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De bepaling van magnesium in morgnextracten van potgrond- en mestmonsters
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8« de

**» ia Hg-sorganbepaling door d« Mgö-watarbe-

paling iil.v» 1-10»»T0 b?| bat grondondersoek bleef in «erste in*tan- ^
Ii« de vr*»g naar â«
<I1BIhimIkmo

la patgraad- m mê%m&9mmte

bAtfittttfi jêto in UNÉSPIHMBA SSfiN&B 2M%

SJFÄTOPS4»

kM* Inaiddels is per 1«1»»T1 ook voor liai potgrondondersoek â« Mg»
«eV^KßlNtfslillC vervangen ÄOOJP ü« Tft» %Ö-Wat«*.
lohte» na I»f0»*t0 ontstond op hat routinelab da behoeft« aan in
aangepaste Mg-morganbepftling, an« «organ ala extraetiealddel gevalgd
door â* MgO-wateranalyse »Ii coioriKetrlsohe bepallngsaethode, Zn
dat verband dieade kat MgO-watervoorsolirlft te Verdes oagewerkt.
Bierbjj kon tevens «a voorlopige vergeiykisg worden getrokken Mit
••a Mg-bepaling «t.a.v* *t«MiN absorptie, will»» «da tegelijkertijd
taepaepififf xou kunnen Tlndtw in het sestonderssek tffttfk|J 00k wit
1—1—*71 magnesium dient te worden bl%vm bepaald ia feet aorganextraot*
J2Q^££3Ju&2y»

MM*
Allereerst werd la «mi &antad potgrondextra©ten % bepaald
volgen» liet oude voorschrift (si# bijlage 1} waarvan vervolgens ia
Ait verslag de resultaten sullen worden aangeduid alt "M*-eud".
Tervolgens werd ia dezelfde extracten % bepaald volgens fcet
voorschrift MgCMrater (sie bijlage 2). Eohter seals alt dit timotelfi
bl^ktf bevat 4a hoogste standaard 40 mg aagnesiaa per Ut«* terwfll
da "oude" hoogste standaard 2ÖÖ ag angn»siu» per liter baratta, dit
aaakte het noodaakelijk aa 4a aergaaextraetaa «aast 5 a ta verdunnen
alvoraaa aa volgens ia %û»wate*a«thoda ta analyseren.
fenolotte werd ia. Aa $ * vardaada extraeten Hg bepaald a.b.v.
da â*â*f welke bepaling aa gevoelig bleek dat verdunningen nodig aia
tat

<

1 dpa Kg. Hiervoor werden da raada 5 a werdend« extra«taa aa*

aaaa 50 a extra verdund. ia totale verduaniagsfaotor badroa* dat. 290«
hetgeen betekend dat da nauwkeurigheid geschat kan wordaa op i 1.25
dpa Mg, omdat da afleesnauwkeurigheld van da tfkeurr« op 0,005 <*pa
üf geschat werd.
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fit tabal 1 fclffct dat 4« résultat«« Willi« gavonden vsrdsn mit da
aangepasts MgO-watsrasthods l«|iv uitrails« dan ds «itkoastsa *aa
ds MÜ« anders asthodea« Bovaadisn tlQksa vereehsidsas «oust»«
ass* dan 200 dpa % t« bmlkii hrstgsea door wtn ts vsrdttnnsn
feaii worden voorkoasn. 8sa*«a ***d «sa soortgslyk proafjs kiAull
mur» na vMits vos* da MgO-vatsrasthode ds wliMtei 11 * i.p.v.
5 x •erduad ast *sd*nrats?« Ds sxtra vsrdunningafaotor voo* ds A-Aasthods ws*d tsimggsbraoht tot 20» «odat ds t«Ul« V0rdunni»ssfaeto* 220 bsdrosg« Oit lumAt in dat 6« gsaehatts bspalift&snauvkauris«
hald voor «shaltsn < 220 dpa % ml—htm • 1.1 dpi N* bsdaeaact.
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tabel 2.
1« ultko«eten ta tabel f sf» verwerkt fut

fllf 1*

«*«ft het verband taeeen Mg-A-A (X) en Mg-ead (Y)dit werd
gevonden ale f• 1.14 X * tl wanrbtf * - 0,991
flganue 2t |««n het verband tueeen Hg-%0 (x) «a !%-<rad (T) dit verd
gaveadea al« f « U09 X • 5 *aa*l»5 * * 0.9T4.

