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SAMENVATTING
In opdracht van het Centrum voor Onderzoek van Waterkeringen (COW) is
een literatuurstudie verricht naar de achtergronden van het ontwikkelen
van scheuren en geassocieerde structuurelementen in kleigrond. De studie is verricht ten behoeve van het evalueren en opstellen van eisen
voor klei voor waterkeringen. Nagegaan wordt welke factoren hierin een
bepalende rol spelen. De samenstelling van de kleigrond is van belang.
Er wordt ingegaan op de bouw van kleimineralen en de rol van organische
stof. Voor natuurlijke Nederlandse kleigrond is de mineralogie nauw aan
de korrelgrootte van de dee.ltjes gerelateerd. De wijze waarop de deeltjes in de grond ruimtelijk zijn geordend is van groot belang, evenals
de krachten die de deeltjes aan elkaar hechten.

De krachten die op

deeltjesniveau van belang zijn, worden behandeld, met name hun rol in
het vormen van de ruimtelijke structuur en bij de aanpassing van de
structuur door wijzigingen in de omgeving. De belangrijkste wijzigingen
in de omgeving betreffen de factoren die poriewatersamenstelling en
hoeveelheid beïnvloeden. Factoren welke voor doorluchting van belang
zijn bepalen voor een deel de invloed van organische stof en van hydroxides van ijzer.
Nader wordt ingegaan op de poriegrootteverdeling en invloeden daarop.
Deze verdeling komt onder andere naar voren uit de hoeveelheid water
die de grond bij bepaalde zuigspanning kan vasthouden. Aan de hand van
gegevens over kleigehalte, organische stofgehalte en specifiek volume
wordt afgeleid dat deze factoren op zich geen adequate mogelijkheid
geven het gedrag van kleigrond te voorspellen als deze vergraven en
verplaatst wordt. De natuurlijke variatie in eigenschappen van kleigronden in' Nederland is er evenmin voldoende mee te karakteriseren.
Het is waarschijnlijk dat bepalingen van eigenschappen aan niet of
weinig verstoorde monsters voorshands de beste mogelijkheid geven de
relevante karakteristieken van de kleigrond te bepalen.
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Onder andere bepalingen van watergehalte en bepalingen met pocketpenetrometers lijken indicaties over het te verwachten gedrag van kleigrond
te kunnen verschaffen. Bepaling van de vloeigrens geeft een goede
schatting van gehalte aan zwellende mineralen in Nederlandse kleigrond.
Gebaseerd op de ontwikkeling van een optimale ruimtelijke rangschikking
van de deeltjes in de grond met een minimale uitwendige zwel en krimp,
dient de klei op grond van laboratoriumwaarnemingen minder dan 20%
lutura te bevatten. Onder veldomstandigheden is het goed mogelijk dat
dit percentage hoger kan zijn. Het effect van het lutumgehalte op het
ontstaan van scheuren door krimp is niet bekend. De omstandigheden die
het gedrag van kleigrond op een dijk bepalen houden verband met de
onverzadigde doorlatendheid van de deklaag bij hoge zuigspanningen en
'met de afstand tot de verzadigde zone. Deze afstand zou in het algemeen
niet meer dan enige meters mogen bedragen. Gebaseerd op literatuurgegevens is een dikte van een kleidek van 0,7 m onvoldoende om te voorkomen dat krimpscheuren door de gehele dikte van het kleidek optreden
tijdens indroging.
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Enige begrippen;

Cementerende stoffen:

Chemisch aan gronddeeltjes gebonden stoffen die deeltjes onderling verbinden,
onder andere kalk, ijzer- en aluminiumhydroxides en bepaalde organische stoffen.

Elementair plaatje:

Kleinste (dunste) plaatvormige eenheid

(kleimineralen)

waaruit een kleimineraal is opgebouwd,
kunnen in montmorillonietklei ook als
afzonderlijke kleideeltjes voorkomen.

Equivalente poriediameter:

Diameter van een buisvormige porie die
dezelfde capillaire werking heeft als de
beschreven porie.

Fabric:

De ruimtelijke ordening van deeltjes (in
grond) beschouwd op de schaal van de
deeltjes.

Humus:

Organisch materiaal afkomstig van planten
dat zodanig is omgezet dat de oorspronkelijke structuur ervan geheel verloren is
(in dit rapport), wordt wel onderverdeeld
in:
- fulvozuren; oplosbaar in natronloog (en
bestaat uit relatief kleine moleculen)
- huminezuren; oplosbaar in natronloog (en
bestaat uit relatief complexe en grotere
moleculen)
- humusstof; niet oplosbaar in natronloog
(en bestaat uit zeer resistente plantendelen en moleculen).

