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Bepalingvandegehaltenaanuitwisselbaar calcium enmagnesiumvan
degrondmet eencomplexometrischetitratiemethode,._
door
Jac.van derSpek,J.tenHave enE.Smit

Een zeerveel toegepaste methode omdegehalten aan uitwisselbaar
oaloium enmagnesiumvande^rondtebepalen ishetuitlogenvan do
grondmet een 1nNaCl-oplossing (25ggrond tot 1liter),waarna in
hetNaCl-extract dekalk endemagnesiabepaaldworden.Dekalkbepaaltmen inhetNaCl-extract opdegebruikelijkewijzemetammoniumoxalaatyterwijl demagnesia inhotfiltraatvan de.kalkbepalingvolgensdemethodeSchmitzalsmagnesiüm-pyxofosfaatwordt bepaald.
Bevat hetNaCl-extract ijzer of (en)aluminium,hotgeenbijzure
grondenveelal hetgeval is,terwijldehoeveelheid toeneemtnaarmato
degrond zuurder is,danmoeten doze'bestanddelenvóór het neerslaan
vandekalkverwijderdworden,aangezien hetmagnecia-gohalteandors
tehoog zouuitvallen.Soms isdohoeveelhoidijzer-aluminiumzogering,dat dezebestanddelennahetneerslaanvolgens de acetaat-methodezichnietdadelijkuitdevloeistof afscheiden,maar eerstnaenige
uren staan op eenwarmwaterbad.Daarnaiohei;dannoggewenst,devlooistof eennachttelatenoverstaan,alvorens hetneerslag aftofiltroren.
; Gebleken is (vandorSpek, 1938$ tenHave, 1948),datdo bepaling
vanhetmagnesium inhotfiltraatvandokalkbepalingmot doorthooxychiholine-methodevänBorgdoordoaanwozighoid vanveolHaCl on
ammoniumzoutenniet istegebruiken zonderverwijderingvandezo zouten,waardoor"dezeóothodeteomslachtigwordt,
r.
Wanneer,hetNaCl-extractweinigmagnesium bevat,is.dehocveolhoid
volgens demethodeSchmitznietnauwkeurig tobepalen.
. DeverhandelingvanKrijn over "Eentitratiemethode voor metalen
metbehulpvancomploxonen"(1952)brachtonsopdeidee eensna togaan
ofdeuitwisselbare kalkenmagnesia indoHaCl-oxtractenook"mot voldoendenauwkeurigheid motdezemethodo tobepalen zijn,aangezien dozo
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methode.,bijdehardheidsbepalingvanwater-uitstekenderesultaten
geeft.
Principevandegebruikteoomplexometrischètitratiemëthode.
Alstitreervloeis
tofwordtgebruikgemaaktvanéénoplossingvan
eenorganischestof,diemeteenmetaaleencomplexe verbindinggeeft
enwaarvandecomplexvormingaanbepaaldevoorwaardenvoldoet.Het
dinatriumzoutvanaothyleendiaminetetra-azijnzuur(eenaminopolycarbonzuur)metdevolgendestruotuurformule
.

Na00CHoC
2

.

\

H0 H0
•

'.'

.

!

. , 'N-C-C-N ,
HOOCHgC'

/

CHoC00ïïa'
'

z

-

•

' • ' ' ' •

/cHgCOOH

oentwoebasisohoverbinding'dus,diekortwegvoorgesteldwordtdoor
deformuleNa2H_Y.2H20(mol.gew.372.1)bleekvolgensSohwarzenbaoh
o.a.hiervoorzeergosohiktt©aijnx'.Deze.verbinding,hetcompl,exon
III,'geefto.a.metcalcium-enmagnosium-ionerizeerbestendigekleurlozeoomplexen.Alsindioatorwordtgebruikteenkleurstof,,dievoor
hettebepalenmetaalspecifiekis,d.w.z.methettebepalenmetaal,
indienhetinovermaataanwezigis,eenspecifiekekleurgeeft,die
duidelijkverschiltvandekleurderindioatorv.loeistof.Voormagne•siumwerdinheteriochroomzwartTeendergelijkekleurstofgevonden.
TussenoenpH8-11zoudezekleurstofbijafwezigheidvanmeerwaardige
metaalionenblauwzijn.Wijhebbengevonden,datditalleenhetgeval
isbijaanwezigheidvaneenweinigvaneenammoniumzout.WordtdezepH
doorsodatotstandgebracht,danisdekleurviolet.DoorietsNH.C1
wordtzijdonblauw,maarnietdoorenkeledruppelsgeconcentreerde
ammoniak.Inhetalgemeenblijkennatrium-ionendeviolettekleurvan
heteriochroomzwartTrodertemakenenammonium-ionenblauwer.Met
oenovermaatmagnosium-ionenisdezekleurstoftussengenoemdepHwaardenwijnrood.Hetmotaalionvormtmetdeindicatoreencomplex.....
Voegtmennudeoomplexon-oplossingtoe,dangaathetmetaalionhier-

x)
'>Dezestofwordtals"KomplexonIII»doordeA.G.vorn.B.Siegf
ried,
Zpfingen,Zwitserland,indehandelgebracht.
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-3meeechtereenstabielercomplexaandanmetdeindicator.Hetgevolghiervanis,dathijhettitrerenmetdecomplexon-oplossing,do
kleur,diedeindicatormethetmetaaliongeeft,verdwijntenwanneer
hetmetaaliongeheelaanhetcomplexongebondenis^omslaatnaardo
oorspronkelijkekleurvandeindicator (hijmagnesiumdusvanwijnroodinhelderhlauw).Dezeomslagiszeerscherpi
Bijdebindingvanhetmetaaïionaanhetcomplexonkomenwaterstofionenvrij.Enaangeziendeblauwekleurvanhotoriochroomzwari
TgeldtvooreenpHtussen8en11mootgedurendedetitratiedopHwaardetussendozegrenzengohoudonwordon,waaromaandototitroron
vloeistofoenbufforoploosingwórdttoegevoegd.Voordozobufforoplossingwordthetbestegebruikt350mlNILOH(25$)en54gNH.C1mot
gedestilloerdwateraangevuldtot1litor,v/aarvanpor100mlvando
tetitrerenvloeistof5nilwordttoegevoegd.Dozoammoniak-salmiakbufferheeftoenpH10.
Motcalcium-ionongeeftheterióchroomzwartTeencomploxoverbinding,dieinalkalischmilieu(pH8—11)evonoonsoenwijnrodo
kleurbezit.Dozokleuronderscheidtzichnauwolijksvandiovanhot
magnesiumcomplex.Vermoedelijkiszij-oenwoinigblauwer.Dooalciumverbindingvanerióchroomzwartisovenwolwatmindorotabiol(moor
gedissocioerd)dandemagnesiumvorbinding.Dit,enaangozionhetcomplexon-IIIcalcium-ionen3terkerbindtdanmagncsium-ionon,omdatde
Ca-vorbindingietsmindorgedissocioerdisdandoMg-vorbinding,
maakt,datbijdotitratieeersthetcalciumüitdo'oplossingwordt
weggenomenendaarna'hótmagnesium.Voordekleuromslagishotdus
alsofmagnesiumwordtgetitreord.
Hetaantalverbruiktomltitreervloeistofgooftdosomvando
kalkendomagnesiaaan.
Isindometcomplexon-IIIenoriochroomzwartTtotitrorenoplossingnaastkalkgeenofwoinigmagnooiaaanwezig,danisdokleuromslagnaarblauwnietscherp.Dooroenweinigmagncsiumoomploxonaan
deoplossingtoetevoogenwordtdozoomslagscherpor.Daarhotcomplexon-IIIcalcium-ionensterkerbindtdanmagnosium-ionennoemthot
toegevoegdecomplexonoenhoeveelheidcalcium-ionenopaoquivalentaan
zijnhooveelhoidmagnesium,'zodatdooplossingrijkeraanmagnesium
wordt.•

