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Vergelijkingen van verschillende schud-en roertijden bij de bereiding
van een 1:2 volume extract van veldvochtige grondmonsters.
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Vergeleken van verschillende echud- en »©«steden bfl ét bereiding vaa
een 112 volume eactraet van veldvoohtige grondaonsters.

Inleidingi In een vorigs proef is gebleken dat de t$d b8 horizontaal schudden
van grote invloed is op de analyse resultaten (1).
Bovendien sal vee» het routinewerk horizontaal schudden ia ma&taylinders
de nodige problemen opleveren. Hoeren i.p.v. sahudden lykt teohniseh
heter uitvoerbar. 0» dese redenen *tjn in de volgende proef van 1«2
volume estrasten de invloed van verschillende sohud» en roertJJden net
elkaar vergeleken.

In het ondersoek worden do volgende eehud- on roertQden vergeleken*

1. 5 »in« over do kof schudden mt do hand.
2«. § sin*' neohanissh roeren not eon roerapparaat type. ....
3. 10 nia»
*
*
«
"
M
4. 1$ Bin. "
"
5* 30 «>in. horizontaal raeohanisoh aohudden. (ia do lengte richting)

SUSSSX&BS*
Tun 5 veldvoohtige nemetere van vereohillende grondsoort %||n volgeno een
methode beschreven in oen vorig verslag (1) 1i2 voluae extrastsn bereit*
Iet grond on waternongsel is vlgs. bovengenoemde ttyften 1t/n 5 gesohwd .
of foroerd en daarna gefiltreerd.
In het filtraat isijn Cl,B.C.» H, ?205» * •» Kg vigs. one routine voor»
oohrift voor grond in duplo bepaald.
Resultaten.

Tan iedere seint*» on roertyd sQa Ao resultaten van do bepaling in b^jlago 1
vermeid. In belege l is tevens hst A-oyfer van do veldvoohtige grond

vermeid.
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Ion gemiddelde van de resultaten van de «onstere staan voorgegeven in tabel 1
sohud en roertyd
5 «in. over do
ko».
9 SS.ll* rtMrrvllo

10 min* roeren.
15 nin» roeren.
$0 »in« horizon»
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3.62 2.3Î 7.3f
2>»4 3*4f
%& fi
3.64 ,,2.4Î , 7.49
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7*22
2f.S
3.52 2*a$
3.53
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Cl
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Î.TT
S.H
5.84
4.1*
3.95
4.14
•!12
4.09
Atlft,,,..,

takel 1.
Gemiddelden h$J
versohilléende

sohud- sn roer*
tijden.

fit da resultaten fciykt dat 5 Bis* ov«r de kop l«ti lager« oyfer» g»«ft
da» I ain. roeren. faaaaa §# 10 «m 1$ lia» roeren là mpflveX geen irersohil
in a««!;«» resultaten. Horizontaal selmdden «©durende 30 min, geeft na»
genoeg deselfde offers al* aa 5, 10 an
mixt* aechimiseh roeren.

>

Ooaeluaia» Voor )i«t bereiden vm 1if valu»« extraoiea kan a»a aow«l 5 «ia*
mmw de kop sahudd«n, §, 10» en 1|ain* aeohanieoh roeren ala 50 ain.
aeohanieoh horizontaal schudden.
Vaaaf Jmai 190 vo*dt •©©* da bereiding -van 1 «f extracten 5 ala» aeoha*
nisoh geroeid.

öroadla* Jmai 19#
P.A. V» »$E#

(1) Tergelyken iraa vereofellleade sohudtydea
ia bereiding **a «aa
1i2 volume «xtraot van veldvoohtige grondaonaters# ml 1969 P.A. *, Dyk»

