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Bijhetvoltooienvanditproefschrift ishetmijeenaangenametaak
aan Hoogleeraren van de Landbouwhoogeschool mijn oprechten
dank te betuigen voor de leiding, welke ik bij mijne studie in de
LandbouwwetenschappenvanHenmochtgenieten.
In het bijzonder tot U, Hooggeleerde HUDIG, Hooggeachte Promotor, gaat mijne erkentelijkheid uit voor densteun,welkenikbijde
samenstelling van dit proefschrift van U heb mogen ondervinden.
Veel dank ben ik U verschuldigd voor de groote welwillendheid,
waarmedeGijmijinweerwilvanUwenzeerbezettentijdtochsteeds
zijt tegemoet getreden.
U, Hooggeleerde ABERSON, ben ik zeer erkentelijk voor de wijze,
waaropGijbij mijdengrondslaghebt gelegdvoorhet verkrijgenvan
wetenschappelijk inzicht in delandbouwscheikunde enbemestingsleer.
Het personeel van devegetatiekas der Landbouwhoogeschool ben
ik zeer dankbaar voor de goede zorgen aan mijne cultures besteed.
Verder dank ik alien, die mij bij de aan mijn onderzoek verbonden
werkzaamhedenbehulpzaam zijn geweest.
Ten slotte magiknietverzuimen mijne vrouw te danken, die mij
vooral bij het op schrift stellen van dit proefschrift van zoo groote
hulp is geweest en zoovele uren daaraan heeft opgeofferd. Hare
medewerking heeft mijne taak inderdaad aanmerkelijk verlicht.

I. INLEIDING
„Es ist ein schwerwiegender Irrthum,
wenn mafi glaubt, dass esnur daraufankomme,einPhosphatmoglichstfeinzuzermahlen,umesschnellwirkendzumachen."
Prof. Dr. PAUL WAGNER: Diingungs-

fragen, Heft I, 3. Aufl. 1896,p. 11.

f

Bij het onderzoek van meststoffen enin de bemestingsleer wordt
reeds langen tijd seer veel aandacht geschonken aande fijnheid van
in water onoplosbare meststoffen, waaronder vooral verschillende
fosfaten van practisch belang zijn. Aan de fijnheidseischen ligt de
gedachte ten grondslag, dat een betere verdeeling door den grond
erdoormogelijkwordt eneengrooter aanrakingsoppervlak aanhetin
denbodemaanwezigeoplosmiddelwordtaangeboden.Deinvloedvan
de fijnheid op de oplossingssnelheid is feitelijk vanzelfsprekend. In
de practijk derchemiewordt dieinvloed alseenbekende manipulatie
dagelijks gehanteerd.Tenonrechtespreektmeninde landbouwkunde
steeds van een toenemende oplosbaarheid bij toenemende fijnheid
van het materiaal. De oplosbaarheid blijft natuurlijk practisch dezelfde, doch desnelheid vanopkfesen neemt toe, endaarop komthet
voor de planten, vooral voor de snelle groeiers, voornamelijk aan.
Oorspronkelijk werd de zeer fijne vermaling dier meststoffen niet
Zooseer toegepast,doch indenlaatsten tijd isereenstreven geweest
om de oplossingssnelheid zoo gunstig mogelijk tebei'nvloeden door
uiterstfijne malingderproducten,zelfszoofijn, datmendecolloidale
dispersiebereikt. Zoozijnverschillendefirma's inEuropaenAmerika
zich op zgn.„colloide"-maling van ruwe fosfaten gaan toeleggen.
Niettegenstaande deze „colloide"-fosfaten reeds een tiental jaren
indenhandelzijn, staat nogsteedsnietvast,ofzij inderdaad welbeter
opneembaar voor deplanten zijn, dandeopnormalewijze behoorlijk
fijngemalen ruwe fosfaten. Wel constateerden GEHRING (18) en
KLEBERGER (31) bijhunonderzoek naar dewerkingvanhet „KolloidPhosphat"vandefirma deHaenuitSeelzebijHannover in sommige
gevallen eentamelijk bevredigende werking daarvan, welkein andere
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gevallen zelfs verrassend goed was, doch LEMMERMANN (42) kwam
daarentegen tot een veel minder gunstig resultaat. EHRENBERG (14)
vergeleek gewoon gemalen en op de zgn.„Kolloidmuhle" van Plauson in Hamburg gemalen ruw fosfaat bij lupine en gerst in zandcultures, doch vond slechts nauwelijks bemerkbare verschillen. Toch
verklaarde hij in 1930op den tweeden Superfosfaatdag van de Duitsche Superfosfaatindustrie (15), dat hij het voor denkbaar hield, dat
de natuurlijke kalkfosfaten na overbrenging in den fijnsten colloiiden
toestand voor de planten opneembaar worden, al gaf hij tevens toe,
datdetechniektot dusvernietinstaatwasdezezuiver physischetaak
op te lossen. In Zwitserland vond KELLER (30) dat zgn. „colloidgemalen" Gafsafosfaat op verschillende grondsoorten niet of slechts
weinig beter was dan normaal gemalen. TACKE (84) vergeleekopde
hoogveengrondenvanhetKonigsmoor o.a.„collo'id"enruw gemalen
„de Haen-fosfaat" bij haver. Uit de oogstcijfers en de opgenomen
hoeveelheden fosforzuur van deze proef werd geconcludeerd, dat het
„collo-ide" de Haen-fosfaat niet voordeeliger dan het grover gemalen
wasgeweest.WeUswaarvertoonde het zeer fijne fosfaat in het eerste
proefjaar iets betere werking dan het grove, doch in het tweede jaar
was de verhouding omgekeerd.
Ookin Amerika wordt er den laatsten tijd op gewezen, dat er nog
geen enkel bewijs voorhanden is om aan te toonen, dat „colloid"fosfaat meer waarde voor de planten heeft dan normaal fijngemalen
fosfaat. Zoo schrijft JACOB (28) in 1931: „A natural finely divided
phosphate hasrecently been placed onthe market under the name of
„collo'idal-phosphate".Thismaterial,whichisobtained in connection
with the preparation of Florida hard-rock phosphate for the market,
usually contains 18-25 % of P 2 0 5 and up to 90 % by weight of
particles finer than 5/i in diameter. The material finer than 5 p
containsabout70% ofcolloid.Noexperimental evidenceis available
to show that this material in the raw state is more ready available
to plantsthanisfinely ground phosphate rock."
Het is jammer, dat men zooveel tijd en geld aan deuitvoeringder
zeerfijne maling heeft besteed, want men vergeet hierbij, dat de
oplossingssnelheid niet alleen door de fijne malingverhoogd wordt,
daar ook de verdeelbaarheid door den grond daarop van invloed is.
Dat menin het laboratorium door het roeren of schudden van vloeistof en fijn materiaal zijn doel bereikt door uiterst fijne maling is
jmst, maar de vraag is, of de uiterst fijne maling ook de verdeeling
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door den grond bevordert. Het is zeer wel denkbaar, dat de verdeeling der meststof door den grond beneden een bepaalde fijnheidsgrens niet meer verbetert, en wel, omdat zeer fijn materiaal deonaangename eigenschap heeft te kleven, of anders te stuiven. De verdeeling van de meststof achten wij van een dermate primair belang,
dathetnoodzakelijk bleekdeaangeroerdevraagnader onder de oogen
te zien.
.
Zelfs voor oplosbare zouten blijft een regelmatig uitstrooien van
groot belang. Maar omdat wij ons onderwerp beperken mbesten,
hebbenwijonsbepaald totdeonoplosbaremeststoffen enw^lspeciaal
nader onderzocht, hoe diverse korrelgrootten vanhetnatuiirlijkefosfaatharewerkingtenopzichtevandeplantnamengingmetden grond
demonstreerden.
Dat voor dit onderzoek het natuurlijk fosfaat gekozen werd, vindt
zijn oorzaakin het feit, datjuist dezemeststof zeer moeilijk oplosbaar
is, ook in C0 2 -houdend water, en dus een verschil in werking der
diverse korrelgrootten het duidelijkst bij deze meststof moest uitkomen. Het natuurlijke fosfaat werd bovendien vooral ook daarom
gekozen, omdat door de keuze der aanvullende bemestingswijzen de
vorming van H-ionen in den bodem kan worden bevorderd of tegengewerkt.
Het doel van ons onderzoek betrof dus kort en goed de volgende
vraag: moet aan den fijnheidseisch van een onoplosbare meststof
een grens worden gesteld, waar beneden een betere werking (verhoogde oplossingssnelheid) niet meer te verwachten is, of bestaat
te dien opzichte geen grens?
Al dadelijk kan worden gezegd, dat wij aan het bestaan van die
grens niet twijfelden en dat wij a priori van meening waren, dat die
grens enkel en alleen door de mengmogelijkheid van de meststof
door den grond wordt bepaald.
Bij onze proeven zijn wij echter zoover mogelijk gegaan,d.w.z. ver
boven de mogelijkheden van de practijk uit, door nl.allemengsels,
diewijvan den grond en fosfaatfracties maakten,zoogoed alsmet de
luchtdroge meststof maar eenigszins mogelijk was uit te voeren. Dit
om alle tegenwerpingen ten aanzien van de grondgedachte, die de
vraag beheerschte, te voorkomen.

