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3. VERTERINGSGRAAD

,"0^\q^-e X

Principe:
Be r-waarde geeft aan het percentage van de organische stof dat niet
bij de hydrolyse met zwavelzuur in de oplossing gaat. Aangezien gedu
rende de veenvorming de niet-hydrolyseerbare stoffen relatief toenemen,
kan de r-waarde als maat voor de verteringsgraad dienen.
Apparatuur»
Bekerglaasjes van 50 ml, laag model, voorzien van horlogeglaasjes en
passende (korte) roerstaafjes.
Platbodemkolven 750 ml.
Terugvloeikoelers.
Porceleinen filterkroezen A2.
Reagentia:
79-80 ia zwavelzuur.
Analysemateriaal:
Luchtdroog, gemalen veen, dat een zeef met maaswydte 0,315 n® kan
passeren (zie onder "vocht in 2 trappen").
Uitvoering:
Ongeveer 1 g stof wordt op 0,2 mg nauwkeurig in een bekerglaasje inge»
wogen. Onder roeren worden 10 ml 80 % zwavelzuur toegevoegd. Wanneer
het zwavelzuur is toegevöegd, wordt omgeroerd totdat alles goed is
vermengd. Elk kwartier wordt omgeroerd. Na 3 uur wordt het mengsel
in een kolf met platte bodem van 750 ml overgespoeld. Na aanvullen
met water tot 400 ml wordt gedurende 5 uur zacht gekookt aan een
terugvloeikoeler. De kolf moet af en toe omgezwenkt worden om kleine
deeltjes aan de wand te verwijderen. De volgende morgen wordt de boven
staande heldere vloeistof door een porceleinen filterkroes A2 gezogen
en tenslotte het residu daarin overgespoeld en met water gewassen.
De kroes wordt gedurende 4 uur gedroogd by 105°C + 3° en na afkoelen
gewogen (k gram). Daarop wordt het kroesje met residu in de koude
moffeloven geplaatst en gegloeid (4 uur op 90O°C + 25°). Na afkoelen
tweede weging (l gram).
Berekening:
De verteringsgraad r wordt als volgt berekend:

(k - 1 ) . 10^
r = i (100 -

. ($ gloeiverlies - C02 uit carbonaten)
in stoofdroog uitgangsmateriaal.

waarin i « grammen ingewogen stof}
k-1 = aantal grammen gloeiverlies van het residut
Vld » vochtgehalte van het ingewogen luchtdroge veen*

Opmerkingent
De bepaling moet tenminste in tweevoud worden uitgevoerd;
het resultaat moet op 0.5 $ nauwkeuriger worden afgerond.
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DIY « 06-c : VERTERINGSGRAAD
Principe:
De r-waarde geeft aan het percentage van de organische stof dat niet
"by de hydrolyse met zwavelzuur in oplossing gaat, Aangezien gedurende
de veenvorming de niet-hydrolyseerbare stoffen verhoudingsgewijs toe
nemen, kan de r-waarde als maat voor de verteringsgraad dienen.
Analysemateriaal:
"Luchtdroog" gemalen materiaal, dat een zeef met maaswydte 0,3 mm kan
passeren (zie onder vocht "in twee trappen").
Apparatuur:
Bekerglaasjes van 50 ml, laag model, voorzien van horlogeglaasjes en
passende (korte) roerstaafjes.
Platbodemkolven 750 ml.
Terugvloeikoelers.
Porceleinen filterkroezen A2.
Reagentia:
72 $ zwavelzuur (d = 1,635).
Uitvoering:
Ongeveer 1 g stof wordt op 0,2 mg nauwkeurig in een bekerglaasje ingewogen. Onder roeren worden geleidelijk 10 ml zwavelzuur 72 $ (d *
1,635) toegevoegd. Het roeren wordt voortgezet tot volledige homogenisatie. Elk kwartier wordt omgeroerd. Na 3 uur wordt het mengsel
in een kolf met platte bodem van 750 ml overgespoeld, Na aanvullen
met water tot 400 ml wordt gedurende 5 uur zacht gekookt aan een
terugvloeikoeler. De kolf moet af en toe omgezwenkt worden om kleine
deeltjes aan de wand te verwyderen. De volgende morgen wordt de boven
staande heldere vloeistof door een porceleinen filterkroes A2 gezogen
en tenslotte het residu daarin overgespoeld en met water gewassen tot
sulfaatvry. De kroes wordt gedurende 4 uur gedroogd by 100°C +_ 3° en
na afkoelop gewogen (K gram). Daarop wordt het kroesje met residu in
de koude moffeloven geplaatst en gegloeid (2 uur op 900°C + 24°).
Na afkoelen tweede weging (L gram).

