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Eenige algemeene begrippen over den zuurgraad en
de rol, die deze bij verschillende processen speelt.
DOOR

Dr. D. J. HISSINK.
(Ingezondm 22 Mei 1922J.

Br is in de laatste jaren geen onderwerp, dat in de bodemkunde.
meer de aandacht trekt, dan het vraagstuk van den zuurgraad van
den grond. Een goed inzicht in wat men onder den zuurgraad van
den grond verstaat en in de rol, die deze zuurgraad misschien bij
den plantengroei spelen kan, is alleen mogelijk, wanneer men weet,
wat in de wetenschap onder den zuurgraad van eene oplossing
verstaan wordt, op welke wijze deze zuurgraad in cijfers wordt uitgedrukt en door welke factoren hij bei'nvloed wordt. Het doel van
dit korte artikeltje is te trachten, deze begrippen voor hen, die
meer in practisch-wetenschappelijken zin onderlegd zijn, duidelijkte
makeh '). Nieuwe gezichtspunten worden er niet in geopend.

I. l>e zuurgraad van eene oplossing.
D e e l e c t r i s c h e d i s s o o i a t i e . Het molecule keukenzout
(NaCl) is opgebouwd uit <§e"n atoom natrium (Na) en 66n atoom
chloor (CI). Bij het oplossen van keukenzout in water splitst een '
zeer groot gedeelte van de moleculen NaCl zich in de atomen Na
en CI. Deze atomen verkrijgen bij deze splitsing eene electrische
lading; de natriumatomen worden positief electrisch, de chlooratomen negatief electrisch geladen. Waaruit deze electrische lading
bestaat, is ons onbekend. Wei weten we, dat de electrische lading
de eigenschappen der atomen geheel veranderd. Een natriumatoom
werkt heftig op water (H 2 0) in, onder vorming van natriumhydroxyde
!) Voor meerdere bizonderheden kan ook naar het work van Dr. W. VANDAM(Opstellen
over moderne zuivelchemie) verwezen worden, dat ook voor den practischen landbouwer
leesbaar is.
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(NaOH) en waterstofgas (H); een electrisch geladen natriumatoom
mist dit vermogen. Een chlooratoom vormt met water zoutzuur en
zuurstofgas; een electrisch geladen chlooratoom werkt op het water
niet in.
De electrisch geladen atoinen geleiden den electrischen stroom;
de positief geladen atomen gaan in de eene richting, met den stroom
mee; de negatief geladen atomen in de andere richting, tegen den
stroom in. Op grond van deze eigenschap noemt men electrisch
geladen atomen of atoomgroepen ionen, naar het Grieksche woord
„eo", dat „gaan" beteekent. Het verschjjnsel van de splitsing van
de neutrale moleculen in positief en negatief electrisch geladen
atomen of atoomgroepen noemt men de electrischedissociatie. Het
proces wordt aldus in scheikundig teekenschrift weergegeven:
NaCl z^±. Na" + CI'.

*

De teekens Na" en CI' stellen resp. positief electrisch en negatief
electrisch geladen atomen, dus ionen voor. De positief electrisch
geladen ionen noemt men de kationen, de negatief electrisch geladen
ionen de anionen. Het teeken "^~ geeft te kennen, dat de reactie
in beide richtingen verloopt. Het molecule splitst zich niet alleen
in ionen (—>-), maar de ionen trachten zich weer tot moleculen te
hereenigen (-<—). Er treedt ten slotte bij een bepaalde temperatuur
een bepaalde evenwichtstoestand in '). In eene oplossing van
keukenzout komen dus zoowel ongesplitste moleculen NaCl als
ionen Na' en CI' voor. Nu is de drang van de keukenzoutmoleculen
om zich in waterige oplossingen in ionen te splitsen, zeer groot.
Verreweg het grootste gedeelte van de moleculen NaCl is gedissocieerd en wel des te meer, naarmate de oplossing verdunder is.
In sterk verdunde keukenzoutoplossingen komen practisch alleen
ionen voor; de dissociatie (of de ionisatie) is nagenoeg volledig.
Stoffen, die zich in waterige oplossingen in ionen splitsen, noemt
men electrolyten. Zouten als KC1, NaCl, NaN0 3 , CaGl2)-CaS0 4 en
verder zuren (HC1, HN0 3 , H 2 S0 4 ) en bason (NaOH, KOH) zijn
sterke electrolyten.
Z u r e n . Het molecule zoutzuur (HC1) is opgebouwd uit 66natoom
waterstof (H) en 66n atoom chloor (CI). Bij het oplossen van zoutzuur (bij gewone temperatuur gasvormig) in water splitsen de
moleculen zoutzuur zich voor verreweg het grootste gedeelte in
positief electri?«h geladen waterstofatomen en negatief electrisch
geladen chlooratomen, dus in waterstofionen (H")en chloorionen (CI').
l) Men moet zich dezen evenwichtstoestand vooral niet als een toestand van rust
denken. Er vormen zich telkena nieuwe moleculen en er ontieden voortdurend moleculen.
In den toestand van evenwicht zijn beide bedcagan gelijk (stationair evenwicht).
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Alle zuren hebben nu deze dgenschap met elkander gemeen, dat
het positief electrisch geladen atoom, dat bij deelectrische dissociatie
in waterige oplossingen optreedt, het kation dus, een waterstofion
(H") is. Het negatief electrisch geladen atoom ef atoomgroep, het
anion dus, is bij verschillende zuren verschillend. Bij zoutzuur (HC1)
is het anion een Cl-ion (CI'); bij salpeterzuur (HN0 3 ) de negatief
electrisch geladen atoomgroep N0 3 ( K 0 ' 3 ) ; bij azijnzuur (CH3 COOH)
is het anion CH3 COO', enz. Op grond van deze eigenschap is de
deflnitie van zuur als volgt: zuren zijn stoffen, die bij het oplossen
in water, waterstofionen afsplitsen; wier moleculen dus het vermogen bezitten, om positiet electrisch geladen waterstofatomen of
waterstofionen (H") in het water in te stuwen.
De verschillende zuren bezitten dit vermogen, om waterstofionen
in het water in te stuwen, in zeer ongelijke mate. De drang van
de zoutzuurmoleculen, om zich in waterige oplossingen in ionen
te splitsen, is z&& groot, dat — althans in verdunde oplossingen —
vrijwel alle HCl-moleculen in de ionen H ' en CI' gesplitst zijn. De
dissociatie of de ionisatie is vrijwel volledig. Zoutzuur is een sterk
zuur. Bij azijnzuur is deze splitsingsdrang minder groot en bij boorzuur is ze zelfs zeer gering. Azijnzuur is een zwak zuur of een zuur
van matige sterkte, boorzuur is een zeer zwak zuur. De sterkte van
een zuur hangt dus af van het vermogen zijner moleculen, om zieh
in waterige oplossingen te dissocieeren. Het gevolg van dit verschil
in drang om waterstofionen in het water in te stuwen, is natuurlijk,
dat oplossingen van verschillende zuren een zeer uiteenloopend
gehalte aan waterstofionen zullen bezitten. Een en ander kan het
best aan eenig cijfermateriaal worden toegelicht.
Onder een normaaloplossing van een zuur verstaat men eene
oplossing van dit zuur in water, die per liter 1 gram afsplitsbare
waterstofatomen bevat, d. w.z. 1 gram waterstofatomen, die den
ionenvorm trachten aan te nemen, al gelukt dit ook niet aan
allemaal. Het atoomgewicht van waterstof (H) is 1; het atoomgewicht van chloor (CI) is 35,5. Een grammolecule zoutzuur (HC1)
weegt dus 36,5 gram. Wanneer men 36,5 gram zoutzuur tot e6n*
liter water oplost, heeft men een normaaloplossing van zoutzuur verkregen. Het is duidelijk, dat een 0,1 normaaloplossing zoutzuur
(3,65 gram HC1 tot 1 Liter) per liter 0,1 gram afsplitsbare waterstofatomen bevat. We zullen nu met elkander vergelijken:
a) 1 Liter 0,1 normaal zoutzuuroplossing,
&) 1 Liter 0,1 normaal azijnzuuroplossing en
c) 1 Liter 0,1 normaal boorzuuroplossing.
Deze drie liters bevatten evenveel zuur, d. w.z., dat alle drie
liters 0,1 gram afsplitsbare waterstofatomen bevatten, waterstofatomen dus, die den ionenvorm (H") trachten aan te nemen.
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a). 1 Liter 0,1 normaal UGl-oplossing. De drang van de HC1moleculen om zich in het water in de ionen H" en CI' te splitsen,
is z&6 groot, dat in de 0,1 normaaloplossing vrijwel alle HC1moleculeD gesplitst zijn. Er is zoo goed als volkomen dissoeiatie.
Nagenoeg alle afsplitsbare waterstofatomen zijn in den ionenvorm
(H') overgegaan. Per liter a) komt dus 0,1 gram waterstof in den
ionenvorm voor. De eenheid voor de waterstofionenconcentratie is
de hoeveelheid van 1 gram waterstofionen per liter. De waterstofionenconcentratie van een 0,1 normaal zoutzuuroplossing, die per
liter 0,1 gram H" bevat, is dus O j l ^ l O - 1 . Men stelt dezewaterstof"
ionenconcentratie of het waterstofgetal voor door het teeken [H*].
b). 1 Liter 0,1 normaal azijnzuuroplossing. De drang van de azijnzuurmoleculen (CH3 OOOH), om zich in het water in H" (waterstofionen) en CH8 COO' (acetaationen) te splitsen is aanzienlijk geringerIn ronde cijfers komt in oplossing b op elke 100 azijnzuurmoleculen
slechts 6en gesplitst molecule voor. Van de 100 waterstofatomen>
die zich kunnen afsplitsen, is het maar aan 66n gelukt het water
als ion (H") in te gaan. De andere 99 blijven in het azijnzuurmolecule vastzitten. Nu bevat 1 Liter 0,1 normaal azijnzuuroplossing
0,1 gram afsplitsbare waterstof, waarvan slechts 1 pet is afgesplitst.
Per liter komt dus slechts 0,001 gram waterstof in den ionenvorm
voor. De waterstofionenconcentratie of het waterstofgetal of [H'J
van een 0,1 normaal azijnzuuroplossing is dus 0,001:= 10- s .
c). 1 Liter 0,1 normaal boorzuuroplossing. Deze oplossing bevat
eveneens per liter 0,1 gram afsplitsbare waterstofatomen, die den
ionenvorm kunnen aannemen. De splitsingsdrang van de boorzuurmoleculen is echter zeer gering. In ronde cijfers uitgedrukt, gelukt
het in de oplossing per 10.000 moleculen boorzuur slechts aan 66n
molecule een waterstofatoom als ion het water in te zenden Per
liter komt dus slechts 0,00001 gram waterstof als ion voor; de
waterstofionenconcentratie of het waterstofgetal of [H*] van een
0,1 normaal boorzuuroplossing is dus 0,00001= 10- 5 .
Het volgendetabelletje zalnu zondernaderetoelichtingduidelijk zijn.