II. ONTWIKKELING EN TEGENWOORDIGE STAND VAN
HET VERDEELINGSVRAAGSTUK
In de eerste jaren na het ontstaan van de beendermeelfabrieken
was er vooral groote vraag naar de grof gemalen producten. LIEBIG
was de groote voorvechter voor het gebruik van fijn beendermeel.
In sijn brief aan REUNING van 15 September 1860 (46) laat hij zich.
over de in dien tijd in den handel zijnde beendermeelproducten als
volgt uit: „Sie sehen in England anstatt Knochenmehl eigentlich
nur Knochensplitter, audi am Rhein, in Wiirttemberg, Baden und
der bayrischen Pfalz werden Sie kein anderes sehen, und feines
Knochenmehl,sowieesdieAiblingerFabrikx)densachsischenLandwirten liefert, wiirde dort unverkaufbar sein oder ist es tatsachlich.
Die Leute wollen sehen, was sie kaufen, und haben darum wenig
Vertrauen auf eine Handelsware, deren Giite sie nicht.beim Einkauf
beurteilen konnen. Die Aiblinger Fabrik konnte das Zehnfache absetzen, wenn sie grobes Knochenmehl liefern wollte, was naturlich
vielwohlfeiler kommt,ichhakeaberdarauf,dassnur feines fabriziert
wird und hoffe, dass die Landwirthe ihren Vortheil, der in der Anwendung von diesem liegt, allm'ahlich erkennen werden."
Hetisnogniet eens200heellang geleden, dat een dergelijke mentaliteitinverschillendestrekenvanNederland bij deboeren heerschte
met betrekking tot de kalk-meststoffen. Het stoffijne product werd
minder vertrouwd dan de grover gemalen meststof, waarin betrekkehjk grootestukkenkalkduidelijk alssoodanigte herkennen waren.
Bepaalde fijnheidseischen werden reeds geformuleerd, toen het
thomasslakkenmeel in den handel begon te komen. Bij de waardebepaling daarvan, is de korrelgrootte van het product alseerste punt
aan de orde gekomen.WAGNER (92) had reeds in 1885 door proeven
vastgesteld in welke mate de werksaamheid van het product van de
fijnheid vanmalingafhankelijk wasenweesinditverband opdebetere verdeelingder fijne deeltjes bij menging van de meststof met den
grond.Wanneer hij de waarde van het fijnmeel op 100 stelde, vond
x

) LIEBIGwasfinancieel geinteresseerd bij de*e fabriek.
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hij bij proeven voor het grove meel b.v.slechts 22bij gerst en 20 bij
tarwe. Op een in 1886te Berlijn gehouden vergadering van natuurkundigen eischte FLEISCHER (volgens WILHELMJ (98)) reeds een
garantie van 75 % fijnmeel met een korrelgrootte van 0,03 qmm.
WAGNER (91) stelde in 1887 eveneens voor, het slakkenmeelmeteen
Zeker minimumgehalte aan fijnmeel in den handel te brengen. De
grens tusschen „fijnmeel" en „grofmeer' zou dan door toepassing
van de reeds door FLEISCHERaanbevolenkoperdraadzeef No. 100van
de Hamburgsche firma Amandus Kahl bepaald worden. Onder bebenaming „fijnmeel" zou tevens moeten worden verstaan, dat dit
voor ongeveer 80% uit „stof" bestaat. Dit gedeelte zou danweereen
Zeef van zijdegaas met openingen van gemiddeld 0,10 mm moeten
passeeren.
Tot op den huidigen dag is deze fijnmeelgarantie bij den handel
in thomasslakkenmeel, natuurlijke fosfaten enkalkmergel in gebruik
gebleven, met dien verstande, dat men tegenwoordig officieel geen
bepaalde eischen meer stelt aan het materiaal, dat eenmaal de fijnmeelzeef gepasseerd is. In ons land geschiedt de bepaling van fijnmeel bij natuurlijke fosfaten, door het geheele monster eerst door
een zeef No..l met ronde openingen van 1,5 mmmiddellijntelaten
gaan, teneinde er de waardelooze klontjes, die tegen zachte drukking
met den vinger bestand zijn, uit te halen. Daarna wordt de rest, na
gedurende eenhalf uur bij 100° C.tezijn gedroogd,eenkwartierlang
machinaalgezeefd op zeef No. 2, een draadzeef vanminstens20cm
middellijn met een onderlingen afstand der draden van 0,17 mm, dus
met een grootte der mazenvan 0,029 qmm (52).
Het groote verschil in oplossingssnelheid tusschen het fijnme
en de grovere korrels, werd in een reeds in 1896 door MUNTZ en
GIRARD (56) gepubliceerde proef van BARRAL en MENIER duidelijk
aangetoond. Deze onderzoekers hebben natuurlijk Ardennenfosfaat
in kubussen vanafnemende afmetingen uiteengelegd enin aanraking
gebracht met water, dat met koolzuur verzadigd was,waarbij zij de
volgende resultaten verkregen:
Na 1 uur
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MUNTZ (Loc.cit. 1896,p.529-530) deed soortgelijke proeven met
andere oplosmiddelen, zooals 2 %-ig ammoniumoxalaat, 1 %-ig
citroenzuur en een normaaloplossing van ammoniumcitraat en
verkreeg steeds groote verschillen in opgeloste hoeveelheid P 2 0 5 .
Hetzelfde kan trouwens ookbij veld- en potproeven worden waargenomen. PRIANISCHNIKOW (66) geeft de volgende cijfers van potproeven met een ruw fosfaat op hoogveengrond:

