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абстракт: Приетата от фАО (1985) граница между наситени и ненаситени 
почви – степен на наситеност V=50%  от сорбционния капацитет – T8,2 и pH=5,0 
във водна суспензия 2,5:1,0, е неиздържана от физикохимична гледна точка. За да е 
наситена една почва, степента на нейната наситеност с базични йони – V трябва 
да бъде равна или по-голяма от абсолютната (мили еквивалентa, meqv.) или относи-
телната (%) стойност на силно киселинните позиции на почвеният адсорбент – ТСА, 
т.е. V≥ ТСА и pH≥6,0.

В настоящата работа се предлага следното степенуване на почвите по наси-
теност с бази на почвеният им адсорбент:

Преситени – карбонатни с pH над 7,4
Наситени – излужени с pH от 7,4 до 6,0
Ненаситени – кисели с pH от 6,0 до 5,0
Много ненаситени с  pH от 5,0 до 4,0
Екстремно ненаситени – екстремно кисели с pH от 4.0 до 3.0

ключови думи: сорбционен капацитет – T8,2, силни киселинни позиции в почвения 
адсорбент – ТСА, степен на насищане с бази на почвеният адсорбент –V

уВОд

Основната причина за вкисляването на почвата при естественото 
й възникване и развитие е въздействието на растителността, особено 
горската. Гората отделя водородни йони, чрез дишането на корените, 
чрез разлагането на хумуса и органичните вещества от микоризата, 
характерна за микотрофното хранене на горскодървесните видове, 
но най-вече при разлагането на горския опад, чрез гъбните хифи, 
поради голямото съдържание на лигнин, смоли и дъбилни вещества. 
Продуцираните протони, чрез въглената и органичните киселини, 
особено фулвокиселините, атакуват почвения поглъщателен комплекс 
(ППК) или почвения катионообменен адсорбент (ПКА), съставени 
от минерални, органоминерални и хумусни колоиди, обменят се с 
базичните им катиони, измивайки ги на известна дълбочина или извън 
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почвения профил, като бикарбонати, разтворими органични соли 
или комплексни съединения. Горският почвообразователен процес 
обикновенно води до вкисляване на ПКА и понижение на степента 
на наситеността му със базични йони (V), но дълго време не е била 
установена пряка връзка между V и рН на почвите, освен някаква 
приблизителна зависимост в отделни граници на V, твърде различна 
от иловото и хумусното им съдържание. По фАО (1985) за граница 
между наситени и ненаситени почви е възприето V=50% от T8,2 и 
рН=5,0.

Предмет и ЗадаЧи

Предмет на настоящата работа е опит за научно-критичен 
анализ на възприетата от фАО постановка, запазена и до сега у нас 
в научните разработки, учебници и др. (Желязков, 1970; Койнов и др., 
1980; Тричков, 1993; Донов, 1993; Атанасов и др., 2009). 

метОд и интерПретаЦия на ПрОБлема  

Представената разработка е съобразена с достиженията на 
теоретичното почвознание през 50-80 години на ХХ в. в изясняването 
на катионнообменната способност на почвите, чиито физикохимични 
свойства се обуславят от вида и относителното съдържание 
на почвените колоиди. Съществена тяхна особеност е не само 
огромната им активна повърхност и големината на сорбционният 
им капацитет, а разграничаването в него на силно (ТСА) и слабо 
(ТА) киселинни обменни позиции, съответстващи приблизително на 
перманентните и променливи заряди в ППК. Приложен е научно-
теоретичен метод. 

Катионообменната способност на почвения адсорбент се 
обуславя от вида и относителното съдържание на различните групи 
глинести минерали и хумуса, с различен по големина сорбционен 
капацитет и различно разпределение на силно и слабо киселинни 
обменни позиции, при незначителното участие на аморфните окиси 
и хидроокиси на Al, Fe и Si.