*

Omhetgehalteaanmagnesiumtebopalonslaatmendekalkopdo
gebruikelijkewijze*mctammonium-oxalaatnooronfiltreerthotneor-
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slagaf.Inhotfiltrâatkanmenmeteencomplexon-III-oplossing
titrimetrischdemagnesia"bepalen(zieblz.8/9). Hethierbijverbruikteaantalmlcomplexon-III-oplossingafgetrokkenvandatvoor
desomvan'kalkenmagnesiageefthetgehalteaankalkiDeöpdeze
wijzegevondenhoeveelheidkalkmoetgelijkBijhaandeaf
gefiltreerdeenmetKMnO.bepaaldehoeveelheid.
Ook.ishetmogelijkhetkaïkgehalteinhe-fcHaOl-percolaatdirect
metdecomplexon-III-ioplossing,doortitratietèbepaleniHiervoor
wordtvandekleurs-fcofmurexidegebruikgemaakt.Murexideishetzure
ammoniumzoutvanhetpurperzüur.Hétlostinwatermétpurperrode
kleurop,diedoorovermaatkalilooginblauwvioletwordtovergevoerd.
Dezekleurstofvormtwelmetcalcium-ionenmaarnietmetmagnesiumioneneenverbinding.Demetoaloium-ionengevormdecomplexeverbindingbezitinsterkalkalischmilieu(pH-12)leenmeerófminderrode
kleurendekleurstofzelf,diedusvrijkomt,wanneerdecalciumionendoorhetoomplexonzijngebonden,eenblauwviolette.
Storendeinvloedenbijdecomplexometrischetitratie.
Anderemeerwaardigemetaalionendancalciumenmagnesiumvormen
metheteriochroomzwart Teveneenscomplexeverbindingen,terwijlzij
ditookmethot"Komplexon-III"kunnendóen. V
Volgensonzebevindingenvormendedooronsonderzochtemetaalionen.Fe**', Fe", Al***,Cu**enMn**metheteriochroomzwart'T een
stabielereverbindingdanMg*'-ionend.w.z.dezemetaalverbindingen
metheteriochroomzwartzijnmindergedissocieerddandeverbinding
vanhetmagnesiummetdezekleurstof.Inhetdoordeammoniak-salmiakbuffer"alkalischemilieuvanpH10zijndezemetaalverbindingenmeer
ofminderroodgekleurd.
Wanneerzoveelvandezemetaalionenindevloeistofaanwezigzijn,
datalletoegevoegdekleurstofzichhiermedekanverbinden,zullen
tengevolgevandestabielerebindingvandezeionenaanwezigeMgionenenpokCa-ionen(diemetheteriochroomzwarteenminderstabieleverbindingaangaandandeMg-ionen)zichnietmetdekleurstof
kunnenverbinden.NadatdeCa-enMg-ionenbijde.titratieaanhet
oomplexonzijngobonden,komterdangeenkleurstofvrij,zodatgeen
kleuromslagindeblauwekleurvandekleurstofplaatsvindtenhet
eindpuntvandetitratienietistebepalen.

-5VooraldoverbindingmetCu**-ionenblookzoerstabieltezijn.
SlechtsweinigCu*'-ionenzijnnodigomdokleurstofvolledigtebinden.Bij10druppelskleurstof (12druppelsis1ml)is5°yd.i.
0,050mgCu**hiertoealinstaat.Ismoerkoperaanwezigdandoaangewendehoeveelheidkleurstofkan"binden,dankanCü(0H)pinhetalkalischemilieuneerslaan.Ditneerslagkanindoaanwezigeammoniak
vooralhijverwarmenoplossenondorvormingvanoencomplexkation,
hetouprammonium,datoenblauweklourhooft.
OokFo***-ionongevenmethotoriochroomzwartoenvrijstabiele
'vorbinding.Inhotalkalischomilioukandozovorbindingzelfsnoorslaan.Naarmatomoor-Po**'-ionendoordoklourstofzijngobondon,slaat
dogevormde'vorbindinggemakkalijkornoor.O.5mgPo***isinstaat
5druppelskleurstof-oplossinggohooltobindon.Noorgoslagonijzorhydroxydoverbindtziohovonwolniotmotdoklourstof,zodatkleurstoftoegevoegd,nadathotijzerisnoorgoslagon,niotverdwijnt.Aangeziendoindicator-oplossinghydroxylaminobevat,kanditiotsvando
Pe***-iononreducerentotPo*'-ionon,tongevolgowaarvandovloeistof
oengrijsachtigotintvorkrijgt(ziobijFo**-ionen).
Fe**-ionorigedragenzichinvoloopzichtenalsFo*"-ionon.Hun
verbindingmothotoriochrooaizwartisiotsmindorstabioïdandiovan
dezelaatsto.WanneerdovlooistofvoolPo*'-iononbovat,bestaatdo
mogelijkheid,datietsvandozoionongcoxydeerdworden'totFo'**~
ionen.Erontstaatferri-hydroxydo,datmothotferro-hydroxydeoen
grijsachtigototzwartovorbindingvormtafhankelijkvandohoeveelheidPQ**-ionen,dieaanwezigia.Hierdoor.verandertdekleurvando
vloeistof.Dokleuromslagbijhetoindovandotitratieisdanniet
nauwkeurigwaartenomon.Ookkunnon,wannoorforro-iononaanwezig
zijn,dozodekleurstofreduceren,tongevolgov/aarvandoklourovonoensverandert.
HetoriochroomzwartkanvrijwatAl**'-ionenbindon.Dozovorbindingvormtinhetalkalischemiliouniotgemakkelijko'onnoorslag.
.EerstwanneerdekleurstofmetAl***-ionenverzadigdis,slaatoon
rodelakneer.
Vandoonderzochtemetaalionen.wordenMn*'-ionenhetminststabielaanhetoriochroomzwartgobondon.Ditheefttotgevolg,datzioh
inhetalkalischomilieuietsMn(0H)2kanvormen.Doordowittetrooboling,diohierdoor'ontstaat,wordtdovloeistofiotsopalisorend.Z^n