Normaliteit.

0,1 zoutzuur
0,01
M
0,001
»
0,1 azijnzuur
0,1 boorzuur

Waterstofionenconcentratie
= waterstofgetal = [H'j.
0,1
0,01
0,001
0,001
0,00001

.1
= : 10&
=: 10— 10 3
.3
= 10_B
= 10-

Waterstofexponent
—pH.
1
2
3
3
5
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In plaats van den zuurgraad van de oplossing aan te geven als
hierboven geschied is door het waterstofgetal [H"] ( geeft men gewoonlijk de logarithinus van dit getal op, zonder het minusteeken;
dus de exponenten van de machten 10 (zonder het minusteeken).
Deze grootheid wordt de waterstofexponent van deoplossing genoemd
en door het teeken pH voorgesteld. Eene oplossing met een pH = 4,
bevat dus per liter 10-* gram waterstof in den ionenvorm; eene
oplossing met een pH^=6, bevat per liter 10—6gram waterstofionen,
dus 100 maal minder. Naarmate de pH dus toeneemt, wordt de
oplossing armer aan waterstofionen, neemt de zuurgraad af.
De drie gevallen, die hierboven behandeld zijn, kunnen door de
volgende scheikundige vergelijkingen worden voorgesteld:
HC1

^ ± H ' + CI'

CH, COOH z^l

H" -+- CH3 COO' . . . .

H , BOs qz±i H ' -+- H 2 BO,'

(a)
(b)
(c)

De splitsing sub a is vrijwel geheel naar rechts (—>-) verloopen.
Sub b is de evenwichtstoestand aanzienlijk minder ver naar rechts
verschoven. En sub c heeft in den evenwichtstoestand nog nagenoeg
geen splitsing van H3BOs-moleculen plaats gevonden.
S) Ba sen. Het molecule van de base natronloog (NaOH) is opgebouwd uit 66n atoom natrium (Na) en de hydroxylgroep (OH). Bij
het oplossen van natronloog in water splitsen de moleculen NaOH
zich voor verreweg het grootste gedeelte in positief electriseh geladen
liatriumionen (Na") en negatief electriseh geladen hydroxylionen
(OH'). In teekenschrift wordt deze reactie, die weer een evenwichtsreactie is, als volgt weergegeven:
'

NaOH z^± Na' + OH'.

Alle basen hebben nu deze eigenschap met elkander gemeen, dat
hunne moleculen in waterige oplossingen OH-ionen trachten af te
splitsen. De definitie van base is alsvolgt: Basen zijn stoffen, die
bij het oplossen in water, hydroxylionen (OH') afsplitsen; wier»
moleculen dus het vermogen bezitten, negatief' electriseh geladen
hydroxylgroepen of hydroxylionen (OH') in het water in te stuwen.
De basen bezitten dit vermogen in verschillende mate.De moleculen
natronloog (NaOH) zijn in verdunde oplossingen vrijwel alle gesplitst,
gedissocieerd; natronloog is eene sterke base. Ammonia (NH4OH)
splitst ook OH' af, doch in geringe mate; ammonia is eene
zwakke base.
Men kan de alkaliteit van eene natronloog-oplossing in de OHionenconcentratie uitdrukken. De eenheid voor de OH-ionenconcentratie is de concentratie van 17 gram OH in den ionenvorm (O=r16,
H = 1, OH = 17) per liter. Een normaaloplossing van een base
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bevat nu per liter steeds 17 gram afsplitsbare O H ; een 0,1 normaal
oplossing 1,7 gram, enz. Een 0,1 normaal natronloog oplossing bevat
dus per liter 1,7 gram afsplitsbare OH-groepen en aangezien de
dissociatie in deze verdunde oplossing vrijwel volkomen is, is per
liter ook 1,7 gram OH in den ionenvorm aanwezig. De OH-ionenconcentratie van een 0,1 normaal natronloogoplossing of [OH'] is
dus gelijk 0,1 = 10- 1 . Ook bier heeft men de hydroxylexponent,
de pOH, ingevoerd, die weer de logarithmus van de [OH'], zonder
het minuusteeken, is. De volgende tabel zal thans welzonder verdere
verklaring duidelijk zijn.

Normaliteit.

Hydroxylionenconcentratie
= [OH'].

Hydroxylexponent= pOH.

0,1 natronloog.
0,01
0,001
„
0,0001
„

0,1 = 10- 1
0,01 = 10- 2
0,001 — 10- s
0,0001 = 10-*

1
2
3
4

4) W a t e r (H a O). Het molecule water (H 2 0) is opgebouwd uit
twee atomen waterstof en 6e"n atoom zuurstof. Bij nauwkeurig
onderzoek blijkt zuiver water uiterst zwak gedissocieerd te zijn in
H-ionen en OH-ionen, volgens onderstaande vergelijking
H20

H ' •+. OH'

Water is dus zoowel een zuur als een base. Per liter water komt
slechts 0,0000001 = 10- 7 gram waterstof in den ionenvorm vooren .
derhalve 0,0000001 x 17 gram = 1 0 - 7 x 17 gram hydroxyl in den
ionenvorm. Dit zijn inderdaad zeer kleine getallen. Tocb komenper
kubiekmillimeter zuiver water nog ongeveer 62 milliard waterstofionen en evenzooveel bydroylionen voor.
De pH van zuiver water bedraagt dus 7 en de pOH eveneens 7.
Het zou te ver voeren om dit nader uiteen te zetten, maar in
waterige oplossingen van zuren en basen blijkt nu steedsp H + pOH
= 14 te zijn. De pH van een 0,1 normaal zoutzuuroplossing vonden
we gelijk 1; de pOH van deze oplossing is dus 14—1= 13, d. w.z.,
dat per liter in deze oplossing de uiterst minimale hoeveelheid van
10—M gram OH-ionen voorkomen. De pOH van een 0,001 normaal
NaOH-oplossing is gelijk 3 (zie tabel boven); de pH van deze oplossing is dus 14—3= 11. Per liter bevat dus een 0,001 normaal
NaOH-oplossing slecbts 10- 1 1 gram waterstof-ionen en 10- 8 gram
OH-ionen. Iedere waterige oplossing bevat dus zoowel Hnonen als
OH-ionen.
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5 ) D e b e g r i p p e n . n e u t r a a l , z u u r e n a l c a l i s c h . We
zijn nu ook in staat een nauwkeurige omschrijving van de begrippen
neutraal, zuur en alcalisch te geven. Het ligt voor de hand de
reactie van zuiver water neutraal tenoemen. Bene neutrale oplossing
is dus daardoor gekarakteriseerd, dat ze evenveel H ' als OH' bevat
en wel bij 22° Celsius 10- 7 x lg H ' en 1 0 - ' x 17g. OH' per liter.
Wanneer meer waterstofionen dan in zuiver water aanwezig zijn,
wanneer dus [H"] grooter is dan 10- 7 , wordt de reactie zuur genoemd; de pH is dan kleiner dan 7. Eene oplossing met minder
waterstofionen dan in zuiver water voorkomen, wier [H*]dus kleiner
is dan 10- 7 , reageert alcalisch; de pH is dan grooter dan 7. Misschien kan men met behulp van het volgende schema de zaak
gemakkelijk onthouden.
JFiguur ] .

