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Invloed van fosfaat op de komplexometrische calciumbepaling.
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Invload va» foafaat ob di koaplaxo»«triaoha oaXoiuabapiaiag.

(

8«t cfcXciumgahaXta In para- an varsadigingaaxtraotan, ia 1»5 axtraotan
•a opparvXaktawatar wordt titria»triaoh b»p»ald aat BBfA an auraxida
als Indicator (lit 1)«
Da foefeatatoring btf daaa sathode wordt in hat hiarna baachravan ©ndar*oak nagagaan.
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Proefstation voor cö irosntsn- en
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk.
In 1 »5 axtraotan koat in varjfaXiSking tot da par»» an var su&digingaaxtraotan an opparvlak t«va tar hat groot»ta foafaatgahaXta voor* Da oaXoiuss/
foafaatvarhoudin# in dasa ©xtraetan ia voor da calcluatitratia hat on»
gunatigat, Caloiuagah&Xtan kooan n.l. voor tot ca. 10 Hval/l, foafaat»

ko».n voor tot c. 40 ^ V,/l <8.««». <•« Ut. *)•
Oa aas duidaiyk baald ta krîâgan van da foafaat*toring ia van aan raak»
oaloiuaoploaaingan iaat opXopand® conoantratiaa, mat an sondar foafaat
toavoagiogan hat gehaXte bapaaXd (toavoa&ln# van fosfaat aXa Xfi^FO^).
Da «ehaXtan E«jn ovareankoaatig da #ehalt«n in 1*5 axtraotan.
In ondarataanda tabaX s^jn 4a raauXtatan a&nangavat«
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By alka oaXoiuaopXoeaing *tjn tvaa gahaXtan gagavan.
Hat aarata gahaita ward barakand uit da hoavaalbaid EDTA oploaainjr dia
by normala titraaranalhaid to»&avoa#ä ward tot hat baraikan van da klaur»

oaaXa«.
Bat twaada gahaXta ward barakand uit de totala hoavaalhaid gatitraarda
SD?A opXoaein#* Ir trad bij monstar« sat aan hoog foafaat#ahalta tara#*
kXaurin# op, waardoor ataada »at tuaaanposan kXaina hoavaalhadan û®fà
oplossing (0,10 * 0,20 »1) b^&atitreard wardan tot wadarom hat omsXagpunt ward baraikt, nat so lang tot dat da kXaurvarandaring constant
blaaf.

Ba titratia van de»« oplossingen wa» daaro* moaiXsjk uitvoerbaar, »•!•«
Da tot hat aindpunt aat noraala analhaid ga titraarda oalelwaoploaaingan
dia 15 a« P20^/l bavattan, vartoondan «aar aan Xiohta tarugklauring.

Ka doortitreren «a ca. 1-2 minuten bleef de kleur constant»
By de oplossingen die 25 ag PgO^/l bevatten tras de terugkleuring sterker»
Het eteeda bytitreren tot de kleurverandering constant bleef duurde ea.
5 minuten»
Het doortitreren van oplossingen die 40 ag P^O^/l bevatten was in enige
sate afhankelijk van het oalciumgehalte» üo was de kleurverandering van
de oplossing van 2 «val Ca/1 na ea. 5 minuten constant» de kleurverande
ring van de oplossing van 10 aval Ca/1 pas na oa» 10 minuten»

Het terugkleuren kan als volgt verklaard worden»
Be titratie wordt uitgevoerd in sterk alkalisch milieu (pH 12). By deze
pH aal fosfaat volgens het evenwioht (1)
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als V0^m voorkoaen (lit 3)» *ïet calcium ontstaat dan het zwak geïoni
seerde Caj(P04)2.
C»?(P04)2

3Ca2*• 2P04?"

(2)

Be stabiliteitsoonstante van Oâ^CPO^)^ is eohter sinder als die van
Ca- veraenaatj daarom aal F.BTA Ca^PO^),, oplossen, maar dit proces is
aeer lan&aaam vooral tegen het eind van de titratie (lit 4)* Na her
haalde EDTÂ toevoegingen by het eind van de titratie zal het evenwioht
(2) zieh n.l. steeda opnieuw instellen (verschuiving naar rechts)»
2+
Er ontstaat weer Ca » het&een terugkleuring tot gevolg heeft.
5ftffenvattinqs
Hoge fcsfaatgehalten (15 ®8 P^O^/l) veroorzaken by de titratie vaa
calcium in 1*5 extracten met KBTA» murexide ala indicator» een terug
kleuring. faarmate het calcium en foafaatgehalte hoger ia» «al het b$Jtitreren langer duren (by een oplossing van 10 aval Ca/l + 40 mg PgO^/l
is de duur ca» 10 flauten). Indien niet Mfgetitreerd wordt kan er» afhankaltfk •an het calcium- en fosfaatgehalte» een analysefout optrede»
van ea» - 1,6% tot ca« - 35$»
Het regelmatig bytitreren verkleint ie analysefout (b|J 40 mg
gem. - 3» 5/0 maar maakt de methode onpraktisch»
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