Hieruit blfkt da« dat de Mg-bepalin« H.V.V* da T«chtron A-A-5 i«t»
Iwt^ÀSNB
tfiaf jmhi#%
ndffe 8V
<Ia
WP »w4|m» iwnnfÉftfm^âMiHl
wf•
w ÛW

INpBIPiwl' ii*fi
vUBMHB iIû

a«tfeed«. Hierbij dient het volgende te worden epgeaerktt
1a

b|| da aethode aal da A-A-5 i» »<>« «een ondersoek verricht naar da
eterlagen van o.a. aluainiaa aa elli«aat valka aan negatieve ia»
•laad kunnen hebbea op da abeorptie TU aagneaiu» lit«1.

2a

Be seer «rata verdunning aal eehter reede %m daal *aa da »toring«effeeten opheffen.

5a Sa aogelljkheid im daaa irrote verdaanlagen te verarden aa daaraede
da aawfâayil fffc# verdiuuslnjtfotttea iQm aanweslg daoy aaa alader ge
voelige abaorptieiy» af brander»tand ta kiesen. Behter dit aal
w««r ale aadeel htM«» dat da efleeanaavkeurlgheld alawwl aet
minet«ne een faatair'^ 20»
Sote» Bet vaayaakrift vat gevolgd werd btf da Kg-A-â aethode ia ia dit
veralag ala bgiaf* I opgenoaen»
M$Ê8È$&&È,*
la voorkaaeade gevallen im» aagneaiaa ait patcraad

worden aet morgan an vervolgene hat haat geaaalyeeerd a«b#v» da
îeohtron A-A-5 «t©«aabeor*tie-ej>ektrofotoaseter aa «aa 220 voadige
il^iMliiiiaatiaÉ'iËkia *«da4b
•gggiBllim
Wt •* ft 1 m É fci«M

4

Figuur 1 : Het verband

tussen

in morganextracten

Mg-AA en Mg-oud
van potgrondmonsters.

Mg-AA(dpm)

> Mg-MgO (dpm).

fins*

Ceeteuad 4©o* 4« redelik «oede reeultatea welk« b(J luit potgrondondersoek werden wirtter«f»a %|4* aat&«4a a.b.ir* A»A «m* ook wo» feet
mitond maak «»«**»»»> a# daae m ikâda to®saam in«* fc«» riadta» Voor*»
heen verd de »a«jneaitt»bepallii« b® h«« »estondersoek uitgeroerd velfeae
h«t vooraolueift is bQlafa 4*
Am de Hand van reeda «eiiaakte %-analyaee werd mt|»«ttlâ, dat reel
•rntiv» tat 0.5 0 MfO bevatten «s aoaaigea Mit« mr.

Ia ««rat« aanleg verden 4» e*traeten l©0 x *a*4«a4 «Mit f»4»*ate*.
Hierin wer4 1% bepaald ralgvrn het vooreehrift in (bylage 5)«
IN» reaaltaten hiervan ea 41« welke iralgaa» tm% onde vooraeferift werden
•erkregea «»Mm vergeleken ta tabel 3.
Lab.nr.
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tabel S.
ölt tabel 3 blökt de goede oirereeneteaala# tuasen \wi4* Mteodnit
OpaerkelfiE ia ook 4* betere duplioeerbaarhsid ««Ike ait tit eteekproefje bl\fkt. Voor 4eie eteekproel' werd 4« etaadaardafw^ki»« barekea4 ait 4« apreidi»gabreedten (lit.2)i
Xft-A-A #

®2• t«f4 * to*4

i•0.0t $ %Ö

Mff*ea4 *

S2 •

S * 0.05 * %0

27.3 *

10*4

ConelaaieI
Ba ea«»eei**bepalia« ia aaetaonstere kan aet goede r«»uitaten wordea
uitgevoerd a.b.v. 4a ïeohtron â»A<*S atooaabeorptie-apektrofotoaeter.
Baaro» «994t 4asa aetho4e ingevoerd pa* 1-2-*71.