- VS. -

CO-275920/12

Enige begrippen (vervolg)

Kleideeltje:

Mineraal deeltje van zeer geringe, colloidale, afmetingen dat zich in suspensie en
in grond als individuele eenheid gedraagt.

n-waarde:

De hoeveelheid water in een grond ten
opzichte van de lutumfractie van de grond,
naar de formule: A = 2 0 + n ( L + b H ) waarin A = watergehalte, L = lutumfractie,
H = humusfractie en b = constante afhankelijk van aard van organische stof (Pons &
Zonneveld, 1965).

Oppervlaktelading:

Elektrische lading die aan het oppervlak
van een deeltje aanwezig is (negatief bij
een overschot aan elektronen in het deeltje) . De ladingsdichtheid is de maat voor
de hoeveelheid lading per oppervlakteeenheid (voor klei meestal in

^

microCoulomb per cm^).

Osmotische druk:

Drukverschil dat bestaat tussen met elkaar
in verbinding staande oplossingen van
verschillende samenstelling (bijvoorbeeld
verschillende zoutconcentraties).

pF:

Een maat voor zuigspanning in grond, te
weten de decimale logaritme van de lengte
in centimeters van de waterkolom die de
grond kan aanzuigen.
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Enige begrippen (vervolg)

pF-curve:

De kromme die de relatie tussen de zuigspanning (in pF) en het watergehalte voor
een grond aangeeft.

pH:

Negatieve logaritme van de concentratie
van waterstofionen, bij hoge zoutconcentratie moet de zogenaamde activiteit van
de waterstofionen worden gebruikt.

pH KC1:

pH van grond bepaald aan suspensie in KC1
oplossing (1 molair is gangbaar in Nederland) , verhouding grond/water ongeveer 1 :
5.

Gerijpte grond (rijping);

Grond die aan ontwaterde toestand is aangepast en niet sterk irreversibel krimpt
onder veldomstandigheden.

Specifiek oppervlak:

Maat voor de grootte van het contactvlak
van de vaste delen in grond met vloeistoffen en gassen in de grond, van belang voor
omvang van chemische- en adsorbtieprocessen in grond, opgegeven in mvgram vaste
stof.

Structuurelement:

Afzonderlijke stukken grond die door zwellen en krimpen, biologische activiteit en
dergelijke zijn ontstaan.
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Enige begrippen (vervolg):

Uitwisselingscapaciteit:

De hoeveelheid (kat-)ionen die in een
bepaalde hoeveelheid grond aan de deeltjes
is geadsorbeerd en die relatief snel uitgewisseld kan worden met ionen in het
bodemvocht.
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I.

INLEIDING

In een onderzoeksvoorstel van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen
(COW) van Rijkswaterstaat en in een desbetreffende bespreking tussen
vertegenwoordigers van het COW en het LGM (D.C. van Ooijen, J.A. Muijs,
J. Dekker, G.A.M, kruse) is naar voren gebracht dat er behoefte bestaat
aan achtergrondinformatie over de factoren die de eigenschappen van
klei bepalen. Het gaat hierbij met name om het krimp- en zweigedrag van
kleigrond tot circa 2 tot 3 m onder het maaiveld. De informatie is
bedoeld om kleikeuringen voor de dijkbouwpraktijk te ondersteunen en
eventueel aan te passen.

Onderzoek naar gedrag van kleigrond die in de dijkbouw gebruikt wordt
vindt reeds plaats (Werkgroep Klei - juli 1983). Er is echter nog weinig bekend over structuurvorming in klei. In verband met doorlatendheid
van de deklaag en met bepaalde vormen van erosie van grond onder de
toplaag bestaat de indruk dat stuctuurvorming een belangrijke factor
is.

In een rapport van het COW (Muijs, oktober 1984) worden bestekseisen
voor klei en algemene eigenschappen van klei besproken. Tevens wordt er
ingegaan op het ontstaan van de behoefte naar nader onderzoek. Onder
andere het steeds vaker in gebruik nemen van klei waarmee men locaal
onvoldoende praktijkervaring heeft kunnen opdoen leidt tot problemen
ten aanzien van te stellen eisen.
Krimpen en zwellen en het vormen van structuur in kleigrond zijn naast
erosiegevoeligheid belangrijke eigenschappen voor gebruik in de dijkbouw. Er is weinig informatie ontsloten ten aanzien van deze eerstgenoemde eigenschappen.

