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• Broomb6pa^tiag>*
ƒ
Aie ;gyôndcià|^iet^|ôi#ââêe|. wordt tegenwoordig veelal methyl* '
bro&ide ptopuiijti.» Ha het onteMften trad in mk®%e: gevallen sóhads aan
het gów;a& óp* Op voreoek van. Br* Br^ó&bo#r is eind 1967 een begin ge#'maakt »êt de bepaling van Broom in gew&e eh grond» Aanv&nkelp volgde
vy het voorschrift uit Snell en Snelle J£et principe van deze bepaling
is dat Broom met chloorwater een rode- kleur geeft* Bezo kleur wordt
vergeleken t#o»v« de kleur Van een standaard d*ffl*.V»< de Uitgietmethode*
De resultaten hi>©rvan varen matig vooral ojadat er vaak een «iekleur
öatetondf. ïïaaroa wordt nu een jodoiue trisehe Brçoiabepalihg toö&epast
die one uit Israel werd tóegèsonde» (bridge l)« Het principe Vian deze
"0©paling .£$ dat Broöai jaet Na#hypoc!horiet £» boorauur in de warmte ge*
oaydeerd wórdt tot een brokaat* Bit brómaat wórdt ^odomotrisoh bepaald»
(aie bölage 11)*
Bnigè' opmerkingeti t*a.v* dit VôQÇSôhr$#tf
toevoeging: van HaCl ma dö waterige oplossing -van Br~ (01* en
j") göe£t roet .^gïïö^ f ëh volu©weus neerslag^ Ha centrifugeren fa uit*
wassen wórdt het neerslag AßBr (ÀgGÀ * Ag J) bewerkt met 2n en
•
wordt dud gereduceerd^ In oplossing komen nu weer Br* (Cl**» •$*)* Boven^taaade ie als een scheiding op te vatten» ïïet lîa-hypoûhloriet en S,Bóa
.«te
4»
«•
V «r
wórdt in dó warmte Br' ^epa^fdee^d tot een. bromaat Bro^ * Cl enJ :
niet*
J>§. titratie reactie wordt dani,
Sr«^" * 6 J" *
5
+ Br"' + 3 «2°
3 d2 + 6 ïfoJML-* 6 M * 3 Sa2 % %
1/6 Br* s j äf s KagßgOj
1 al thió 0*0004 h (1 x 0,0004)x $| - O»0053 m Bré-s
'bespreking, van de resultaten» •'
ïót nu toe 2t|n 4 grondmonsters en. 6 gewaaftonstere op Broom onderaochti:
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I07**
1071**

54.-

grond öhtö0iit:'»ft • - 126$*<».
grónd oatsaôt met
methylbromide

5569»«

fâfc<&i II
Uit de r##i*ltätt& t^bel|bUjkt dat hei brooagehalta y$» de grond
ûle behandeld is m% jaethylbrôûide ftfg#r is dan $0 gestoomde grond,
de resvilf&ten tabel 11-ls. de invloed-van gr.oniöntsraöttlsg' «ef
óp het brooiagehalte in radijs 20er groot te nöQjiiööi
vooyal 4ä fc©t rad^blad 44 hét Broopgehalte abnormaal hoog# De monsters
717 e» 71Ö ?$*$• waarschijnlijk b\j het lester némen verwisseld# JMére iö.
het hoog broom- gehalte ta» elft $ft gestoomde grond niet te verklaren#.
Oonolasié» •
Sit dfSQ enkele abnormaal hóge^ Brooiacyiere blykt dat het .goed
?ou a$n oa taeerder© gewassen en grond op Broom te onderzoeken# '
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Sémi « öicrö analitisciie methode voor de baling
1>aPO0lft. ' ^tïïH
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x& 4e f&$&%$• ' W$4t broom bepaald in een waterig e^traçt van liet
Het mfàûçî. wordt ingedampt lot een volume van 10 ml, over*
eenfeoiaende met ;fea breomgehalte va» 25 # 100