Korrelgrootte 0,5 -1 mm
0,25-0,5 „
0,1 -0,2 „

oogst 27 g
„ 39 g
„ 51 g

Een vergelijking van het door de zgn.„thomasmeelzeef" gaande
fijnmeel met de afgezeefde grovere fosfaatkorrels door middel van
Neubauer-onderzoek had in delaatste jaren nog door RAUSCHER (72)
plaats. Deze vond, dat bij Algiersfosfaat uit het fijnmeel viermaal
zooveel fosforzuur werd opgenomen, als uit de grovere korrels tot
0,2 mm en had daarbij per bakje niet minder dan 1 gfosfaat ( ± 280
mgP 2 0 5 ) verstrekt.
Aldeze proeven hebben betrekking op nog tamelijk grove deeltjes.
Eerst nadat door de publicaties van v. WRANGELL (100, 101, 102)
en AEREBOE (1) en de groote economische moeilijkheden in den inflatietijd in Duitschland de aandacht weer op de natuurlijke fosfaten
werdgevestigd,ismendaartelandegaanonderzoeken, of er beneden
diegrensvanongeveer 0,17 mm ook nog niet groot verschil tusschen
dewerkingderinhetfijnmeel aanwezigeverschillende korrelgrootten
Zouzijn. Men gingvandegedachteuit, datsteeds verder gaande verkleining der deeltjes de toegankelijkheid van ruwe fosfaten nog in
sterke mate zou moeten verbeteren. Niet alleen zou de oplossingssnelheid erdoor worden vergroot, maar er zou ook een betere verdeehngdoor den grond worden verkregen, waardoor de trefkans van
pantenwortel en voedingsstof grooter wordt. De voeding van de
plantzoudanminderafhankelijkwordenvandesamenstellingvan het
bodemvocht. Een publicatie van COMBER (13) had toen nl. weer de
nypothesenaarvorengebracht,dathetinoplossinggaandervoedingsstoffen inhetbodemvocht misschienin het geheelniet zoo belangrijk
was als men wel dacht, daar de planten onafhankelijk daarvan door
ae organische mtscheidingen der wortels bij directe aanraking oplossendopvastedeeltjes zoudenkunneninwerken enerbij voldoende
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fijnheid zelfs mechanische opname van collo'idedeeltjes zou kunnen
plaats hebben.
Naar in de inleiding reeds werd vermeld, zijn de met „collo'id"
fosfaat verkregen resultaten over het algemeen niet gunstiger, dan
zij met normaal fijngemalen fosfaat reeds waren. Toch leerde de
slibanalyse, dat de gemiddelde korrelgrootte van het eerstgenoemde
product seer veelfijner was, dan van het laatstgenoemde. Zoo slibde
TACKE (LOC. cit. 1926)b.v.„colloiid"en normaal gemalen „de Haenfosfaat" in fracties uiteen. Terwijl het eerste 45,4 % deeltjes <2(tyt
bevatte, bedroeg het aandeel daarvan bij het laatste 21,8 %. Voor de
grove deeltjes >0,2 mm waren de cijfers resp. 1,5 en 38,2 %. Maar
wasdeverdeelingvan het seer fijne product welbeter, dan vanhetop
normale wijze fijngemalen fosfaat? Dit is een zuivere mengingskwestie en over het groote probleem dat het mengvraagstuk oplevert
is feitelijk nog niets bekend.
Bij de genoemde onderzoekingen werd steeds slechts het uiterst
fijngemalen fosfaat (dat vaak zoo fijn is, dat het niet inzakken,doch
in vaten moet worden verzonden) met het normale grover gemalen
fosfaat vergeleken. Een systematisch onderzoek, waarbij vooral het
door de thomasmeelzeef gaande fijnmeel in opeenvolgende fracties
van verschillende korrelgrootte zou moeten worden uiteengelegd,
ontbrak voor zoover onsbekend was geheel, Slechts hierdoor zou het
eventueel mogelijk blijken te zijn de verschillende tegenstrijdige en
afwijkende resultaten, met de „collo3td"-gemalenfosfaten verkregen,
te verklaren.
Wel had WHITE (96) reeds aangetoond, dat de toegankelijkheid
van zeer fijne fosforzuurverbindingen, zooalsdezein de mergelgronden van Java voorkomen, bij regelmatig afnemende korrelgrootte
nogsteedsbeterwordt.Deresultatenvandiensonderzoekzijn echter
niet toepasselijk op de als meststof toegediende natuurlijke fosfaten.
In deeersteplaatsbevattendevoor WHITE'S onderzoekgenomenmergelgronden bijna of in het geheel geenfijne deelenkoolzure kalkenal
waren deze in geringe hoeveelheid aanwezig, dan bestond toch niet
die ihnige band daarvan met het fosforzuur, zooals die bij de zgn.
natuurlijke fosfaten voorkomt. In de tweede plaats zullen de fijnste
fosfaatdeeltjes in den mergelgrond waarschijnlijk in zoo ideale verdeelingkunnenvoorkomen,alsdoor mengingvaneenevenfijne meststof met den grond practisch niet bereikbaar is.
Overigens vergete men niet, dat door micro- en macroflora en ook

doordefauna steedsP0 4 inomloopisdoorvorming envergaanvan
eiwitten,zoodatautomatischdeverdeelingvanhet P04-iondoorden
bodemindenatuuralbeterenbeterwordt.Ditiseen geheelandere
kwestie,danhet inbrengen vanfosfaatdeelen voor de bemesting, die
liefst terstondwerkzaamheidmoettoonen!

III. SCHEMA VOOR BEHANDELING VAN HET PROBLEEM
Het kwam ons dus wenschelijk voor, het door dethomasmeelzeef
gaande fijnmeel van een in water practisch gesproken onoplosbare
meststof in opeenvolgende fracties van verschillende korrelgrootte
uiteen te leggen en daarvan de bemestingswaarde nauwkeurig na te
gaan.Voor dit onderzoek zouden dus kalk- en fosforzuurmeststoffen
in aanmerking kunnen komen. Kalk is echter niet zoo geschikt als
uitgangsmateriaal, daar deze stof zoowel voedingsstof als regulateur
van de bodemreactie is en hierdoor lastige complicaties kunnen ontstaan. Fosforzuurmeststoffen zijn wat dit betreft voor het onderzoek
veelgeschikter.Wanneervanruwfosfaat wordtuitgegaan,isdit tevens
wel de minst oplosbare van alle bestaande meststoffen. Bovendien
bestaat op P 2 0 5 de zeer gevoelige zgn. molybdeenblauw-reactie, die
bijhetonderzoekwaarschijnlijk nuttigedienstcnzalkunnen bewijzen,
zoodat ruw fosfaat alleszins de voorkeur verdient.
Ook was kalk onbruikbaar, omdat bij de bepaling van het door de
planten opgenomen deel allerminst het gevonden gehalte enkel en
alleen afkomstig zal zijn of beheerscht zalwordendoordevariatiein
kalkgiften. Bij fosforzuurbemesting is dit verband, zoo niet absoluut
zeker, dan tochwel aanhet zekere grenzende.
Om alle factoren zooveel mogelijk in de hand te hebben, zou de
opneembaarheid der verschillende fracties van het ruwe fosfaat in
zandcultures moeten worden nagegaan. Bij dit experiment zullen
wij ook nog op moeilijkheden stuiten, aangezien de opneembaarheid
vanhetfosfaat niet alleenvandeverdeelingafhankelijk is,maarvooral ook door de chemische factoren, diedeoplosbaarheidbeinvloeden,
wordt beheerscht.
Nu ligt het voor de hand te veronderstellen, dat bij betere verdeeling van het fosfaat door den grond de plant voor de fosforzuuropname minder afhankelijk zal worden van het P 2 0 5 -gehaltevan het
bodemvocht, daar de trefkans tusschen plantenwortel en fosfaatdeeltje erdoor wordt vergroot. De tegenstrijdige resultaten met het
„colloiid"-fosfaat zouden dan misschien kunnen zijn ontstaan,.door-