De thans standaard toegepaste kleikeuringen lijken onvoldoende inzicht
te verschaffen in het gedrag van de gebruikte kleigronden tijdens en na
constructie van waterkeringen. Een en ander lijkt te wijten te zijn aan
de slechts summiere informatie die de huidige methoden verstrekken over
de complexe gecombineerde invloed van korrelgrootteverdeling, ruimtelijke rangschikking en mineralogische en chemische (organochemische)
eigenschappen.
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Naar het zich laat aanzien is het dit complex van factoren dat het
gedrag van de klei bepaalt als deze in een andere omgeving wordt gebracht.

Kleigrond is een gevoelig materiaal in grondconstructies. Onder gewone
omstandigheden in de buitenlucht kan het onder invloed van waterspanningsverandering reversibel met 4% vol. zwellen en krimpen, echter veel
hogere percentages komen ook voor. In tegenstelling tot zand in Nederland dat in hoofdzaak uit nogal inert kwarts bestaat, is klei op diverse manieren chemisch actief. Belangrijke fysische eigenschappen kunnen
zich onder andere wijzigen onder invloed van chemische veranderingen.
Daarnaast zijn stoffen zoals organisch materiaal van belang voor het
gedrag van fijnkorrelige gronden. In de zone direct onder het oppervlak
van de kleigrond komen regelmatig sterke veranderingen voor van de
waarden van diverse parameters. De waterspanning varieert er tussen
zuigspanningen (= negatieve spanningen) waarbij planten verwelken tot
spanningen hoger dan de atmosferische druk. Het watergehalte van de
kleigrond fluctueert eveneens zeer sterk, op zuidhellingen komen hoge
temperaturen voor bij bezonning en regelmatig komt de temperatuur van
het oppervlak beneden het vriespunt voor kortere of langere periodes.
De zoutconcentratie van het poriewater kan sterk variëren, afhankelijk
van ligging en doorlatendheid van de kleilaag.

De reactie van kleigrond op de veranderingen in de omgeving hangt af
van de grondsoort. De grondsoort wordt bepaald door een groot aantal
factoren zoals eigenschappen van de vaste delen van de grond, de ruimtelijke ordening van deeltjes en de aard van de verbindingen tussen de
deeltjes. Veranderingen die hun sporen in kleiafzettingen nalaten zijn
droogvallen, veranderingen van zout naar zoet, verandering van drukbelasting en uitgraven en verplaatsen. In het rapport zal worden ingegaan
op de diverse factoren en het belang ervan voor met name het gedrag van
Nederlandse kleigronden.
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Nadere bepaling van het onderwerp leert dat het hoofdzakelijk gaat om
Nederlandse kleigronden die aan of nabij het oppervlak voorkomen.
Daartoe horen ook recente kleiafzettingen uit het Europoortgebied
(Euroklei). Op de Geologische kaart van Nederland (zie Zagwijn & Van
Staalduinen - 1975) vallen deze kleigronden onder de Westland Formatie
en de Betuwe Formatie. Ze behoren tot respectievelijk de Afzettingen
van Duinkerke en Calais in de kuststreken en tot de Afzettingen van
Tiel en van Gorkum in het rivierengebied. In voorkomende gevallen zullen echter geheel anderssoortige kleigronden gekeurd moeten worden
(bijvoorbeeld Neckarklei). Het zal in de meeste gevallen echter gaan om
kleien die in de nabijheid van de waterkering worden aangetroffen in
gebieden die voor ontgronding in aanmerking komen. Betreffende kleien
zijn afgezet in zoete, zoute, brakke en estuariene wateren. De mate
waarin de aangeboden kleigronden aan een onverzadigde toestand zijn
aangepast is zeer variabel. Een algemene keuring voor kleigrond dient
voor alle aangeboden soorten klei toepasselijk te zijn.

Van de omstandigheden welke het vormen van structuren en het zwellen en
krimpen in de grond bepalen zullen de belangrijkste in algemene zin aan
de orde komen in dit rapport. In het volgende zal worden ingegaan op de
bouw van kleideeltjes, hun voorkomen in Nederlandse gronden en eigenschappen van individuele deeltjes. De ruimtelijke rangschikking van de
deeltjes in een kleigrond is eveneens van belang voor de eigenschappen
van kleigrond. Deze factor, die onder andere door de ontstaanswijze van
de grond wordt bepaald, is apart beschreven. Tevens wordt in het rapport ingegaan op de oorzaken van de natuurlijke variatie in kleigrond.
Vervolgens wordt ingegaan op de invloed van watergehalte en waterspanning die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van diverse eigenschappen
van kleigrond, onder andere sterkte-eigenschappen en poriegrootteverdeling. In samenhang met de conclusies van het rapport worden onderwerpen
aangegeven waar bestaande informatie tekort schiet voor het onwikkelen
van keuringseisen.
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II.

