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Bepalingvandegehaltenaanui
inwisselbaarcalcium enmagnesiumvan
degrondmet eencomplexómetrischetitratiemethode
door
i

Jac.vanderSpek,J» tenHaveenE.Smit

EenBeerveeltoegepastemethodeomdegehaltenaanuitwisselbaar
calcium enmagnesiumvandégrondtebepalenishetuitlogenvande
grondmet een1nNaCl-oplossing (25ggrondtot1'liter),waarnain
hetNaCl-extract dekalkendemagnesiabepaaldworden.Dekalkbe*paaltmen inhetNaCl-extract opdegebruikelijkewijzemet ammoniumoxalaat,terwijldemagnesiainhetfiltraatvandekalkbepalingvolgensdemethodeSchmitzalsmagnesium-pyrofosfaatwordtbepaald.
Bevat hetNaCl-extract ijzerof (en)aluminium,hetgeenbijzure
grondenveelalhetgevalis,terwijldehoeveelheidtoeneemtnaarmate
degrondzuurderis,danmoetendezebestanddelenvó<5rhetneerslaan
vandekalkverwijderdworden,aangezienhetmagnesia-gehalteanders
tehoogzouuitvallen.Somsisdehoeveelheid ijzer-aluminiumzogering,datdezebestanddelennàhetneerslaanvolgensdeacetaat-methodezichnietdadelijkuitdevloeistofafscheiden,maar eerstnaenige
urenstaanopeenwarmwaterbad.Daarnaishetdannoggewenstdevloeistof eennachttelatenoverstaan,alvorenshetneerslagaftefiltreren.
Gebleken is (vanderSpek,1938$ ten'Have, 1948),datdebepaling
vanhetmagnesium inhetfiltraatvandekalkbepalingmetdeorthooxychinoline-methodevanBergdoordeaanwezigheidvanveelNaClen
ammoniumzoutenniet istegebruikenzonderverwijderingvandezezouten,waardoor dezemethodeteomslachtigwordt.

,

WanneerhetNaCl-extractweinigmagnesiumbevat,isdehoeveelheid
volgensdemethodeSchmitznietnauwkeurigtebepalen.
DeverhandelingvanKrijnover "Eentitratiemethodevoormetalen
metbehulpvancomplexonen" (1952)bracht onsop'deidee eensnategaan
ofdeuitwisselbarekalkenmagnesiaindeNaCl-extractenookmetvoldoendenauwkeurigheidmetdezemethodetebepalenzijn,aangeziendeze
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methodebijdehardheidsbepali^
geeft,
Principe,,van4egebruikteo«hplexometrisohêtitratiemethode.•'
Alstitreervloeistofwordt gebruikgemaaktvaneenoplossingvan
eenorganische stof,diemet eenmetaal eenoomplexe verbindinggeeft
enwaarvandeoomplexvorming aan"bepaaldevoorwaardenvoldoet»Het
dinatriumzoutvanaethyleendiaminetetra-azijnzuur (eenaminopolyoarbonzuur)met devolgende struotuurformule
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eentweebasisoheverbindingdus,diekortwegvoorgesteldwordt door
deformuleNaJËLY.gHgO (mol.gew.372.1)bleekvolgens Sohwaraenbaoh
o.a.hiervoor zeergesohiktt*»ijn x '*Dezeverbinding, het complexon
III,geeft o.a.metcalcium-enmagnesium-ionetizeerbestendige kleurlozecomplexen.Als indicatorwordt gebruikt eenkleurstof,dievoor
het tebepalenmetaalspecifiekis,d.w.z.met het tebepalenmetaal,
indienhet inovermaat aanwezigis,eenspecifiekekleurgeeft,die
duidelijkverschiltvandekleur derindioatorvloeistof•Voormagnesiumwerd inhet eriochroomzwart Teendergelijkekleurstof gevonden.
Tussen eenpH8—11 zoudezekleurstofbijafwezigheidvanmeerwaardige
metaalionenblauw zijn.Wij.,hebbengevonden, dat ditalleenhetgeval
isbijaanwezigheidvan eenweinigvan eenammoniumzout.Wordt dezepH
doors,odatot stand gebraoht,danisdekleurviolet* BoorietsVjELCl
wordt zijdanblauw,maarnietdoor enkeledruppelsgeconcentreerde„
ammoniak.Inhetalgemeenblijkennatrium-ionendeviolettekleurvan
het eriochroomzwart Troder temakenenammonlum-ionenblauwer.Met
'eenovermaat magnesium-ionen isdezekleurstof tussen genoemde pHwaardenwijnrood.Hetmetaalionvormt met deindicator eencomplex..
Voegtmennudeoomplexon-oplossingtoe,dangaathetmetaalion hier-

**Deze stofwordt als "Komplexon III"doordeA.G.vorm.B.Siegfried,
Zofingen,Zwitserland,indehandel gebraoht.

-3mee echtereenstabiel'ercomplexaandanmetdeindicator.Hetgevolghiervan is,datbijhettitrerenmetdecomplexon-oplóssing,de
kleur,diedeindicatorméthetmetaaliongeeft,verdwijnt enwanneer
hetmetaaliongeheelaanhétcomplexongebondenis,omslaatnaaTde
oorspronkelijkekleurvandeindicator (hijmagnesiumdusvanwijnroodinhelderblauw)*Dézeomslagiszeerscherp«
Bijdebindingvanhe^.aetaalionaanhetcomplexonkomenwatei*-,
stofionenvrij.Enaangeziendeblauwekleurvanhet eriochroomzwart
T geldtvooreenpHtussen8en11moetgedurendedetitratied©pHwaardetussendezegrenzengehoudenworden,waaromaandetetitreren
vloeistofeenbufferoplossingwordt toegevoegd* Voordezebufferöplossingwordthetbestegebruikt350mlNÏÏ.OH(25$)en54gK L C l met \
gedestilleerdwateraangevuld tot1liter,waarvanper100mlvande
tetitrerenvloeistof5mlwordt toegevoegd.Dezeammoniak-salmiakbufferheeft eenpH 10.
Met calcium-ionengeefthet eriochroomzwart Teencomplexeverbinding,dieinalkalischmilieu (pH8—11)eveneens eenwijnrode
kleurbezit.Dezekleur onderscheidt zichnauwelijksvandievanhet
magnesiumcomplex.Vermoedelijk iszijeenweinigblauwer.Decalciumverbindingvaneriochroomzwart isevenwelwatminderstabiel (meer
gedissocieerd)dandemagnesiumyerbinding.Dit,enaangezienhetcomplexon-IIIcalcium-ionen sterkerbindtdanmagnesium-ionen,omdatde
Ca-verbindingietsmindergedissocieerd istdandeMg-verbinding,
maakt,datbijdetitratie eersthetcalciumuitdeoplossingwordt
weggenomen endaarnahetmagnesium.Voordekleuromslagishetdus
alsofmagnesiumwordtgetitreerd.

