ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο µπεντονίτης είναι φυσική κολλοειδής άργιλος που ανακαλύφθηκε στην πολιτεία του
Γουαϊόµινγκ των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής το 1888. Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα είδη
αργίλου, ο µπεντονίτης έχει την ιδιότητα να διογκώνεται όταν αναµιχθεί µε νερό δηµιουργώντας
µια πηκτή περισσότερο ή λιγότερο ρευστή. Από κει και περά ανακαλύφθηκαν παγκοσµίως πολλά
κοιτάσµατα µπεντονίτη. Σε καθένα από αυτά ο κάθε µπεντονίτης παρουσιάζει και διαφορετικές
ιδιότητες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η κατάταξη µιας αργίλου στην κατηγορία των µπεντονιτών
απαιτεί την πραγµατοποίηση εξειδικευµένων χηµικών αναλύσεων.
Από πλευράς χηµικής σύστασης ο µπεντονίτης ανήκει στην οµάδα των µοντµοριλλονιτών ένυδρο πυριτικό αργίλιο. Περιέχει ανταλλάξιµα ιόντα κυρίως ασβεστίου, νατρίου και µαγνησίου.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στον οίνο δεν υφίσταται ανταλλαγή των ιόντων πυριτίου ή αργιλίου.
Όταν ο µπεντονίτης αναµιχθεί µε το νερό και σχηµατίσει την πηκτή-πάστα, η επιφάνεια της
πάστας είναι αρνητικά φορτισµένη, γεγονός που ερµηνεύει την δραστικότητα του µπεντονίτη
απέναντι στις πρωτεΐνες του οίνου, οι οποίες στις τιµές pH αυτού είναι θετικά φορτισµένες.
Ο µπεντονίτης χρησιµοποιείται ευρύτατα στην οινολογία, στην κοσµετολογία και αλλού.
Είναι φυσικό ότι οι µπεντονίτες που χρησιµοποιούνται στην οινολογία και στην κοσµετολογία
έχουν καθορισµένα πολύ αυστηρά κριτήρια καθαρότητας.
Στην οινολογία ο µπεντονίτης χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στις εργασίες του Ribereau
Gayon περίπου στα 1930. Ο Ribereau Gayon απέδειξε πρώτος ότι ο µπεντονίτης έχει την ιδιότητα
να απορροφά τις πρωτεΐνες του οίνου. Σήµερα πια η χρήση του µπεντονίτη στην οινολογική
πρακτική για την κατεργασία των γλευκών και των οίνων είναι ευρύτατα διαδεδοµένη. Ωστόσο η
αποτελεσµατικότητα της χρήσης του είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το σκοπό για τον οποίο θα
χρησιµοποιηθεί.
Μπορούµε να διακρίνουµε τρεις µεγάλες κατηγορίες µπεντονιτών που χρησιµοποιούνται σήµερα
στην οινολογία :
1. Φυσικοί Νατριούχοι Μπεντονίτες (είναι ενεργοί και διογκώνονται µε φυσικό τρόπο)
2. Φυσικοί Ασβεστούχοι Μπεντονίτες (έχουν µικρό ποσοστό διόγκωσης και µικρή ενεργότητα
όµως σχηµατίζουν µικρό όγκο λασπών όταν χρησιµοποιηθούν για την κατεργασία των οίνων)
3. Ενεργοί Μπεντονίτες (∆ιόγκωση και ενεργότητα ανάλογα µε το ποσοστό ενεργοποίησης) Ο
όγκος του ιζήµατος που σχηµατίζεται είναι απ’ ευθείας ανάλογος του ποσοστού ενεργοποίησης
του µπεντονίτη.
Για να διατηρήσει µία ποικιλία από διαφορετικούς µπεντονίτες που ο καθένας από αυτούς θα
έχει εξειδικευµένη δράση, το εργαστήριο του οίκου Martin Vialatte έχει ορίσει τέσσερα βασικά
κριτήρια για τη χρήση σε γλεύκη και οίνους. Τα κριτήρια αυτά είναι :
1. Η αποµάκρυνση των πρωτεϊνών
2. Η βελτίωσης της διηθησιµότητας
3. Η διαύγεια
4. Ο όγκος του σχηµατισθέντος ιζήµατος.
Για καθένα από τους διαφορετικούς µπεντονίτες που διαθέτει ο οίκος Martin Vialatte
κατασκευάζεται ένα διάγραµµα µε πέντε άξονες. Κάθε άξονας ελέγχεται περιοδικά και απαραίτητα
πριν από κάθε παραλαβή πρώτης ύλης. Τέλος τα κριτήρια επιβεβαιώνονται µια τελευταία φορά
πριν από την παράδοση στον πελάτη.