KLEI

Kleigrond bestaat in zijn algemeenheid uit een mengsel van minerale
delen, organische stof en water. Van de minerale delen zijn de zogenaamde kleimineralen de belangrijkste en meest karakteristieke. De
meeste kleimineralen in kleigrond in Nederland komen voor als zeer
kleine plaatvormige vaste deeltjes met een dikte van enige nanometers
(1 nM = 10~ 9 ra) en een diameter van enige tienden van micrometers (u)
tot enige u's (1 u = 10~ 6 m ) . Daarnaast komen er in kleigrond minerale
componenten voor met een minder vastomschreven vorm, onder andere
ijzer-, mangaan- en aluminiumverbindingen. In Nederland is de term
lutum (= clay) in gebruik voor deeltjes welke in zuiver water van 20° C
in 8 uur 10,4 cm zakken. Zulke deeltjes hebben bij een dichtheid van
2,675 g/cm^ een diameter van 2 u als ze bolvormig zijn (Hieltjes &
Breeuwsma - 1983). De term slibfractie is alleen in Nederland in gebruik (idem). De dichtheid van vaste stof in de lutumfractie in gronden
die geacht worden in zee te zijn ontstaan is circa 2,77 g/cm3, voor
gronden in het riviergebied wordt 2,88 g/m3 opgegeven door Hoekstra &
Poelman (1982). Een classificatie van kleigronden gebaseerd op het
gewichtspercentage van de deeltjes < 2 u is gegeven in figuur 1. Hierbij dient te worden vermeld dat er veel classificaties van kleigronden
gangbaar zijn.

De geringe afmetingen van de vaste deeltjes en de plaatvorm van de
kleimineralen hebben tot gevolg dat in kleigronden het totale contactvlak tussen de vaste stof en de vloeistof- en gasfase relatief erg
groot is. Kleigronden hebben een groot specifiek oppervlak (totaal
oppervlak van de vaste stof per gewichtseenheid). Het oppervlak van
kleimineralen heeft bovendien een elektrische lading als gevolg van de
kristalstructuur en de daarin verwerkte combinatie van elementen. De
meeste overige fijne minerale componenten in grond en de organische
stoffen hebben eveneens een elektrische oppervlakte lading die echter
veel minder constant is. Door het geringe gewicht van de individuele
deeltjes heeft zwaartekracht met name in de bovengrond slechts een
indirecte invloed.

-
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Figuur 1: Classificatie van grond gebaseerd op de gewichtspercentages
van de deeltjes < 2y, 2 - 6 3 y en 63 - 2000 u. De cirkeltjes
lijnen begrenzen de voorkomende samenstellingen van natuurlijke gronden in Nederland.

Benaming van mengsel* la de lutua-ellt-zand-drlehoek
Gehalten In Z (a/a) van de fractie*
benaming mengsel.

lutua

50,0
35,0
25,0
8,0
17,5
12,0
8,0
0,0
0,0
5,0
0,0

3

rvak alltlge kiel
matig alltlge kiel
•terk illtlge klei
zeer aterk alltlge kiel
rvak zaadlge kiel
matig zandige kiel
•terk zandige kiel
zwak caadlge leem
sterk zandige leem
kleltg zand
(klaiarm) zand, zeer
sterk slltlg
(klelara) zand, sterk

2
l

slltlg
(klclarm) zand, slltlg
(klclarm) zand, slltlg

aangegeven
gebied In
figuur 1

14
13
12
11
10
9

a
7
6
5
4

- 100,0
- 50,0
- 35,0
- 25,0
- 25,0
- 17,5 '
- 12,0
- 25,0
- 20,0
- 8,0
- 5,0

zand

silt

0,0
0,0
0,0
25.0
0,0
0,0
0,0
65,0
42.0
0,0
27,5

- 50,0
- 65,0
- 75,0
- 73,0
- 32,5
- 38,5
- 42,0
- 100,0
- 85,0
- 55,0
- 50,0

0,0 - 50,0
0,0 - 65,0
0,0 - 50,0
0,0 - 75,0
50,0 - 82,5
50,0 - 88,0
50,0 - 92,0
0,0 - 15,0
15,0 - 50,0
50,0 - 95,0
50,0 - 67.5
82,5

0,0 - 5,0

17,5 -

32,3

67,3 -

0.0 - 5,0
0,0 - 5,0

10,0 0,0 -

17.3
10.0

82,3 - 90,0
90,0 - 100,0
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Belangrijke karakteristieken van kleigrond zijn de geringe afmetingen
van een groot deel de deeltjes, de elektrische oppervlakteladingen op
de deeltjes en een hoog specifiek oppervlak. Deze karakteristieken
veroorzaken dat de fysische eigenschappen van de grond sterk beïnvloed
worden door veranderingen in kwaliteit van bodemvocht en bodemgassen.
De interactie van kleimineralen met andere stoffen speelt in de meeste
kleigronden de belangrijkste rol in de veranderingen van fysisch gedrag
van de grond.