Ijfoeybéelâ 1) ggftad.
50 gram grond, gedroogd b$ OO^C» vordt geëxtraheerd door het 10 min*
met 170 uil tete? te fcoken» 1% filtreren door een Büchner trechter '
wordt liet £&|j:$g&g1t< aangevuld tot 2f0 al* ®orit toevoegen en het aeng*
sei opnieuw filtreren door een filtreerpapi©? 75 ml (geiyJs aan || gram
. .^öd) wordt ingedaiapt tot .1 ml» dit 'Weidt oyergebr&pht in een centri*
fuge buie van 20 ml> nispQèiëi* met § ml gedestilleetd wö.ter zodat het
tet^ volume 10 al bedraagt*
2) SÊ|BS
:......
» .
1*10 gram wJfdi met ?0 ml water yaa 7Ö*8Q^C gedurende 60 min* ge§3;tra*'.
heerd» ia. aanvullën van 10Qt2|P ml ^ördt het -materiaal gefiltreerd?
. Heft
hoeveelheid n<?:rit vordt toegeteegd en na opnieuw filtreren,- wordt 10 ml
aan 1 gram mteada&l) <>verg0braçht in een ce# tri*f $$$
ira# 20 mit
•'
I) v^gfetea
50 gram wctrdi «iet 150 ml water van k&Mrtèmper'atiat#' gedurend© een uur
.... gè^xtr^heerd. Sa aanvullen tot g§Ö mij wordt het materiaal, gefiltreerd*
• • • - ' Een Kleine hoeveelheid norit wordt toegevoegd m na opnieuw filtreren
•ï^&t 10 ito! (gelyk .aan 2 $rfcm materiaal) overgebracht, in een centrifu«
.gfbnlà van 20 ml.
In epeoiale gevallen» mem we rekening moeten houden öet eit^ee# lage
bfoo^pha-ltes* wordt een Rotere hoeveelheid filtraat genomen m. ihge*
d#jif ' tet f ml» dit wordt iaet 5 ml ' waswater' overgebraqht'' in een centric
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' ' Opmerking».
,, *"• < .
in -$^ya,liè$ waal? geen filtreerbaar waterig extract wordt yerKtóêtfe
" \ V " (s<>alö ban&hen en sinaasappeleenillen wordt het aateriaal ingedampt t§t
. droog met
(t @?m |f&gpö| .ir$p? 5, gzm mateyiaa,!} en verhit
tot een teftpe^tuiip' van 550%s Het ^ate^ige ' êxti'àéfc van het verbrande
worit onderzocht op broo&ï '
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HNO^f yj$
5I
HCL} 2 »
zink» ge^anuieerd .
Iiatrï-um^|iOoiiloi,ie1i + 0*3 n
ijSOj.#'
0iaiere^ur 2$# Hü^OÏÏ
f$' $$, v&££ bereid
• • ' - ; •• •
st^feeloplosaing 'Qï$0 fs&& %&%&$€ •
•
S'agSgPaï; 0,0004 n» vers beleid uit 0*1 n KfegSgOj _ ....'"
ïteCl 1§$< (niet néé» dan Q,Q002$ Br bevattend^
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Bitvderiaff* '
,,
ÂSja 10 $1 Oplossing 4a een centrifugebuis van 20 isl (sie voörbehande«
ling) 1 Ja! »JMSl* «#» 1#5 mi AgKO^ $0$ en 0,5 mi HHQj 55/« toevoegen. •
im
schudden het meng&.ël in het dpaitör getten. tot d# boven*
lUsi^ vloeistof beider ie* Scheid bet silve;ck&logüen neerBiag óf
4oor 2, öin» tg centrif«gexen (2000 # jOÖO toeren / sta) en schenk 4*
ai» Herbasi. bet öentrifügten 5 of 6 keer* ölke keer liet
neerslag liât 4 of 5 zal gedestilleerd vater mengen en roeren mét éen
Ais bet salpeterzuur op deae .sanier versperd is», verwen#
het neerslag dan met 0*18 $ aink (obémiech aulver) en î ml '£:fi • •
•
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f& 2 t*ur bet gevormde zilver ©ebêiden &öor centrilugerén* Sppel. ftft
bovenetaande vloeistof ötet ongevèe? 5 pöfctiös waswater (gebruik . .
Mei?y^or 'i al gedéétilieer<l water ,en eentifugeör) over in eéia er*
ienmeyer van 100 .ai* Voeg*' 5 «4 4f> Ä*' W% en 25 'Mi '
'
riet (+ %$&ƒ•$.&öt bet woneter; 15 ain op een zandbad van ÖQ*90C '
voeg 0,5 mi 25$> miçirezuur toe en koel af tot kamertemperatuur.* Voeg
2 al KJ
4 ml 2 n BP!« ea 0*5 ml srê^|êeltfplé3J?ib8 toe# ïitreerna 5 min*. &#t.. Óy!pOQ^ n Ka^. SgO^* Voer een blanco bepaling uit«
1 a?» %Ö004 ft ^2^2% *