dat in het eene geval de omstandigheden gunstig waren voor het in
oplossing gaanvan fosforzuur, waardoor het verschil in werking tusschen „colloid" en normaal gemalen fosfaat slechts zeer gering was,
terwijl bij veelbeter werking van het uiterst fijne product misschien
zeer vele factoren de oplosbaarheid van het fosforzuur zoozeer hadden doenverminderen, datuitde grovere korrels slechts weinig P 2 0 5
kon worden opgenomen.
Het zijn vooral de waterstof- en calcium-ionen, die op de oplosbaarheid van ruw fosfaat van invloed zijn. THOMAS (86) drukt het
verband als volgt uit: de oplosbaarheid s = f-qqr. Het Ca-ion
Zullen wij met het ruwe fosfaat uit den aard der zaak in de zandculturesinvoeren.Wijzullenonsduseerstervanmoeten vergewissen,
of de verhouding tusschen CaO en P 2 0 5 in de verschillende fracties
vanhet ruwefosfaat welconstantis.Het natuurlijk fosfaat zal echter
ooknog CaC0 3 bevatten, waardoor de pH van het bodemvocht weer
wordt beinvloed.Deverhouding tusschen C 0 2 en P 2 0 5 in de fracties
Zaldus eveneens gecontroleerd moeten worden.
Doordat aan de zandcultures nog andere voedingsstoffen moeten
wordenverstrekt,zaldereactievanhetbodemvochtinhoogemateook
ervan afhangen in welken vorm deze wordentoegediend. Nu is men
vooral door de onderzoekingen van PRIANISCHNIKOW op het spoor
gekomenvan eenzeer gemakkelijk tehanteeren factor, welkein sommige extreme gevallen ruwe fosfaten nagenoeg geheel onoplosbaar
doet zijn, nl.de aard der stikstofbemesting. Daar het interessant zal
Zijn omhet gedrag der verschillende fracties zoowel bij goede,alsbij
slechte oplosbaarheidscondities na te gaan, zal daarvoor van deze
secundairewerking der stikstofmeststoffen zeergoedkunnen worden
gebruik gemaakt.
Hetveranderenvandeconcentratie derwaterstofionen zou natuurlijk ook op andere wijze kunnen worden bereikt. In Amerika gaat
men zelfs zoover, dat men opsommige gronden volgens het procede
van LIPHAN (47,48) methet natuurlijk fosfaat tevens poedervormige
ZwaveUitstrooit. Van de oxydatie daarvan door micro-organismen
indenbodem wordt dan gebruik gemaakt. om het gemalen fosfaat
beter oplosbaar te maken. In Rusland tracht men dit resultaat door
menging van het fosforietmeel met gips (MKHALOWSKI (55)) of met
F r l i °i?AuN0W ( J 5 > L O G W I N ° W A (49)) te bereiken, terwijl men in
mnkruk beproeft de oplosbaarheid van het ruwe fosfaat door men10

ging met NaHS0 4 te verbeteren (TONATTIER-LHOMME (87)).Dooral
deze methoden worden echter hinderlijke complicaties veroorzaakt,
welkewijkunnenvermijden doorvande secundaire werking der stikstofmeststoffen gebruik te maken.Devoorwaardenvoorden plantengroei zijn dan overigens zoo gelijk mogelijk, hetgeen ook niet zou
kunnen worden gezegd van een regeling der oplosbaarheid van het
fosfaat door middel van Ca-ionen.
Alvorensvan de stikstofbemestingvoor regeling der oplosbaarheid
van het natuurlijk fosfaat gebruik te maken, zullen wij aan de hand
vanhetdaarovertotdusver geschiedeonderzoek nagaan, in hoeverre
en op welkewijze dezefactor voor het door ons beoogde doel dienstbaar gemaakt kan worden.
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IV.DEINVLOEDDERSTIKSTOFBEMESTINGOPDE
OPLOSBAARHEIDVANHETFOSFORZUUR
In een in 1858 verschenen geschrift (45) wijst LIEBIG in een gedeelte, dat den titel draagt „Ueber das Verhalten des Chilisalpeters,
Kochsalzes und des schwefelsauren Ammoniaks zur Ackerkrume",
endatookreedsinde„Annalen"vanhetjaar 1847was gepubliceerd,
als eerste erop, dat de werking van zwavelzure ammoniak niet uitsluitend een stikstofwerking is, doch dat dit zout eveneens zeer belangrijke nevenwerkingen uitoefent, zooals het oplosbaar maken van
moeilijk oplosbare fosfaten. Zoo zegt hij op p.48 daarvan: „Das
'schwefelsaure Ammoniak, so wie andere losliche Ammoniaksalze
besitzendasVermogen,diephosphorsaurenErdsalzein Wasser loslich
zu machen, ahnlich, wie diess durch Wasser geschieht, welches eine
gewisseQuantitat'Kohlensaure enthalt. Wir kennen keinen anderen
Weg, durch welchen die phosphorsauren Erdsalze in den Theilen
der Ackerkrume verbreitet werden, als wiedurch die Vermittelung
deskohlensauren Wassers, und wir erklaren daraus eine der vorZuglichstenWirkungendesHumusoderderverwesendenorganischen
bubstanzen, weUdiese eine Quelle von Kohlensauredarstellen,welcne die Luft in der Ackererde und das siebenetzende Regenwasser
an Kohlensaure bereichern. In dieserWirkungkonnenoffenbar die
Ammoniaksalze die organischen Substanzen ersetzen, da sie die
LoshchkeitebendieserPflanzennahrungsmittel imWasser gleichfalls
zuerhohen vermogen."
Na het nemen van oplosbaarheidsproeven komt LIEBIG dan tot
t l ^ 7 * *¥*-f 1 8 5 8 ' P ' 5 2 ) ' d a t 1 0 ° k g s e i z u r e ammoniak
V e r m g e n V 0 r trica
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°
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salpeterbeterdan zwavelzure ammoniak, wanneer superfosfaat werd
gebruikt, maar het omgekeerde was het geval wanneer als fosfaat
gemalen coprolithen werden genomen. Deze proeven werden later
door WHEELER en ADAMS (95) besproken, die van meening schijnen
te zijn, dat met aluminium- en ijzerfosfaten, in plaatsvan calciumfosfaten, resultaten zouden zijn verkregen,waaruit juist het tegendeel
Sou blijken.
De onderzoekingen in het begin dezer eeuw van PRIANISCHNIKOW
(60, 61,62, 63) en KOSSOWITSCH (33,34, 36) zijn echter vooral klassiek met betrekking tot den invloed van ammoniakverbindingen op
het nuttige effect der fosforzuurbemesting. Uit hunne eerste proeven
met ruwe fosfaten was duidelijk gebleken, dat sommige planten, b.v.
boekweit, lupine, erwten, mosterd en hennep, het fosforzuur daaruit
in deze volgorde meer of minder gemakkelijk kunnen opnemen, terwijl er andere zijn, die dat niet uit eigen kracht, dus bonder toedoen
van de ontsluitende werkzaamheidvan den grond, kunnen doen. Van
deze laatste categorie zijn de granen de typische vertegenwoordigers.
TRUOG (88,89)trachtte voor dit uiteenloopend gedrag een verklaring
te vinden en wees op het verband dat bestaat tusschen het calciumgehalte der planten en haar vermogen om onoplosbare fosfaten op te
nemen. CHIRIKOW (12) nam aan,dat deplanten goed kunnen groeien
op fosforiet, als de normale moleculaire verhouding tusschen CaO
en P 2 0 5 in de plantenasch grooter is dan 3. Laterkwamhieruit de
Zgn. kalk-fosforzuurfactor van v. WRANGELL voort (Loc. cit. 1920,
p. 209).
Intusschen hadden de zandcultures in 1900 en 1901 van PRIAKISCHNIKOWduidelijk aangetoond, dat bij gebruik van ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat als stikstofbron het ruwe fosfaat zelfs
voor granen toegankelijk wordt. KOSSOWITSCH (35) en eenige andere
onderzoekers deden soortgelijke proeven met NH 4 N0 3ondergeheel
steriele omstandigheden met hetzelfde resultaat, zoodat de oorzaak
niet alleen in mogelijke nitrificatie van de ammoniakstikstof moet
worden gezocht.Deproevenvan PRIANISCHNIKOWwerden bovendien
spoedig herhaald en bevestigd door SODERBAUM (80, 81), v. SEELHORST (79), SEBELIEN (78), BOTTCHER (7) eneenigeandere onderzoekers.
De omstandigheden maakten, dat eerst tijdens den wereldoorlog,
toen er allerwege aan kunstmatige meststoffen een tekort ontstond,
de grootste aandacht op de onoplosbare fosfaten en de oplossende
13