-6'veelMn*'-ionenaanwezigdanslaatdékleurstofmethetwitgeleiachtigeneerslagvanMn(0H) 2 ,datgevormdwordt,medeneer.
Inwelkematedetoegevoegdekleurstofuitdevloeistof zalwordenweggenomen,hangtdusafvandehoeveelheidvande'onderzochte
metaalionen,dieindevloeistofaanwezigzijn,eüvandehoeveelheid
kleurstofoplossing,dietoegevoegdwordt.
Deonderzochtemetaalionengeveninhetalkalischemilieuvan
pH10mothetcomplexoneenminderstabieleverbindingdandeMg~
ionen,zodatdeMg-ioneneerderaanhotoomplexonwordengebonden.
VandezemetaalionengevenMn*'-ionenmethetoomplexondestabielste.,
verbinding,mot.hoteriochroomzwartdeminst stabiele.Zijnb£jdetitratienogMn"-ionen indovloeistofaanwezigdanzullendezenàde
Mg-ionónmedeaanhotcomplexonwordengebonden,waardoorhetMg-gehaltotehooggevondenwordt.Doandereonderzochtemetaalionen goven
methoteriochroomzwartvermoedelijkeenstabielereverbindingdan
methetcomplexon,deeenmeerdandeander,deijzerionendemeest
stabiole.Zijzullendusniet ofmoeilijkvan de.kleurstofaanhet
complexonovergaan.Welzulleneventueelaanwezige,inhetalkalische
milieuneergeslagenhydroxydenvandezemetalendoorhetcomplexon
worden opgelost,terwijldezehydroxydenzish'metdekleurstofniet
verbinden.
Zoaïsreedsismedegedeeld,kanhetITaCl-percolaatvanzuregronder,ijzerindeferri-vormenaluminiumbevatten,terwijlbijgronden',
diepasdrooggelegdzijn,ookijzerindeferro-vorminhetNaCl-percolaataanwezigkanzijn.Vooralbijgronden,dielangetijdonder
zoutwaterhebbengestaan,kanditlaatstehetgevalzijn.Bovendien
kunnoninhotNaCl-porcolaatsomsookmangaanenkopervoorkomen.Dat
bijdocomploxomotrisohotitratievanNaCl-percolatenvangronden
doorbovengenoemdemetaleneenstorendeinvloedoptreedt,isdusniet
uitgesloten.ZovondbijenkelegrondenuitdeNoord-Oost-poldereen
veranderingvandekleurvanhetNaCl-percolaatbijhettoevoegenvan
deeriochroomzwart-oplossingplaats.Dekleurwerdzwartachtig.Door
meerindicator-vloeistoftoetevoegen,waardoorvermoedelijkhet storendemetaal (ofmetalen)werdgebonden,konhetomslagpuntbijdetitratietochnogbevredigendwordenbepaald.Dezegrondenblekennog
ijzerinferro-vormtebevatten,deNaCi-extràotenevenwelslechts een
spoor.
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-7NaarmatoindoNaCl-percplatcnmoorvandozomotalontonopzichtevandoaanwezigeCa-onMg-ionenvoorkomen,zaldestoringtijdo
titratiegroterzijn.Wanneerindezeporcolatengenoomdometalenvoorkomen,isdehoeveelheidhiervanindomeestegevallenevenwelzoor
gering.ZowerdinhetextractvaneenzeekleigrondmeteenkoporvrijóNaCl-oplossingmaar0.8yCuperggrondgevonden.Ca-iononon
Mg-ionenzijn,indezeporcolatenin,zeervoolgrotorohoovoolhodon
aanwezig.Dostorondoinvloedvangenoemdemetalenhijdotitratio
motcomploxonzaldanookmoostaloerstoptreden,wannoorhotcalcium
Gnhotmagnesium-bijnagohooldoorhotoomploxonzijngobondon,dua
tegenhoteindpuntvandotitratio,omdatdostorondomotalonziohdan
indomeootogovallenoorstinvoldoondomatomotdoindicator-klourstofkunnenverbinden,waardoordoklourvandoindicatorvorandort.
Hotomslagpuntvandotitratiowordthierdoormindorsohorp.Toovoogon
vanmeorindicatorvloeistof,,zodathotstorondomotaalgohooldoordo
indicatorwordtgobondon,kanhotomslagpuntbetorzichtbaarmakon,
maardotitratiowordthierdoor.mindornauwkourig.
Tonoindodostorondoinvloedvanovontuoolaanwezigemoorwaardigo
metaalionenoptehoffonishotnoodzakelijkdozomotalonvóórhot
toevoegonvandeklourstofoplossingnoortoslaan.Wijwozonerroods
op,datdohoovoolhodonvandozomotalonindoNaCl-porçolatenmoost.alzoorgeringzijn.Alloeninporcolatonvanzoorzurogrondenkanoon
aanmerkelijkehoeveelheidaluminiumonijzorvoorkomen.Bijzoorgeringehoeveelhedenvandezometalenzijndozoevenwelzoormoeilijk
neerteslaan.Betorishetdaaromhetstorondomotaalvóórhottoovoogonvandoindicatorvloeistof (onvandobufforoplossing)tobinden.Groterehoeveelhedenmootenevenwolvantevorenneergeslagenen
afgefiltreerdworden.Koperionen,diedetitratiesterkstoren,bleken
doortoevoegenvaneenweinigKCN-oplosafjigcomplextewordengebonden,
waardoorzijnietmeermethet(eriochroomzwartreageerdenenhoteindpuntvandetitratiescherpwaswaartenemen.Ookinanderegevallen,
waarbijéenstorendewerkingoptrad,bleektoevoegenvaneenweinig
KCN-oplossing(5ml5-Pr°°«KCN-oplossing)instaatdestorendeinvloed
opteheffen.Dekleurvandeoplossingwerddantevensbestendigor.
Heteindpuntvandotitratieisdanscherptobepalen.
InplaatsvaneenKCN-oplossingbleekooktoevoegenvaneenwoinig