neaccie.
i3->

*•

Zuur,

S6•

a9ro-

il •

Alcalisch

11IH-

Het is duidelijk, dat vloeistoffen met een pH = 1 en2bijv. sterk
zuur reageeren; vloeistoffen met een pH = 4 minder sterk zuur,
Een pH = 7,2 wijst op een uiterst zwak alcalische reactie; een
pH = 8 op een zeer zwak alcalische reactie, een pH = 13 op een»
sterk alcalische reactie, enz.
6) D e b e p a l i n g v a n d e n z u u r g r a a d (pH) v a n op:
l o s s i n g e n . De waterstofionenconcentratie (zuurgraad, pH) eener
oplossing kan bepaald worden langs potentiometrischen en langs
colorimetrischen weg. Van de potentiometrische methode is het niet
wel mogelijk eene populaire uiteenzetting te geven, die ook voor
wetenschappelijk onderlegde practici begrijpelijk is.
De colorimetriache methode. Deze methode berust opde verschillende
kleur, die sommige kleurstoffen in vloeistoffen van verschillenden
zuurgraad (pH) vertoonen. Men noemt dergelijke kleurstoffen
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indicatoren. Algemeen bekend is, dat lakmoes in een zure vloeistof
rood, in eene alcalische vloeistof blauw gekleurd is. Op grond van
de op biz. 139 gegeven defiuitie van zure en alcalische vloeistoffen
(pH kleiner, resp. grooter dan 7) maakt men zich nu misschien
deze voorstelling, dat een zure vloeistof, die door eenige druppels
lakmoes rood .gekleurd is, bij toevoeging van loog z661ang rood
blijft, totdat de pH gelijk 7 geworden is en dan plotseling bij een
pH grooter dan 7 blauw wordt. Dit is nu niet het geval. Er isgeen
omslagpunt, maar een omslagtraject of interval. Reeds bij een pH
van ongeveer 5 begint de roode kleur van het lakmoes minder rood
te worden, daarna krijgt men bij grootere pH's paarse tinten (o?ergang rood naar blauw) en eindelijk bij een pH van ongeveer 8 is
de Tdeur goed blauw geworden.
Het omslagtraject van verschillende indicatoren ligt nu tusschen
verschillende pH's in. Methylrood daat ongeveer bij een pH = 4
van rood naar geel om; phenolphtaleine bij een pH van ongeveer
9 van kleurloos naar rood. Het volgende tabelletje geeft een overzicht van deze intervallen.

Indicator.

Dimethylgeel .
Methyloranje .
Paranitrophenol
Neutraalrood .
Phenolphtaleine
Thymolphtaleine

Zure tint.

rood.
. ,
•
• •
•

kleurloos.
rood.
geel.
kleurloos.
»

Omslaginterval
(pH)
2,9— 4
3,1-4,4
4,2-6,3
5 —7
5—8
6.8— 8
6.9— 8
8 —10
9,3—10,5

Alcalische
tint.
geel.
»
blauw.
geel.
rood.
blauw.

Men kan nu wel inzien, dat de zuurgraad eeher vloeistof met
behulp van een stel indicatoren eenigermate te schatten is. Een
vloeistof, die lakmoes goed rood kleurt, doch methyloranje duidelijk
geel, moet een pH van ongeveer 4,4 a 5 bezitten. Het zou mij te
ver voeren hier uiteen te zetten, op welke wijze de pH langscolorimetrischen weg nauwkeurig te bepalen is.
Behalve met behulp van de twee bovengenoemde methoden kan
men ook met behulp van eene methode, die weaan den Engelschman
COMBER te danken hebben, vrij aardig den zuurgraad van den grond
schatten. Deze methode is reeds in enkele landbouwbladen gepubliceerd. Eene meer uitvoerige beschrijving van de Engelsche methode
en van de met haar verkregen resultaten volgt binnenkort in deze
Verslagen.
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7) V e r z a d i g i n g v a c z u r e n d o o r s t e r k e b a s e n .
a) Sterke zuren. Het is algemeen bekend, dat de zure reactie bijv.
van eene zoutzuuroplossing bij toevoeging van een base daalt en
ten slotte verdwijnt om in de alcalische reactie over te gaan. Na
het bovenstaande is het duidelijk, dat het aanial waterstofionen in
de zoutzuuroplossing dus bij toevoegen van nxtronloog dalen moet.
Ter toelichting zij hier het geval behandeld, dat bij een0,1 normaal
HCl-oplossing (pH = l) natronloog gevoegd wordt. Daardoor worden
dus bij elkander gebracht de ionen:
H - ( + ) , C l ' ( - ) , N a ' ( + ) en O H ' ( - ) .
Zooals boven sub. water medegedeeld is, kunnen de H-ionen en
de OH-ionen slechts tot een zeer klein bedrag naast elkander voorkomen. Voor het grootste gedeelte vereenigen deze ionen zich tot
het molecule water (H"-f-OH' —>- H 2 0). Pe verzadiging van een
zuur door een base komt dus neer op de vorming van watermoleculen
uit de H* en OH' (H' -t- OH' — > H 2 0). Bij toevoeging van NaOH
aan de HCl-oplossing verdwij.nen er dus H", de waterstofionenconcentratie daalt, de pH stijgt van 1 naar hoogere waarden 2, 3, enz.
Op het oogenblik, waarop eene equivalente hoeveelheid loog toegevoegd is (dus bij 100 c.c. 0,1 normaal HCl-oplossing 100 c.c. 0,1
normaal NaOH-oploseing), wanneer dus al het zuur juist door de
toegevoegde base verzadigd is, heeft men verkregen water, waarin
zich de ionen Na en CI bevinden, eene oplossing dusvan keukenzout
(NaCl). Bovendien komen in deze oplossing nog de uiterst kleine
hoeveelheden H" en OH' voor, die in zuiver water aanwezig zijn
de pH is dus = 7, d. w.z. de oplossing reageert neutraal. Op het
oogenblik, waarop het sterke zuur door de sterke base verzadigd
is, reageert de oplossing neutraal. Neutralisatiepunt en equivalentiepunt of verzadigingspunt vallen hier samen.
6) Zwakke zuren. Zwakke zuren gedragen zich bij de verzadiging
met eene sterke base (NaOH) anders dan sterke zuren. Op het
oogenblik, waarop al het azijnzuur door de base verzadigd is, reageert
de vloeistof alcalisch (hydrolytische dissociatie). (?aat men uit van
een 0,1 normaal azijnzuuroplossing (pH = 3), dan is bij verzadiging
van al het azijnzuur door de loog de pH gestegen tot ongeveer 9.
Wanneer dus bij eene azijnzuuroplossing zooveel loog gedruppeld
wordt, totdat de vloeistof neutraal reageert (pH = 7), dan is nog
niet al het azijnzuur door de loog verzadigd. Het verzadigingspunt
valt hier niet samen met het neutrale punt; de neutralisatie van
het zwakke zuur (pH = 7) vindt plaats v66r de verzadiging (pH = 9).
Bij volkomen verzadiging van het zeer zwakke boorzuur, bijv. van
0,1 normaal oplossing (pH = 5), reageert de vloeistof sterk alcalisch
(pH = ongeveer 11). Druppelt men bij de boorzuuroplossing natronloog, dan ziet men, dat de reactieal spoedig neutraalwordt (pH= 7).
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Het aanwezige boorzuur is dan nog slechts voor ongeveere6ntiende
gedeelte door deloog verzadigd. Neutrale oplossingenvanzeerzwakke
zuren (pH = 7) bevatten dus nog groote hoeveelheden onverzadigd zuur.
Op eene verklaring van dit gedrag van zwakke zuren kan bier
niet nader worden ingegaan '). Hetisechter duidelijk, datdeneutrale
reaetie (pH = 7) geen bizondere beteekenis bij de verzadiging van
zwakke zuren speelt.
Een goed beeld van het verschillend beloop van de verzadiging
bij sterke, zwakke en zeer zwakke zuren geeft de onderstaande
teekening Figuur 2. Op de verticale as is de pH-waarde, op de
horizontale as de verzadigingstoestand (V) uitgezet. De teekening
geldt voor 0,1 normaaloplossingen. Bij V= o heeft men het zuivere
zuur; de pH is dan resp. bij zoutzuur 1, bij azijnzuur 3 en bij
boorzuur 5. Bij volkomen verzadiging is V= 100.
Figuur 3,
t>ff=