Berekening:
De verteringsgraad r wordt als volgt berekends
r

_ (K - L) , 10^

r

* i (100 - Vld).a

waarin i « grammen ingewogen stof}
K-L = aantal grammen gloeiverlies van het residuj
« vochtgehalte van het ingewogen "luchtdroge" veen;
a « percent gloeiverlies van het droge uitgangsmateriaal,
eventueel gecorrigeerd voor C02 uit carbonaten (zie b).
Opmerking:
Het resultaat moet op 0,5 °/° worden afgerond.

BEPALING VAN DE VERÎERIHGSGRAAD•

Apparatuur:
bekerglaasjes| 100 ml.
horlogeglaas^esj 0 ca, 6 cm.
glatbodemkolven; 500 of 750 ml.
terugvloeikoelers}
kookglatenj elektrisch: merk Gerhardt, type SV 3»
filterkroezen; Gooch; WETA 3383: bovendiameter + 35 mm«
waterstraalluchtpomp}

droogstoof} elektrisch; instelbaar op 105°C.
moffeloven; elektrisch! instelbaar op 900°C.
Reagentia:
zwavelzuur} gee. 96

p.a.

zwavelzuur; 72 96 p.a.
Vul 669 ml gee. H-SO. aan tot 1.0 liter met ged.water.

4

asbest} voor Gooch-kroezen.
Uitvoering van de analyse:
Weeg ongeveer 1 g (i) luchtdroog gemalen veen, dat een zeef met
maaswijdte van 0.3 mm kan passeren, nauwkeurig 0.2 mg af, In bekergfaasjes van 100 ml. Voeg toe onder roeren 10 ml zwavelzuur 72 fo.
Elk kwartier omroeren.
Na 3 uur het mengsel overspoelen in een platbodemkolf van 500 of
750 ml. Vul aan tot ca. 400 ml met ged.water. Vervolgens geduren
de 5 uur zacht refluxen. (kookplaat op stand +3)* De kolf af en
toe omzenken om kleine deeltjes aan de wand te verwijderen. De
volgende morgen de bovenstaande vloeistof afzuigen door een voor
af gegloeide met een van een asbestlaagje voorziene Gooch-kroes.
Tenslotte het residu daarin overspoelen en uitwassen tot sulfaat»
vrij. De kroes gedurende 4 uur drogen b^j 105°C en na afkoelen
wegen (K gram). Daarna het residu gloeien gedurende 2 Uur b\j 900%
Vervolgens opnieuw wegen (L gram).
Bepaal voorts: a) het vochtgehalte in het luchtdroge veen
by 105°C

(in 1 dec.) V $

b) het org.stof gehalte in het stoofdroge veen
by 900°C

(in 1 dec.) 0 #

c) het percentage CaCO^ in het stoofdroge veen
(in 1 dec.)

Berekening;
De verteringsgraad r wordt als volgt berekend:

, (K-L)» 10 6
r

I (100-V) x a

waarin : K-L » aantal grammen gloeiverlles vafl het residu.
V = vochtgehalte in het luchtdroge veen.
I » grammen ingewogen luchtdroog veen.
a « percent gloeiverlies van het stoofdroge veen, eventueel
gecorrigeerd voor CO^ uit carbonaten.
(a » 0 - 0.44 CaCO^)
Resultaten afronden en opgeven op 0.5
Maximaal toelaatbare afwijking van de duplo's i + 2 %.