V

Het aantalverbruiktemltitreervloeistpfgeeftdesomvande
kalkendemagnesiaaan.

\
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Isindemetcomplexon-HIeneriochroomzwart Ttetitrerenoplossingnaastkalkgeenofweinigmagnesiaaanwezig,danisdekleuromslagnaarblauwniet scherp.Door eenweinigmagnesiümcomplexonaan
deoplossingtoetevoegenwordt dezeomslagscherper.Daarhetcomplexon-IIIcalcium-ionen sterkerbindtdanmagnesium-ionenneemthet
toegevoegdecomplexon eenhoeveelheid calcium-ionen opaequivalent aan
zijnhoeveelheidmagnesium,zodatdeoplossingrijkeraanmagnesium
wordt.
Omhetgehalteaanmagnesium tebepalenslaatmendekalkopde
gebruikelijkewijzemetammonium-oxalaatneer enfiltreert hetneer-
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slagaf.Inhetfiltraatkanmenmet eencomplexon-III-oplossing
titrimetrisohdemagnesiabepalen (zieblz» 8/9).Eethierbijverbruikte aantalmlcomplexon-III-oplossing afgetrokkenvandatvoor
desomvankalkenmagnesiageefthetgehalteaankalk.Deopdeze
wijzegevondenhoeveelheidkalkmoetgelijkzijnaandeafgefiltreerdeenmetXMnCvbepaalde hoeveelheid.
OokishetmogelijkhetkalkgehalteinhetNaCl-peroolaatdireot
metdecomplexon-IÎÎ-oplossingdoortitratietebepalen.,Hiervoor
wórdtVandekleurstofmurexidegebruikgemaakt.Murexide ishetzure
ammohiumzoutvanhetpurperzüutf.Hot lbstinwatermetpurperrode •.»
klëürop> diedoofovermaat.kaiiloôgvinblauwvioletWo£dtóVcrgóVOérd.
Deie kleurstofVormtwelmet oaïoium-ionenmaarnietmetmagnesium-,
ioneneenverbinding.Demetoaloium-ionengevormdecomplexeverbindingbezit insterkalkalischmilieu (pH12)eenmeerofminderrode
kleurendekleurstof zelf,diedusvrijkomt,wanneerdecalciumionendoorhetoomplexon zijngebonden,eenblauwviolette.

Storende invloeden,bijdecomplexometrisohetitratie.
Anderemeerwaardigemetaalionen danoaloiumenmagnesiumvormen
methet eriochroomzwart Teveneenscomplexeverbindingen,terwijlzij
dit ookmethet "Komplexon-III"kunnen doen.

;

Volgens onzebevindingenvormendedooronsonderzochtemetaalionenFe**',Fe**,Al***,Cu** enMn**methet eriochroomzwart Teen
stabielereverbinding danMg*'-ionend.w.z.deze metaalverbindingen
methet eriochroomzwart zijnmindergedissocieerddan.deverbinding
vanhetmagnesiummet dezekleurstof.Inhetdoordeammoniak-salmiakbufferalkalischemilieuvanpH10zijndezemetaalverbindingenmeer
ofminderroodgekleurd.
Wanneer zoveelvandezemetaalionen indevloeistofaanwezigzjjn
j
dat alletoegevoegdekleurstof zichhiermedekanverbinden,zullen
tengevolgevandestabielerebindingvandezeionenaanwezigeMgionenenookba-ionen (diemethet eriochroomzwart eenminderstabieleverbinding aangaandandeMg-ionen)zichnietmetdekleurstof
kunnenverbinden.Nadat deCa-enMg-ionenbijdetitratie aanhet
oomplexon zijngebonden,komt erdangeenkleurstofvrij, zodat geen
kleuromslagindeblauwekleurvandekleurstofplaatsvindt enhet
eindpuntvandetitratienietistebepalen.
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VooraldeverbindingmetOu*"-ionenbleekzeerstabiel,.tezijn.
SleöhtsweinigCu*'-ionenzijnnodigomdekleurstofvolledigtebinden.Bij1.0druppelskleurstof {12druppelsis1ml)is.50yd.i.
0,050mgOu**hiertoealinstaat.Jsmeer.koperaanwezigdandeaangewendehoeveelheidkleurstofkanbinden,dankanCufOHy«inhetal-^
kalischemilieuneerslaan.Bitneerslagkan inde.aanwezigeammoniak
vooralbijverwarmenoplossenondervormingvan eencomplexkation,
hetouprammonium,dateenblauwekleurheeft.