ÄS.1**-

Braomfröpaling*
i .
i

\

iiiaiiffiiisfi ""y 3#*
si1verni tra&tj; AgHÖ,j $M&.
aoutzuur» HCL fr '2 n* .
natrixuahypochiorietf * 0,2 »•
boorauttr. E2Bo2 t 4$*
laierezu^r^ HGöÖHj £5$j p.* a*
kallunuodide* £3ï M vers bereid*
atP'seloplossing:# @#ëM vers gereid*
*s2%%> QtW»* m

vere beneiden van 0,1 xi, HagSgO^»
keu&ensout» NaÇli 10$*
mmätms&fci: ïUso,.} g »
Voorhandellngt
teondî
m.màmm'mm

$© C|£<>ä% ..£$d^ô£d
80°Ö, 10 isin mét 170 «1 gedenü water koken#
Filtreren dooa? een jpuofcner
trechter, filtra&t aanvullen tot 2$ö al
!fc
en daafn& ontkleuren laet norit öix i'lltï-eren» Van dit extract 75 m|, '
g grond) indagen tot §ral* Beze 5 rol overbrengen in
.een cent?i;fugel?uis van 20 ßl aet gedea* water* fö.l'uf# hrengen op 10
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IQ g met 70 iö| ya1)03e ima 7Q-60 ®<s geâtiïôttçlô 6© pin "
y^ïlfn tot 1G0 bX» filtreren)» ontkleuren met norit en opnieuw fil*
treten» 10 mi (gelote aan i g materiaal) overbrengen in èon centri*
• £v^é%V&$: von 20 »lé
Ui tvoerina van da . pentrifu^et
&&,&. de 10 al. oplossing' in. de centrifugebui 2en res#*- toevoegen î ml
lâél 1g,' +|f al ÂgîfO^,
en 0,5 al ïïao^ 3$$.-:
•
'Het mengsel
schudden en in hetdonker wég zetten tot de
fepv«»ist^^dt vlpêistof helder ie*- Het silver hilogeen neerel&g
afsoheiden door .2 min ' te centrifugeren lay 2OQO-3ÖÖ0 toeren 'fer ai*»
üp%:. WLQ^et^È ^^hfnl£eri#;< '
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get oentrifuge^ân g pi 6 maal &erhalt»* felke&e het ceotslag; mot
I al geâem» water goe&jaèt een rsérstaaf meugesi ïe^voigene aan :
h$% meQ'3?Blag %1§ £ ainfc en, 1 ai 2 a ögSÖ^ toevoegen» Sa 2 uur hst
gevo^Mf zilyèfr geheide». doör çeatjd|ttgeimj. 3$>oeà dç
vlóeistoi oei 5 J?ortiéa" waswater (1; $1 g&àw-i watea? töövoegea
* f •'
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centrifugeren en &£aöhenkejfi) over 1st. een ei,ïeft»ö;y0;r tan 100 mï*. '
ïïoevöégén ß mi 4fa fcooratiur en -2$ &1 jaàtïl^wiiypocliiô^içt 0,5 S» .
Zet .îlôt.
î.S al»*; &p f©& aandbafe van ÉJQ-^O^C* voeg %$ ml
ffliereawir 25$ toe en koel- af tôt fcamert eftp©r&t uw?'* daarna E l|.||
1^4 äjI 2 n BOL en
ml styfeeloplösslag; toevoegen* 'fe 3- fflin*
tl^eïeà möt 0|0004 ia ffa^SgOj«, Een blanco &é0ö$aöB,;« • . /

Berekening van de, ttitkociatèn*
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