5

üAfläi&xfti

m brulkb«vh«id va» m twh%tm â»A»5 *®®* êt aa8iM«iiwfe«f>»Uaf ia
sor^MMxtvaotan v&» potgrond- «a »«8t*e»8ti«r* vwi nag«ga«tn.
Toorsehrlftea hlarroor mxêm op<**tel4»
S* bepaling •*» »&#n«aluft ta
vorâen ultgeiro«râ rolgan» !*•% vooyaohrift

aal p«r ing*a« •*» 1»2»*71
A-U

LItaratana-1
1) Th« pr«pa**tleii of agricultural Mafia« for analyeia
fey atMi« absorption »paotroaeopy.
by J.X* AIIm»
2) Ce«pai>41wa foutaaanalyaa
SiKm »u.c.
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MAGNESIUM BEPALING.
Apparatuur:
potjes, 175 rol? 100 ml en 10 ml,
trechters, polyaethyleen, 0 15 cm, 0 9 cm.
filtreerpapier, G. Schut en Zonen, V 257»

f

18.5 cm.

schudmachine, slaglengte 5*8 cm, 160 t.p.m., voorzien van een
uurwerkschakelaar,
colorimeter, Kipp, voorzien van aftapcuvet ca. 10 mm

f

en interferentie-filter 530 nm.
doseerapparaat, zelfbouw grond-lab. waarmee reagens automatisch
gedoseerd wordt.
Reagentia;
morganoplossing, 0.50 n; pH 4»80:
Vul een 10 liter fles voor 3/4 met gedemineraliseerd water.
Voeg toe 1 kg natriumacetaat, CH^COONa, 3 HgO chem.z. en 300 ml
azynzuur 99-100

joodgetal vlgs Wys, chem.z. Roeren met een

grote roerstaaf totdat alles is opgelost, daarna aanvullen tot
de streep met gedemineraliseerd water. pH meten,
thiazolgeel} 0.10 i<>\ p.a.:
0.10 g thiazolgeel "Baker" oplossen in 100 ml'gedemineraliseerd
water.
nymcel, 0.5 i°\ chem.z.:
0.5 g nymcel onder roeren en fynwrijven met kleine porties
kokend gedemineraliseerd water tot totaal 100 ml vermengen.
Doorkoken tot alles is opgelost. Afkoelen. De oplossing moet
vry van vezeltjes zyn.
mangaanoplossing} 100 dpm:
0,21 g mangaansulfaat 4 ^0 oplossen e» aanvullen met morgan
oplossing tot 0.5 1. of 0,16 g mangaansulfaat 1 H^O.
mengreagens:
Deze oplossing direct voor het gebruik maken.
34O ml morganoplossing} 50 ml nymcel 0.5 a/°\ 150 ml glycerine,
s.g. 1.23, chem.z.; 80 ml thiazolgeel 0.10 io en 32 ml mangaanoplossing 100 dpm} goed mengen.

natronloog, NaOH; 2.5 n; chem.z.:
450 ml natronloog, 30-33

chem.z. mengen met 1550 ml

gedem.water of 85 g natriumhydroxyde oplossen in 850 ml
gedem,water,
hoofdstandaardoplossing, 200 dpm magnesium:
1.7624 g magnesium-acetaat, (C2H^Û2)2 Mg.4 H^O, p.a.,
oplossen en aanvullen met morganoplossing tot 1.0 1.
Deze oplossing bewaren in een polyaethyleen fles.
standaardoplossing:
10 dpm magnesium;

5»0 ml van de hoofdstandaardoplossing
aanvullen tot 100.0 ml met mor
ganoplossing en bewaren in een
polyaethyleen fles.

20 dpm magnesium; 10,0 ml

idem

40 dpm magnesium; 20,0 ml

idem

60 dpm magnesium; 30,0 ml

idem

80 dpm magnesium; 40,0 ml

idem

100 dpm magnesium; 50,0 ml

idem

120 dpm magnesium; 60,0 ml

idem

150 dpm magnesium; 75,0 ml

idem

HO dpm magnesium; 85,0 ml

idem

200 dpm magnesium;100,0 ml

idem

Uitvoering van de analyse:
Luchtdroge en gemalen grond en morganoplossing in de ver
houding van 1 gram: 2.5 ml brengen in een pot van 175 ml»
Het mengsel gedurende 30 minuten krachtig mechanisch schud
den. Hierna affiltreren over filter V 257» $ 185 mm- Ook
alle grond op het filter brengen. Van het filtraat, opge
vangen in een potje van 100 ml, 0.2 ml afpipetteren in een
potje van 10 ml. Zie voor het gebruik en onderhoud van half
automatische pipetten het voorschrift: Pipetten. Van de stan
daardoplossingen, beginnende met de laagste concentratie,
drie keer pipetteren. De eerste hoeveelheid wegwerpen} de
andere hoeveelheden dienen voor het samenstellen van twee
standaardreeksen.
Aan de filtraten en standaarden toevoegen: (zie opmerking)
4.0 ml mengreagens, daarna goed mengen; 2.0 ml natronloog
2.5 n. De flesjes afsluiten en mengen door ze over de kop
te schudden.