werkingder ammoniumzouten werd gevestigd. In Italie trachtte men
onoplosbare natuurlijke fosfaten door gloeien met kalk in een voor
planten beter toegankelijke fosforzuurverbinding om te zetten. Zoo
ontstond het zgn.„Tetrafosfaat", dat op eenigszins zure gronden
inderdaad goede resultaten opleverde. HUDIG en MEIJER (24) vergelekeninzandcultures dewerkingvandit nieuwefosfaat metdeandere
bekende calciumfosfaten. Inderdaad bleken Algiers-, OotmarsumenTetrafosfaat bijbemestingmetNH 4 N0 3evengoedeP 2 O s -bronnen
voorhaver tezijn, als de chemisch zuivere primaire, secundaire en
tertiaire calciumfosfaten, terwijl zij bij bemesting met N a N 0 3 zeer
slechteresultaten gaven.
Ook in Duitschland gaven de groote economische moeilijkheden
na den oorlog aanleiding tot het propageeren van een nieuw bemestingssysteem, dat gebaseerd wasop de fosforzuur-ontsluitende werkingvan zwavelzure ammoniak en van zekere planten. Deze actie
van AEREBOE (Loc. cit. 1922) was ontstaan na de publicaties van
v.WRANGELL(LOC.cit. 1920,1920, 1923),waarin deze na den oorlog
naar Duitschland uitgeweken Russische onderzoekster het baanbrekendewerkvan PRIANISCHNIKOW, KOSSOWITSCH en andere harer
landgenooten in Duitschland meerdere bekendheid gaf, en de door
henwaargenomenfeitendooreigenexperimentenaanvuldeentrachtte
te verklaren. Op den gedurende den oorlog aan fosforzuur zoo verarmden Duitschen bodem vielende resultaten van dit systeem in de
practijk erg tegen. Het was alleen bewezen, dat ammoniumsulfaat
onoplosbare calciumioshtm beter opneembaar maakteen dat planten
alsboekweit,mosterdenvlinderbloemigenbeter danandere gewassen
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alleen bi, neutrale tot zwak alcalische reactie bestendig is. In