<

OokF e "*-ionengevenmetheteriochroomzwart eenvrijstabiele
verbinding.Inhetalkalischemili.aukandezeverbindingzelfsneerslaan.NaarmatemeerFe*"-ionendoordekleurstofzijngebonden,slaat
degevormdeverbindinggemakkelijkerneer.0.5mgFe*** isinstaat
5 druppelskleurstof-oplossing geheeltebinden.Neergeslagen ijzerhydrpxydeverbindtzichevenwelnietmetdekleurstof,zodatkleurstoftoegevoegd,nadathetijzer,isneergeslagen,nietverdwijnt»Aangeziendeindicator-oplossinghydroxylaminebevat.,kanditietsvande
Fe**'-ionenreducerentotFe*"-ionen,tengevolgewaarvandevloeistof
eengrijsachtigetintverkrijgt (ziebijFe*'-ionen).
Fe**-ionengedragenzichinveleopzichtenalsFe**'-ionen.OBun
verbindingmetheteripçhrooiiizwartisietsminderstabieldandievan
dezelaatste.WanneerdevloeistofveelFe**-ionenbevat,bestaat:de
mogelijkheid,datietsvandezeionengeoxydeerdwordentotF e "*ionen,Er ontstaatferri-hydroxyde,datmethetferro-hydroxydeeen
grijsachtige totzwarteverbinding.vormtafhankelijkvandehoeveelheidFe**-ionen,dieaanwezig is.Hierdoorverandertdekleurvande
vloeistof..Bekleuromslagbijhet einde-vandetitratieisdanniet
nauwkeurigwaartenemen.Ookkunnen,wanneerferro-ionenaanwezig
zijn,dezedekleurstofreduceren,tengevolgewaarvandekleureveneensverandert,
Het eriochroomzwartkanvrijwatAl*"-rionenbinden.Dezeverbindingvormtinhetalkalischemilieunietgemakkelijkeenneerslag.
Berstwanneerdekleurstofmetil*"-ionenverzadigdis,slaateen
rodelakneer.
Van-deonderzochtemetaalionenwordenMn"-ionenhetminststabielaanheteriochroomzwart gebonden.Bitheefttotgevolg,datzioh
inhetalkalischemilieuietslfa(0H)„kanvormen.BoordeWittetroebe—
ling,diehierdoor ontastaat,wordtdevloeistofietsopaliserend.Zjjn
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-6veelMn*'-ionenaanwezigdanslaatdekleurstofmethetwitgeleiachtigeneerslagvanMn(0H) 2 ,datgevormdwordt,medeneer«
Inwelkematedétoegevoegdekleurstofuitdevloeistofzalwordenweggenomen,hangtdusafvandehoeveelheidvande onderzochte
metaalionen,dieindevloeistofaanwezigzijn,envandehoeveelheid
kleurstofoplossing,dietoegevoegdwordt.
Deonderzochtemetaalionengeveninhetalkalischemilieuvan
pH10methetcomplexon eenminderstabieleverbindingdandeMgionen,zodatdeMg-ioneneerderaanhetcomplexonwordengebonden.
Vandezemetaalionen geven Mn*'-ionenmethetcomplexondestabielste.,
verbinding,met.het'eriochroomzwartdeminst stabiele.ZijnbijdetitratienogMn*'-ionenindevloeistofaanwezigdanzullendezenâde
Mg—ionen'medeaanhétcomplexonwordengebonden»waardoorhetMg^gè*haltetehooggevondenwordt.Deandereonderzochtemetaalionen geven
methet eriochroomzwartvermoedelijkeenstabielereverbindingdan
methetcomplexon,de eenmeerdandeander,deijzerionendemeest
stabiele.Zijzullendusniet ofmoeilijkvandekleurstofaanhet
complexonovergaan.Welzullen eventueelaanwezige,inhet alkalisohe
milieuneergeslagenhydroxydenvandezemetalendoorhetcomplexon
worden opgelost,terwijldezehydroxydenzishmet dekleurstofniet
verbinden.
Zoalsreedsismedegedeeld,kanhetMaCl-percolaatvanzuregron—
der.ijzerindeferri-vormenaluminiumbevatten,terwijlbijgronden,
diepasdrooggelegd zijn,ookijzerindeferro-vorm inhetWaCl-percolaataanwezigkanzijn.Vooralbijgronden,diélangetijdonder
zoutwaterhebbengestaan,kanditlaatstehetgevalzijn» Bovendien
kunneninhetNaCl-percolaatsomsookmangaanenkopervoorkomen.Dat
bijdecomplexometrischetitratievanNaCl-percolatenvangronden
doorbovengenoemdemetalen eenstorende invloedoptreedt,isdusniet
uitgesloten.ZovondbijenkelegrondenuitdeNoord—Oost-poldereen
veranderingvandekleurvanhetNaCl—percolaatbijhettoevoegenvan
deeriochroomzwart-oplossing plaats.Dekleurwerdzwartachtig.Door
meerindicator-vloeistof toetevoegen,waardoorvermoedelijkhet storendemetaal (ofmetalen)werdgebonden,konhetomslagpuntbijdetitratietochnogbevredigendwordenbepaald.Dezegrondenblekennog
ijzerinferro-vorm tebevatten,deNaCl-extraotenevenwelslechts een
spoor.
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-7NaarmateindeNaÇl-percplatenmeervandezemetalenten.opziohtevandeaanwezigeCa^enMg-ionenvoorkomen,zaldestoringbijde
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titratiegroterzijn.Wanneerindezepercolatengenoemdemetalenvoorkomen,isdehoeveelheid hiervanindemeestegevallenevenwelzeer
gering.Zowerdinhetextractvaneen,zeekleigrondmeteenkopervrijeNaCl-oplossingmaar0.8 yCuperggrondgevonden.Ca-ionenen
Mg-ionen zijnindezepercolateninzeerveelgroterehoeveelheden
aanwezig.De storendeinvloedvangenoemdemetalenbijdetitratie
metcpmplexonzaldanookmeestal eerstoptreden,wanneer,hetcalcium
enhetmagnesiumbijnageheeldoorhetcomplexonzijngebonden,dus
tegenhet eindpuntvandetitratie? omdatdestorendemetalenzichdan
indemeestegevallen eerstinvoldoendematemetdeindicator-kleurstofkunnenverbinden,waardoor dekleurvandeindioatorverandert.
Hetomslagpuntvandetitratiewordthierdoorminderscherp.Toevoegen
vanmeerindicatorvloeistof,.zodathetstorendemetaalgeheeldoorde
i,ndioatorwordtgebonden,kanhetomslagpuntbeterzichtbaarmaken,
maardetitratiewordthierdoormindernauwkeurig.
Teneindedestorende invloedvaneventueelaanwezigemeerwaardige
metaalionenopteheffenishetnoodzakelijk dezemetalenvóórhet
toevoegenvandekleurstof
oplossingneerteslaan..Wijwezenerreeds
op,datdehoeveelhedenvandezemetalenindeNaCl-percolatenmeestalzeer,geringzijn.Alleeninpercolatenvanzeerzuregrondenkaneen
aanmerkelijkehoeveelheid aluminium enijzervoorkomen.Bijzeergeringehoeveelhedenvandezemetalenzijndezeevenwelzeermoeilijk
neerteslaan*Beterishetdaaromhetstorendemetaalvóórhettoevoegenvandeindicatorvloeistof (envandebufferöplossing)t:Sbinden.Groterehoeveelhedenmóetenevenwelvantevorenneergeslagen en
afgefiltreerdworden.Koperionen,diedetitratiesterkstoren,bleken
doortoevoegenvaneenweinigKCN-oplossingcomplextewordengebonden,
waardoor zijnietmeermetheteriochroomzwartreageerdenenheteind*«
puntvandetitratiescherpwaswaartenemen.Ookinanderegevallen,
waarbijeenstorendewerking optrad,bleektoevoegenvan eenweinig
KCN-oplossing (5ml5-proc.KCN-oplossing)instaatdestorendeinvloed
opteheffen.Dekleurvande oplossingwerddantevensbestendiger.
Het eindpuntvandetitratie isdanscherptebepalen.
InplaatsvaneenKCN-oplossingbleekooktoevoegenvàneenweinig
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natrium-diaethyldithiocarbaminaat-oplossing(2mlvaneenoplossing
"bevattende0.2 gper100ml)invelegevalleninstaatdestorende
invloed opdetitratiewegtenemen.Toevoegenvandezestofmaaktde
klein*vandeoplossingookbestendiger.Doorhetnatriumüiaethyldithiocarbaminaatworden eventueelaanwezigezwaremetalenalskoper,ijzer,
zink,enz.complexgebonden,zodatzijdetitratienietstoren.
Bijgronden,dieveelorganische stofbevatten,ishetNaCl-percolaatvanlichttotminofmeerdonkerbruingekleurdtengevolgevan
aanwezigehumaten» Ookbijdeze extractentreedt inVelegevalleneen
storendewerkingbijdetitratieop.Dezestorendeinvloedkanniet
door,oxydatievandeorganische stofwordenweggenomen;Bovendientredendantengevolgevandevoordeoxydatiegebruikte stoffen (H ? 0 ? ,
KMnO,inzuurmilieu,Brinalkalischmilieu)complicaties op.Demogelijkheidhestaatjdat somshuriatenvan zware'metaleno.a.ijzerhumaat inhetNaCl-percolaataanwezigzijn*DoortoevoegenvaneenweinigKCN-oplossing (ineenenkelgevaldoorietsmeerdanvoorgeschrevennl.5ml 10-proc.inplaatsvan5-proo.KCN)kondestorendewerkingvolkomenwordenweggenomen.Doortoevoegenvannatriumdiathyldithiocarbaminaat-oplossingwasdit,vooralbijdonkergekleurdeperco—
laten,nietmogelijk.Tegenhet eindevandetitratietrektdekleur
vandevloeistofdoordeindicatordaaraangegevendanietsweg,zodat
toevoegenvannog.enigedruppelsindicatornodigis.Ditmaaktdetitratieonnauwkeurig.Vooralbijdoorhumatensterkgekleurde percolaten
kantoevoegenvanMg-oomplexenofeenbepaaldehoeveelheidvaneengesteldeMgSOß.7ELO-oplossingdebeginkleurveelrodermakenendeomslagnaarblauwietsscherper.
HetNaCl-peroolaatbevat tenopzichtevandehoeveelheidkalkweinigmagnesium.Eendirectebepalingvanhetmagnesium inditperoolaat
isdaarom zeergewenstenteverkiezenboveneenindirectebepalingsmethode.Aanvankelijkwashetmagnesium inhetfiltraatvandeoplossing,waarindekalkmetammonium—oxalaatwasneergeslagen,dooreen
complexometrischetitratieniettebepalen.Bijtoevoegenvandeindicatoraanhetmetdeammoniak-salmiak-buffergebufferdefiltraatvan
dekalkafscheidingwerddekleurblauw-violet,insommigegevallen
zelfsblauw.Hetscheen,alsofer geen magnesiummeerinde oplossing
aanwezigwas.Titratievanhetmagnesiummetdecomplexon-oplossing was
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-9 nietmogelijk.Bijoplossingeninwatervanzuivereoaloium*enmag:neljfl^zbuten,waarindekalkmeteenzeergeringe,oveannaatanunoiiiumoxaïaatkanwordenneergeslagen,was inhetfiltïaatvandekal&af1soheidinghetmagnesiumwelvolgensdeoompiexometrische titratiete
"bepalenVBijeenNaCl-peroolaatvandegrondmoet evenweleexKzeer
groteovermaatammoniumoxalaatwordentoegevoegd omdekalkvolledig
neerteslaan.Be storende invloedtijdecomplexómëtrischetitratie
vanhetmagnesium inhetNaCl-porcolaatscheendanookaanhet oxalaat
toegeschreven temoetenworden.Vooraldaarvolgensihe^fev(1905)in
magnesiumoxalàatopiossingenzich"selbstkomplexe (polymerisiertë)
Moleküle"vormen.Hetmagnesium zoudushijhetKaCl-pereolaatinde
filtratenvandekalkafscheidingniet*alsionaanwezigzijn,waardoor
hetnietmethet eriochroomzwartkanreageren,
-Getrachtishetoxalaatuithetfiltraat teverwijderen.Doorindampenvandevloeistof enzachtgloeienisdithijdeNaCl-percolaten
nietmogelijk,omdatdezevanwege degrotehoeveelheidNaClnietdroog
tedampenzijn,hetgeenspattenhijhetgloeienveroorzaakt-.Destruotie
niethroomwatergeeftgeenvolledigeontledingvanhetoxalaat.Bovendien
"blijftindevloeistofwatbromideaanwezig,datophet eriochroomzwart
inwerkt.MetKMhO. inzuurmilieuishetoxalaatwelteontleden,maar
erónta"taanmangano-ionön in de oplossing,diedoorhetoomplexoneveneensgebonden endusmeegetitreerdworden.Ditmangaanmoetdus.eerst
verwijderdwordendoorhetinMnO„overtevoeren,datinhetalkalische
milieuneerslaat.
N