- 8natrium-diaethyldithiocarbaminaat-oplossing (2 ml van een oplossing
bevattende 0.2 g per 100 ml) in vele gevallen in staat de storende
invloed op de titratie weg te nemen. Toevoegen.van deze stof maakt de
kleur van de oplossing ook bestendiger. Door he.t natriumdiaethyldi thiocarbaminaat worden eventueel aanwezige zware metalen als koper, ijzer,
zink, enz. complex gebonden, zodat zij de titratie niet storen.
Bij gronden; die veel organische stof bevatten; is het NaCl-percolaat van licht tot min of meer donkerbruin geldeurd ten gevolge van
aanwezige humaten. Ook bij deze e:x:tracten treedt in vele gevallen een
storende werking bij de ti tratie op. De.ze storende invloed kan niet
door oxydatie van de organische stof worden weggenomen. Bovendien tre-

o;
2 2
in zuur milieu, B:r in a1kalisch milieu) complicaties op. :De mo-

··· den dan ten gevolge van de voor de o.xydatie geb:ruik'te stoffen (H
.IGIIIn0

4

gelijkheid bestaat, dat soms humaten van zware metalen o.a. ijzerhuma~t

in het NaCl--percolaat aanwezig zijn. Door toevoegen van een wei-

nig KCN-oplossing (in een enkel geval door iets meer dan voorgeschreven nl. 5 ml 10-proc. in plaats van 5-proc. KCN) kon de storende werking volkomen worden weggenomen. Door toevoegen van natriumdiathyldithiocarbaminaat-oplossing·was dit 7 vooral bij danker gekleurde percolaten, niet mogelijk. Tegen het einde van de titratie trekt de kleur
van de vloeistof door de indicator daaraan gegeven dan iets weg, zodat
toevoegenvan nog enige druppels indicator nodig is. Dit maakt de ti·tratie · onnauwkeurig. Vooral bij door humaten sterk gekleurde percolaten
kari. toevoegen van Mg-comple:x:en of een bepaalde hoeveelheid van een gestelde MgS0

4

• 7 R20-oplossing de beginkleur veel roder maken en de om-

. slag naar blauw iets scherper.

Het NaCl-percolaat bevat ten opzichte van de hoeveelheid

k~lk

wei-

nig magnesium. Een directe bepaling van het magnesium in dit peroolaat
is daarom zeer gewenst en te verkiozen boven een indirecte bepalingsmethode. Aanvankelijk was het magnesium in het filtraat van de oplossing, waarin de kalk met ammonium-oxalaat was neergeslagen, door een
oomplexometrische titratie niet te bepalen. Bij toevoegen van de indicator aan het met de ammoniak-salmiak-buf:fer gebuf:ferde filtraat van
de kalkafscheiding werd de kleur blauw-violet, in sommige gevallen
·zelfs blauw. Het soheen, alsof er geen magnesium meer in de oplossing
aanwezig was. IJ'itratie van het magnesium met do complexon-oplossing was

9 ...

niet mogelijk. Bij oplossingen in water van zuivere calcium- en mag'nesiumzouten, waarin de kallc met oen zeer geringe overmaat ammoniumoxalaat kan worden

neergeslagen~

was in het filtraat van de kalkaf-

scheiding het magnesium vvel volgens de complexometrische ti tratie te
bepalen~ Bij een NaCl-percolaat van de. grand m~et evenwel een zeer

grate overmaat ammoniumoxalaat worden toegevoegd om de kalk vollodig
ncer te slaan. De storende invloed bij de complexomCtrische titratie
van het

mab~esiurn

in het NaCl-percolaat Schoen dan ook aan het oxalaat

toegesohreven to moeten vvor.den. Vooral daar volgens ll.begF (1905) in
magnosiur.aoxalaatoplossingen zich "selbstkomplexe (p~lymerisierte)
· Moleki.ile" vormen. Hot magnesium zou dus bij het NaCl-percolaat in de
filtraten van de kalkafscheiding niet als ion aanwezig zijn 1 waardoor
het niet met het eriochroomzvvart kan reageren.
-Getraoht is hut oxalaaii uit hetfiltraat te verwijderen. Door indampen van de vloeistof en zaoht gloeien is dit bij de NaCl-percolaten
niet mogelijk, omdat dezo vanwege de grate hoeveelheid NaCl niet ctroog
te dampen zijn, hetgeon spatten bij bJt gloeien veroorzaakt. Destruotie
met broomwater geeft gben volledige ontleding van het oxalaat. Bovendion
blijft in de vloeistof vvat brornido aanwezig, dat op het erioohroomzwart
inworkt. 1Jlet'KMno

4

in zuur milieu is het oxalaat wel to ontleden, maar

er ontstaan mangano-ionen in de oplossing, die door hot complexon eveneons gebonden on dus meegeti treerd -vvorden. Di t mangaan moet. dus eerst
vurwijdord worden door hot in I:f.U1.0
milieu neerslaat.

2

over to voeren, dat in het ·alkalische

Verwijc1oren van het oxalaat om de complexometrische bepa1ing van
hot magnesium mog0lijk te maken bluek cLus niet eenvoudig te zijn.
Einclelijk zijn wij or in geslaagd voor deze bopaling eon bevre·digende oplossing to vinden door aan het filtraat van de kalkafschei"'t
ding in plaats van de ammoniak-salmiak-buffer oen soda-buffer toe te
· voegen. Sijderius ( 1952) had reEd> gevonden, clat de ti tratie van de totale hardheid van i-vat&r mot eon soda-oplpssing als buffer dezolfde resul taten gaf als met de amaoniak-salmiak-buffer·.
Bij toevoogen van 25 ml van eon soda-oplossing 1 die 80 g watervrij

Na co

per liter bevat, aan hot filtraat (200 ml) van do kalkafschei3
<ling w0rd met het eriochroomzwart oen mooie rode kleur verkregen, die
2

bij de titratie met de complexon-oplossing zeer scherp in blauw
omsloeg.
.
.

