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Samenvatting 
De pH van een vloeistof is de negatieve logaritme van de waterstofionenconcentratie, de pH wordt 
bepaald door een potentiaalmeting met een combi-glaselektrode. 
De pH van grond wordt bepaald in gedroogd en gemalen materiaal. Hiervoor wordt een extract 
gemaakt met water (pH-H20), 1 mol/L KCl (pH-KCl) of 0.01 mol/L CaCl2 (pH-CaCl2) met de 
schudverhouding van v/v = 5. 
 
Inleiding / Achtergrond 
De pH-waarde (zuurgraad) varieert van 0 tot 14. De pH van zuiver water ligt tussen de 6.5 en 7 
(neutraal). Wanneer de pH van een oplossing lager is dan 7, is deze zuur, is deze hoger dan 7, dan 
is deze basisch (alkalisch). 
De methode die gehanteerd wordt voor alle soorten water is van toepassing op een pH tussen 4,0 
en 9,5 binnen een temperatuur van 0 tot 50 °C. Voor  grond met een pH tussen 4 en 12. 
 
Algemene informatie 
Een zure omgeving is gekenmerkt door een lagere, een basische omgeving door een hoge pH.  
De pH van bodemwater kan beïnvloed worden door de zuurgraad van neerslag, vooral, wanneer de 
bodem weinig kalk bevat en daardoor niet of nauwelijks “gebufferd’ is. 
De pH van het bodemvocht is mede bepalend voor de mate waarin metalen als aluminium en zware 
metalen uit verbindingen kunnen worden losgemaakt en (in oplossing) worden vervoerd, waardoor 
ze in drinkwater terecht kunnen komen of door planten kunnen worden opgenomen. 
 
Normalisatie 
De NEN5750 beschrijft een instrumentele methode voor de routinebepaling van de pH met een 
glaselektrode in een suspensie van grond in gedemineraliseerd water (pH-H2O) of in een 
kaliumchloride-oplossing (pH-KCl) of in een calciumchloride-oplossing (pH-CaCl2). 
De NEN6411 beschrijft een methode voor de bepaling van de pH van water met de glaselektrode. 
 
Het monstermateriaal dient wat betreft water (grond- & afvalwater) in een geheel gevulde 250 ml fles 
plastic met 28 mm witte niet gasdoorlatende dop te worden aangeleverd. 
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Technische beschrijving 
De pH wordt ten opzichte van een standaardoplossing als volgt berekend: 
 
pHx = pHs1 + (Ux – Us1) ( F / RT ln 10) 
 
pHx  = onbekende pH van de oplossing 
pHs1  = de pH van de standaardoplossing 
Ux = de bronspanning van de cel met het monster, in V 
Us1 = de bronspanning van de cel met de standaardoplossing, in V 
(F / RT ln 10) = een constante waarvan de waarde afhankelijk is van de temperatuur 
(weergegeven in de Norm), deze waarde is 0.0592 V bij 25°C. Het is de helling van de rechte lijn die 
in een grafiek het verband aangeeft tussen de bronspanning (in V) en de pH-schaalwaarde. 
 
Ter afsluiting 
Het drogen van de grond monsters tijdens de voorbehandeling kan invloed op de pH hebben, in het 
bijzonder bij aanwezigheid van organisch materiaal (humus) en sulfiden, deze kan tot een 
aanzienlijke pH verlaging leiden. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen 
met uw persoonlijke projectcoördinator. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