Zie voor het gebruik en onderhoud van de automatische doseeropstelling het voorschrift: Pipetten. Bovendien blijkt het nood
zakelijk na het vullen van de doseerflessen de gehele inhoud ver
sneld uit de klep te laten lopen, opvangen en daarna de fles er
weer mee te vullen. Doseerfles, slangen en klep zijn nu met een
homogene vloeistof gevuld.
Na 1 uur de kleurintensiteit bepalen met de colorimeter.
Zie: opmerking en het voorschrift; Meetmethodiek met de Kipp co
lorimeter. Metingen t.o.v. een blanco met reagentia, in aftapcuvet van ca. 10 mm 0, by filter 530 nm. Extinctiewaarden opgeven
in twee decimalen.
Opmerking.
Zowel bij het doseren (pipetteren) van de beide oplossingen als
by het meten van de kleurintensiteit beginnen met de eerste
standaardreeks, daarna de monsters en tenslotte de tweede standaardr'eeks in bewerking nemen.
Berekening van de uitkomsten.
De via de standaardcurve verkregen resultaten.staan direct in
dpm magnesium in het 1:2,5 extract. Resultaten in hele getallen
opgeven.

MAGENSIÜM BEPALING.

Apparatuur»

*

potjes, 175

en 10 ml.

trechters, polyaethyleen, 0 15 cnu
filtreergapier, G. Schut en Zonen, V.F. 215, 0 24 cm.
colorimeter.
schudmachine, slaglengte 5>8 cm en 160 t.p.m. voorzien van een
uurwerkschakelaar,
doseeraggaraat, zelfbouw grond-lab, waarmee reagens automatisch
gedoseerd wordt»
Reagentia:
zoutzuur, HCl} 38

°/°i

P«&.

zoutzuur, HCl; 2 nj p.a.:
160 ml 38 fo zoutzuur aanvullen tot 1.0 1 met gedemineraliseerd
water.
kaliumhydroxyde, KOHj 6 nj p.a.:
337 g kaliumhydroxyde oplossen in en aanvullen met gedeminera
liseerd water tot 1.0 1.
mangaansulfaatoglossing, MnSO^. H^O} p.a.:
1,54 g mangaansulfaat oplossen in 100 ml gedemineraliseerd
water.
aluminiumchlorideoglossing, ALCL^. éH^O) p.a.:
2,24 g aluminiumchloride oplossen in 100 ml gedemineraliseerd
water.
compensatieoplossing:
Los op 25 g aethyleenglykol- bis (2- aminoaetyl) 1 1

N,N,N,N

tetra-acetaat (EGTA- purum) in zo weinig mogelijk

K0H 6n (ca. 28 ml) en neutraliseer m.b.v. een pH meter met
HCl 2n. Voeg in deze volgorde toe: 50 ml triaethanolamine,
10 ml mangaansulfaatoplossing, 10 ml aluminiumchlorideoplossing
en 37,5 ®1 standaardoplossing Mg 100 dpm. Breng vervolgens op
1000 ml met gedemineraliseerd water,
thiazolgeel, 0,4 c/o; p.a.:
2,0 g thiazolgeel "Baker" oplossen in 500 ml gedemineraliseerd
water. Bewaren in bruine fles.

polyvin^lalcohol, 1

.p.a.«

1 g polyvinylalcohol "B.D.H." met kleine porties kokend gedemineraliseerd water tot totaal 100 ml vermengen. Doorkoken tot alles
is opgelost. De oplossing bewaren in een koelkast,
kaliumbifosfaat, KH^PO^j 1.75

i°\

p.a.:

8.75 g kaliumbifosfaat oplossen in 500 ml gedemineraliseerd water,
thiazolgeeloplossingj