De pH van de vloeistof is bij doze hoeveelheid soda-buffer ongeve0r

9.7.
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"Toevoegenvaii:eenweinigKCN-oplossingaanhetfil-fcraatis ook hier
noodzakelijkom oventuelestorendeinvloedenvanaanwezigemeerwaardigemetaalionenen (of)humatenopteheffen.Invele gevallenkan
ookeenweinigcarbaminaat-oplossinghiervoor"genomenworden.
Uitvoeringvandemethode.
25gluchtdrcgegrondmengtmenmet 150gmetzoutzuur gezuiverd
glaszand ofzilvorzand enbrengtditineenpercolatiebuis (lengte
ongovoor50om^ inw;doorsnede 28mm).Hetpuntvormig uitgetrokken
ondoroindovandozobuissluitmenvanbinnenafdoorer eenpropje
natfiltroorpapiór (S.onS.589> zwartband^ 'ilcmdiameter)vrij
vast intodrukken. Opditpropjebrengtmen eenschepjevan het zand,
daarophot grond-zand-mongsolonhierophog eenschepje zand.Gopercoleordwordtmot ê6n litor0«5**NaCl-oplossing.
Gebleken is,dathetporcolerenlangzaammoetplaatsvinden,aangezienandersnietallouitwisselbarecalcium-enmagnesium-ionenv/ordenuitgewisseld.Bijtesnellepercolatievindtmenvoor genoemde
uitwisselbarebasenwaarden,dielagerzijndandieverkregen volgens
de oudemethodevanHissink (1 Q 20). Teneindede percolatiesnelheid
tokunnenregelenendezebijallepercolatiesnagenoegdezelfdete
doenzijnishotgewensthetpuntvormigeuiteindevandebuis tevoorzienvan eenstukjeguamislangmeteenklemkraantje.Foto 1geeft een
bocldvandodooronsmetsuccesgebruikte opstelling.Het percólaat
wordt opgevangen ineenkolfvan 66n liter entotéénliteraangevuld.
Vanditperoolaat slaatmenin200mldekalkneer opdevolgende
wijzo.DevloeistofineenPhilipsbokerglasvan500mlverwarmt men
totkokon onvoegtaandozokokende*vloeistof5mlvan een 10-proo.
HH4Cl-oplossingeneonpaardruppels'25-proo.M^OH-opiossingtoe en
vervolgens5mlvan oenheteverzadigdeammonium-oxalaat-oplbssing.Men
laatdezevloeistof enigetijdopeenkleinvlammetjestaan en daarna
minstens eenuur op"eenkokendwaterbad.Dekalkslaatdanmooi grof
kristallijnneer.
•
OpbovenstaandewijzewerkendeishetbijNaCl-percolaten,die
humatenbevatten,inhetalgemeennietnodigv 66r hetneerslaanvande
kalkde organischestofmet;enkelPd-mirv^-i,, A -.
. .
.u u t enKej -edruppelswaterstofperoxydete oxyderen.AlleenkunnenbijnietorvAe-ren^^ i-1
j u.fc-5oxyaereninenkelegevallenbijde kalkbopalingmotKMnO.danietsteho^Pw n ^ j „ „ ,
ÜH
4
™ no &' ewaardenwordengevonden.Voor de
bepalingvanhotmagnesiuminhetfiltraatv-m A* v -,1 * ....
+
ixi-traatvandekalkafscheidingniet

- 11 decomplexometrlschetitratio-methodo
raag
voorafniotmotwatorstof"peroxydegeoxydeerdworden.
200mlvanhetpercolaatverwarmtmentotongeveer40 à50 C.
envoegthieraantoeeerst5nilvande5-proo.'KCN-oplossing,daarna
10mlvandeammoni'ak-salmiak-bufferenvorvolgons12druppelsvando
indicator-oplossing.Devloeistofkrijgteenrodeofietspaorsó
kleur.Daarnalaatmendirectdecomplexon-III-'oplossingtoovlooion,
totdatdekleurinzuiver"blauwomslaat,d.w.z.ormaggoonrodotint
meerinde"blauwekleurtozionzijn.Tweemaalhotaantalvorbruikto
mlcomplexon-oplossinggeeftdosomvanCaOonMgOinmilligrao-aoqui•valentenper100gluchtdrogogrond.Wannoerdovloeistofkoudis,
hoeftdocomplex-bindingnietspontaanplaats,zodatdoklourvorandoringlangzaamplaatsvindt,waardoordoklouromslagmindorschorpis.
Bijporoolateh,diodoorhumatongoklourdzijn,ishotboter100mlto
nemenendezemot100nlgedestilleerdwatortovordunncn.Doklouromslagisdan"beterwaartonomen.
OfschooninplaatsvandoKCN-oplossingmoostalook2mlvanoon
0-,2-proc.natriumdiaethyldithiocarbaminaat-oplossinggonotnonkanworden,gevenwijdovoorkeuraandoKCN-oplossing, aangoziondozoin
allogevallengebruiktkanwordon.
OfschoonbijzoorveleNaCl-percolatonoenschorpoklouromslag
bijdecomplexometrischotitratiezondortoovoogonvanKCN-(ofcarbaminaat-)oplossingverkregenwordt,ishottoohgeponstKCNtopto
voegen,aangeziennooitvantevorenisvasttostollenofhotNaClextractstoffenbevat,diedotitratiestoron.
Hetwerkenmetsterkeammoniakinhotlokaalissomsminderge-.
wenst.Aandezobozwareniso.a.tegemoettokonendoorgebruiktonakenvanoonautomatischepipotvolgensHugorshoff,waarmedemondoor,,
eenvoudigomdraaienvandekraandebenodigdehoeveelheid (5ml)bufferoplossingnauwkeurigafmeetonindooplossingkanlatonvlooien.
Foto2geeftdezepipetweer,dieookvoorhottoevoegonvandoKCNoplossingkanv/ordengebruikt,waardoorwerkenmotdezevergiftige
stofveelminrlorgevaarlijkis.
Deindicator-vloeistofbereidtnonhotbostedoor0,5goriochroom—
zwartTmet4.5gzoutzurehydroxylaminoonderzaohtverwarnenin100ml
aethyl-alcoholvan $&?°optelosson(Sijder
jus,1952).Zijisdanminstenseenpaarmaandenhoudbaar.Ditisniethetgeval,wanneeralleen
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aethylalcoholgenomenwordt.Ookwordtwelvoorgeschrevendekleurstofinwateroptelossenonder.toevoegingvan enigedruppels 10proc.ammoniaof/bufferqplossing.Deindicator-vloeistofisdanslechts
enkeledagen.houdbaarenmoetdangeregeld,versbereidworden.Ditis
ookhetgeval»wanneermeninplaatsvanaothyl~meth^lalcoholgebxuikt,zoalsChenr:(1951)voorschrijft..
'.;•:.•.,.,•
Als titreeroplocsinggebruikenwij0,1n(0.Ö5mbiair1)complexön*
Ui-oplossing,,bevattende18,605g.perliter("bijna1$g.afwegen)»De
titorvandezeoplossingisnetzuivercalciumcarbonaatp.a.onder
toevoegenvanoenweinig,raagnesium-complexonofmetMgSO.7HpOp.a.
•tecontroleren.Comploxoniedikwijlsietsvochtig.1mlvandecs
;Oomplexon-oplossing.komt.,overeenmet2.804mgCaOen2.016mgMgO.
Doin200mlporcolaatneergeslagenkalkfiltreertmenaf over
eenfiltreerkroesje63aG4 (oena),hetgeenmeteenafauigpotvolgens
Witt zeorsnelkangeschieden er.wasthetbekerglas:enhetneerslag
minstens6maalnetw a m gedestilleerdwatergoeduit.Hetkroesje
brengtmenteruginhotbçkerglaa,waarindekalk.isneergeslagen,,De
kalkwordtin30ml2nHgSO.opgelostenheetgetitreerdmet0.1n
KMnO.-oplossing,
,HotfiltraatvandekalkafscheidingvangtmenopineenPhilipsbekerglas.van500mlenbrengtdovloeistofmetgedestilleerdwater.
opongovoer200ml.Aan.deietswrrmovloeistofvoegtmentoe5mlvan
do5-P^oo»KCN-oploasing,25mlvandesoda-buffer(89gwatervrij/
Na 2 C0 3in 6ênliter)en12druppelsvandeindicator-oplossing.De
vloeistofkrijgtoenrodekleur.PoamalaatmendirectdecomplexonIII-oplosBingtoevloeien,totdatdekleurinzuiverblauw omslaat.
Tweemaalhetaantalverbruiktemloomplexon-oplossinggeeftdehoeveelheidMgOinmilligrom-aoduivalentonper100gl u c h t i g e grond.; '''
. OokhiergevenwijdevoorkeuraandeKCU-oplossing,ofschoonin
.velegevallenookdecarbaminaat-oplossinggebruiktkanworden."'
. DoordesomvandehoeveelhedenCaOenMgObijdedirectebepalingen gevondentevergelijkennetdoso-n1 ™ n^n ~«« -,
ü
^""o:iv a n CaOenMgOvolgensdecpmploxometrischemethoo-jve^kre/vpn
---'•
a?e£,env,«^'.hcoj-"°eneengoedecontroleopde
bepalingen..
l
Het-isgewenstgeregeld
eer. vin»,««
..
,mede
' '•'
b feseer,
tlanoo-proef
tenemen.
Zoalsreedsisorwonorkt lm«1,«*i -,-,
'6
•'k n nh 9 tkalkgehalteinhetHaCl-perco-

