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Be bepaling van de zeeffraotie ia netareaé.

Inleiding»
By bat potgrondonderzoek bleek de via» te bestaan om indien nood
zakelijk te kunnen beschikken ore* offers welke insioht verschaffen
omtrent de deeltjesgrootte na diverse potgrond soorten. Hiervoor
werd gekoeen voor ie aeeffractie, waarvoor eem voorschrift opgesteld diende te werden« hierby beeft het deer het Instituut voer
Bodenvruohtbaarheid opgestelde vooreohrift voer 4e bepaling van
de f^nheid of van de korrelgroette (uit

MBoneluacaethoden

voor

ondersoek van steetetoffen") model gestaan (bijlage 1).
Principea
Sen afgewogen hoeveelheid potgrond wordt op voorgeschreven seven
geplaatst en geseefd tot praktisch geen etef «eer passeert«
OnderseekI
In een aantal verschillende potgrondasonsters werden de fraetiee
>16 s» en<0.2 s» bepaald. Hierfeü werden de monsters so goed
•egel{}k gehomogeniseerd, waarbg er voor werd gesorgd dat geen
verbrokkeling van (luohtdroge) petgrenddeeltjes plaats-vond.
Tervolgent werden de monsters in twee gedeelten geseefd*
Sagegaan werd in hoeverre een nonster homogeen van samenstelling
was veer wat hetreft de deeltjesgrootte* Sventuele inhonogeniteit
sou tot uitdrukking aoeten konen in versohillen in pereentagss
van de seeffractie. In tabel 1 #§» te resultaten hiervan weerge
geven, tevens is de hoeveelheid van het in bewerking genomen
aateriaal vermeldt
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Vit do tabel biykt inderdaad dat er vim inhoaogeniteit sprake ia*
Het zal duidelijk »ia dat het opgaven van gemiddelde percentages
all««» toelaatbaar ia, indien se verkrogoa atya ait nagenoeg da»
zelfde hoeveelheden materiaal. Taal Im tax kas achter worden uit*
gegaan van hat gehele »oneter en door optelling m da subfraoties,
sleahte voor ieder« fraetie één percentage ta berekenen. Boven
dien ia bat dan aiat langer noodzakelijk over aaa so honegeen
aogaiyk »onster ta beaohikken. Base laatste aethode werd toegepaat Of 4 nonstera tuinturf «at verschillende herkoast. Van doso
monsters werd 2 »aal aam hoeveelheid (oa. 250 gran l.d. potgrond)
gedroogd na goed »engen, la subaonsters werden in ®'n geheel ia
bewerking genomen. Ba verschillen tuaaaa dasa percentage« duiden
due vaar op inhoaogeniteit vaa bat oorspronkelijke aonster, eehter
de hoeveelheden vaa hat in bewerking genoaen materiaal z$r nu
vaal groter» hatgaea da nauwkeurigheid tan goada moet koaaa.
la tabel 2 vordaa da resultaten vermeld van da bovenstaande werkvflae.
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Tabel 2.
fit tabal 2 bltykt ook duldolgk dat bat biQaa aiat aogeltfk ia
tvaa identieke aeasters ta neaen voor vat betraft da deoltjea»
grootte. Bovendien aoot btj bat aonsterneaen, vervaar aa mengen
vaa da veldvoehtige potgrond arop galat vordaa dat gaaa varkruiaoliag vaa bat materiaal optreedt.
Wat da nauwkeurigheid betraft kan bat volgende vordaa opgemerkt»
1a lat aoaatar dient so groot aogelyk ta s$a oa da nauwkeurigheid
ta varbogaa.- *
2a Een aeneter aot relatief klaiaa fraatia >16 m bevat veelal
slechte aaa of tvaa grotere brokjes aateriaal valka ongeveer
1 à 2 gran wegen, asodat bat aim of «aar toevallig ia wanneer
dato deeltje« la bat genomen aoaatar aanwezig sUn.