Verwijderenvanhetoxalaat omdecomplexómëtrischebepalingvan
hotmagnesiummogelijk temakenbleekdusniet eenvoudigtezijn.
Eindelijk zijnwijeringeslaagdvoordezebepalingeenbevredigendeoplossingtevindendooraanhetfiltraatvandekalkafsohei*
dinginplaatsvandeammoniak-salmiak-buffer'eensoda-buffertoete
Voegen,Sijderius (1952)hadreedsgevonden,datdetitratievandetotalehardheidvanwatermet eensóda-öplpssingalsbufferdezelfderesultatengafalsmetdeammoniak-salmiak-buffeis
Bijtoevoegenvan25mlvaneensoda-oplossing,die80gwatervrij
Na»CO,perliterbevat,aanhetfiltraat (200ml)vandokalkafscheidingwerdmetheteriochroomzwart eenmooierodekleurverkregen,die
bijdetitratiemetdecbmplexon-oplossingzeerscherpinblauwomsloeg.
DepHvandevloeistofisbijdezehoeveelheidsoda-b;uf
f
erongeveer9»7«
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- 10Toevoegenvan eénweinigKCN-oplossingaanhetfiltraat isa|khier
noodzakelijk omeventuelestorendeinvloedenvanaanwezigemeerwaardigemetaalionen en (of)humatenopteheffen.Invelegevallenkan
ookeenweinigcarbaminaat-oplossing hiervoorgenomenwórden.