- 13laatookdiroctnetàocomploxon-III-oplossingdoortitratio"bepaald
wordendooralsindicatordokleurstofmuroxidetegobruikon(blz.4).
Hetmurexidewordtalsindicatorbijdocomplexometrischetitratiogowoonlijkindevormvaneenvorzadigdeoplossinginwatorgebruikt.
Dezeoplossingisevenwelniethoudbaarennoottelkensvorsbereid
worden.Daaronkanmenbetergebruiknakenvaneennengsolvan200ng
nurexidoen100ïïaCl,
g
datinoennortiortotoonfijn poodorisgewreven(Sijderius,1952)•
Aan100nlvanhotNaCl-porcolaat,waaraanzoveelstorkonatronloogistoegevoegd,datdopHninstons12ip(1ml4nnatriumhydxoxydoisvoldoendo),voogtnonongevoer50
rag
vanhetindicatornongaol
te
too.Do'kleurvandotitroronvlooistofwordtdanzalnklourigrood.
Zonderdezeteverwarnonlaatnondirectdoconploxon-oplossingtoovloeien,totAdatdokleurinblauw-violotonslaatonvordortoovoogon
geenveranderingvandekleurneorgooft.Ditomslagpuntisnaonigo
oefeningvrijscherptobopalon.Ookbijgobruikvannurexidohooft
nonlastvanstorondoinvloeden.
Samenvatting.
Bijdobopalingvanhotuitwisselbaarcalciunonnagnosiunvan
dogrondlevertdiovanhotnagnosiuninvologevallenmoeilijkheden
op.Hetisonsgelukthetnagnosiunnotcenconploxometrioohotitratienethodedirectinhetfiltraatvandokalkafscheidingtobopalon.
Hierbijnootinplaatsvandoneestalgobruiktoannoniak—salniak—
bufferoensoda-bufforgonouenwordon.Tovenskannetdezotitrâtieaethododesonvanhetuitwissolbaarcalciunennagnosiunwordonbepaald.Doorookdoafgüschöidonkalknaoplossoninzwavolzuurnotoon
KUnOA-oplossingtebepalenhooftnoneoncontroleophotgovondonnagnesiun-gohalte*
Hotprincipevandeconploxonotrischotitratic-nothodoondouitvoeringvandezomethodewordenbosprokon,alsnodoinvloeden,diodo
titratiestoren.Aangogevonwordt,opwolkowijzodezostorondoinvloedenkunnenwordonopgohevcn.Doordezoconploxonotrischotitratio—
nothodoisdebepalingvanhetuitwisselbaarcalciunonnagnosiunvan
de'grondzoorvereenvoudigdonversneld.

•

14Aanhangsel.•
Grondennetkoolzurekalk«
Bijgronden,diekoolzurekalkbevatten,lost"bijdepercolatie
meteenNaCl-oplossingookietsvandezekalkop,,zodathetgehalte
aanuitwisselbarekalkgeringerisdanhetgehalte,aankalkjdatin
hotpercolaatgevondunwordt.DoorHissink'(1920)isaangenomen,dat';
hijoxtractiovantweelitersindetweedeliterevenveelkalkvan
dokoolzurokalkinoplossinggaatalsindeeersteliter,maargeen
uitwisse'lharokalkmoor.Aftrokkenvanhetgehalteaankalkinde
tweodolitoraanwezigvandatindeeersteliterzouheigehalteaan
uitwisselbarekalkgovon.Door,hotBodemkundigLaboratorium'Vandex
NoordoostpoldertoKampenwordtdealkaliteitvanheteersteliterpor
oolaatbopaald.Aangonomenwordt,datdezealkaliteit/afkomstigis
vandokoolzurokalk,dieinhetïlaCl-percolaatisopgelost.Isdeze
aannamejuist,danmoethetgehalteaankoolzurekalkindèmetNaCl
geëxtraheerdegrondplushetgehalteaankoolzurekalkinheteerste
litoroxtractuitdoalkaliteitberekend-gelijkzijnaanhetkoolzure
kalkgehaltevandeoorspronkelijkegrond.
Omditnategaanisvanda'oorspronkelijkegrondvanenkele
grondmonstershetCaCO^gehaltebepaalddoorhetCO^gehaltetebepalenmetdemethodeSchellenberger(1930).Dezemethode,waarbijde
bijlagedruk(2cmkwikdruk)uitgedrevenkoolzuurwordtopgevangen,
inbarietwaterendeovermaathiervanwordtteruggetitreerd, HB nauwkeurigerdandegewoonlijkgevolgdevolumetrischekoolzuurbepaling
volgonsSoheiblor(zieFresenius).
•Vaneenpaargrondmonstersmetverschillendegehalten<aan"koolzure
kalkwerdhetkoolzurekalkgehaltebepaaldvandeoorspronkelijke
luchtdrogemonsterszowelalsvandemetHaClopeenfiltergepercoloerdemonsters.DezelaatstewerdenniP+w , w *
,
,^i
oooowaraennietvantevorengedroogd.Inde
percolatonwerddealkaliteitbe-oaalrfd ™ ~ ±-± ,.
x De aa
^ P ->-ddoor.titratiemet0,1nzwavel:zuurmetmothyloranjealsindinà+m» -R-Î^
-v
j j-Bmaicator.Bia omrekeningvandealkaliteit
opCaCO,bleekaltijdiet3mindertPm n^ n »,
-,-•"
3
mmaerte.wordengevondenTdanbijberekeningvanhetverliesaanCaCO ui+v>Q+„
,.^
•^aan,de
waardoor
degehal3U l t h e tverschiltussen
CaCO,-gehal~
tonvandeoorspronkelijkeendemetw»n „
-, '
^
-,.+ -4. «., , . ,
gepercoleerdegrond.Dealkaliteitgooftiet-tolage verliezenaanCaCO,