,

Voeg toe aan 2 delen thiazolgeel 0.40 %, 1 deel polyvinylalcohol
1 5^, 5 delen kaliumbifosfaat 1.75 f°* 2 delen gedemineraliseerd
water en 10 delen glycerine, s.g. 1.23, chem.z.
Deze oplossing is 1 dag houdbaar,
mengoplossing:
Meng 1 deel compensatieoplossing met 1 deel thiazolgeeloplossing
en 1.5 deel gedemineraliseerd water,
natronloog, NaOH} 2,5 n; chem.z.
450 ml natronloog, 30-33 i°t chem.z. mengen met 1550 ml gedeminera
liseerd water,
hoofdstandaardoplossing, 100 dpm magnesiums
1,0156 g magnesiumsulfaat, MgSO^^^O, p.a., of 0,4950 g magnesiumsulfaat, MgSO^, p.a. (gedurende tenminste 1 uur Mg.S0^.71^0 drogen
bij 700°C.) oplossen in en aanvullen met gedemineraliseerd water
tot 1,0 liter. De oplossing bewaren in een polyaethyleen fles.
De oplossing stellen op komplexon 0,01 n.
Pipetteer 15»0 ml van de oplossing in een erlenmeyer van 100 ml.
Breng het volume op 25 ml met gedemineraliseerd water. Blanco
bepaling meenemen. Voeg toe 10 druppels ammoniakbuffer en 3 druppels
eriochroomzwart T. Titreer tot de kleuromslag van rood naar zuiverblauw. Het gehalte bedraagt:
(Vt-Vo) x t x 24.31 x 1000 mg.
2
15

(Vt-Vo) = ml getitreerd - blanco
t = titer komplexon.

standaardoplossingent
0 dpm magnesium}

0,0 ml van de hoofdstandaardoplossing afpipetteren en aanvullen met gedemineraliseerd
water tot 100,0 ml. Bewaren in een
polyaethyleen fles.

2 dpm magnesium}

2,0 ml

idem

5 dpm magnesium}

5,0 ml

idem

10 dpm magnesium} 10,0 ml

idem

20 dpm magnesium} 20,0 ml

idem

0
»
O

30 dpm magnesium}

ml

idem

40 dpm magnesium} 40,0 ml

idem

Uitvoering van de analyse:
Luchtdroge en gemalen grond en gedemineraliseerd water in de
verhouding van 1 gram : 5 ml.(Beide hoeveelheden op 1 $ nauwkeurig)
brengen in een pot van 175 ml» Het mengsel goed omzwenken en ge
durende 15 minuten krachtig mechanisch schudden. Hierna filtreren
over Schut V.F. 215 (ook alle grond op het filter brengen).
Van het filtraat, opgevangen in een pot van 175 ml, en van de
standaardoplossingen 0,5 ml pipetteren met een half automatische
pipet. Zie voor het gebruik en onderzoek van half automatische
pipetten het voorschtift: Pipetten.
Van de standaardoplossingen, beginnende met de laagste concentratie,
drie maal pipetteren. De eerste hoeveelheid wegwerpen} de andere
hoeveelheden dienen voor het samenstellen van twee standaardreeksen.
Aan de filtraten en standaarden toevoegen: (zie opmerking) 3*5
mengoplossing, daarna goed mengen en 2,0 ml natronloog 2,5 n. De
flesjes afsluiten en mengen door ze over de kop te schudden. Zie
voor het gebruik en onderhoud van de automatische doseeropstelling
het voorschrift} Pipetten. Bovendien blykt het noodzakelijk na het
vullen van de doseerflessen de gehele inhoud versneld uit de klep
te laten lopen, opvangen en daarna de fles er weer mee vullen.
Doseerfles, slangen en klep zyn nu met een homogene vloeistof gevuld.
Na 1 uur de kleurintensiteit bepalen met de colorimeter. Metingen
t.o.v. standaard 0 dpm , in een cuvet van ca. 10 mm

b$ 550 nm.

De kleur is tenminste 3 uur constant,,
Opmerking.
Zowel bjj het doseren (pipetteren) van de beide oplossingen als bJJ
w

het meten van de kleurintensiteit beginnen met de eerste standaardreeks, daarna de monsters en tenslotte de tweede standaardreeks
in bewerking nemen.