Uitvoeringvandemethode.
25gluchtdrcgegrondmengtmenmet 150gmet zoutzuurgezuiverd
glaszand ofzilverzand en"brengtditiheenpercolatiebüis (lengte
ongeveer5° óm^ inw.doorsnede 28mm)* Hetpuntvormiguitgetrokken
ondereindeVandeaebuissluitmenvan"binnenafdoorereenpropje
natfiltreerpâpier (S;enSi 5§9f zwartband^ 11cmdiameter)vrij
vastintedrukken. Opdiipropje"brengtmen eenschepjevanhetzand,
daarophetgrond-zand-mengselenhieropnog eenschepjezand.Gepercoleerdwordtmet éénliter0.5*iNaCl-oplossing.
Geblekenis,dathetpercolerenlangzaammoetplaatsvinden,aangezienandersnietalleuitwisselbare calcium-enmagnesium-ionenwordenuitgewisseld.Bijtesnellepercolatievindtmenvoorgenoemde
uitwisselbare"basenwaarden,die lagerzijndandieverkregenvolgens
deoudemethodevanHissink (1-920).Ten-eindedepercolatiesnelheid
tekunnenregelenendeze,hijallepercolatiesnagenoegdezelfdete
dóen.zijnishetgewensthetpuntvormigeuiteindevandehuistevoorzienvaneenstukjegummislangmet eenklemkraantje.Poto1geefteen
"beeldvandedooronsmetsuccesgebruikte opstelling.Hetpereolaat
wordt opgevangen ineenkolfvan éénliterentot éénli^eraangevuld.
Vanditperoolaatslaatmenin200mldekalkneer opdevolgende
wijze.DevloeistofineenPhilipshekerglasvan50Omlverwarmtmen
totkokenenvoegtaandezekokendevloeistof5m lv a n e e n 10-proo.
MHjCl-oplossingeneenpaardruppels25-proo.NH.OH-oplossingtoeen
vervolgens5olvän eenheteverzadigde ammonium-o3*alaat-oplossing.Men
laatdezevloeistofenigetijdopeenkleinvlammetjestaanendaarna
minstens eenuur opeenkokendwaterbad.Dekalkslaatdanmooigrof
kristallijnneer.
Opbovenstaandewijzewerkende ishetbijHaCl-percolaten,die
humaten"bevatten,inhetalgemeennietnodigvóórhetneerslaanvande
kalkdeorganischestofmet enkeledruppelswaterstofperoaydeteoxyderen.Alleenkunnenbijniet oxydereninenkelegevallenbijdekalkbepalingmetKMnO.danietstehogewaardenwordengevonden.Voorde
bepalingvanhetmagnesiuminhetfiltraatvandekalkafscheidingmet

11*
deoomplexometrische titratie-methodemagvoorafnietmetwaterstofperoxyde,gecócydeerdworden.

;

200mlvanhetpercolaatverwarmtinentotongeveer40 à50 'C.
envoegt,hieraantoeeerst5nilvande5ÄP2"QO.KCN-oplossing,'daarna
10mlvandeammoniak-salmiak-bufferenvervolgens 12druppelsvande
indicator-oplossing;Devloeistofkrijgt eenrodeofiets,paarse
kleur.Daarnalaatmendirectdecomplexon-III-oplossingtoevloeien,
totdatdekleurinzuiverblauwomslaat,d.w.z.er'maggeenrodetint
meerinde/blauwekleurtezienzijn.Tweemaalhetaantalverbruikte
mlcomplexon-oplossinggeeftdesomvanCaOenMgO inmiliigfam—aéq.üi'valentenper100gluchtdrogegrond.Wanneerdevloeistofkoudia$'
heeftdecomplex-bindingniet spontaanplaats,zodatdekleurveranderinglangzaamplaatsvindt,waardoordekleuromslàgminderscherpis./
Bijpercolaten,diedoorhumatengekleurdzijn,ishetheter100mlte
nemenendezemet 100mlgedestilleerdwaterteverdunnen.Dekleuromslàgisdanheterwaartenemen.
OfschooninplaatsvandeKCNr-öplossingmeestal ook2mlvan een
0.2-proc.natriumdiaethyldithioCarhaminaat-oplossinggenomenkanworden,gevenwij'devoorkeur aandeKOT-oplossing, aangeziendezein
allegevallengebruiktkanworden.
OfschoonbijzeerveleNaCl-percolateneenscherpekleufomslag
bijdecomplexometrischetitratie zondertoevoegenvanKOT-(ófcarbaminaat-)oplossingverkregenwordt,ishettoohgewenstKOTtoot©
voegen,aangeziennooitvantevorenisvasttestellenofhétïïaClextract stoffen,bevat,diedetitratiestoren.
Hetwerkenmet sterkeammoniak inhetlokaalissomsmindergewenst.Aandezebezwareniso.a.tegemoette'komendoorgebruiktemakenvan eenautomatischepipetvolgensHugershoff,waarmedemendoor..
eenvoudigomdraaienvandekraandebenodigde hoeveelheid ('5ml)bufferoplossingnauwkeurigafmeet eninde oplossingkanlatenvloeien..
Foto2geeftdezepipetweer,dieookvoorhettoevoegenvandeKOT—
oplossingkanwordengebruikt,waardoorwerkenmetdezevergiftige
stofveelmindergevaarlijk is.
Deindicator—vloeistofbereidtmenhetbestedoor0,5geriochroomzwartTmet4.5 S zoutzurehydroxylamineonderzaohtverwarmenin100ml
aethyl-alcoholvan 96%optelossen (Sijderius, 1952)* Zijisdanminstens eenpaarmaandenhoudbaar.Ditisniethetgeval,wanneeralleen
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àethylalcoholgenomenwordt.Ookwordtwelvoor
ge
s
ohr
evendekleurstofinwateroptelossenondertoevoegingvanenigedruppels 10proo.ammoniacofbVufferoplqssing.Deindicator-vloeistofisdanslechts
énkeledagenhoudbaarenmoetdangeregeldversbereidworden.Ditis
óókhetgeval,wanneermeninplaatsvanaothyl-methylalcoholge«*
bruikt,zoalsCheng(1951)voorschrijft.
Alstitréeroplossinggebruikenwij0.1 n (Ó.05molair)oomplexon»
ill-oplossing,bevattende 18,605gperliter (bijna19gafwegen).De
titervandeze oplossingismet duivercalciunoarb~önaatp.a.onder
toevoegenvan,eenweinigmagnesiuic-coraplexönofmetMgSO^.7H-Op.a.
tecontroleren.Complexonisdikwijlsietsvochtig.1mlvandeae
complexon-oplossingkomt overeenmet2.804mgCaOen2.016mgMgO.
De in200mlpercolaatneergeslagenkallefiltreertmenafover
eenfiltreerkroesje63aG4 (Jena),hetgeenmet eenafzuigpotvolgens
Wittzeersnelkangesohieden onv-ast'hetbekerglasenhetneerslag
minstens6maalmetwarmgedestilleerdwatergoeduit.Hetkroesj©
brengtmenteruginhetbekerglas,waarindekalkisneergeslagen.De
kalkwordtin80ml2nïï?S0,opgelost.enheetgetitreerdmet0,1n
XMnO.-oplossing.
Hetfiltraatvandekali-afscheidingvangtmenopineenPailipsbekerglasvan5°° m~ eïlbrengtdevloeistofmetgedestilleerdwater
opongeveer200ml,Aandeiets-warmevloeistofvoegtmen.toe5mlvan
de5-proo.KCIT-oplossing,25mlvandesoda-buffer(80gwatervrij
Na-CO- inéénliter)en12druppelsvandeindioator-oplossing.De
vloeistofkrijgt eenrodekleur.-DaarnalaatmendirectdeoomplexonIll-Oplossingtoevloeien,totdatdekleurin'zuiverblauwomslaat.
Tweemaalhetaantalverbruiktemloomplexon-oplossinggeeftdehoeveelheidMgO inmilligr&m-aequivalentenper100gluchtdrogegrond.
Ookhier gevQïxwijdevoorkeur aandeKCSf-oplossing,ofschoonin
velegevallenookdecarbaminaat-oplossinggebruiktkanworden.
DoordesomvandehoeveelhedenCaOenMgObijde>directebepalingengevondentevergelijkenmetdeuoövan.'GaO enMgOvolgensdeoomplexometrischemethodeverkregen,.heeftmeiieengoedeoontroleöpde
bepalingen.
Hetisgewenstgeregeld-eenblanco-proefmedetenemen.
Zoalsreeds isopgemerkt,kanhetka-lkgehalteinhetNaOl-perco-
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laatookdireotmetdecomplexon^lïl-oplossi^igdoortitratietjepaald
wordendooralsindicatordékleurstofmurexidètegebruiken (blz*4).
Hetmurexidèwordt alsindioator"bijdeoomplexometrische.'titratiegewoonlijk indeyormvan eenverzadigde oplossinginwatergebruikt.
Dezeoplossingisevenwelniethoudbaarenmoettelkensversbereid
worden.Daaromkanmenbetergebruikmakenvan eenmengsel,van200mg
murexidèen100gNaCl,datinoenmortiertoteenfijn poederis-gewreven (Sijderius,1952').
Aan100mlvanhetNaCl-percolaat,waaraanzoveelstérkenatronloogistoegevoegd,datdepHminstens-12is (1ml4nnatriumhydro—
xydeisvoldoende),voegtmenongeveer5° ^S v a n het indicatormengsel
te
toe.^Dekleurvandetitrerenvloeistofwordtdanzalmkleurigrood.
Zonderdezeteverwarmenlaatmendireotdecomplexon-oplossingtoevloeien,tot^datdekleurinblauw-violetomslaatenverdertoevoegen
geenveranderingvandekleurmeergeeft.Dit omslagpuntisnaenige
oefeningvrijscherpte"bepalen» Ookbijgebruikvanmurexidèheeft
menlastvanstorendeinvloeden.

