cA=>
Bibliotheek
Proefstation

)EFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS,

Naaldwijk

TE NAALDWIJK.

A

2
H

56

De invloed van S en S filtreerpapier no.859/3 °P de ionsamenstelling van
extracten.

door:
H.A.J.v.Rodijnen.

«

Naaldwijk,1969.

•ZZ-SSW®

Z.//y
ta-f1

.

Be lavloed van S an S flltreerpaeler no. 589/5 op de tftMatwtMWaitf
m tltoflta«

BIBLIO I HbEK

O,

Proefstation voor de Groenten- en

^

fruitteelt onder Glas te Naaldwijk.

I« filtratie Tan par»- «a verxadlglngsextraeten over S ea S filtreerpapier ao« 589/3 la gaconatateerd dat «y la das« extraoten ««a stark« pi*
verlaging optreedt (van dan Bade 1965)* Al« gevolg hiervan worden ta la««
bicarbonaatgehelten la deae extraoten bepaald. WaarsohtJalyk worden tijdene
da filtratie Ma kat flltreerpaple* geadsorbeerde H* ionen uitgewlseeld
doo» kationen van hat extraot, of wordt ar vr$ ««ur afgegeven. Bat hierna
beschreven ondarzoak ia da» oak uitgavoard oa aan indruk ta kragen van da
B*-ioneaafgifte van hat filtreerpapler tydene da filtratie aa vaa da varandaringaa la da ioneaaaaenstelling vaa aaa gefiltreerd axtract.
Ondersoek.
Taa aaa veraad iginge«xtract la $0 al gafiltraard ovar aaa S aa S filta*
aa« 589/j dat op hat laboratories bew&ard wae (oud) an 50 al ovar aaa filtar
dat la hat nagaz^n bewaard vaa (nieuw).
Ia hat gefiltreerde an la hat ongefiltreerde axtract syn da pH aa hat BCOj"
gahalta bepaald (baldaa in tweevoud).
Taa da BCOj" tltratlaa »U» ourven opgenoaen waarin da hoavaalhald verbruikt
suur tot hat equlvalentlepunt ward afgalesent da tltratlaa s^n uitgavoard
la 20 al extraot1 Tltreervloeletof 0»01 8^80^.
Ia tabel 1 ataan da raaultatan vesaeld.
engefiltreerd
pB

7*56

BCOj" (ml/1) 3.11

gafiltraard over
oud S en 8
6*90
2.54

gefiltreerd over
nieuw S en 8
6.92
2.08

tabel 1.
Uit da o^fara blijkt 1 a) Ben daling la da pH aa filtratie vaa da extraotent
h) een veraindering la hat BCOj" gehalte aa filtratie, waarbfjj aeg aaa
duidelijk varaohil tussen da extraoten velka ovar oud an walke ovar nlauv
S aa S gafiltraard spu
Bat ondersoek la vardar uitgavoard aet "aleuw* S aa S filtraarpaplar» het
geen hierna noraa&l op het laboratorium bavaard werd.
Toor da bepaling van da hoeveelheid vrJJ suur ia hat filtraarpaplar ia hat
volgende proafja uitgevoerd«
3 filtara atya gedurende 15 «lauten aeohaniaeh gaaolmd aat 100 al gedea.
water. Sit la herhaald aet 5 filtere» welke eveneens gaaohud sfln net 100 al
gedea« water.

Ia 4« aoasters ea ia gedaa.water la de pH bepaald «a de H*-lonenafglfte per
filter,

het laatst* bepaald d.i.T. titratie aet HaOl 0,01 a tot de pi vaa

gedea* water*
la tabel 2 ataaa da rasaitatea aan«agevat*

pX

3 filters 4- 100 al
gedea. vater

5 filters 4 100 al
gedea* water

gedea* water

4.55

4.54

5.6?

HT loaea per
0*011
filter (aval/1)

0*011

tabel 2.
Uit da opfere bljjkt dat ar op dese v$se, ia vergelftkiag tot da raaultataa
ia tabel 1, sleohts aaa geringe H+-ionenafgifte verkregen wordt. Hieruit
kaa geeoaoladeerd vordea dat ar t||daaa da filtratia wellioht uitwlssellag
van 8* ioaaa vaa hat filter door katioaea vaa hat extrast plaat a

vladt*

Hetselfde proefje ia dan ook herhaald »aar au aat 0,01 a HaHCO^ i.p.v.
gadaa« water (tabel 3)

3 filters • 100 al
0,01 a HaHCO, 0.01 » W00,

5 filters • 100 al
0,01 a SaHCO^

*8

8.59

8*02

7.79

HC0~(aval/1)