Berekening van de uitkomstent
De standaardreeks komst overeen met 0,0 - 1,7 - 4»1 - 8,3 - 16,6 24,9 en 33,2 mg MgO / 100 g luchtdroge grond (dpm x gi 24*31^*
De via deze standaardcurve verkregen resultaten staan direct in
mg MgO per 100 g luchtdroge grond. Resultaten met een decimaal opgeven

MAGNESIUM BEPALIHG.

Apparatuur»
potjes, 175 ml; 100 ml.
trechters, polyethyleen, 0 ca. 10 cm.
G*

S0*"1*

en

Zonen; V 257, 0 18.5 cm.

SS^udmachine, G.F.L.; roterend! voorzien van uurwerkschakelaar,
maatkolven, 100 ml.
atoomabaorptiesgektrofotometer, Varian-Techtron A-A-5.'
Reagentia;
morganogloaaing, O.5O nj pH 4.80:
*

Vul een 10 liter fles voor 3/4 deel met ged.water. Voeg toe
'

1 kg natriumacetaat, CH^COONa^BgO chem.zvr. en 300 ml azijn
zuur

99-100 $, Joodgetal volgens Wjjs, p.a. Roeren met een

grote roerstaaf totdat alles is opgelost, daarna aanvullen
tot 10 liter met ged.water. pH meten!
>ioord8tandaardoploasing, 200 dpm magnesiums
1.7624 g magnesiumacetaat, (CH^C00)2Mg.4K20 p.a. oplossen
tot 1.0 liter met morganoplossing.
Deze oplossing controleren door een standaard te bereiden
<•1.0 dpm Mg en deze te vergelijken t.o.v. oude standaardreeks m.b.v. Tephtron A-A-5*
tussenstandaardoplossing, 10 dpm magnesium;
5.0 ml hoofdstandaardoplossing aanvullen tot 100.0 ml met
ged.water,
standaar&reeks, 0-1.0 dpm magnesium,
0 dpm magnesium -

0 ml tussenstandaard aanvullen tot
100.0 ml met ged.water.

0.2 dpm magnesium

2.0 ml

idem

0.4 dpm magnesium

4*0 ml

idem

0.6 dpm magnesium

6.0 ml

0.8 dpm magnesium

8.0 ml

idem

1.0 dpm magnesium

10.0 ml

idem

...

idem

Uitvoering van de analyse:
Imchtdroge en gemalen potgrond en morganoplossing in dé verhou
ding van 1 gram : 10 ml brengen in een pot van 175 ®1*
Het mengsel gedurende 30 minuten krachtig mechanisch schudden
op G.P.L. roterende schudmachine(stand + 60).

Hierna affiltreren over filter V 257» 0 18.5 cm. Alle grond op
het filter brengen. Het filtraat opvangen in potjes van 100 ml.
Verdun 220 x met ged.water (ls10 m.b.v. volume 10.0 al; daarna
van deze verdunning 5»0 ml aanvullen tot 100.0 ml met ged.water).
In deze verdunning rechtstreeks Mg bepalen m.b.v. van Techtron
A-A-5.
Instelling:
lampcurrent:

3

golflengte:

+ 2852 A°

spleetbreedte: ca. 50 ui^+ 1.7 A°
lacht:

toevoer 2 atm, op gas-control-unit ca. 20 p.a.i.

acetyleen:

toevoer 0.7 atm, op flowmeter "3"

Zoek alvorens te gaan meten de volgende optimale condities:
stand van de holle kathodelamp: gevoeligste golflengte; juiste
stand van de brander en controleer de gastoevoer op gevoelig
heid (acetyleen).
Meet vervolgens eerst de standaardreeks, daarna de monsters en
tenslotte opnieuw de standaardreeks.
Eventueel extra verdunning uitvoeren met ged.water als verdunning»
vloeistof.
Berekening:
Verkregen resultaten via de ykcurve staan in dpm Mg in het extract
dus*, aflezing x totale verdunningsfactor - dpm Mg in het 1:10
morganextrac t»"

\oL\Va^-e
BEPALINGSMETHODE VOOR MAGNESIUM BEPALING IN VASTE EN
VLOEIBARE MEST.