Samenvatting.
Bijdebepalingvanhetuitwisselbaarcalciumenmagnesiumvan
degrondlevertdievanhetmagnesium invelegevallenmoeilijkheden
op»Hetisonsgelukthetmagnesiummet eencomplexometrisohetitratiemethodedirectinhetfiltraatvandekalkafscheidingtebepalen.
Hierbijmoetinplaatsvandemeestalgebruikteamiaoniak-sàlmiakbuffereensoda-buffergenomenworden.Tevenskanmetdezetitratiemethodedesomvanhetuitwisselbaar calcium enmagnesiumwordenbepaald.Doorookdeafgescheidenkalknaoplosseninzwavelzuurmet een
KMnO.-oplossingtebepalenheeftmen eencontrole ophetgevondenmagnesium-gehalte.
Hetprincipevandecomplexometrisohe titratie-methodeendeuitvoeringvandezemethodewordenbesproken,alsmedeinvloeden,diede
titratiestoren.Aangegevenwordt,opwelkewijzedezestorendeinvloedenkunnenwordenopgeheven.Doordezecomplexometrisohe titratie—,
methodeisdebepalingvanhetuitwisselbaar calciumen'magnesiumvan
degrondzeervereenvoudigd enversneld.

'
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-14Aanhangsel?
Grondenmetkoolzurekalk.

,

Bijgronden,diekoolzurekalk"bevatten,lost"bijdepercolatie
'meteenNaCl-oplossingookietsvandezekalkop,zodathetgehalte
aanuitwisselbarekalkgeringerisdanhetgehalteaankalk,datin
hetpercolaat gevondenwordt.DoorHissink (1920)isaangenomen,dat
hijextractievantweelitersindetweedeliterevenveelkalkvan
dekoolzurekalkinoplossinggaatalsindeeersteliter,naargeen
uitwisselbarekalkmeer.Aftrekkenvanhetgehalteaankalkinde
tweedeliteraanwezigvandat-inde eersteliterzouhetgehalteaan
uitwisselbarekalkgeven»Door hetBodemkundigLaboratoriumvande
NoordoóstpolderteKampenwordtdealkaliteitvanhet eersteliterpercolaatbepaald,Aangenomenwordt,datdezealkaliteit afkomstigis
vandekoolzurekalk,dieinhotFaCl-percolaatisopgelost.Isdeze
aanname juist,danmoethetgehalteaankoolzurekalkindemetNaCl
.geëxtraheerde grondplushetgehalteaankoolzurekalkin;heteerste
literextraotuitdealkaliteitberekend gelijkzijnaanhetkoolzure
kalkgehaltevandeoorspronkelijke grond.

.,...
v .''