-15tenaanuitwisselbarekalkietstobooguitvallon.Bijoenruimere
verhoudingtussengrondonNaCl-oplossingwordtdofoutgrqtor.Bij
eenpercolatievan25ggrondmet 66nliter0.5nNaCl,zoalsdoor
ons'bijdebepalingvandeuitwisselbarekalkwordtgebruikt,isde
..foutvanweinigbetekenis.BijdozeverhoudingishotdusweltoelaatbaardeinhetNaCl-porcolaatopgelosteCaCO»,berekenduitdealkaliteit,inrekening'tebrengen.
NaarmatedegrondmeorCaCO^bevat,isdoalkalitoitinhotpercolaatgroter.Ditishetgevaltotongovoor 2$>CaCO,.Bijhogeregehaltenneemtdealkaliteit^practischnietmeertoe.Bij3$CaCO,bedraagt
dealkaliteitongeveer0,75 milligramaequivalentonporliter,d.i.
84mgCaOper10Óggrond»BehoeveelheidCaCO»,dieinhotperoolaat
oplost,zalzeerzekerafhankelijkzijnvandofijnheidvanhetCaCO,,
dusbij.eenzelfdeCaCO,-gehalteietskunnenvariëren.
Hetisonsgebleken,datNaCl-percolatonvangronden,dievolgens
deScheiber-methodegeenCaCO,bevatten(minderdan0,05$wordtgewoonlijkalsnulopgegeven) on eenpH-waardeboneden7bezitten,tooh
nogeentetitrerenalkaliteithobben.Vooralwanneerdezopercolaten
doorhumatenmeerofminderbruingekleurdzijn,kanoonvrijaanzienlijkealkaliteitwordengevonden.IndosegevallenkandopH-waarde
van.degrondsomswelongeveer5*6bedragen.Bijdozolage,pH~waarden
moetdealkalitoitvrijzekeraandoaanwozigheidvanhumatenenai—
likatenindepercolatenwordentoogeschreven.Daaromgevenwijerde
voorkeuraanbijgrondenmotoenpH-waardc.benedon6,5doindelïaClpercolatengevondenhoeveelheidalkaliteitnietinrekeningtebrengen«
Dealkaliteitwordtdooronsopdovolgendowijzebepaald.Aan
200mlvanhotNaCl-porcolaatwordon5druppelsvanoenmengindioator
(gelijkedelenmethylroodonbr,qomkrosolgroen,diooil:1gporliter
aethylalcohol S&fobevatten)toegevoegd.Uitoonburetlaatmenvervolgens1ml0.1nHpSO.toevloeien.Isdovloolstofnoggroon,danmoot
meerzwavelzuurwordontoegevoegdtotdokleurvandeoplossingflink
roodis.Menverwarmtvervolgenstotkokenenko^ktdannog1minuut
dooromalleCO»uitdeoplossingtoverwijderen.Haafkoelentitreort
mendeovermaatzuurterugmet0.1nIfeOH-oplossing.Deomslagvan
roodnaargroeniszeerscherp.Dozoomalag ±c schorpor,danwanneor
inhetNaCl-extractdoalkalitoitdirect,zonderopkoken,met0.1n
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H-SO.ofHOImetdemengindicatorbepaaldwordt (omslaggroennaar
rood)...Eerstgenoemdemethodeisdusteverkiezen.
'xÔpdeindovoorafgaandebladzijdenbeschrevenmethodezijn
dooronsvanzeervelegrondendegehaltenaanuitwisselbaar oalcium
enmagnesiumbepaald.Hetmagnesiumdusdirectinhetfiltraatvan
dekalkafscheiding.Deverkregengehaltenaanmagnesiakloptenbij
diegrondon,bijwelkehetmagnesiumindeNaCl-percolatenookop
bevrodigendowijzemetdomethodeSchmitzbepaaldkonworden,zeer
.goodmetdegehaltenmetdolaatstgenoemdemethodegevonden.
InhotNaCl-poroolaatkanookhetgehalteaanuitwisselbaarkaliummotdovlamfotomotorbepaaldworden.Voordebepalingvanhei
gohaltoaanuitwisselbaarnatriumisechtereenpercolatiemeteen
0.5n.ammoniumchlorideoplossingnodig.Inditpercolaatkanmenhet
uitwisselbaarnatriumhetsnelstmetdevlamfotometerbepalen.Hierbijmoetevenwolvoorafdekalkgrotendeelsuithetpercolaatverwijderdworden,aangezienanderstehogewaardenvoorhetuitwisselbaar
natriumwordengevonden.Hetverwijderenvandekalkgeschiedt door
eenweinigvastarcmoniumoxalaataaneenkleingedeeltevanhetpercolaattoetevoegen.Bijhetdooronsgebruikteapparaat,waarin
.zichvoordefilterseenverstelbaardiaphragmabevindt,moetdeopeningvanditdiaphragmanaargelangvandeconcentratiesaannatrium
meerofmindergeslotenworden.Hetisdaaromaantebevelengeen '
hogeenlageconcentratiesdoorelkaartemeten.
4
isjc^uor
jammergenoeg
senate niet
n-ï0te
++gebruiken
-u ., omdege,_,A HetNH.Cl-porcolaat
haltenaanuitwisselbaaroalciimo«~„
^ A
calciumenmagnesiummetdecomplexometrische
+4+ M
titratiomethodotebenalen.
NA + n o w
,
, P
'N a toev °egenvandeammoniak-salmiak-bufforaanditpercolaatwordt"h-iH+~,-.».
dnV l ^ n + n /
I
toevoegenvandeindicatoroplossing ,
dovloeistofpaarseninvelegevallen^if* A- ^.
'
.,
è^vazienzelfsdirectblauw. Titratie
metdocomplexon-oplossini? seeff 1,^
J„
J QP a a r s
mn + c n v ß l o ,
,
S l e u r d e vloeistoffen
met enkeledruppelsreedseenomslagnaarblau*. •
. Wordtinplaatsvandeammoniak-sai™^
*'**'••
unia
v -w j
^
K saimiak-bufferdesoda-buffergebruikt,danwordtweleenrodekleurva» w
geen0mSUS
naOT
MaUW
W d s Jetd r e e'T d
weden.« » * •4 o„epa l l n gz e o r oml°Zig
^ ^
™
^
Boveninl o r tM J k o o l z u r^
o ^ / ^ ^ ^
^
o