Глинестите минерали се състоят от тетраедрични и 
октаедрични кристали, изграждащи съответно тетраедрични 
и октаедрични слоеве. Слоевете са свързани в пакети от един 
тетраедричен и един октаедричен при каолинитите и в трислойни 
– от два тетраедрични и един октаедричен между тях в групата на 
иллитите (хидрослюдите) и на монтморилонитите.
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Централният катион в глинестите кристали може да бъде 
заменен изоморфно нееквивалентно с друг катион, с приблизително 
еднакъв обем напр. Si с Al в тетраедрите, а Al в октаедрите с Mg, Cu, 
Zn, Pb, Fe и други тежки метали, някои от които са микроелементи. 
Заместващити катиони обикновено са с по-ниска валенция, поради 
което неуравновесените с електрони кислородни атоми се проявяват 
като отрицателни заряди на базалните повърхности на глинестите 
пакети, изискващо насищане с водородни йони или базични катиони. 
Тази неудовлетворена валентност е с различна сила на базалните 
и страничните повърхности на глинестите пакети, проявяващо се 
при базалните като силна, а в страничните повърхности като слаба 
киселина, обусловено от начина на свързване на водородните обменни 
йони. Катионите на металите и водородните йони на базалните 
повърхности са йонно свързани и образуват силни адсорбциони 
киселини, а със силните бази – неутрални соли. Водородните йони 
в страничните позиции са свързани електровалентно и образуват 
с тях слаби адсорбциони киселини, а със силните бази – хидролизно 
алкални адсорбциони соли. Водородът в страничните повърхности 
е много здраво свързан в хидроксилните групи и може да се обмени 
само с хидролизно алкални соли с рН 8,2.Същите разтворите се 
използват за определяне на ТА, каквато е реакцията на почвените 
води при излужването на карбонатните почви и в изветрителните 
карбонатни кори.

Сорбционният капацитет на глинестите минерали (T8,2) е 
съставен от силно киселинни (ТСА) и слабо киселинните (ТА) позиции, 
съответно на базалните и страничните повърхности на глинестите 
пакети, или T8,2 = ТСА + ТА .

Стойността на сорбционият капацитет нараства приблизително 
десетократно, минимална за групата на каолинитите от 5 до 15 
meqv/100 g, средна за илитите – 20-50 meqv/100 g, достигаща 100-150 
meqv/100 g при монтморилонитите. Заедно със сорбционния капацитет 
нараства делът (%) на силно киселинните позиции от едва участващ 
при каолинитите, средно при иллита, за да заема до 80-90% от 
сорбционния капацитет при монтморилонитите. Това се обуславя от 
силно свързаните глинести пакети при каолинитите и минималното им 
изоморфно заместване; незначителното междупакетно пространство 
при иллита, поради свързване на пакетите с йоните на калия, заемащ 
шестоъгълните пакетни пространства на външните тетраедрични 
слоеве. Голямото изоморфно заместване в октаедричния слой 
на монтморилонитите и голямата ширина на междупакетните 
пространства при тях им осигуряват решаващо участие на силно 
киселинните позиции за катионообмен, пропорционални на площта на 
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базалните повърхности. Още Мелих (1964) доказва, че при една и съща 
наситеност (V) в поредицата каолинити-иллити-монтморилонити, 
рН се понижава или запазва стойността си при нарастване на V. 
Това се обуславя от нарастването на ТСА, при което се намалява 
наситеността му. Шахшабел (1966) установява, че нарастването 
на съдържанието на хумуса в почвата се съпровожда от нарастване 
на рН при една и съща наситеност, или към по-малка степен на 
наситеност при дадено рН на почвата.

От всичко това следва, че с нарастването на дела (%) на 
ТСА чрез нарастване дела на иллита, особено на монтморилонита, в 
почвите ще следват същите закономерности между стойностите на 
рН и степента на наситеност, както и при изменение съдържанието 
на хумуса в ситнозема.

Зависимостта между рН и степента на наситеност на почвата 
с бази отразява степента на неутрализация с основи на двата вида 
ТСА и ТА киселинни позиции на почвения адсорбент в граници на рН 
3,0–3,5 до 6,0 за ТСА и 6,0–8,2 за ТА.

С нарастването на иловата фракция в механичния състав 
на почвата нараства Т8,2 и делът на ТСА, поради нарастващото 
съдържание на монтморилонитите в адсорбента им от леките към 
тежките по механичен състав почви, от киселите към неутралните 
и излужените, от елувиалните към глинестите хоризонти. Богатите 
на органично вещество почви, особено на кисел (фулватен) хумус, 
макар да имат сравнително висок сорбционен капацитет, основната 
част от него е със слабо киселинни позиции, както и оподзолените 
хоризонти, в чиято илова част преобладават каолинитите с нисък 
сорбционен капацитет и почти отсъствие на ТСА.