!) biz. 12. Het verschijnsel van de hydrolytische dissociatie doet zieh voor bij zouten
van zwakke zuren en zwakke basen, bijv. bij natriumacetaat. Eene oplossing van dit
zout in water splitst zich in natriumionen en acetaationen. Bovendien komen in de
oplossing, ten gevolge van de dissociatie van het water, kleine hoeveelheden H" en O H '
voor. Aangezien azijnzuur een zwak zuur is, vereenigen zich de H" met de acetaationen
tot ongefplitste azijnzuuimoleculen. Er verdwijnen dus H" en nieuwe watermoleculen
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8) H e t t i t r e e r e n v a n z u r e n m e t s t e r k e b a s e n .
Zooals bekend is, worden zuren en basen getitreerd met behulpvan
indicatoren. Wil men een zuur titreeren, dan voegt men bijv.eenige
druppels lakmoes toe en druppelt zooyeel loog bij deroodgekleurde
oplossing tot de kleur naar blauw omslaat. Een blik op bet op
biz. 140 staandelijstje doetevenwelonmiddellijk devraagstellen,ofde
resultaten bij bet titreerenniet vandengebruiktenindicator afbangen.
Uit de teekening op biz. 142 is direct te zien,datbetbijdetitratie
van een sterk zuur (met een sterke base") practisch onverscbillig is,
welken indicator men gebruikt. Bij een waarde V= 100 (verzadiging
van het zoutzuur door de loog) loopt de lijn vrijwel loodrecbt naar
beneden. Dat wil zeggen, dat de pH van de bijna>verzadigde zo'utzuuroplossing bij toevoeging van een spoortje loog uiterst snel daalt
van zeer zure waarden tot zeer alcalische waarden. Indien we bij
10 c.c. 0,1 N. zoutzuur 9,99 c.c. 0, IN.natronlooghebbentoegevoegd,
is de verzadigingstoestand V= 99,9 en de pH=.•4. Voegen we nog
0,02 c.c. (een halve druppel) loog toe, dan is V—100,1 en de
pH= 10. Met uitzonderingvanhetdimethylgeelslaanalleindicatoren
uit het lijstje dus bij deze toevoeging van 0,02 c.c. loog om.
Bij de titratie van zwakke zuren, bijv. boorzuur, staat de zaak
evenwel geheel anders. Ik onderstel, dat men 100 c.c. 0,1 normaal
boorzuur met natronloog gaat titreeren en als indicator lakmoes
toegevoegd heeft. De kleur van de oplossing zal nog even rood zijn.
Bij toevoeging van eenige droppels loog begint de kleur al te veranderen en dit gaat door, totdat de vloeistof na toevoeging van
ongeveer 20 c.c. 0,1 N. natronloog(V= 20)duidelijk blauwgeworden
is. Een bepaald punt voor den overgang van rood naar blauw kan
men niet opgeven. Maar bovendien geeft deze titratie met lakmoes
volstrekt niet het verzadigingspunt (V — 100). Uit de teekeningop
biz. 142 volgt, dat de verzadiging van het boorzuur door de loog
plaats vindt bij een pH van ongeveer 10,5. Men zou dusindeeerste
plaats bij het titreeren een indicator moeten gebruiken, wier omslaginterval om en om de 10,5 ligt, maar zelfs dan is het boorzuur
nog niet nauwkeurig te titreeren, omdat de boorzuurlijn bij dec
waarden V ~ 90 tot V= 100 nog vrijhorizontaalloopt.Eenscherpen
kleursomslag, d.w.z. een kleursomslag met enkele druppels loog, zal
men in geen geval verkrijgen.
Ik heb het bovenstaande wat uitvoerig uiteengezet, omdat alle
zwakke zuren zich als het boorzuurgedragen. Bijtitratie vangronden
met indicatoren zou men op dezelfde moeilijkheden stuiten.
krijgen de gelegenheid zich in H" en OH' te splitsen. Dit gaat door tot de *venwicht»toestand is ingetreden. Het is daidelijk, dat het gehalte aaa hydroxylianen in <iezen
evenwichtstoestand grooter is dan in zuiver water; de oplossing reageert alcalisch, de
pH is grooter dan 7. Een zout van esn sterke base en een zwak zuur verandert dus bij
bet oplossen in water de p l l van het water naar den alcalischen kant.
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II. De invloed Tan de waterstofionenconcentratie
op verschillende reactie's.
De kennis van de waterstofionenconcentratie eener vloeistof is nu
gebleken van het grootste belang te zijn, omdat de zuurwerking in
zeer vele gevallen niet afhangt van het aantal ongesplitste zuurmoleculen, maar van het aantal gesplitste moleeulen, van het aantal
waterstofionen dus. Zoo tast bijv. een 0,1 normaal zoutzuuroplossing
(pH = 1) de weefsels van het menschelijke lichaam sterk aan; een
0,1 normaal boorzuuroplossing (pH = 5) wordt als oogwater in de
geneeskunde aangewend. Door de zoutzuuroplossing (pH = 1) 10.000
maal te verdunnen (1 c.c. tot 10 L.) wordt eene zoutzuuroplossing
met een pH = 5 verkregen, Ook dezeoplossing zalde weefsels slechts
zwak aantasten. En zoo zijn er meer voorbeelden. Het isbekend, dat
zuren metalen oplossen. De snelheid, waarmede dit plaats vindt,
hangt van den zuurgraad (pH) van de zuuroplossing af. Vetten
kunnen onder opname van water eene omzettingondergaan (hydrolyse).
De snelheid van deze hydrolyse wordt door de aanwezigheid van
zuren bei'nvloed en het is wederom de waterstofionenconcentratie van
de aangewende zuuroplossing, die het verloop van het proces bepaalt.
De waterstofionenconcentratie van het milieu is niet alleen van
invloed op het verloop van eenvoudige chemische reactie's, maar
speelt ook een rol bij de werking van verschillende fermenten.
SORENSEN toonde het eerst aan, dat het hier niet aankwam op de
totale hoeveelheid zuurmoleculen, doch dat wederom het aantal
gedissocieerde moleeulen beslissend voor het kwanlitatieve verloop
van het proces was.
Een bekend voorbeeld van den invloed der waterstofionenconcentratie op de fermentwerking is de inversie van rietsuiker, d.i. de
splitsing van de sacharose onder opname van water in glucose en
fiuctose. Dit proces vindt plaats onder invloed van de invertase,
dat is het enzym van de gist. SORENSEN liet nu de invertase op de
rietsuiker inwerken in vloeistofien met verschillende pH's. In vrij
sterk zure vloeistoffen (pH = 2,5 en zuurder) bleek de inversie
practisch nul te zijn. Van af dewaaidepHr= 2,5neemtde hoeveelheid
geinverteerde rietsuiker bij daling van den zuurgraad snel toe, totdat
bij een pH = ongeveer 4 een maximum bereikt wordt, dat tot een
p H = ongeveer 5 vrijwel constant blijft, om bij nog zwakker zure
vloeistoffen weer vrij snel te dalen. De graphische voorstelling in
figuur 3 geeft een goed beeld van dit verloop. Op de horizontale
as is de pH-waarde afgezet, op de verticale as de hoeveelheid
geinverteerde rietsuiker 1 ). De tweede lijn geeft de splitsing van
lj Volgens MICHAELIS (1014), biz. 59.
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waterstofsuperoxyd (H202 —>- HjO. -+• 0) door de leverkatalase
weer. Op de verticale as zijn de hoeveelheden zuurstof afgezet, die
na bepaalden tijd indeverschillendzurevloeistoffen gevormdworden.
JTigimr 8.

pH.3

10

Uit het verloop van de curven in fig. 3 blijkt niet alleen de
invloed van de pH van het milieu op het verloop van de reactie,
inaar men ziet ook duidelijk een optimumgebied voordenzuurgraad
optreden, waarbij de reactie het gunstigst verloopt. Bij de inversie
van de rietsuiker is dit optimumgebied vrij breed, ongeveer gelegen
tusschen de pH's 4 en 5; d.w z. dat de inversie van rietsuiker het
gunstigst verloopt, dus het hoogste rendement geeft, in zwak zure
oplossingen. De splitsing van waterstofsuperoxyd door de leverkatalase verloopt daarentegen het gunstigst in zeer zwakzure, nagenoeg neutrale media (pH = 6,8); het optimumgebied is hier vrij
smal, d.w.z., dat in een weinig zuurder of alcalischer vloeistoffen
de splitsing practisch gelijk nul wordt. Ook verschillende omzettingen in het menschelijke lichaam verloopen bijbepaaldewaterstofionenconcentratie het gunstigst. Zoo oefent bijv.pepsinebijbepaalden"
zuurgraad van het maagsap (pH ongeveer gelijk 5) een optimale
working uit. Het is missohien niet onnoodig de aandacht er op te
vestigen, dat deze optimale werkingen bij verschillende pH's plaats
vinden en dat de neutrale reactie (pH = 7) hier volstrekt geen
bizondere beteekenis bezit.
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Gezienden grooteninvloed, diendewaterstofionenconcentratie van
bet milieu (de zuurgraad) op bet verloop van verscbillende reaetie's
uitoefeoat, lrgt he4 voor de hand, dat de bodemkundigen zieb de
laatste jaren d e vraag gesteld hebben, of de zuurgraad van den
grond ook niet van invloed zou kunnen zijn op de processen van
chemischen, bacteriologischen en plantenpbysiologischen aard, die
zich in den grond afspelen. Een voorname vraag is, of bij deze
processen een optimumgebied voor den zuurgraad optreedt, w,aarbij
bet prooes het gunstigst verloopt en vooral of dit optimumgebied
breed of smal is 1). Om deze vragen te kunnen beantwoorden,
is een goed inzicbt in de factoren, die den zuurgraad van den
grond bepalen, noodig en verder een goede methode ter bepaling
van den zuurgraad.
*) Zie de voorafgaande publicatie, deze Verslagea, hlz. 145.
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I. D e b e s t a n d d e e l e n v a n d e n grond, d i e d e n z u u r g r a a d
beheerschen.
De bestanddeelen van den grond, welke den zuurgraad beheerschen, zijn:

1.
2.
3.
4.

het koolzuur,
de koolzure kalk,
de kleisubstantie en
de humussubstantie.