'Omditnategaanisvandeoorspronkelijkegrondvan'enkele
grondmonsters hetCaOO,-gehaltebepaalddoorhetCO?-gehaltetebepa~1enmetdemethodeSchollenberger ('i930).Dezemethode,waarbijde
bijlagedruk (2cm.kwikdruk)uitgedrevenkoolzuurwordt opgevangen
inbarietwater endeovermaatMervanwordt teruggetitreerd,isnauwkeurigerdandegewoonlijkgevolgdevolumetrischekoolzuurbepaling
volgensScheibier (zieFresenius).
Vaneenpaargrondmonstersmetverschillende gehaltenaankoolzure
kalkwerdhetkoolzurekalkgehaltebepaaldvandeoorspronkelijke
luchtdrogemonsters zowelalsvandemetITaClopeenfiltergëperooleerdemonsters.Deze laatstewerden-nietvantevorengedroogd.Inde
percolatenwerddealkaliteitbepaalddoortitratiemet"0,1nzwavelzuurmetmetbyloranjealsindicator.Bijomrekeningvandealkaliteit
opCaCO«bleekaltijd ietsmindertewordengevondendanbijbereke— nihgvanhetverliesaanCaCO,UithetverschiltussendeCaCO..-gehaltenvande oorspronkelijke endemetïïaCTgepercoleerde grond.,Bealkaliteitgeeftiet::telage verliezenaanCaCO,aan,waardoordegehal-

to»|M3»uitwisselbarekalkietstehooguitvallen,BijeenMiniere
•'verhoudingtusöengrond,enNaC.l-oplossingwordtdefoutgroter.Bij
eenperoolatievan25ggrondmetéénliter0C5«•NaCl,zoalsdoor
onsbijde"bepalingvan.deuitwisselbarekalkwordtgebruikt,isde
#putvanweinigbetekenis.B:j.jdezeverhoudingishetdusweltoelaatbaardeinhetNaCl-percolaatopgelosteCaCO«,berekenduitdealkali-telt,inrekeningtebrengen«
NaarmatedegrondmeerCaCOibevat,isdealkaliteitinhetperoolaat-groter.Ditishetgevaltotongeveer3$CaCO,,Bijhogeregehal'tenneemtdéalkaliteitpractischnietmeertoe.Bij3$CaCO,bedraagt
dealkaliteitongeveer0,75 milligram aequivalentenperliter,d.i #
84mgCaOper100ggrond.DehoeveelheidCaCO.,dieinhetperoolaat
oploèt,zalzeerzekerafhankelijk zijnvandefijnheidvanhetCaCO,,
dusbijeenzelfdeCaCO,-gehalteietskunnenvariëren.
;„Hetisonsgebleken,datNaCl-peroolatenvangronden,dievolgens
de.Scheiher-methode geenCaCO-.bevatten (minderdan0,05$wordtgewoonlijkalsnul opgegeven)eneenpïï-waardébeneden7bezitten,tooh
>öogeente.titrerenalkaliteithebben.Vooralwanneerdezepercolaten
..••
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doorhumatenmeer ofminderbruingekleurd zijn,kaneenvrijaanzienlijkealkaliteitwordengevonden..IndezegevallenkandepH-waarde
vandegrondsomswelongeveer5.6bedragen.BijdezelagepH~waarden
moetdealkaliteitvrijzekeraandeaanwezigheidvanhumaten enSilikatenin-depercolatenwordentoegeschreven.Daaromgevenwijerde
voorkeuraanbijgrondenmet eenpH-waardebeneden6,5 deindeNaÖl'percolatengevondenhoeveelheid alkaliteitnietinrekeningtebrengen,•
Dealkaliteitwordtdooronsopdevolgendewijzebepaald,Aan
200mlvan:hetNaCl-pqrcolaatworden5druppelsvaneenmengindioator
{gelijkedelenmethylroodenbroomkresolgroen,dieelk1gperliter
.aethylaloohol S0>bevatten)toegevoegd.Uit eenburetlaa;tmenvervolgens1ml0.1 nHgSO.toevloeien.Isdevloeistofnoggroen,danmoet
meerzwavelzuurwordentoegevoegd totdekleurvandeoplossingflink
rood is,Menverwarmtvervolgens totkokenenkooktdannog.1.minuut
dooromalleCO«.uitdeoplossingteverwijderen.Naafkoelentitreért
mendeovermaatzuurterugmet0.1nNa.OH-oplossing,Deomslagvan
roodnaargroeniszeerscherp.Dezeomslagisscherper,danwanneer
:-inhetNaCi-extraot"dealkaliteit direct,zonderOpkoken,met0,1 n

•

-

.

/

•

.

/

H2S0^,ofHOImétdemengindicator"bepaaldwordt (omslaggroennaar
rood).Eerstgenoemdemethodeisdusteverkiezen.

Opdeindevoorafgaandebladzijden"beschrevenmethodezijn
dooronsvanzeervelegrondendegehaltenaanuitwisselbaar calcium
enmagnesiumbepaald.Hetmagnesium dusdirectinhetfiltraatvan
dekalkafscheiding.Deverkregengehaltenaanmagnesiakloptenbij.
diegronden,bijwelkehetmagnesium indeNaCl-percolatenoókop
bevredigendewijzemetdemethodeSchmitzbepaaldkonworden,zeer
goedmetdegehalten,metdelaatstgenoemdemethodegevonden.
InhetNaCl-peroolaatkanookhetgehalteaanuitwisselbaarkaliummetdevlamfotómeterbepaaldworden» ¥oordebepalingvanhet
gehalteaanuitwisselbaarnatrium isechtereenpercolatiemeteen
0,5nammoniumchlorideoplossingnodig.Inditpercolaatkanmenhet
uitwisselbaarnatriumhetsnelstmetdevlamfptometerbepalen.Hierbijmoetevenwelvoorafdekalkgrotendeelsuithetpercolaatverwijderdworden,aangezienanders tehogewaardenvoorhetuitwisselbaar
natriumwordengevonden.Hetverwijderenvandekalkgeschiedtdoor
eenweinigvastaminoniumoxalaataaneenkleingedeeltevanhetpercolaattoetevoegen.Bijhetdooronsgebruikte apparaat,waarin
zichvóórdefilterseenverstelbaardiaphragmabevindt,moetde openingvanditdiaphragmanaargelangvandeconcentraties aannatrium
meerofmindergeslotenworden.Hetisdaaromaantebevelengeen
hogeenlageconcentratiesdoor elkaartemeten.
HetMH.01-percolaatisjammergenoegniettegebruikenomdegehaltenaanuitwisselbaarcalciumenmagnesiummetdecomplexometrische
titratiemethode tebepalen.Natoevoegenvandeammoniak-salmiak-bufferaanditpercolaatwordtbijtoevoegenvande indicatoroplossing
devloeistofpaarseninvelegevallenzelfsdirectblauw. Titratie
metdecomplexon-oplossing geeftbijdepaarsgekleurdevloeistoffen
met enkeledruppelsreeds eenomslagnaarblauw.
Wordtinplaatsvandeammóniak-salmiak-bufferdesoda-buffergebruikt,danWordtweleenrodekleurvanhetpercolaatverkregen,maar
bijtitratiemetdecomplexon-oplossingheeftgeenomslagnaarblauw
plaats.Hetammonium-chloridemoetduseerstdoorgloeienverwijderd
worden.Ditmaaktdebepalingzeeromslachtig.
Bovendienlostbijkoolzurekalkhoudendegrondenbijdepercóla-