een zuur milieu zijn het daarentegen de organische en aluminiumen ijzerfosfaten die bestendig zijn, daar deze in tegenstelling met de
calciumfosfaten juist bij overmaat H-ionen slechter oplossen.
Volgens CAMERON en SEIDELL (11) lost het tertiaire calciumfosfaat
eigenlijk niet als zoodanig op, maar wordt een oplossing verkregen
van de producten, waarin het tengevolge van hydrolyse uiteenvalt.
Deze hydrolytische dissociatie kan door de volgende vergelijking
worden voorgesteld:
Ca 3 (P0 4 ) 2 +6H 2 0 Z 3Ca(OH) 2 +2H 3 P0 4
Haar ontstaan kan men zich volgens WITYN (Loc. cit. 1926) op de
volgende wijze denken. Aanvankelijk zal nog een zeer verdunde oplossing van het tricalciumfosfaat als zoodanig ontstaan, die dan bijna
geheelin ionen gesplitst zalzijn. Het begint dus met:
Ca3(P04)2 Z 3 C a " + 2 P 0 4 ' "
Van P 0 4 ' " kunnen echter niet veel anionen bestaan. Zij zullen
zich metdedoordedissociatievanhetwatergevormdeH*verbinden.
De overblijvende OH' kan zich nu met Ca" binden. Naast elkander
bevinden zich dus in oplossing: Ca", H*, OH', H 2 P0 4 ', H P 0 4 " en
P0 4 "'-ionen, benevens ongedissocieerd H 3 P0 4 , alles dus slechts in
zeer verdunde oplossing. Daar Ca(OH)2 bijna geheel gedissocieerd
is, kan men de vergelijking beter als volgt schrijven:
3 Ca*'+2P0 4 '"+6H 2 0 ^ 3Ca"+6(OH)'+2H 3 P0 4
Hieruit blijkt de groote beteekenis van de concentratie der Ca"en OH'-ionen. Vermeerdering van het aantal dezer ionen maakt het
in oplossing gaan van P 0 4 ' " geheel onmogelijk. Het Ca 3 (P0 4 ) 2 zal
echter zeer goed kunnen oplossen, indien de OH'-ionen opdeeenof
andere wijze gebonden worden en uit de oplossing verdwijnen. Dit
nu zaloverhet algemeeninzure gronden het gevalzijn enin neutrale
gronden, wanneer daarin veel C 0 2 ontstaat. In dit laatste geval kan
zich nl.het volgende afspelen:
C02+H20 £ H'+HC03'
De H*-ionenkunnen zich nu met de OH'-ionen uit devorige vergelijking tot H 2 0 verbinden, terwijl de HC0 3 '-ionen zich met de
daarbij overblijvende Ca**-ionen tot Ca(HC0 3 ) 2 kunnen vereenigen.
Het in oplossing gaan van het tertiaire fosfaat wordt dus door alcalische reactie verhinderd. Zeer ongunstigen invloed op de oplosbaarheid heeft wel CaC0 3 . Niet alleen zal de oplosbaarheid door
het gelijknamige Ca**-ionworden teruggedrongen, maar nogvan veel
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meer belang is het, dat CaC0 3 bovendien tot het vormen van OH'ionen aanleiding geeft:
CaC0 3 +H 2 0 £ C a " + O H ' + H C 0 3 '
De invloed van de physiologisch-zure en -alcalische meststoffen
op de oplosbaarheid van het tertiaire calciumfosfaat is dus daarom
200 groot, dat zij wijziging brengen in de verhouding tusschen H*en OH'-ionen, dus de pH van het bodemvocht veranderen.
Het juisttegengestelde gedrag van FeP0 4 en A1P0 4 kan daardoor
worden veroorzaakt, dat hiervan geen zure zouten bestaanbaar zijn.
Hydrolyse heeft hier lang niet in die mate plaats, alsbij hetovereenkomstige calciumfosfaat. Fe(OH)3 reageert bovendien niet basisch
als Ca(OH)2 en is dus practisch gesproken ongedissocieerd. Het fosforzuur isnogveelmeer gedissocieerd, zoodat deze fosfaten een zure
reactievertoonen. Overmaat H*-ionenvermindert dus hier de oplosbaarheid. Voor A1P04 geldt hetzelfde.
In overeenstemming hiermede vond v. WRANGELL (103, 105),
dat alleen bij die gronden, waarvan de reactie oorspronkelijk naar de
alcalischekantneigt,meerP04-ioneninhetbodemperssapvoorkomen
na zuurder maken der bodemreactie. Oorspronkelijk zure gronden
daarentegen geven meer opgelost fosfaat af door de bodemreactie
alcalischertemaken.OokUNGERER(90)vondbijpot- enlaboratoriumproeven, dat bij toename der H-ionen-concentratie Al- en Fe-fosfaat
minder oplosbaar werden, terwijl toediening van N a N 0 3 aan de
planten de opneembaarheid dezer fosfaten juist verbeterde, doordat
de in den bodem na de nitraatopname overblijvende Na-ionen de
concentratie der H-ionen terugdrong. Hetzelfde verschijnsel wordt
bij de alcalische zgn.natriumgronden in. de tropen waargenomen
(MCGEORGE (50)).
De oplossende werking van ammoniumzouten op natuurlijke
calaumfosfaten wordt thans dan ook algemeen verklaard door de
verhoogingvan den zuurgraad van den grond, die zijVooral dank zij
het nitnficatieproces, waarbij H N 0 3 ontstaat, veroorzaken. Daar
ammoniumnitraatzonder nitrificatie ookoplossend werkt, nam PRIAmscHNiKow (Loc.cit. 1907, p.23) aan, dat het een amphoteer zout
is,waaruitdeplant,alnaar deomstandigheden zijn,nueensmeervan
rt£ IT5^'
? r 6 " m e e r V a n h e t * u r e d e e l kan opnemen. Later
I?!'67,68)toondehi)aan,datdeplantenzelfsbijvoorkeur ammoniakstikstof opnemen, indien men er tenminste voor zorgt, dat de zuurrestvanhet ammoniumzout geen storenden invloed kan uitoefenen.
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Zoo kreeg hij b.v.in steriele voedingsoplossingen met ammoniumzouten en koolzure kalk een beter resultaat dan met calciumnitraat,
terwijl zuiver ammoniumbicarbonaat gunstigervoor den plantengroei
was,dan alleandere ammoniumzouten. PRIANISCHNIKOW isvan meening, dat de betere plantengroei bij betere nitrificatie van den NH 4 stikstof in den bodemniet door denitrificatie alszoodanigwordt veroorzaakt. Goede nitrificatie heeft slechts plaats bij tevens voor den
plantengroei gunstige reactie van den bodem en bij gunstige voorwaarden voor de toetreding van lucht in den grond. Bij zure reactie
en onvoldoende bodemventilatie wordt zoowel de plantenontwikkeling als de nitrificatie tegengewerkt. Hijbeschouwtdushet tusschen
de energie van de nitrificatie en de ontwikkeling van de planten
bestaande parallelismealseensecundair verschijnsel, daar de factoren voor plantengroei en nitrificatie gelijk zijn.
Sommige Amerikaansche onderzoekers, zooals TRUOG (LOC. cit.
1916,p.39)en BAUER(4,5) willendeoplossendewerkingvan ammoniumzouten ook gedeeltelijk verklaren door het feit, dat zij de oplosbaarheid van Ca(HC0 3 ) 2 verhoogen, waardoor het evenwicht in de
vergelijking:
Ca 3 (P0 4 ) 2 +2H 2 C0 3 Z Ca(HC0 3 ) 2 +2CaHP0 4
volgens massawerkingswet en leer van het chemisch evenwicht naar
rechts wordt verschoven. Bij de potproeven van BAUER met ruwfosfaat en ammoniumnitraat verhoogde hij de opbrengsten inderdaad
door uitwasschen. Bij deze combinatie werd dan driemaal zooveel
Ca uitgewasschen als bij ruw fosfaat en natriumnitraat. Toch komt
ook deze onderzoeker tenslotte tot de conclusie, dat de zuurgraad
van het bodemmedium wel de belangrijkste factor is.
De beste resultaten met ruw fosfaat worden*dan ook steeds verkregen op gronden, die met basen onverzadigd zijn (GEDROIZ (17)),
of veel organische stoffen bevatten (HOPKINS en WHITING (22)),
waardoor goede C02-ontwikkeling plaats heeft. Volgens PRIANISCHNIKOW en GOLUBEW(69) zoubijverzadiging vandenbodem met
kalk tot een pH 8 de grens bereikt zijn, waarboven eenpositieve
werkingvanhetruwefosfaat niet meer is waarte nemen.Zwavelzure
ammoniak en ureum gaven wel verbeterde fosforzuuropname van
de planten, doch bleven zonder uitwerking bij totale verzadiging
van den grond, wanneer zij tenminste in hoeveelheden gegeven
werden, die de gebruikelijke sterkte van de bemesting op het veld
niet overtroffen.
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In zandcultures en op onverzadigde gronden hebben wij dus in
destikstofbemesting eengemakkelijktehanteeren middelom deoplosbaarheid van het ruwe fosfaat grooter of geringer te doen zijn.
Erwordenzooweinigmogelijk verschillendeionentoegediend,wanneeralsstikstofzouten NH4N03 en NaN0 3 worden genomen. Teneinde geringe verschillen in oplosbaarheid en verdeelingstoestand
vanhetfosfaat zooduidelijk mogelijktotuitingtedoenkomen, moet
dan een plant worden gekozen, die niet reeds uit eigen aanlegen
zonder medewerking van andere oplossende factoren in staat is
fosforzuur uit nog betrekkelijk grove onoplosbare calciumfosfaten
op te nemen. De graangewassen komen hiervoor allereerst inaanmerking.
Wanneerzoublijken,datbijtoedieningvanNaN0 3inzandcultures
Zelfs de best verdeelde fosfaatdeeltjes onopneembaar blijven, kan
van een gunstiger oplosbaarheidsniveau worden uitgegaan,door een
grondsoort tenemen,die reedsuit eigen kracht ruw fosfaat voor de
granen opneembaar maakt, om daarvan na te gaan in hoeverre bemesting met NH4N03 of NaN0 3 de oplossende werking versterkt
ofvermindert enhoedat eventueelin deonderlinge verschillen tusschendefractiesvanhetruwefosfaat totuitingkomt.
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V.HET UITGANGSMATERIAAL
r