Vaste mest.
Magnesium:
Extractiemiddel is morgan} inzetverhouding 1»100j 1.000 gram
inwegen (Mettler) en 100 ml morgan toevoegen met maatcyl'inderi

^

30 minuten schudden. In het extract wordt magnesium bepaald al»
in het grondextract.
Berekening:

dpm Mg x

x ^Jqq

x

b " dpa Mg x 0.0165 x ~

MgO

in het vochtig materiaal: cijfers opgeven in 1 decimaal
waarin A = % droge stof in vochtig materiaal
B » ia droge stof in luchtdroog materiaal
Vloeibare mest.
V

De monsters goed omroeren,
Voor de bepaling wordt uitgegaan van het vloeibare materiaal
waarin ook de gehalten worden uitgedrukt.
Magnesium:
zie de bepalingsmethode in vaste mest.

A
1 g vloeibare mest inwegen? by de berekening de factor ^ weglateno

W ^\gg^

S

MAGNESIUM BEPALING.

potjes, 175 œl| 100 ml
trechters, polyethyleen, 0 ca. 10 cm.
S01111'41

e&

Zonen} V 2^7, $ 18,5 cm.

schudœachine, G.F.L.j roterend; voorzien van uurwerkschakelaar,
maatkolven, 100 ml; 200 ml,
atoomabsorptie-sgektrofotometer; Varian-Techtron A-A-5.
Reagentia:
morganoplossing, 0.50 n; pH 4.8O:
Vul een 10 liter fles voor 3/4 deel met ged.water. Voeg toe
1 kg natriumacetaat, CH^COONa.3 H^O chem.zvr. en 300 ml
azijnzuur 99-100 %, joodgetal volgens Wjjs, p.a. Roeren met
grote roerstaaf totdat alles is opgelost, daarna aanvullen
tot 10 liter met ged.water. pH meten!
hoofdstandaardoplossing, 200 dpm magnesium:
1.7624 g magnesiumacetaat, (CH^COO^Mg. 4 H^O p.a. oplossen
tot 1.0 liter met morganoplossing. Deze oplossing contro
leren door een standaard te bereiden

1.0 dpm Mg en deze

te vergelijken t.o.v. vorige standaardreeks m.b.v. Techtron
A-A-5.
tussenstandaardoplossingj 10 dpm magnesium:
5.0 ml hoofdstandaardoplossing aanvullen tot 100.0 ml met
ged,water,
standaardreeks, 0-1,0 dpm magnesium:
0 dpm magnesium -

0 ml tussenstandaard aanvullen tot
100.0 ml met ged,water,

0.2 dpm magnesium - 2.0 ml

idem

0.4 dpm magnesium - 4«0 ml

idem

0.6 dpm magnesium - 6.0 ml

idem

0.8 dpm magnesium - 8.0 ml

idem

1.0 dpm magneeium -10.0 ml

idem

Uitvoering van de analyse:
Luchtdroge en gemalen mest (of vloeibare mest) en morganoplossing
in de verhouding van 1 gram:100 ml brengen in een pot van 175 al»
Het mengsel gedurende 30 minuten krachtig mechanisch schudden op
G.P.L. roterende schucfihachine (stand + 60)»

Hierna affiltreren over filter Y 257* $ 18.5 on. Het filtraat
opvangen in potjes van 100 ml.
Verdun 50 x of 100 x met ged.water door 2.0 ml extract aan te
vullen tot resp. 100.0 ml en 200.0 ml met ged,water,
In deze verdunningen rechtstreeks Mg bepalen m.b.v. Techtron
A-A-5.
Instelling:
lampcurrent

5 mA

golflengte

,o
+ 2852 A

spleetbreedte

£o um~+ 1.7 A

lucht

toevoer 2 atm, op gas-control-unit ca. 20 lbs.
13 8 i,
toevoer 0.7 atm, op flowmeter "5"
* "

acetyleen

:

*

Zoek alvorens te gaan meten de volgende optimale condities»
stand van de holle kathodelampi gevoeligste golflengte; juiste
stand van de brander en controleer de gastoevoer op gevoelig
heid (acetyleen).
Meet vervolgens eerst de standaardreeks, daarna de monsters en
tenslotte opnieuw de standaardreeks.
Berekening;
Verkregen resultaten via de ijkcurve staan in dpm Mg in het extract
dus:
aflezing x totale verdunningsfactor x

MÄO

x

1

A
^
x — = > MgO

of aflezing x totale verdunningsfactor x 0.0165 x A =
MgO
B
in het vochtig materiaal: cijfers opgeven in 1 decimaal.
A
N.B. voor vloeibare mest de factor ~ weglaten
ni. A » io droge stof in vochtig materiaal
B - io droge stof in luchtdroog mate»
riaal.