'•'•'- M l tiemetammoniumchloridevoelmeerkoolzurekalkopdanbijpéxoolatiemetnatriumohloride.De"bepalingvandezeCaCO,doormiddelvan
dealkaliteitisi$doKH.Cl-percolatenminderbevredigend.
Hetuitwisselbaarkaliumwordtgewoonlijkvlamfotometrischin
eenMH.Cl-percolaatbepaald.Dezegehaltenkomenvrijwelovereenmet
die,gevondenineenNaCl-percolaatjinsommigegevallenzijnzij
ietshoger.
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Ervaringen,metdévlamfotometervolgensKipp
door
S.IJlstra

Bijdebepalingvankaliumennatriumingewas-en
grondmonsterswordt sindsenigemaandengebruikgemaaktvan
eenvlamfotometervolgensKipp.Het"bleekechter,datdit.
apparaatzondermeernietgeheelvooronsdoelgeschiktwas.
Deermeemeetbare concentratiesblekenteklein,terwijlde
nauwkeurigheid dermetingentewensenoverliet.
a.Omineengebiedvan.hogereconcentraties tekunnen
werken,isachterdevlameenliehtfiltergeplaatst,gemaakt
doorkortebelichtingvaneenfotografischeplaat (hetnegatiefvoordekaliumbepalingisietslangerbelichtdandat
voordenatriumbepaling).
Ja.Omdenauwkeurighe1ddermetingenteverbeteren,
werd deinvloedvandevolgende onderdelennagegaan?
1.deverstuiver
2.deseleencel
^
3.deWoulffsèfles
4.deopeningvoordefilters.

'Ye

1.Deverstuiver
BijdeverstuivervolgensKippontstaanindenevel
veelgrotedruppels,dieo.at indeWoulff»eflesterechtkomen.Hetgas
volumetussenverstuiverenvlamverandert
'daardoorvoortdurend,hetgeenmet schommelingenindewaarnemingengepaardgaat.
•
"Vervangtmenidezeverstuiverdooreenexemplaarvolgens
Boon ', danwordengeengrotedruppelsgevormd enerontstaanminder;schommelingeninhetmeetresultaat.
2.De seleencel
Inhet'oorspronkelijkeapparaatbevindtzicheen
seieen-fotocel "Electrocell"(doorsnede45mm£.Bijgebruik
van-deze.celisdereactievandegalvanometer snel,maar ,onrustig,vervangtmende"Electrocell"dooreencel"Megatron'
'-••;•
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- 2type"Pan",danisdegalvajiometeruitslaglanghamer,màarhet
eindpuntstabieler.
Deinvloedvanverstuiver enseleencelblijktuit
tabel1.Hierinisweergegeven.hetresultaatvaneenaantal
bepalingeninduplovanhetK20-gehaltevan10monsters
(variërend tussenongeveer20en60mgK 2 0perliteroplossing)bijdeverschillende combinatiesvancelenverstuiver.
Zowelhetgemiddelde verschiltussendeduplowaarden (&„„) ,
alsde'spreidingdaarin (s=standaardafwijking)vblijktbijde
laatste combinatie (verstuivervolgensBoonmetMegatron-cel,
typePan)hetgunstigsttezijn.Dezewordt danookthanstot
volletevredenheidgebruikt,
3.DeWoulffsefles
De'Woulffseflesblijktbijgebruikvandeverstuiver
volgensKipplastig,daarzebijuitvoeringvanvelebepalingeninserie spoedigteveelwaterbevat.Demetingen
moetendanwordenonderbroken.Wanneermendevlamaansteekt,
duurthettelkens±10minuten,voordatdegastoevoerregelmatigis.Ditgeeftdustijdverlies,
•
DeWoulffseflesisdaaromvervangendooreenbolletje
met driezijbuisjes,dieevenwijdig enin één platvlakzijn
geplaatst.Êénbuisjedientvoordetoevoervandenevelnaar
hetbolletje,tweevoordeïtfvoer.Detweelaatste zijnnodig
inverbandmetdeconstructievandevlamfotometer.Een
vierdebuisje isonderaandebolbevestigd,loodrecht ophet
vlak.derdrieandere.Ditlaatste isdoormiddelvaneen
vacuumslangmeteenglazenkraanverbonden,waardoorhet
watertijdensdemetingenafgetaptkanworden,zonderdegastoevoeraftesluiten.Bijgebruikvandeverstuivervolgens
Boonblijkt zich inhetbolletje slechtsweinigvloeistof
teverzamelen.
.
\
4»De openingvoordefilters
Dezebleektegrootjdeprojectie vandevlamvielgeheelbinnenderandvandeopening.Eénstorendeffectvan
derandstralen,datvroegerbijeenzelfgeconstrueerde vlamfotometerreedswasgeconstateerd,kwamookhierduidelijk
totuiting.Vóórdeopeningisdaaromalsdiafragmaeen

-3-

1

,

. -.3'-

,_,...

.. . ....

plaatjehardboardgeplaatst,meteenrondeopening•(doorsnede25mm). Deinvloedvanditplaatje,datbijallébeschrevenmetingenis,gebruikt,blijktuit tabel2.

Tabel1
Verstuiver

Poto-element

dgem.
Ä ±s

KiPP
Boon
Kipp
Boon

Electrocell

1.93 ± 1 . 5 5
0.61. ± 0 . 5 5
1.56 ± 1 . 5 0
0.56 ± 0.31

it

Megatroncel "Pan"
it

tt

Tabel 2
mgKpO/l
/

10
20
30

Uitslagvandegalvanometer
zonderdiafragma

metdiafragma

2.80 2.70
4.90 4.75
6.60 6.4C

2.10
3,80
5.15

2.65
4.80
6.45

Augustus1953
100-25-9-'53

1) BoonS.D.,ylamfotometrie,Diss.Amsterdam (1945)

2,10
3.80
5.15

2.10
3.80
5.15.
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