In sommige gronden komen nog zure sulfaten v) voor, welke
den grond stark zuur kunnen maken (pH-waarden tot bijna 2).
1. Het koolzuur.
Koolzuur is een tweebasisch zuur. De vorming van waterstofionen door het eerste koolzuur is vrij sterk:
H a CO, ^ Z t H ' -+-HC0 3 '.
De dissociatieconstante van het eerste koolzuur (het is de schijnbare dissociatieconstante) is vrij groot ( 3 x l 0 ~ 7 ) . Een© verzadigde koolzuuroplossing ( 0 0 2 in water) bezit e'en pH-waarde van
ongeveer 4. De bodemoplossing bevat slechts zeer geringe hoeveelheden koolzuur; waarschijnlijk is de invloed van het koolzuur
op den zuurgraad van den grond niet groot.
2. De koolzure kalk (CaC03).
De oplosbaarheid van koolzure kalk bedraagt bij 16° Celsius
14 milligram per liter. Deze oplossing is sterk gehydrolyseerd,
ongeveer voor de helft (57 pet.). Het volgende evenwicht stelt
zich in:

CaC03 z^± Ca"-t-CO„",
C03"•+-H2 0 ^ z t HCO,'-+- OH'.
De CaC0 3 -moleculen zijn in de zeer verdunde oplossing alio
gedissocieerd. De 00 8 -ionen vereenigen zieh voor een deel met
de H-ionen van het water tot HC0 3 -ionen, waardoor nieuwe watermoleculen gelegenheid krijgen zich te splitsen. De concentratie
aan OH-ionen wordt grooter dan die van het zuivere water, de
oplossing wordt alcalisch. Aangezien de concentratie aan Ca-ionen
1 4 x l 0 ~ 5 is (voor 100 g. CaC0 3 per liter zou [Ca" "] = 1 zijn),
is de [OH'] = 0,57 X 14 X l O " 6 = 8 X 10~ 5 . De pOH is dus
i) Oyer de vormiug van zure sulfaten in den grond, zie deze Verslagen, no. 2t
(1920), 31-S9.
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gelijk 4,1 en d e p H = 9,9 of ibijna 10. Eene verzadigde oplossing
van koolzure kalk reageert dus vrij sterk alcalisch l).
In gronden, die koolzure kalk bevatten, stelt zich mi een
evenwicht in tusschen de koolzure kalk, net koolzuur en de
overigu bodemzuren, d.z. in hoofdzaak de humuszuren. Zelfs al
beschikte men over alle grootheden, noodig voor het berekenen
van den zuurgraad in don evenwichtstoestand —- wat voor de
humuszuren met het geval is — dan zou deze borekening nog '
vrij moeilijk zijn. Wij moeten ons tevreden stellen met de opmerking, dat waterige suspensie's van gronden, die koolzure kalk
bevatten, zwak alcalisch reageeren zullen 2 ). Slechts in enkele
gevallen, bij aanwezigheid van enkele procenten CaC0 8 in sterk
humushoudende gronden, werd een zwak zure reactie (pH = 6,2)
gevonden.
Deklei-enhumussubstantie.
iWij staan op het standpunt, dat er klei- en humuszuren be3taan
en hebben daarover de volgende opvatting.
Het is een algemeen bekend feit, dat de grond in staat is
basen (kalk, magnesia, kali, natron, ammonia) te binden. De
oorzaak van de vastlegging' van deze basen door den grond
zoeken wij in de scheikundige attractie tusschen de vastgelegde
basen en de klei- en humuszuren van den grond. De vastgelegde
basen bevinden zich aan de oppervlakte van de klei- en humusdeeltjes, zijn dus adsorptief gebonden. Op grond van verschillende
verscbijnselen, ook van kolloidchemischen aard, moet men aannemen, dat deze adsorptief-gebonden basen in eene waterige grondsuspensie, althans voor een deel, op de oppervlakte van de gronddeeltjes in den ionenvorm voorkomen. Men moet zich om de
adsorbeerende klei- en humusdeeltjes eene electrische dubbellaag
denken van zeer geringe afmetingen (enkele millioenste millimeters dik). In de buitenste helft van deze dubbellaag, aan de
kant van de bodemoplossing, dus aan de „vloeistofzijde", bevinden
zich de positief electrisch geladen ionen (de kationen); in de
binnenste helft van de dubbellaag, aan de kant van de gronddeeltjes, bevinden zich de korrespondeerende, negatief electrisch
geladen ionen (de anionen), welke dan wel de zuurresten van de
bodemzuren moeten zijn. De kationen in de buitenste helft van
de dubbellaag zullen wel in hoofdzaak Na- en K-ionen zijn; de
Ca- en Mg-verbindingen van de klei- en humuszuren zijn moeilijk
oplosbaar en dus slechts weinig gei'oniseerd. De grond is evenwel
1) SAIDEL (Bulletin de TAcadcSmie Eoumaine, 1913/14, n«. 1, 88-11) vond de pOH
van eene verzadigde CaOOs-oplossing' = 4,89, dus te hoog. SAIDEL bepaalde de pOH

potentiometriseh. In de bijna electrolytvrije oplosaing geeft deze methode minder nauwkeurige cijfers. Colorimetrisch vond KOLTHOFF 4,1.
2) E r is onlangs eene zeer belangrijke verhandeling van Prof. RAMANN verschenen in
het Zeitschrift fur Forst- und J a g d w e s e n (1922, 1) over „Pufferwirkungen der sauren
kohlensauren Salzen und ihre B e d e u t u n g fur Waldboden", waarin de aandaoht op de
rol van de koolzure kalk in den g r o n d gevestigd w o r d t .
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niet met basen verzadigd. Aan de oppervlakte van de adsorbeerende klei- en humusdeeltjes moeten zich dus ook bodemzuren
(klei- en humuszuren) bevinden en een gedeelte van deze bodemzuren zal gei'oniseerd zijn. Aan de vloeistofzijde van de electrische
dubbellaag bevinden zich dus, naast K-, Na-, Mg- en Ca-ionen,
ook H-ionen van de onverzadigde bodemzuren. Deze waterstofionen in de buitenste helft van de electrische dubbellaag geven
de waterige grondsuspensie's een zuur karakter. De zuurgraad van
de waterige grondsuspensie wordt bepaald door het aantal adsorptief-gebonden waterstofionen, dat per deeltjje aanwezig is en zal
du:j van den verzadigingstoestand en van den dissociatiegraad van
de bodemzuren afhangen. Welke zijn nu deze bodemzuren en wat
is van hunne sterkte (dissociatiegraad) bekend? We zullen achtereenvolgens behandelen de zuren in de kleisubstantie en in de
humussubstantie, kortweg de kleizuren en de humuszuren.
3. De kleizuren.
De kleizuren moeten een soort van aluminiumkiezelzuren zijn 1 ).
Over hunne sterkte is nog weinig met zekerheid bekend. Bij
de bepalingen van den zuurgraad van kleigronden uit Nederland,
die geen koolzure kalk en geen humus (en ook geen zure sulfaten
als basisch ferrisulfaat) bevatten, hebben we altijd een zeer zwak
zure, bijna neutrale tot zeer zwak alcalische reaktie gevonden
(pH van ongeveer 6,4 — 7,4). Zelfs sterk onverzadigde kleigronden, wier kleisubstantie nog eene groote hoeveelheid base
binden kon en dus rijk aan kleizuren moest zijn, reageerden nog'
maar zwak zuur (pH = 6,4 a 6,5). Op grond van deze feiten
meenen wij de kleizuren van de onderzochte Nederlandsche
gronden als buitengewoon zwakke zuren te mogen beschouwen, die
slechts weinig waterstofionen afsplitsen.
Het is natuurlijk mogelijk, dat er bij voortgezet onderzoek minder zwakke „kleizuren" zullen blijken te bestaan. Daartoe zijn
onderzoekingen met humusvrije kleigronden en ook met de permmieten van GTANSSEIN noodig. Door uitloogen met 00 2 -houdend
water kan men het gehalte aan kleizuren in den grond en in"
de permutieten kunstmatig verhoogen.
4. De humuszuren.
Op grond van de resultaten van een onderzoek, hetwelk tot
nu toe niet gepubliceerd werd, kan onder het noodige voorbehoud
worden medegedeeld, dat onder de humuszuren, naast zeer zwakke
zuren, ook zuren van matige sterkte voorkomen, wier dissociatieconstante zoo ongeveer tusschen die van het azijnzuur en het
eerste koolzuur in moet staan. Bij aanwezigheid van humuszuren
x

) Er zijn verschillende opvattingen oyer de samenstelling' van de zuren in de Wei