plaats.Het« «

- 17tiemetammonivimchloridevoelmoorkoolzurekalkopdan"bijporoolatiemetnatriumchlorido.De"bepalingvandezeCaCO,doormiddelvan
dealkaliteitisijidoNH.Cl-percolatenminderbevredigend.
Hetuitwisselbaarkaliumwordtgewoonlijkvlamfotomotrischin
eenNH.Cl-percolaatbepaald.Dezegehaltenkomenvrijwelovereenmot
die,gevondeninoenNaCl-percolaat;insommigegevallenzijnzij
ietshoger.
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Ervaringenmetdevlamfotometer'volgenaKipp
door
S.IJlstra

Bijdebepalingvankaliumennatrium ingewas-en
grondmonsterswordt sindsenigemaandengebruikgemaaktvan
ëenvlamfotometervolgensKipp.Hetbleek echter,datdit
apparaatzondermeernietgeheelvooronsdoelgeschiktwas»Deermeemeetbare concentratiesblekentokloin,terwijlde
nauwkeurigheid dormetingentewensenoverliet.
a.Omineengebiedvanhogere concentratiestekunnen
werken,isachterdevlameenlichtfiltergeplaatst,gemaakt
doorkortebelichtingvaneenfotografische plaat (hetnegatiefvoordekaliumbepalingisietslangerbelichtdandat
voordenatriumbepaling).
Ja.Omdenauwkeurigheiddermetingentoverbeteren,
werd deinvloedvandevolgende onderdelennagegaan:
1.deverstuiver
2. de seleencel
.
3.deWoulffsefles
4.deopeningvoordefilters.
1.Deverstuiver
BijdeverstuivervolgensKipp ontstaanindenevel
veelgrotedruppels,dieo.a.indewoulffaeflesterechtkomen.Hetgasvolumetussenverstuiverenvlamverandert
daardoorvoortdurend,hetgeenmet schommelingenindewaarnemingengepaardgaat.
Vervangtmendezeverstuiverdooreenexemplaarvolgens
Boon •',danv/ordengeengrotedruppelsgevormd enerontstaanminder schommelingeninhetmeetresultaat.
2» De seleencel
Inhetoorspronkelijkeapparaatbevindt zicheen
seleen-fotocel»Eloctrocell» (doorsnede 45mm).Bijgebruik .
van.deze,celisdereactievandegalvanometer snel,maar ' .'
onrustig.Vervangtmende"Eleetrocell"dooreencel"Megatron",
- 2-

-2type "Pan",danisdegalvanqmeteruitslaglangzamer,maarhet
eindpunt stabieler.
Deinvloedvan'verstuiverenseleencelblijktuit
tabel1.Hierinisweergegeven.hetresultaatvan eenaantal
bepalingeninduplovanhetK20-gehaltevan.10monsters
(variërend tussenongeveer20en60mg K20 perliter oplossing)'bijde.verschillende-combinatiesvancelen-verstuiver./
Zowelhet-gemiddeldeverschiltussendeduplowaarden (d- _),
alsde spreiding,daarin (s=standaardafwijking)blijktbijde
-laatstecombinatie (verstuivervolgensBoonmetMegatrón-cel,
typePan)hetgunstigsttezijn.Dezewordt'danookthanstot
volle tevredenheid gebruikt.•
:'•; -"; '";
3.DeWoulffsefles•
DeWoulffseflesblijktbijgebruikvande'verstuiver
volgensKipp lastig,daarzebijuitvoering vanvelebepalingeninserie spoedigteveelwaterbevat.Demetingen
moetendanwordenonderbroken..Wanneermendevlamaansteekt,
duurthettelkens±10minuten,voordatdegastoevoerregelmatig is.Ditgeeftdustijdverlies,
-'•.'-•'
DeWoulffseflesisdaarom'vervangendooreenbolletje
met driezijbuisjes,dieevenwijdigeninéén'platvlakzijn
geplaatst.Eén-buisjedientvoordetoevoervan'denevelnaar
hetbolletje,tweevoordeafvoer.Detweelaatste zijnnodig
inverbandmet.de constructievandevlamfotömeter..Een
vierdebuisje isonderaandebolbevestigd,,loodrecht ophet
vlak derdrieandere.Ditlaatsteisdoormiddelvaneen
vacuumslangmeteenglazenkraanverbonden,waardoor het
water tijdensdemetingenafgetaptkanworden,•zonder,degastoevoeraftesluiten.Bijgebruikvandeverstuiver'volgens
Boonblijkt zich inhetbolletje slechtsweinigvloeistof '
teverzamelen.
4»'Deopeningvoordefilters
Dezebleektegrootjdeprojectievande-vlamviel'geheelbinnenderandvandeopening.Een storend effect van
derandstralen,datvroegerbij'eenzelfgeconstrueerde vlamfotömeterreedswas'geconstateerd,kwamookhierduidelijk
totuiting. V6óv deopeningisdaaromalsdiafragma een .-3-

- 3plaatjehardboard geplaatst,meteenronde opening (doorsnede25 mm). Deinvloedvanditplaatje,datbijallebeschrevenmetingenisgebruikt,blijktuit tabel2.

Tabel1
Verstuiver

Foto-element

Kipp
Boon
Kipp
Boon

Electrocoll

gem.
1.93 ± 1.55
0.61.± 0.55
1.56 ± 1.50
0.56 ± 0.31

tt

Mcgatroncol"Pan"
it

ii

Tabol2
mgK 2 0/l

10
20
30

Uitslagvandegalvanometer
zonderdiafragma

met diafragma

2.80 2.70
4.90 4.75
6.60 •6.40

2.10
3.80
5.15

2.65
4.80
6.45

Augustus1953
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' Boon S.D.,Vlamfotometrie,Diss.Amsterdam (1945).

2.10
3.80
5.15

2.10
3.80
5.15