Πραγµατοποιούνται εργαστηριακά οι ακόλουθοι έλεγχοι:
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-εµφάνιση, οσµή, οργανοληπτική εξέταση πηκτής µε συγκέντρωση 50g/L, προσρόφηση πρωτεϊνών,
µέτρηση της ενεργής επιφάνειας, µέτρηση του φορτίου επιφανείας, ποσοστό διόγκωσης σε νερό και
σε συνθετικό διάλυµα µε σύσταση παραπλήσια µε τη σύσταση του οίνου.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Όλοι οι µπεντονίτες πρέπει να διογκωθούν µε νερό πριν από τη χρήση τους. Το κρύο νερό της
βρύσης είναι αρκετό. Η χρήση νερού θερµοκρασίας 50-60oC επιταγχύνει τη διόγκωση.
Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος χρήσης είναι η διασπορά του µπεντονίτη σε νερό το οποίο
αναδεύεται γρήγορα µε τη βοήθεια µιας έλικας. Πρέπει να διαλυθεί καλά όλη η σκόνη και οι
σβώλοι που πιθανά να σχηµατιστούν.
-Ασβεστούχος µπεντονίτης . Πρακτικά δεν διογκώνεται. Αφήνεται να µουλιάσει για 1 ώρα. Η
συγκέντρωση του διαλύµατος µπορεί να φθάσει µέχρι και τα 200g/L.
-Νατριούχος µπεντονίτης και η πλειονότητα των ενεργοποιηµένων µπεντονιτών. ∆ιόγκωση για
2 µε 3 ώρες (OPTIBENT, ELECTRA, GRANULA, BENTEFF). Η συγκέντρωση του
διαλύµατος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50g µπεντονίτη το λίτρο.
-MIRACOL. Μπεντονίτης υψηλής δραστικότητας. Η συγκέντρωση του διαλύµατος δεν πρέπει να
ξεπερνά τα 30g /L, και η διάρκεια της διόγκωσης είναι 3 ώρες.
Η πάστα που σχηµατίζεται µετά τη διόγκωση πρέπει να είναι αρκετά ρευστή για να είναι
δυνατή η διασπορά και η ανάµιξή της µε τον οίνο. Όταν είναι έτοιµη αρκεί να αναµιχθεί απ’
ευθείας µε τον οίνο, κατά τη διάρκεια µιας ανακύκλωσης. Η χρήση του DOSACOL ή µιας
δοσοµετρικής αντλίας διευκολύνει την κατεργασία. Ποτέ µην ρίχνετε την πάστα του µπεντονίτη
από το επάνω µέρος-καπάκι της δεξαµενής. Επίσης αποφύγετε τον ταυτόχρονο αερισµό διότι τα
σχηµατιζόµενα συσσωµατώµατα δυσκολεύονται να καταβυθιστούν.
Η κροκίδωση του µπεντονίτη ξεκινά τη στιγµή που θα έρθει σε επαφή µε τον οίνο. Τα ιόντα
του οίνου προκαλούν τη συσσωµάτωση. Η κροκίδωση ολοκληρώνεται σε µερικές ώρες όµως
πρέπει να περάσουν µερικές µέρες, για να µπορέσουν τα συσσωµατώµατα να καταβυθιστούν και να
σχηµατίσουν ένα συµπαγές ίζηµα στον πάτο της δεξαµενής. Ο χρόνος αυτός κυµαίνεται από 3 ως
10 ηµέρες ανάλογα µε τον µπεντονίτη, τον οίνο, το ύψος της δεξαµενής, τη θερµοκρασία, κ.α.

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
• Μέση συνιστώµενη δοσολογία : 0,2 - 1Κg/tn.
Η δοσολογία εξαρτάται από το είδος του µπεντονίτη και τον σκοπό της κατεργασίας. Κάθε πιθανή
δοσολογία πρέπει να καθορίζεται µε βάση τα αποτελέσµατα δοκιµής κολλαρίσµατος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Συσκευασία κλειστή διατηρείται σε σκοτεινό, στεγνό και άοσµο µέρος σε θερµοκρασία µέχρι 20oC
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης. Συσκευασία µετά το άνοιγµα πρέπει να χρησιµοποιηθεί γρήγορα.

• Οι πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω ανταποκρίνονται στις µέχρι σήµερα γνώσεις µας.
• Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία είναι επιβεβληµένη και αποτελεί ευθύνη του χρήστη.
• Το παρόν έγγραφο αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την έγγραφή άδειά µας.
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