9.63

9.25

8.91

0.13

0*14

HT»ionen per
filter (aval/1)
tabel 3*

De I^-ioaeaafgifte par filtar ia berekead door aaa te aeaea dat de ver*
aiaderiag ia het HCOj" gehalte aa schudden »et filtreerpapier e^uivaleat
is aaa dese H+~ionenafgifte.
Uit de offers blykt dat er na een grotere afgifte va» H* ionea vaa het
filtreerpapier heeft plaata gevonden. Ha* ionea fcevorderea blikbaar de
ultvleseliag*
•oor de bepallag vaa het HCOj" gehalte a||a titratieaurvea opgeaeaea*
Da aoaatera «yn door getitreerd tot pï 5 on eveataele door de filtratie
verkregea zouten vaa orgaaiaohe zuren aee te titrerea. Oit het verloop
vaa de ourvea blqkt eohter dat dose soatea zieh aiet in het filtraat ha»
vinden, of het etaivaleatiepuat vaa dome titratiea aoet aageaoeg a»aanvallen
aet het equivaleatlepoat vaa de HCO^"* titratie*
Om na te gaan of katioaea alt het extraot welke voor uitwisseling van H*
ioaea feg de filtratie sorg dragea aohter blyvea ia het filter ie het volgeade
proefje opgeset«

?aa gedea. water, vaa een oplossing vaa 1 aval HaHCOj/l, van aan oplossing
vaa 10 floral CaGl2.2I20 an van eea oplossing van 1 aval HaHCO^ + 10 aval
CaClg.21^0 Ü 50 al over aan dubbel 3 an S filtar gebracht« In da filtra»
4*
2+
tan an ongefiltreerde oplossingen s^n da bepalingen verricht van Sa » Ga »
Cl", IC0j""#

an pl. De

bepaling 1« uitgevoerd oa na ta gaan of hat

flltreerpapier XH. daapea geabsorbeerd heeft tydeas hat bevaren op hat la»
?

boratoriua. Alla bepalingen, a.u.V. da

4.

bapaling ztfn in duplo uitgevoerd.

In tabal 4 ataan da reaaltaten vera«ld.
/vî Vtf\ vfli
gefiltreerd
on«refiltrei rd
gadaa. >aHC0?
CaCl2.2I20 *aH60; *
gadaa* 1 aval
10 aval 1 aval
vatav
water MalCOj/l CaClg. MaHCO^
1 aval/l 10 aval/1 10 aval
CaCL2.2I20/l
21g0/l 10 aval
CaCl2*

aval/l

2I20/1,
Ia*

m

.

Ca

0.95

m

1.04

m

0.75

-

9.96

9.96

m

0.02

9.82

9.70

-

10.04

10.00

0.04

0.06

10.10

10.08

Cl"

hco:

-

0.88

«s

0.01

m

5.70

1.05

•

«*

0.55

-

0.60

-

0.94
«a

0.05

0.01

0.05

0.05

7.83

5.87

7.80

4.45

7.42

3.67

7.50

aaloaaoa

0.88

10.04

10.94

0.04

0.61

10.10

10.68

kationaoa

0.95

9.96

11.00

0.05

0.78

9.87

10.76

2
«4
pi

!

ÜktiLä»
ïïit da offers bigkt»
a) na flltratia wederoa aan afaaae in hat HCO^"" gehalte (+ 0,34 aval/l)
b) na flltratia afitaaa in hat katlongehalte (gea. 0*17 aval/l)
e) la da alat gebufferd» oplossingen (gedea. water aa d« Caûlg oplossing)
aan grotere pi daling aa da flltratia dan ia da oploasingaa welke svak
gebufferd stya.
d) absorptie van

an Cl- dampen door hat filtreerpapier tydens het ba»

varen op hat laboratoriua.
Sota« Ia flltreerpaplev dat niet op hat laboratoriaa bewaard la« la geaa
»V

e n M

* "»«•trorf"n-

Uit bovenstaande gegevens kan de uonolusie getrokken vorden dat tydena da
filtratie ovar S en 8 filtreerpapier kationen, welke H+ ionen uitgavlaaald
hebban, voor eaa gedeelte achterbleven ta hat filter.

Be hoeveelheid dl« achter blyft 1« eohter »ist equivalent aan A* hoeveel
heid uitgewisselde K* ionea.
Veraoedelyk sal da bep&lingsfout v&n soasige analyses eea rol spelen.
In Tergeltykiag tot da resultaten in tabel 1, 1« da H*-ionenefgifte van hat
filtreevpapiar sog taaelgk gering. De groter« kationconeeatratie ia de ex»
traoten sorgt vaarsohyniyk voor een meer intensieve uitwisseling vaa I4 ionen.
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