(VON SlOMOND, GkiNSSEN).
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kan de zuurgraad van de waterige grondsuspensie vrij zure waarden
verkrijgen, tot ongeveer pH = 4 toe.
Er bestaat dus ©en groot verschil tusschen klei- en humuszuren.
De kleizuren zijn uiterst zwakke zuren; onder de humuszuren
komen zuren van matige sterkte voor. Dit verschil blijkt bijv,
direcr, uit het gedrag van beide soorten zuren ten opzichte van
koolzure kalk. Humuszuren zijn in staat de koolzure kalk reeds
bij kamertemperatuur te ontleden (methode TACKE—SiiCHTlNG);
kleizuren doen dit niet. Sterk onverzadigde, humusvrije Nederlandschc kleigronden gaven bij koken met koolzure kalk geen
weegbare hoeveelheden koolzuur 1 ).
'.
De v e r z a d i g i n g s t o e s t a n d van de b o d e m z u r e n .
De klei- en humuszuren in den grond zijn in meerdere of
mindere mate, met basen verzadigd. Volkomen met basen verzadigde gronden zouden, tengevolge van de hydrolytische dissociate, sterk alcalisch reageerende grondsuspensie's geven. In
een humied klimaat komen slechts onverzadigde gronden voor.
Of in een aried klimaat de toestand van volkomen verzadiging
bertaat, is niet bekend, maar komt ons niet waarschijnlijk voor.
Onder de basen, die de grond adsorptief binden kan, speelt
de kalk de hoofdrol 2 ). Hoe minder uitwisselbare kalk de grond
bevat — altijd in vergelijking met de totale hoeveelheid T, welke
de grond binden kan (zie ook biz. 159) — hoe onverzadigder de
grond dus is, des te zuurder reageeren de waterige grondsuspensie's.
De verzadigingstoestand van de kleisubstantie van de onderzochte Nederlandsche kleigronden heeft op den zuurgraad van de
waterige grondsuspensie's slechts geringen invloed, juist omdat
de kleizuren zulke zwakke zuren zijn. Ook wanneer de onderzochte, humusvrije kleigronden sterk onverzadigd zijn, reageeren
zij toch nog maar zeer zwak zuur, bijna neutraal. Is iets ineer
kalk in de kleisubstantie aanwezig, dan wordt de reactie al spoedig neutraal tot zwak alcalisch. De invloed van het kalkgehalte
op den zuurgraad is gering, zooals uit onderstaande cijfers blijken kan:
;
pH
De kleisubstantie bevat uit- j 1,0 . . . . 7,2 J Kleigronden, vrij van
wisselbare CaO in procenten | 04 . . . . 64 ) humus en CaCO,.
Humushoudende gronden gedragen zich kwantitatief anders.
Bij een laag kalkgehalte reageert de humussubstantie vrij zuur,
i) Nadat dit artikel geschreven was, hebbon wij van Prof. G-ANSSEN te Berlijn eene
serie zeer zure leemgronden ontvangen, die later nauwkeurig onderzocbt zullen worden.
Bij een voorloopig onderzoek bleken deze gronden bij koken met waterige suapensie's
van OaC0 8 eenige COj-ontwikkeling te geven.
2) Zio deze Veralagej, n0. U (1930), 171—17+.
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Iloo mecr kalk de humus bevat, hoe verzadigder de humuszuren
dus zijn, des te minder zuur wordt de reactie:

De humussub- f
1,4-1,9
stantie bevat uit- l '
' '
2,4-3,0 .
wisselbare CaO ( 2,4—3,0
in pet. (zie ook I 4g _4,6-4,7
47
Tabel I).
I
'

pH
ongeveer
J Humushoudende gronden,
. . .5 I1vrij
van klei en CaC03
. .. . 6. 6 > (mengsels van zand en hoog1 veenhumus; zoogenaanide
•7•5• 7,6
' !
da]gronden).

Eena tamelijk zure reactie, pH van ongeveer 6 of kleiner,
is dlis in normals Nederlandsche gronden, die vrij. van zure
sulfaten (als basisch f&rrisulfaat) zijn, aan de aanwezigheid van
humuszuren en hunne verbindingen (met ijzeroxyd, aluminiumoxyd) toe te schrijven.
II. O n d e r x o e k v a n d e n z u u r g r a a d v a n N e d e r l a n d s c h e
gronden.
Aan de afdeeling voor grondonderzoek van het Kijkslandbouwproefstation te Groningen is in de laatste jaren een groot aanta]
van de meeste typische Nederlandsche grondsoorten op hun zuurgraad onderzocht en wel volgens de potentiometrische methode.
Overeenkomstig1de theoretische beschouwingen, hierboven gegeven,
is steed? de waterstofionenconcentratie van de waterige grondsuspensie gemeten. In enkele gevallen is eveneens de pH van de
heldere filtraten 1) bepaald. Daarbij bleken de filtraten altijd
minder zuur dan de suspensie's te reageeren, wat trouwens ook
voor de hand ligt. Zoo werden bijv. de volgende cijfers gevonden:
suspensic 5,54 —filtraat 6,23; 7,59 —7,74; 6,09 — 7,39; 7,09 —
7,52. Op onderdeelen van de methode kan hier niet worden ingegaan. We bepalen ons tot de volgende opmerkingen.
1. D e c o n c e n t r a t i e . De waterige grondsuspensie's werden
verkregen door 60 g. grond van den luchtdrogen grond met 200°
c.c. water gedurende twee etmalen af en toe te schudden, waarna
de geheele suspensie in het meetvat gebracht werd. Hoe meer
grond men neemt, des te lager pH's verkrijgt men. Bij kleigronden
is het verschil gering, bij humushoudende gronden kunnen de
verschiller, vrij groot worden, vooral wanneer de grond in vochtige:i toestand, dus niet gedroogd, gebruikt wordt.
l) Heldere filtraten worden zeer eenvoudig' verkregen door groote hoeveelheden grond
met weinig water te schudden; zelfs bij zware kleigronden is, na eenige dagen stilstaan
de bovenstaande vloeistof holder geworden. Zie ook GIVEN, Dissertatie, Gottingen(1915).
Het raeten van dergelijke elektrolytarme vloeistofien laDgs potentiometrisehen weglevert
echter onnauwkeurige resultaten.
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2. H e t d r o g e n v a n d e n g r o n d . De in tabel I medegsdeelde pH-cijfers zijn alle gevonden door den grond in luchtdrogen toe>stand te gebruiken. Gaat men uit van den verschen,
vochtigen grond. dan worden, vooral bij humushoudende gronden,
altijd zuurdere pH's gevonden (vocbtig 5,40 — lucbtdroog 6,16;
5,55 — 6,87; 5,00 — 5,32; 5,06 — 5,59). De verschillen zijn soms
vrij groot. De oorzaak van deze verscbillen moet natuurlijk gezocht worden in het indrogen van de kolloidale klei- en humusdeeltjjes: de peptisatie van de gedroogde gelen vindt uiterst langzaam plaats i). '
Uit Het bovemstaande volgt, dat ook voor de method© ter bepaling
van den zuurgraad van den grond de noodige afspraken gemaakt
moeten worden.
Een gedeelte van de verkregen resultaten is in tabel I bijeengebracht. In de tabel komen voor de nummers B uit de analyseboeken. verder nadere bijzonderheden van de grondmonsters, de
gehalten aan humus en koolzure kalk, het gehalte van den humus
aan uitwisselbare kalk (C'a'O) en ten slotte de waterstofexponent
(pH) vai; de waterige grondsuspensie (60 g. grond in luchtdrogen
toestand met '200 c.c. water). De getallen van de vijfde kolom (het
gehalte van de organische stof aan uitwisselbare kalk) geven alleen
bij de gronden van de eerste vier rubrieken (B1006—B 968), die
geen klei of nagenoeg geen klei bevatten, de gehalten van de
organische stof aan kalk weer. Bij de humusrijke kleigronden
van rubriek 5 (grondmonsters B800—B908) is de uitwisselbare
kalk gedeeltelijk aan de klei, gedeeltelijk aan den humus gebonden.
De getallen van de vijfde kolom geven dus voor deze rubriek
slechts bij benadering het gehalte van den humus aan kalk aan.
Vooi' de zesde rubriek (kleigronden met weinig of zeer weinig
humus) is in plaats van het humusgehalte het kleigehalte (deeltjes
kleiner d,an 0,02 millimeter middellijn, dus fractie I + II volgens
ATTEEEEEG) medegedeeld. De cijfers van de vijfde kolom geven
dus hier het kalkgehalte in de kleisubstantie aan.
Korte bespreking der resultaten.
R u b r i e k I. Hoogveenhwnus. De bijna zuivere hoogveenhumus
(asch- en OaO-gehalte op droge stof gelijk 1,76 pet. en 0,28 pet.)
reageert sterk zuur (pH = 4).
K ub r ie k II. Dalgronden (mengsels van hoogveenhumus met
zand). Deze gronden reageeren, al naar gelang van het kalkgehalte in de organische stof, van zuur (pH = 5) tot zwak alcalisch (pH = 7,5).
R u b r i e k III. Laagveengronden. De koolzure kalkbepalingen
geven in deze sterk numushoudende gronden misschien iets te
hooge cijfers. De lage gehalten (0,8 pet. en 0,7 pet.) zijn daarom
tusschen haakjes geplaatst. De reactie van de onderzochte laag!) Zie ook deze Verslagen, no. 34 (1930), biz. 331.
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vaengronden is van tamelijk zuur (pH =
alcaliscli (pH = 7,1). Tengevolge van het
(88 pet.) reageert B179, niettegenstaande
koolzure kalk, toch nog zwak zuur (pH =

4,5) tot zeer zwak
hooge humusgehalte
de aanwezigheid van
6,2).

TABBL I. De Z u u r g r a a d v a n e e n i g e N e d e r l a n d s c h e g r o n d e n .
Grondmonster

BODEMTYPE EN NADERS

B

BIJZONDERHEDEN.

aan humus
(Wj
benadering).

No.