Тази нееднородност на обменните киселинни позиции на 
почвения адсорбент е причина за неадекватността между базичната 
наситеност – V и рН на почвите. Макар нарастването на V да води 
до напредване на неутрализация и повишаване на рН, почви с по-
голям дял на ТСА ще изискват по-високо насищане за пълната смяна 
на водородните, респ. алуминиевите йони, с базични катиони.

При вкисляване на карбонатните почви, най-напред се излужват 
(разтварят и измиват) карбонатите главно на Ca и Mg като 
бикарбонати, след пълното изчерпване на които рН на почвата се 
понижава от 8,4–8,2 на 7,4. След този етап остават катионите 
на същите базични елементи, свързани като адсорбционни соли с 
почвения адсорбент, заемащи целия ТА или част от него и ТСА. При 
понататъчното вкисляване, катионите на Ca и Mg, свързани с ТА се 
обменят с водородни йони, съпроводено с ново понижение на рН от 7,4 
на 6,0 при пълното им изчерпване. Почвата в този момент се смята 
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за наситена, но не неутрална, а слабо кисела (с рН<7,0), защото при 
пълното заемане на слабо киселинните позиции с водородни йони, а 
силно киселинните с бази, рН е 6,0 и отсъства още обменен Al, както 
и катиони на други тежки метали, чието наличие е физикохимичен 
признак за токсична киселинност.

Новопостъпващите водородни йони в почвата постепенно 
заместват базичните катиони в силно киселинната част на почвения 
адсорбент – ТСА, превръщайки неутралната адсорбционна сол в свободна 
силна адсорбционна киселина, чиито протони са толкова активни, 
че атакуват хидроксилните групи в страничните повърхности на 
глинестите пакети, откъсвайки ги като Н2О. В резултат на това 
се освобождават алуминиеви катиони, които заемат свободните 
киселинни позиции на базалните повърхности – ТСА, където могат 
да останат в йонно състояние. Образува се хидролизно-кисела 
адсорбционна сол между амфотерния Al и силната адсорбционна 
киселина на базалните повърхности.

Освобождаването на Al+++ от октаедричния слой на страничните 
повърхности на трислойните глинести пакети предизвиква 
разрушаване на страничните краища на глинестите пакети, т.е. 
оподзоляване, определено по същност, макар и не кристалографски, 
още от Гедройц (1934). Обмяната на всички базични катиони в силно 
киселинните позиции на почвения адсорбент води до понижение на рН 
от 6,0 на 5,0, в който диапазон почвената киселинност се определя 
от обменния Al и катионите на тежките метали. Вкисляването 
може да достигне в естествени условия до рН 3,5–3,0.

При насищането на киселите почви, базичните катиони 
започват да постъпват най-напред в силно киселинната част на 
почвения адсорбент – ТСА , чрез заместване на водородните йони, 
респ. на алуминиевите катиони до пълното превръщане на киселата 
хидролизно-адсорбционна сол на Al в неутрална сол на силната 
киселина и силните базични катиони на алкалоземните метали, 
съпроводено с утаяване на алуминиевите катиони като гел на 
Al(OH)3 . С напредване на неутрализацията рН на почвата нараства 
от ниските си стойности до 6,0 при пълното заместване на Al 
катиони с тези на Ca и Mg и утаяване на катионите на тежките 
метали като трудно разтворими хидроокисни гели. Почвата в този 
момент е наситена. Нейното състояние е същото, каквото е при 
пълното заместване на базичните катиони в ТА с водородни йони при 
вкисляване на почвата.

Така вкисляването или насищането става последователно и 
закономерно на ТА и след пълното му завършване на ТСА и обратно 
при насищането, но никога едновременно на двата киселинни дяла на 
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адсорбента. Разпределението на ТСА и ТА е различно за различните 
почви. ТСА нараства за почвите с по-голямо съдържание на иловата 
фракция, за почвите с кисела към почвите с неутрална и алкална 
реакция, свързано с по-голямото участие на глинестите минерали 
от групата на монтморилонитите, каквито са черноземите, 
смолниците и други. Торфените, киселите блатни, тъмноцветните 
планинско-горски, торфенистите планинско ливадни, развити върху 
масивни кисели скали се отличават с малък дял на ТСА, заемащи често 
до 10% от Т8,2, поради което само 10% насищане от сорбционния 
им капацитет е достатъчно да бъдат наситени и имат рН 6,0, 
докато черноземите, които имат незначително участие (10–20%) 
слабокиселинни позиции изискват 80-90% насищане за да бъдат 
наситени и имат рН 6,0. Ясно е, че при една и съща наситеност 
(V) стойността на рН ще намалява с повишаване на ТСА, или рН ще 
запазва стойността си при нарастване на V.

