats del sòl influïdes pel valor de pH del sòl.  

•  Propietats físiques:  
•  estructura,  
•  estat dels col·loides 

•  Propietats químiques:  
•  meteorització minerals 
•  solubilització i precipitació de compostos 
•  mobilitat d’elements tòxics 
•  descomposició matèria orgànica 
•  disponibilitat de nutrients per a les plantes 

• Propietats biològiques: 
• tipus de microorganismes 
• humificació  
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Algunes característiques dels sòls segons el seu valor de pH 

Presencia d‘àcids minerals (H2SO4)  < 4 Extremadament àcid  

Sòl saturat amb Al 3+  
Poc o molt poc Ca i Mg  

4  

4.5-5.5  Molt fortament- Fortament àcid  

pH > 5.5: no Al 3+ de canvi  5.6-6  Moderadament àcid  

pH 6-8.4: adequat per la majoria de 
les plantes  

6.1-6.5  Lleugerament àcid  

6.6-7.3  Neutre  

7.4-8.4  Lleugerament – Moderadament alcalí  

pH 8.3: sòl en equilibri amb excés de 
CaCO3a pressió parcial CO2 atmosfera  

8.5-9  Fortament alcalí 

> 9 : Na2CO3 present en el sòl  >9  Molt fortament alcalí  

 
Disponibilitat dels nutrients en funció del pH del sòl en un sòl mineral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valors orientatius dels continguts de cations del sòl segons el seu pH 

 
 

Sòls molt àcids 
pH < 5.5 

Sòls àcids 
pH 5.5-6.5 

Sòls neutres 
pH 6.6-7.3 

Sòls bàsics 
pH > 7.3 

 cmolckg-1 cmolckg-1 cmolckg-1 cmolckg-1 

H+ 
Al3+ 
Ca2+ 
Mg2+ 

K+ 
Na+ 

0.5 
1-4 
1.5 

0.15 
0.1 
0.1 

0.5 
0 
8 

0.5 
0.5 
0.2 

< 0.5 
0 

10 
0.5 
0.5 
0.2 

<0.5 
0 

>10* 
> 0.5* 

0.5 
0.2 

% V 10 50 80-100 100 
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Comparació de característiques químiques de diferents tipus de sòls. 
  pH CEe dS/m PSI 
Normals 6.5-7.2 < 4 < 15 
Àcids < 6.5 < 4 < 15 
Salí < 8.5 > 4 < 15 
Sòdic > 8.5 < 4 >15 
Sòdico-Salí < 8.5 > 4 > 15 
 
ESMENES MINERALS 
 
Esmena: matèria orgànica o inorgànica, capaç de modificar o millorar les propietats i 
característiques físiques, químiques o biològiques del sòl. 
Esmenes minerals. Productes utilitzats per modificar el pH sòl i també per corregir l’excés de 
Na de canvi ( restauració sòls sòdics). 
 
• Restauració de sòls sòdics 
Productes més utilitzats:.  

• Sals solubles de Ca : CaCl2  i Sulfat de calci (guix). 
• Àcids o productes formadors d’àcids : S, Àcid sulfúric, Sulfat de ferro i/o alumini, 

Polisulfurs de Ca (sulfurs de Ca enriquits en S). 
• Sals de Ca de baixa solubilitat.  

 
Esquema de la reacció d’intercanvi a l’utilitzar una esmena adequada per reduir la quantitat de 
Na de canvi en els sòls sòdics. 
 
 
 
 
 
Càlcul de la dosi de l’esmena per restaurar sòls sòdics: Necessitat de guix (kg/ha o Mg/ha): 
Quantitat de guix o un altre producte equivalent (en una fondària determinada) necessària 
per a reduir el contingut de Na de canvi d’un volum de sòl, fins arribar a un nivell acceptable 
per al conreu. 
 
 
• Modificació del pH del sòl 
Objectius: 

• Variar el pH sòl fins àmbit de màxima disponibilitat nutrients 
• Millorar la mineralització 
• Disminuir la toxicitat oligoelements 
 

Tècniques 
• Increment fins valors propers neutralitat: Encalcinat  
• Disminució fins valors propers neutralitat: Acidificació 
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Productes més utilitzats com esmenes encalcinants: 
• Sals de Ca i Mg: Carbonats, Òxids i hidròxids, Fosfats 
• Han de tenir un efecte alcalinitzant suau. 
• Fan que s’incrementi les proporcions de Ca i Mg en el complex de canvi. 
• Milloren l’estructura del sòl. 
• Han de complir uns requisits legals de composició i granulometria i humitat. 

 
Esquema de la reacció d’intercanvi a l’utilitzar una esmena adequada per incrementar el pH del 
sòl (encalcinat). 
 
 
 
 
 
 
Càlcul de la dosi de l’esmena: Necessitat de calç (kg/ha o Mg/ha): Quantitat d’esmena 
encalcinant necessària per a canviar el pH del sòl des del valor actual fins el valor de pH 
determinat considerat òptim per al desenvolupament del cultiu. 
 
Productes més utilitzats per acidificar: 

• Sofre elemental, Sulfat de ferro i/o alumini.  
• Matèria orgànica 
 

Exemples de dosis d’encalcinat segons la textura del sòl 

Aportacions de CaCO3  (Mg/ha) en 17 cm de sòl per incrementar el pH original fins a 6.5. 

 
Textura 

pH original 

4.5-4.9 5.0-5.4 5.5-5.9 6.0-6.4 

Argilosa i Argilo-llimosa 6 5 5 2.5 

Fr-argilosa i Franca 5 4 3 2 

Franco-arenosa 4 3 2.5 1.5 

Areno-franca 3 2.5 2 1 

Arenosa 2.5 2 1.5 0.5 

 
Exemples de dosis d’acidificació segons la textura del sòl i el mètode d’aplicació 

Aportacions de S (Mg/ha) en 17 cm de sòl per disminuir el pH original fins a 6.5-7. 

 En tota la superfície Localitzat en bandes 

pH original Arenosa Argilosa Arenosa Argilosa 

7.5-7.9 
8.0-8.4 
8.5-8.9 

9.0 

0.5-0.7 
1.1-1.7 
1.7-2.2 
2.2-3.4 

0.9-1.1 
1.7-2.2 
> 2.2 

- 

0.2-0.3 
0.3-0.6 
0.6-0.9 
> 0.9 

0.35 
0.6-0.9 
> 0.9 
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