1008

I. Hoogveenhnnins

700-^701
4.79-481
480-703

I I . H o o g v e e n g r o n d e n (dalgronden),
2and met hoogveenhumus (meer of
minder met kalk bemest)

156
179
255

I I I . L a a g v c e n g r o n d c n (laagveenhumus
met zand en een weinig klei g e mengtl)

964
993
1003
966
968
997

IV. Duingronden,
in gebruik voor
de bloembollencultuur (narciseen).
V. Hunrasrjjke
gronden).

800
338
897
888
885
903
908

zeer goed
ziek .
gezond
ziek .
gezond
gezond

kleigronden

Gehalte van den
luchtdrogen grond
in procenten
aan
CaOOs.

100

0

0,28

19-37
7— 8
7-16

0
0
0

1,4-1,9
2,4—3,0
4,6-4,7

88
20

(0,7)
(0,8)
3.3
34,6

2,3
n.b.
n.b.
n.b.

4,5
5,2
6,3
7,1

0,5
H,9
5.5
6.88 .
6,72
7,4

4,0
6,1
6,7
7,27
7,27
7,30

4,8
3,4
3,7
2,31
2,35
1,5

0
0
0,1
1,65
1,62
0,7

B

+4
+ 6
± 6
± 7,5

(boven

Oud grasland
Oud grasland
Kleigronden met
laagveenhumus.

n.b.
n.b.
24
20
18
23
17

(0,3)
(0,1)
0.5
0,7
1,2
0,7
3,1

Grondmonster

100 g .
Waterstofhumus
exponent
bevatten
(pH) van
grsmmen
dewaterige
uitwisselgrondbare kalk
suepensie.
(CaO).

BODEMTYPE EN NADERE

aan klei.

BIJZONDERHEDEN.

aan
CaCOg

No.

n.b.
n.b.
3,4
5,2
7,2
6,2
7,5

5,0
5,5
5,7
6,4
7,6
7,6
7,9

100g. klei
bevatten
grammen
uitwisselbare kalk
(CaO).

p H van de
Waterige
grondsuspeneie.

0,40
0,54
0,96
n b.
0,98
0,93
2,18
1,07

6,4
7,2
7,6
7,5
7,4
7,3
8,0
7,5

V I Kleigronden m e t weinig en zeer
weinig humus.
825
459
796
509
457
790
883
787

Zeer oude kleigrond
Kniklaag
Dollardpolder (ingedijkt 1862)
. . . .
J o n g e zeepolder
Zeer oud land, later met kalk bemest. .
Dollardpolder (ingedijkt 1665)
. . . .
Zandige klei
Kleigrond

61,0
74,7
66,0
38,1
53,1
71,3
22,9
52,2

0
0
8,6
3,9
1,1
0,2
1,1
0,6
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R u b r i e k IV. Bij de duingronden valt onmiddellijk weer een
verband tusschen den rijkdom van de organische stof aan kalk
en den zuurgraad in het oog. Hoe hooger het kalkgehalte is,
des te hooger is ook de pH, d.w.z. des te minder zuur reageert
de grond. De zeer kalkarme grond B 964 met slechts 0,5 pet.
kalk in de organische stof reageert al vrij sterk zuur ( p H = 4 ) ;
bij een gehalte van ongeveer 7 pet. kalk op organische stof wordt
de reactie zwak alcalisch (pH 7,3).
R u b r i e k V. Humusrijlce Meigronden. D e oude kleigronden
B338 en B800 zijn tot nu toe niet op humus onderzocht. Hun
kalkgehalte (uitwisselbare kalk) is laag en dienovereenkomstig
zijn de pH-waarden vrij zuur (5,0—5,5). De overige gronden
van deze. rubriek zijn zeer rijk aan humus (17 pet. — 24 pet.).
Naarmate het gehalte aan kalk van de organische stof toeneemt
(van 3,4 pet. —• 7,5 pet.), stijgen ook de pH-waarden (van
5,7 — 7,9), d.w.z., dat ook hier de grond minder zuur reageert,
naarmate de humus meer kalk bevat.
R u b r i e k VI. Humusarme Meigronden. De zuurste reactie
van de gronden van'deze rubriek bezit B825, een oude kleigrond,
vrij van humus en koolzure kalk en met zeer weinig kalk in de
kleisubstantie (0,4 pet.); de pH is 6,4. Zoodra het kalkgehalte
van de klei iets stijgt (zie B459 met 0,54 pet. OaO en vrij van
CaC0 9 ), wordt de reactie reeds zwak alcalisch (pH = 7,2). Veel
stijgt de pH dan verder niet in de CaCOs-vrije gronden, ook
al stijgt het kalkgehalte tot bijna 1 pet.; men zie B 790, den
bovengrond van den Oud-Nieuwlanderpolder (Groningen), nagenoeg vrij van CaC0 3 i©n met 0,93 pet. OaO in de klei; pH= 7,2.
De gronden met CaCOg reageeren alle zwak alcalisch (pH ===
7,4 — 7,6). De hoogste alcalische reactie bezit een zandige kleigrond uit den Haarlemmermeer, wiens kleisubstantie 2,18pet. OaO
gebonden houdt (pH = 8,0).
H I . V e r b a n d t n s s c h e n den z u u r g r a a d v a n den grond
en den plantengroei.
Zooals hierboven reeds werd opgemerkt, is het nu eene zeer
belangrijke vraag of en in hoeverre er een verband bestaat tusschen den zuurgraad van den grond en de processen, welke zich
in den grond afspelen, in laatste instantie dus tusschen den zuurgraad en den plantengroei. Indien dit verband bestaat, most verder
worden nagegaan of er een optimumgebied voor den zuurgraad
optreedt en vooral of dit optimumgebied breed of smal is. Deze
vragen treden in het bijzonder bij humushoudende gronden en ook
bij meer zandige gronden op den voorgrond. Bij de onderzochte
Nederlandsche, humusarme kleigronden, die ook bij sterke onderverzadiging bijna neutraal reageeren, doet de invloed van de
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onderverzadiging (armoede van de kleisubstantie aan kalk) zich
meer op de kolloidchemische processen gelden. Tengevolge van
de uitspoeling van de kalk uit de kleisubstantie vindt eene langzame peptisatie van de kleideeltjes plaats, welke van ongunstigen
invloed op de structuur van den grond is en welke met knikvorming eindigt.
Het is onze bedoeling niet, net onderwerp van het verband
tusschen zuurgraad van den grond en plantengroei bier uitvoerig
te bebandelen. Wij zouden anders de interessante onderzoekingen
moeten vermelden, die gedurende de laatste jaren op dit gebied
— vooral in Amerika — verricht zijn. Wij willen er hier alleen
op wijzen, dat het eene totaal verkeerde meening is, als zonde
de optimumzuurgraad voor alle gronden en voor alle gewassen
neutraal of zwak alcalisch zijn. Verschillende van de onderzochte
zure gronden zijn uitstekend cultuurland, zoowel voor akkerals weid-ebouw. Uit enkele mededeelingen uit de praktijk is het
ons verder bekend, dat het soms zeer gevaarlijk zijn kan om
een zuur reageerenden grond met zooveel kalk te bemesten, tot
zijne reactie neutraal wordt. Meer in het bijzonder vestigen wij
de aandacht op de rubriek IV van tabel I, de duingronden,
die voor de bekende cultuur van de bloembollen (narcissen, tulpen,
hyacinthen) gebruikt worden. Van de onderzochte gronden droeg
B 964 de mooiste narcissen en juist deze grond reageert het
sterkst zuur (pH = 4). Tulpen kunnen op dezen grond eerst na,
eene behoorlijke bemesting met kalk groeien. De andere narcissengronden van rubriek IV reageeren van zwak zuur tot zwak alcalisch (pH= 6,l — 7,3). Op sommige van deze gronden stierven
d« planter, af, op andere stonden zij goed. Een verband tusschen
den ziektetoestand van de gewassen en den zuurgraad van de
gronden kon nog niet worden vastgesteld.. In den eenen tuin treft
men zieke en gezonde plekken aan op alcalisch reageerenden
grond, in den anderen tuin eveneens zieke en gezonde planten
naast elkander op zuur reageerenden grond. Men krijgt wel den
indruk, dat een meer zure reactie voor de narcissen de voorkeur
verdient, maar dat deze planten toch ook zeer goed op zwak
alcalisch reageerende gronden kunnen groeien i).
Dat sommige gewassen omgekeerd ook in vrij sterk alcalische '
gronden groeien kunnen, bewees een oiiderzoek van eenige gronden
uit den Haarlemmermeer (zie tabel I, rubriek VI, B880). In
Maart 1921 werd onze aandacht gevestigd op een perceel tarweland, waarvan het eene gedeelte slecht, het andere goed zou
staan. Eenig verschil konden we inderdaad constateeren. In Juli
1921. stond de tarwe evenwel op beide plekken meer dan schitterend. De grond is vrij zandig en bevat weinig humus. Wij
volstaan hier met de volgende cijfers mede te deelen:
!) Dat komt ook met de ervaritigen uit de praktijk overeen. Tulpen verlangen daar
entegen een meer alcalischen grond.