a

8iasaa waxdt te fractl* 7I6 mi fcf i&f» w**rdaiI aitQ* «n«im«
la (a.f«*roa4«} hala s>*oeaat«n» 3y haga?«

wmwém nullen fcaidaa

fraotiva worden ©î?g###va» i» gehal« prooantiin. Alïaaa %gj lage
WAardaa voor 4« fraotia< Ö»2 m i# hat redalljk m de gehaltea

i» 1 t«ai«aal 09 t* gava»# oadat hat fga»

altp g#«ê

t» vavisttaalas in a» eok vaal keaogeaaj? ova* hat aoaatav 1«
vardaald (ai# taïiai 1, 2)« 3<w#adi«a i» bat voor fcat «mda*aoak

ai** so iataira*atm* aa 4« fraotias 7-10 fl .la ««a deoiaal« imt>*
h«id alt I« danikkaa»
9* Baa aaaita* §#tamitet ira»# hat oadtrsaafc va» da ia«ff*aetia ia
afttiiffc vttf ia

â*Mlfê#

«aa«natolling taw*« t* terwtf**« swdat

bat iMltr ia vaas «vastnaai ohmlmh aadaraoak aaa tvaaia
atmaiar ia t« atsda»« Bit vootfkaat tavaa« vartvagiag mm fcat
ûhê&iaalt aada»aaïu
4a Qatrant da aacftQd aa £• v^se van sevon le gaan a&dar ondersoafc
varrioàt« av vordt gavoon aat i« hand gasaafd totdat fctjna gaaa
atoftaaltjaa itit yaaa#*«ft loo* it «aaf aat aaaiwfdta 0.2 a«,
lat »«ohaniBch savan a«te*v« tarilaaaftaaatol «»a g*aa mumm$
omdat da ftiferaikta savaa »tat §aad aaataalata» tcondaa vordan.
Hat Aa aolmdaaohina loopt ao» Hat sriaiaa dat da êaaltjaa gaaa
•arkruiaalan.
5a ta gavaada» #|fa*a ait da ialballan va*a* volg«»» g.a. Boertj«
allasrssina aeoaptatoal, aodat #»aa aadava uitvarteing vaa da
bapaliag vaird varriaht aa ami vaamalurift *a*é afgaatold
(tettla®» 2).

Baaaaxrehlab
Oktana» 1971
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DIV.-04 - BEPALING VAN DE FIJNHEID OF VAN DE KORRELGROOTTE.

1. Principe
Een afgewogen hoeveelheid van de waar op de voorgeschreven zeef
(zeven) zeven tot praktisch geen stof meer passeert.
2. Toepassingsgebied
Voor alle waren voorkomende in de bijlage van de reglementering
waarvoor de bepaling van de fynheid of de korrelgrootte voorzien
is.
5. Bereiding van het monster bestemd voor de bepaling van de
fijnheid op de korrelgrootte.
Het gehele monster (minstens 500 g) wordt goed gemengd. Volgens
de methode der kwartieren (zie monsterneming) of met een mecha
nische verdeler wordt hiervan de nodige hoeveelheid genomen die
in een droog en hermetisch gesloten recipiënt wordt bewaard.
4. Apparatuur
1. Schud- of trilzeeftoestel
2. Ronde zeven van ongeveer 20 cm diameter met opstaande rand van
5 cm en met de volgens de reglementering voorgeschreven open
ingen (vierkante mazen van x mm zijde tussen de draden wanneer
x kleiner is dan 1 mm of ronde openingen van x mm diameter
wanneer x geljjk is aan 1 mm of groter is dan 1 Dim).
5. Uitvoering
De zeven en de bodem zodanig op het zeeftoestel plaatsen dat de
zeven met de grootste openingen bovenaan zitten. Een representatief
déél van circa 50 g van het monster (tussen 45 en 55 g), mogeiyk
verkregen volgens de methode der kwartieren of met een mechanische
verdeler, op de bovenste zeef plaat^n (zie opmerking 2). By de
bepaling van de fijnheid gedurende 10 minuten en bjj de bepaling van
de korrelgrootte van gekorrelde meststoffen gedurende 1 minuut
zeven en het gedeelte dat zich op de bodem bevindt verwyderen «