Beslotenwerdvoorhet onderzoekuit te gaanvanhet fijngemalen
Algiersfosfaat, zooals dat door de „Eerste Nederlandsche CooperatieveKunstmestfabriek"teVlaardingenindenhandelwordtgebracht.
Mechanische analyse.
Ter orienteeringwerddit materiaalallereerstaaneenmechanische
analyse onderworpen. Door luchtstroomen zou een dergelijk fosfaat
nooit tot de individueele deeltjes kunnen worden uiteengelegd, daar
de cohaesie van de fijnste deeltjes zoogroot is, dat zij vrij dichte
aggregaten vormen en zich aan de oppervlakte der grootere korrels
vasthechten.Hetwasnumaardevraag,ofzijvolgenseenslibmethode
van elkaar gescheiden zouden kunnen worden en of de uit fijnere
deeltjes bestaande fracties voldoende vertegenwoordigd zouden zijn,
omdaarvangrooterehoeveelhedentekunnenwinnen.
Door zeven werd allereerst de bovenste grens der korrelgrootte
bepaald.Dezebleekbij0,5 mmteliggen.Vervolgenswerd eenhoeveelheid overeenkomend met20gvanhetbij100°C.gedroogdefosfaat in een porceleinen schaal met gedestilleerd water tot een dikke
brij aangeroerd en de klontjes met den vinger fijngedrukt. Na met
waterverdund te zijn, werd dezein het slibapparaat van ATTERBERG
gebracht. De in het apparaat goed dooreengeschudde polydisperse
suspensieblijft daarin eenbepaalden tijd rustigstaan. In dien tijd is
erdanvoordeeltjesvaneenbepaaldegroottegelegenheidtesedimenteeren. Zijn slibtijd en valhoogte bekend, dan kan de grootte dezer
gesedimenteerde deeltjes volgens verschillende formules berekend
worden. Evenals dat bij grondonderzoek gebruikelijk is, werd eerst
geslibd van een hoogte van 20 cm en resp.na 16uur, 2 uur, en 15
minuten afgeheveld. Daarna werd met aq.dest.opgevuld tot 30cm
en resp.na2 \ minuuten 15 secondenafgeheveld. Dealdusgewonnen fracties werden opwaterbad bij 100°C.gedroogd.Hetresultaat
vandeinduplouitgevoerdebepalingenwasalsvolgt:
s
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TABEL I : SLIBANALYSE VOLGENS ATTERBERG

Korrclgr.(voorgrond)inmm

I

II

Gem.

%

0,500-0,200
0,200-0,060
0,060-0,020
0,020-0,006
0,006-0,002
<0,002
Opgelostenmechanischverlies

g
1,U6
6,584
6,725
2,012
2,518
0,096
0,949

g
1,143
6,562
6,683
2,031
2,488
0,106
0,987

g
1,130
6,573
6,704
2,021
2,503
0,101
0,968

5,65
32,87
33,52
10,10
12,52
0,50
4,84

De korrelgrootte der aldus gewonnen deeltjes zal waarschijnlijk
eenigszinsvan de hierboven ingevulde maten afwijken, daar het materiaal een ander soortelijk gewicht dan klei zal hebben. Voorloopig
wilden wij slechts controleeren of de verschillende fracties werkelijk
uit de individueele deeltjes bestonden. Bij microscopisch onderzoek
bleek dit over het algemeen inderdaad het geval te zijn. Slechts de
fractievan6-2/tbevatteyeleaggregatenvandeeltjes,die klaarblijkelijk
<2 / uwaren.
Hoewelhethierdoorinprincipemogelijkwasgeblekendoor middel
van slibben het ruwe fosfaat in tot ca. e^afnemendekorrelgrootten
zuiver uiteen te leggen/was het toch duidelijk, dat de sedimentmethode volgens ATTERBERG veel te bewerkelijk en tijdroovend was
om daarvan grootere hoeveelheden te kunnen vinden. Daarvoor
zouden eerder de methoden van slibben in stroomend water in aanmerkingkomen.Descheidingderverschillende grootteklassen wordt
daarbij door een loodrecht van beneden naar boven in cylindrische
buizen opstijgenden waterstroom bewerkt. De stroomsnelheid van
het waterkanworden geregeld en constant gehouden enis natuurlijk
gelyk aan de valsnelheid van die deeltjes, waarvan de doorsnede de
grens tusschen debeidevan elkander te scheiden fracties vormt. Om
deconstantestroomsnelheid tekunnen controleeren,sijn Piezometers
aangebracht.Methetapparaat van KOPECKY,zooalsdat ophet Rijkslandbouwproefstation teGroningenvoorfractionneering van gronden
is ingencht, werden nu bij wijse van proef hoeveelheden geslibd,
overeenkomend met resp.25en 50 gbij 100°C. gedroogdfosfaat. In
ae 5 cylinders werden toen devolgende percentages gewonnen:
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TABEL I I : SLIBANALYSE VOLGENS KOPECKY

Cylinder

Met 25g fosfaat
I

1 (le fractie) . .
2(2e „ ) . .
3 (3e „ ) . .
4(4e „ ) . .
5 (5e „ ) . .

%
26,84
6,01
10,91
11,25
17,76

II
°/
/o
26,97
5,59
11,04
11,11
17,68

Totaal . . . . . . . .

72,77

72,39

Met 50 g fosfaat
Gem.
/o

I
/o

II
/o

Gem.
/o

26,90
5,80
10,98
11,18
17,72

27,37
5,74
11,07
10,99
17,39

26,95
5,99
10,81
10,93
17,90

27,16
5,87
10,94
10,96
17,64

72,58

72,56

72,58

72,57

In beide gevallen had het ongeveer 20 uur geduurd, alvorens het
leidingwater,waarmedewerdgeslibd, helder doorliep. Na bezinking
werd voorzichtig gedecanteerd en daarna elke fractie nog eens flink
met gedestilleerd water opgeschud. Daarbij trad nog een troebeling
op, welke,zooals onder het microscoop bleek,veroorzaakt werd door
deallerfijnste deeltjes, dieeigenlijk geheeluithettoestelhadden moeten worden uitgespoeld. Dit schudden en decanteeren werd zoolang
herhaald, tot de bovenstaande vloeistof helder bleef na voldoenden
tijd te hebben gestaan.Het door het toestel stroomende waterwaser
dus niet geheel in geslaagd de fijnste deeltjes van de oppervlakte der
grovereaftewasschen,terwijlookdoordegroote,snelsedimenteerende
deeltjes de kleine deeltjes zullen zijn meegesleurd (orthokinetische
coagulatie volgens WIEGNER (97)). Tenslotte werd het residuopeec
waterbad bij 100° C. gedroogd. De fijnere fracties baktendansameri
tot een koek, die echter gemakkelijk door wrijving met de vingers op
eenfijne gaaszeefuiteenviel. De aldus gezuiverde fracties bleken dan
microscopisch beschouwd uit homogene korrelgrootten te bestaan.
Voorts bleek in dit geval de hoeveelheid fosfaat zonder bezwaar toi
50 g te kunnen worden verhoogd.
Voor het berekenen van de juiste korrelgrootte der deeltjes were
nu eerstvan hetfosfaat hetsoortelijk gewichtbepaald.Ditgeschiedd*
in duploinwater van 17°C.volgensdepyenometer-methode,waarbi
.als gemiddelde uitkomst 2,93 werd gevonden.|Met behulp van d<
formule van STOKES
(D!-D 2 ).g
v=

9~'r

n

konden nu detheoretisch verkregen korrelgrootten berekend worden.
21

In plaats van
v = 3,60.104r2
zouden wij hier krijgen
v = 4,27.104r2
Voor deeltjes >0,050mm moetdaarop echter de correctievan OSEEN
(19) worden aangebracht.De formule wordt dan:

_ 3 ^+ - j ^ + 3 I M D i _ D 2 ) g r
v==

-

Voor de cylinders van KOPECKY krijgen wij dan het volgende:
TABEL I I I : KORRELGROOTTE DER VERKREGEN FRACTIES

Cyl.