15G
B
Bovengrond.
Klei.
Oa00 3 .
pH.
880
minder goede plek . 16,5 pet.
2,4 pet.
8,21
883
goede plek . . . 22,9 pet.
1,1 pet.
8,05
Hier werden dus op zeer lichte kleigronden, bij vrij sterk alcalische reactie, uitstekende resultaten verkregen.
De kalkbehoefte van den grond. Eene> belangrijke kwsstie,
die de bodemkundigen de laatste decennia bezig houdt, is de vraag
naar de kalkbehoefte van den grond (limerequirement of the soil).
Alle methoden om deze kalkbehoefte te bepalen komen hierop
neer, dat de hoeveelheid base bepaald wordt, noodig om den
grond eene neutrale of zwak alcalische reactie te geven. Men kan
dit onderzoek langs potentiometrischeri of langs colorimetrischen
weg doen. Men kan bijv. de hoeveelheid kalk bepalen, die noodig
is om de bodemvloeistof bij toevoeging van phenolphtalei'ne juist
licht rose te kleuren (pH iets alcalischer dan 7). Of wel men
bepaalt de hoeveelheid kalk, noodig om de roode kleur van lakmoes naar blauw te- doen omslaan (pH = ongeveer 7). Men kan
ook langs potentiometrischen weg bepalen, hoeveel base noodig is
om den zuurgraad van de waterige grondsuspensie op zekere
waarde, bijv. pH = 7 of pH = 8, te brengen *).' Ten slotte zij
nog de aandacht op de bicarbonaatmethode gevestigd 2 ).
Het is nu wel opmerkelijk, dat vrijwel alle onaerzoekers blijkoaar stilzwijgend uitgaan van de onderstelling, dat de meest
gewensehte zuurgraad van de waterige bodemsuspensie of van
de bodemoplossing de neutrale is. Desnoods wordt eene zwak
alcalische reactie nog geoorloofd geacht, maar voor eene reactie
aan den zuren kant (pH kleiner dan 7) bestaat toch groote vrees.
Men neemt blijkbaar aan, dat de optimumzuurgraad van alle
gronden en voor alle gewassen steeds de neutrale of de zeer zwak
alcalische is. Dat deze onderstelling zeker niet juist is, werd
reeds hierboven aan de narcissengronden toegelicht. Uit onderzoekingen van het proefstation te New-Yersey (Amerika) is yerder
gebleken, dat aardappelen het best groeiden en het minat ziek
werden op zwak zure gronden. Of deze conclusie op alle aardappelgronden van toepassing is, zou een nader onderzoek moeten
bewijzen.
Wij willen niet beweren, dat de cijfers, die aangeven, hoeveel
kalk noodig is om de zure reactie van den grond te neutraliseeren (tot pH = 7 te brengen), geheel zonder beteekenis zijn.
Ze kunnen iets tot vermeerdering van onze kennis van den onderzochten grond. bijdragen. Maar het vraagstuk naar de kalkbehoefte
van den grond is hiermede niet opgelost. Blijkens het bovenstaande
i) Zoo is o.a. door eenige Amerikanen de hoeveelheid base bepaald, die noodig is, om
den zuurgraad (pH) van den grond tot resp. 7—8,8—10 te brengen. Zie: Eolation of
the ealciumcontent of some Kansas soils to the soilreaction as determined by the
electrometric titration by S-WANSON, LATSHAW andTAGUE,J. ofAgric.Research, Vol.XX,
1931, nO. 11, 855—868.
2) Culture, 1915, biz. 333.
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hangt dit vraagstuk ten nauwste samen met de vraag naar den
optimum-zuurgraad van den te onderzoeken grond voor een bepaald gewas. En aangaande dezen optimum-zuurgraad voor verschillende grondtypen en verschillende gewassen is nog zoo goed
als niets bekend. Dat deze optimum-zuurgraad steeds de neutrale
zou zijn ( p H = 7 ) , is eene onderstelling, die door niets gewettigd
is. Een breed arbeidsveld ligt hier nog open.
TV. D e v e r s i n d e i i n g e n v a n d e n z n n r g r a a d v a n d e n grond.
V a x even groote beteekenis als de zuurgraad zelf is de vraag
naar de veranderingen, die de zuurgraad van den grond ondergaat,
zoowel in den loop der eeuwen als gedurende een of eenige
vegetatieperioden.
Bij de ontleding der organische stof ontstaan humuszuren en
koolzuur. Deze zuren lossen eerst de koolzure kalk en daarna de
basen uit de klei en den humus op. In den loop der eeuwen
wordt de grond armer aan basen, de verzadigingstaestand neemt
af, de zuurgraad neemt toe. In den loop van eene enkele vegetatieperiode zal de zuurgraad van den grond door de vorming van
nieuwe hoeveelheden humuszuren en koolzuur wel geen noemenswaardo veranderingen ondergaan.
Zeer waarschijnlijk verandert de zuurgraad van den grond
met het vochtgehalte. In droge perioden zal de grond zuurder of
alkaliseher reageeren. Een nader onderzoek in deze richting is
gewenscht.
Verder is een belangrijke vraag, welke wijzigingen de zuurgraad van den grond ondergaat tengevolge van de beraesting,
in de eerste plaats met neutrale zouten, als zwavelzure ammoniak,
chilisalpeter, kaliumchloride, kaliumsulfaat, gips, enz. Deze zouten
lossen in het grondwater op. Daarna vindt uitwisseling plaats
tusschen de kationen der grondoplossing (K, Na, NH^, Ca) en
de uitwisselbare basen van den grond. Zooals boven reeds werd
opgemerkt, speelt de kalk onder de uitwisselbare basen de hoofdro.l. Bij bemesting, bijv. met chloorkali, vindt dus in hoofdzaak
de volgende omwisseling plaats:
Grond -Ca+ KC1 z^± Grond -K-+-CaCl 2 . . . .

(a)

Verder bevat de grond nog waterstofionen en ook deze zullen
voor een deel tegen de K-ionen uit de grondoplossing uitwisselen
volgens de onderstaande vergelijking:
Grond-H-t-KC1 z^± Grond-K + HC1 . . . .

(6)

In de grondoplossing verschijnen dus de sterke zuren HOI, enz.;
het gehalte aan waterstofionen wordt grooter dan in zuiver water,
de oplossing wordt zuurder. De grond zelf wordt aanvaukelijk
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minder zuur *). De waterstofionenconcentratie in den evenwichtstoestand (b) hangt nu, behalve van de zoutconcentratie van de
gebruikte KCl-oplossing, af van den verzadigingstoestand en van
de sterktc van de klei- en humuszuren. Soms kunnen zelfs vrij
zure pH's verkregen worden. De resultaten van deze onderzoekingen worden binnenkort gepubliceerd.
Wanneer waterstofionen uit de oplossing verdwijnen, wordt het
evenwicht (b) naar rechts verschoven. Dit heeft bijv. plaats, wanneer het zoutzuur ijzeroxyd en aluminiumoxyd kan oplossen. De
zuurgraad van de oplossing neemt in dergelijke gevallen soms
weinig toe. Filtreert men evenwel de grond af en titreert daarna
het heldere filtraat met natronloog (tegen phenolphtaleine), dan
verkrijgt men vrij hooge titreercijfers. Bij het titreeren scheidt zich
dan ijzeroxyd en aluminiumoxyd af.
Sommige onderzoekers behandelen den grond met zouten van
ztvalcke zuren, bijv. met kaliumacetaat en calciumacetaat. Het
evenwicht (e):
' ' :
G r o n d - H + K A c ^ l ± . G r o n d - K - t - H A c . . . . (c)
wordt dan, tengevolge van de geringe dissociatie van het azijnzuur
(HAc), sterk naar rechts verschoven. Bij de potentiometrische
metingen van de waterstofionenconcentratie vindt men slechts eene
geringe stijging van den zuurgraad (pH). Titreert men evenwel
thans het heldere filtraat met natronloog, dan verkrijgt men vrij
hooge titreercijfers.
V. Verbaml t u s s c h e n d e n v e r z a d i g i n g s t o e s t a n d e n den
z u u r g r a a d v a n d e n grond.
In tabel II is eenig cijfermateriaal opgenomen, waaruit het
innige yerband tusschen den verzadigingstoestand en den zuurgraad van den grond blijken kan. Het betreft hier eene serie
van zeer humusrijke kleigronden, rubriek V van tabel I, mengsels
van klei met laagveenhumus. De gronden zijn afkomstig uit de
drocggelegde plassen in de vroegere laagveenstreken van Zuiden Noordholland.
'
Van de cijfers in tabel II behoeft alleen de grootheid V (de
verzadigingstoestand van den grond) eene korte toelichting. Zooals
bekend, geeft deze grootheid de verhouding weer tusschen de
hoeveelheid basen, die de grond adsorptief gebonden houdt (S)
en de hoeveelheid, die de grond totaal adsorptief binden kan (T).
V is dan gelijk 100 S : T. Zoo bevat bijv. B891 0,480 pet. OaO
!) Bij behandeling van den grond met eene KCl-oplossing worden waterstofionen uit
den grond tegen kaliumionen uit de oplossing' uitgewisseld. De grond wordt minder
zuur. Bij het uitwassehen van de KCl-oplossing worden de K-ionen gedeeltelijk uitgewasschen; na het uitwassehen is de grond zuurder geworden dan v66r de behandeling
met KC1. Zie ook deze Terslagen, n«. 34 (1920), biz. 188—189.