Het toestel daarna gedurende 1 minuut laten trillen (schudden). Pas
seert gedurende die tjjd meer dan 250 mg de zeven, dan dient de be
werking herhaald te worden (telkens 1 minuut). Afzonderlijk de zeefresten van de zeven afwegen. Het zeven mag niet langer voortgezet
worden dan voorzien om te vermijden dat deeltjes door schuren over
de zeven zouden verfijnd worden.
Indien de openingen van de onderste zeef kleiner zyn dan 0.2 mm
moet na 10 minuten zeven de onderzode van de zeef afgeborsteld worden.
6. Uitdrukking van het resultaat
a) Fijnheid

fo

op de zeef met grootste opening = (P - P^) x 100
P

b) Fijnheid fo op de zeef met kleinere openingen» (P - P^ - P2) x 100
P
c) Percentage korrels met een maat tussen a en b mm = P^ x 100
P
waarvan P = afgewogen gewicht
P^ = gewicht van de zeefrest van de zeef met de grootste
openingen
P^ = gewicht van de zeefrest van de zeef met kleinere
openingen.
Opmerkingen
1. By gebtuik van zeven met openingen van meer dan 10 mm, zal de
diameter van de zeef 35 cm en de opstaande rand 5 cm bedragen.
Het zeven dient dan met de hand te geschieden gedurende 30 sec
onden. Daarna brengt men de zeef met de stof in schuine stand en
brengt door tikken tegen de opstaande wand de stof naar een kant.
Vervolgens wordt de stof op dezelfde wijze zodanig naar de tegen
overgestelde kant gebracht, dat de zeefrest het middenvlak passeert
2. Wanneer het monster grove delen bevat, zodat het niet mogelijk is
hiervan een representatief deel van circa 50 g af te zonderen wordt
het gehele monster met de hand gezeefd over een zeef met openingen
van bijvoorbeeld 5 mm diameter. De grove delen worden afgezonderd
en gewogen en de resultaten van de verdere analyse worden vermenig
vuldigd met de factor p - q
P
waarin p « het gewicht van het gehele monster;
q - het gewicht van de grove delen.

Bepaling van de zeeffractie in potgrond

Apparatuur:
zeven, rond, messing, fabrikaat Haver en Boecker, Westfalen.
DIN. 4188 ISO DR 805, maaswijdte 16 mm.
zeven, rond, tin-brons, fabrikaat Haver en Boecker, Westfalen.
DIN 4188 ISO/R 565-1967.
Reagentia:
Geen.
Voorbewerking:
De voorbewerking is gelijk aan die bij het chemisch routineonderzoek
in potgrond, behoudens de volgende punten.
1 Na ontvangst van de veldvochtige monsters wordt normaal gemengd
en gedroogd, (ca. 250 gram luchtdroog materiaal).
N.B. Het materiaal mag tijdens het mengen niet verbrokkelen of ver
kruimelen.
2 Na drogen het materiaal niet malen en voorzichtig in schone droge
monsterzak brengen. Ook het fijne stof dient bij het monster ge
bracht te worden.
Uitvoering van de analyse:
Bepaal het gewicht van het luchtdroge materiaal op 0.02 gram
nauwkeurig. Breng het materiaal op de zeven t.w. de zeef met
maaswijdte 16 mm £oven en die van 0.2 mm onder. Zeef het materiaal
met de hand, totdat geen of bijna geen stof meer de onderste zeef
passeert. Bepaal vervolgens het gewicht van fracties op beide
zeven op 0.02 gram nauwkeurig.
Berekening:
voor de fractie >1 6 mm: gewicht fractie > 1 6 mm x 100 "fo
gewicht monster
voor de fractie<0.2 mm: gewicht monster - (gewicht beide fracties)
• v.*
+
- x 100
gewicht monster
Resultaten als volgt opgegeven:
fractie>16 mm: in gehele procenten
fractie<.0.2 mm: voor waarden <.10 ^ in 1 decimaal
voor waarden? 10 $ in gehele procenten.