1
2
3
4
5

D
cm

F —
71 D>
4

3,00
7,07
3,74 10,98
5,61 24,72
8,37 55,01
17,75 247,45

Volgens STOKES-

Q
v OSEEN berekenccm/sec cm/sec de korrelgr.voor
stof met D,=
2,93

4,950
4,950
4,950
4,950
4,950

0,70
0,45
0,20
0,09
0,02

mm
>0,095
0,095-0,065
0,065-0,045
0,045-0,030
0,030-0,010

Empirlsche
korrelgr. voor
grond

mm
> 0,100
0,100-0,075
0,075-0,050
0,050-0,030
0,030-0,010

Aanduiding

le fractie
2e „
3e „
4e „
5e „

• Hetverschilisdusnietzooheelgroot.Bijmicroscopische nameting
der deeltjes bleken de grenzen eigenlijk nog iets beter met de voor
grondonderzoek aangenomen cijfers samen te vallen, zoodat aan die
waarden verder zalworden vastgehouden.
Ongeveer een jaar nadat dit onderzoek was begonnen, verscheen
eenbulletinvanhetAmerikaansche „BureauofChemistryandSoils",
waann ALEXANDER en JACOB (2) mededeelen, hoe zij, doorschudden
met water en decanteeren, grootere hoeveelheden fosfaten voortoekomstigechemischeenphysischestudiesindriefracties uiteenleggen.
Als gemiddeld s.g. van de door hen gebruikte Amerikaansche ruwe
fosfaten vonden zij3,00, terwijl de soortelijke gewichten van de fractieshoegenaamdnietblekenteverschillenvandat der oorspronkelijke
stof.
f
'
Intusschenhadden wij dus gevonden,dat het toestel van KOPECKY
geschikt was voor het betrekkelijk snel verkrijgen van grootere hoeveelheden ruw fosfaat van de verschillende mechanische fracties
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bovende10^. Het verdere onderzoek zou echter incompleetzijn, indien ook niet de deeltjes kleiner dan 10fi daarbij betrokkenwerden.
Immers juist over dewerking van dezefijne deeltjes wasden laatsten
tijd zooveel meeningsverschil.
Daar door het toestel in 202 sec.een liter water liep en het 20 uur
duurde voor het scheidingsproces zich had voltrokken, spoelde de
fijnste fractieineentotalewaterhoeveelheid van356 liter uit het toestel. Opvangen van deze groote hoeveelheid omde deeltjes telaten
zinken was wel erg bezwaarlijk. Een poging werd daarom gedaan
om deze fractie op een groot zuigfilter te winnen. Bij gebruik van 2
harde filters voor de fijnste troebelingen liep de vloeistof na enkele
minuten inderdaad volkomen helder door. Het zuigfilter bleekzelfs
in staat geruimen tijd de doorgeloopen vloeistof van het Kopeckyapparaat te verwerken. Na eenige uren begon hetdanwatlangzamer
door te loopenen moesten eenige voorraadsflesschen en -vaten te
hulpkomen.Zoo lang mogelijk werdechtermethetzelfdefilter doorgewerkt, om zoo weinig mogelijk verlies te hebben en een zoo dik
mogelijke koek op te vangen.Na drogingkon de gevbrmde korst gemakkelijk van het filter worden geklopt, waarna deze eveneens door
lichte wrijving met de vingers op de allerfijnste gaaszeef tot uiteenvallen gebracht werd.
Twee Kopecky-apparaten verwerkten op deze wijze tezamen per
dag 100genin totaal 1500gruw fosfaat. Elken dagwerden de overeenkomstige fracties van beide toestellen samengevoegd, verder behandeld opde reeds eerder beschreven wijze en gewogen.De gemiddelde uitkomst van die 15 bepalingen was als volgt:
TABEL IV: GEMIDDELD RESULTAAT VAN 15 KOPECKY-BEPALINGEN

Fractie Korrelgrootte in mm
le
2e
3e
4e
5e
6e

0,500-0,100
0,100-0,075
0,075-0,050
0,050-0,030
0,030-0,010
< 0,010

0/

/o

27,23
5,82
10,83
10,99
17,67
nietquantitatief
gewonnen

In totaal werd dus voor de deeltjes >0,01 mm 72,54 % gevonden.
Voor de zesde (fijnste) fractie, mechanische verliezen en opgeloste
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bestanddeelen tezamenbleef dan 27,46 % over. Intusschen werd ook
getracht defijnste fractie doorslibben met het toestel van ATTERBERG
te winnen. In de formule V = jr moet V dan 0,02 cm/sec worden.
Wanneer wij het toestel met water vullen tot een hoogte van 20 cm
krijgen wij dus 0,02 t = 20 of t = 1000 sec = 16 min 40 sec. Op
dezewijzewerd dezesdefractie quantitatief bepaald.Het gemiddelde
van 2 duplo bepalingen leverde het volgende resultaat:
TABELV:
QUANNTATIEVE BEPALING DER6E FRACTIEVOLGENSATTERBERG

Korrelgr.

I

mm.
0,500-0,010
< 0,010

72,75
23,61

Totaal
Mechanischever iezenenopgelost

96,36
3,64

let/m5efractie
6e ••„••

/o -

.

II

Gem.

<V
/o

%
72,97
23,36

73,19
23,11
96,30
3,70

96,33
3,67

Deze iiitkomsten en de gemiddelde resultaten van de Kopeckyanalyse dekken elkaar uitstekend. Wanneer wij daar van het restant
van 27,46 % voor dezesdefractie 23,36 % aftrekken, zouden wij dus
bij die bepalingen gemiddeld 4,10 %verloren hebben langs mechanischen wegen door oplossing.
Van de verschillende fracties werden microfoto's genomen, waaruit de homogene samenstelling goed blijkt (afb. 1^6). Bij de 5deen
6defractiesheeft het zeer veel moeite gekost de deeltjes van het preparaat zoover uiteen te drijven, dat zij individueel zichtbaar werden,
daar zij buitengewoon sterke.neiging tot coaguleeren hadden. Een
microfoto van het oorspronkelijk materiaal laat zeer duidelijk zien,
hoe de adhaesie van de fijnste deeltjes de omtrekken der grovere
korrels verdoezelt, waardoor het geheel op vlokjes watten gelijkt
(afb, 7),
Van de zes fracties werd een hoeveelheid in de oorspronkelijke
verhoudmg weer goed dooreengemengd. Dit mengsel zal voortaan
als„alle fracties" worden aangeduid.
Chemische analyse.
*lT hT u ° T f n k d i j k f ° s f a a t w e r d h e t p 2 0 5 -gehalte (in mineraalzuur oplosbaar) bepaald volgens de methode v. LORENZ en het genaite aan yzer- en aluminiumoxyde volgens de methode GLASER24

ALGIERSFOSFAAT
Vergrooting 80X

Afb. 1. Eerste fractie.

Afb. 2. Tweede fractie.

JK
Afb. 3. Derde fractie.

Afb. 4. Vierde fractie.