реЗултати и иЗВОди

Приетата от фАО (1985) граница между наситени и ненаситени 
почви при V = 50% от Т8,2 и при рН 5,0 е неиздържана от физикохимична 
гледна точка. При V = 50% от Т8,2 почвата ще бъде наситена само 
ако ТСА ≥ 50% от Т8,2, няма да имат обменен Al, но рН няма да 
бъде 5,0, а ще бъде ≥ 6,0. Почвите ще са наситени и при V = 30% 
ако ТСА е  ≥ 30% от Т8,2. При всяко V ≥ ТСА или обменният водород 
Н8,2 ≤ ТА, почвите ще са наситени, респ. ненаситени или кисели при 
наситеност V < от ТСА или Н8,2 > ТА. Това дава  основание да се 
направят следните изводи:

Обективната граница между наситени и ненаситени почви е при 
V = ТСА или Н8,2 = ТА или рН = 6,0 във водна суспензия (2,5 : 1,0);

Разделянето на кафявите горски почви у нас на наситени и 
ненаситени е научно необосновано (Желязков, 1971; Тричков 1991), 
защото няма кафяви горски почви с рН над 5,8 за А хоризонт и при V 
= 50% почвите са наситени само ако ТСА = 50%, но тогава рН няма 
да бъде 5,0, а ще е 6,0. Същото се отнася и за приетото от Койнов 
и др. (1980) 70% наситеност, съвпадащо с границата на наситеност 
на кафяви горски почви по Желязков (1970). Почвите с рН 5,0 са 
кисели, ненаситени защото имат обменен Al и обменни катиони на 
тежките метали. Кафявите горски почви у нас под иглолистните и 
буковите планински гори са ненаситени (Антонов, 2003), с токсична 
киселинност, с голяма потенциална опасност от промишлено 
замърсяване, поради малкия адсорбционен капацитет и малкия дял 
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на ТСА, особено по абсолютна стойност, обуславящо бързото им 
замърсяване с малки количества мед, цинк, олово, кадмий и др.

Крайно неиздържано е разделянето на кафявите горски почви 
на ненаситени при V ≤ 10%, слабонаситени 30-50%, средно наситени 
50-70% и наситени над 70% (Желязков, 1970);

За обективно разделяне на почвите по наситеност може да се 
приеме следното:

Преситени – карбонатни с рН над 7,4;
Наситени – излужени с рН от 7,4 до 6,0;
Ненаситени – кисели с рН от 6,0 до 5,0;
Силно ненаситени – силно кисели с рН от 5,0 до 4,0;
Екстремно ненаситени – екс. кисели с рН от 4,0 до 3,0.
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ACIDITy OF SOILS AND SATURATION wITH BASES OF THEIR 
CATION ADSORBENT

G. Antonov
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(SUMMARy)

The accepted by FAO (1985) limit between saturated and unsaturated 
soils determined as degree of saturation V=50% of the sorption capacity – 
T8,2 and pH=5.0 in water suspension 2.5:1.0 is not completely reasoned 
from physicochemical point of view. For soil to be saturated the degree of 
its saturation with basic ions V has to be equal or bigger than the absolute 
(in meqv) or relative (%) value of strongly acidic positions of the soil 
adsorbent – ТСА, i.е. V≥ ТСА and pH≥6.0.

In this study it is suggested the following classification of soils according 
to their saturation with bases of their soil absorbent:

Over saturated – carbonate – with pH over 7.4
Unsaturated – leached – with pH from 7.4 to 6.0
Unsaturated – very mush acidic – with pH from 6.0 to 5.0
Very much unsaturated – with pH from 5.0 to 4.0
Extremely unsaturated – extremely acidic – with pH from 4.0 to 3.0

Key words: sorption capacity – T8,2, strongly acidic positions of the soil 
adsorbent – ТСА,  saturation with bases of soil absorbent – V


