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Yergeiyken van verschillende schudtyden by de bereiding

Tan een 1»2 volume extraot van veldvoehtlge grondmonster®.

Boel»

Bet kiesen van een sehudttyd voor het bereiden van voluae-extracten
van veldvoohtige grondmonsters.

Qpffl ym ,,w
In het onderzoek worden de volgende sohudtyden vergeleken,
1«

2 saai over de kop eohudden »et de hand*

2*

5 minuten horizontaal eohudden (in de lengteriohting) »et een
sohudmaohine.

5#

15 minuten horizontaal eohudden (in de lengteriohting) aet een
sohudmaohine*

4«

30 ainuten horizontaal eohudden (in de lengteriohting) aet een
sohudmaohine.

Tan vyf veldvoohtige monsters van verschillende grondsoort
zyn op de volgende sanier extracten bereidt
Be grond goed verkruiaelen en sengen* Ba&ma in een maatoylinder
van 250 al 2 voluae delen (1§0 al) gedemineraliseerd water
afmeten en vervolgens zoveel grond toevoegen dat het niveau in de
maatoylinder 1 volume deel (tot 225 »1) stygt.
örond en water in de maatoylinder vlgs bovengenoemde tyden 1 t/a 4
eohudden daarna filtreren» Sohudmethode 1 werd als volgt gestandariseerdj Alle grond los van de bodea sohudden daarna nog 2 aaal
over de kop zwenken»
In het filtraat styn Cl, B.C., H, ?2°§# K en Mg volgens ons routine
voorschrift voor grond in duplo bepaald»
Sss^ââlsi*
Van iedere sehudtyd zyn de resultaten van de bepalingen vermeld
in bijlage 1»
len geaiddelde van de resultaten van de 5 grondmonsters staan
weergegeven in tabel 1»
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Cl
mval

B.C.
S
mmho 2§°e mval

P2°5

2 x over de kop

1.19

0.96

3»29

5 min. horizontaal

1.50

1.07

15 min. horizontaal

1*47

30 min. horizontaal

1.61

schudden

tabel 1.

K
mval
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17*7

1.70

1*59

3*37

17.2

1.81

1.78

1.23

4.04

19*9

2.07

2.17

1.54

4*04

21.7

2.27

2.41

mtt/l

Gemiddelden voor de bepalingen b|| verschillende
schudt^den.

ïïit d« tabel blykt dat 2 x over de kop sohudden lage»«
gehalten geeft dan de andere methoden. Horizontaal schudden geeft
in het algemeen een staging in gehalten naar gelang er langer j
geschud wordf Zelfs na 15 ain. is nog geen evenwicht bereitet* i
Mogelijk wordt deze staging veroorzaakt doordat by horizontaal
schudden in maatoylinders de grond naar een punt sübte»
zodat niet alle grond met bewegend vater in aanraking komt*
Roteren of roeren ljjkt om die reden beter en hierna zal een
onderzoek worden verrioht.
Samenvattingt
Het onderzoek is verricht om een indruk te kragen van de in
vloed van schudden by verschillende tyden b$j het bereiden van
1»2 volume extracten«
Tot 30 sin. horizontaal schudden is een stijging van de gehal
ten waarneembaar* Ben onderzoek met roeren i.p.v. horizontaal
schudden lykt gewenst*
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