II.1.

Kleimineralen

Bouwstenen voor kleimineralen zijn zogenaamde silliciumoxide-tetraeders
en aluminiumhydroxide- octaeders (respectievleijk: regelmatig viervlak
met silicium in het centrum en zuurstof op de vier hoekpunten, en regelmatig achtvlak met zuurstof of hydroxide op de zes hoekpunten en
aluminium of een ander metaal in het centrum, zie figuur 2). Deze bouwstenen zijn in parallelle lagen gerangschikt in zogenaamde elementaire
plaatjes. Zo zijn er kleimineralen waarvan elk elementair plaatje is
opgebouwd uit een tetraeder- en een octaederlaag, zoals in bijvoorbeeld
kaoliniet, en mineralen waarvan het elementaire plaatje uit een laag
octaeders met aan weerszijden een laag tetraeder bestaat, zoals bijvoorbeeld monönorilloniet. Naar gelang de stapeling van tetraeder- en
octaederlagen in de elementaire kleiplaatjes onderscheidt men 2- en 3lagige mineralen (zie figuur 2). In zogenaamde 4-lagige mineralen is
een laag van afwijkende samenstelling tussen twee 3-lagige elementaire
plaatjes ingeschakeld. De kleideeltjes zelf bestaan veelal uit meerdere
parallel gestapelde elementaire plaatjes die min of meer vast aan elkaar zitten.

De vlakken van de kleiplaatjes hebben een negatieve elektrische oppervlaktelading. Deze lading wordt veroorzaakt doordat de positief geladen
elementen binnenin de tetraeders of octaeders de negatief geladen elementen in het kleiplaatje onvoldoende compenseren. Het tekort aan positieve lading wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld vervanging van silicium dat vierwaardig positief is, door ijzer of aluminium dat driewaardig positief is.
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Figuur 2: De opbouw van kleimineralen. Bovenaan zijn de bouwstenen,
octaeder (A) en tetraeder (B) geschetst, waaruit de kleiplaatjes zijn
samengesteld. De opbouw van elementaire plaatjes van een 2-lagig (C) en
van een 3-lagig mineraal (D) zijn schematisch weergegeven. Kleideeltjes
bestaan veelal uit meerdere parallel gestapelde elementaire lagen.
Tussen de elementaire lagen zitten, afhankelijk van de kleimineraalsoort, andere stoffen zoals bijvoorbeeld Kaliumionen (bij illiet) of
voornamelijk water (bij montmorilloniet). De afstand d in deze schets
is representatief voor de dikte van de kleiplaatjes zoals die uit ró'ntgendiffractiebepalingen naar voren komt. Kaoliniet is een 2-lagig kleimineraal met een dikte d van circa 0,7 nm. Illiet is een 3-lagig kleimineraal met een dikte d van 1,0 nm. Voor zwellende kleimineralen ligt
de dikte niet vast.
1 = zuurstof; 2 = hydroxide (OH)-groep; 3 = metaalion, voornamelijk
aluminium echter ijzer en magnesium komen ook vaak voor; 4 =* silicium.
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3ovendien vornt negatief geladen zuurstof de buitenkant van de meeste
kleimineraaideeltjes wat tevens aan het negatieve ladingsoverchot aan
het oppervlak bijdraagt. De negatieve ladingsdichtheid aan het oppervlak van kleideeltjes is in de orde van grootte van 10 tot 15 tnicroCoulomb (uO per cm^ (Van Olphen - 1963).

De kristalstructuur van kleimineralen kan met behulp van de interferentiepatronen van verstrooide röntgenstralen bepaald worden (ró'ntgendiffractie). Absorptiepatronen van infraroodstraling geven indicaties over
de afstanden tussen atoomkernen in de mineralen (infraroodspectroscopie). De temperatuur waarbij bepaalde ontledinga- en oxidatiereacties
in kleimineralen plaatsvinden geeft eveneens aan hoe de binding tussen
chemische groepen in het kleimineraal is (thermische analysemethoden,
onder andere differentiële thermische ^nalyse, DTA).

Kwantitatieve schattingen van de samenstelling worden veelal gebaseerd
op de relatieve intensiteit van gerefracteerde en gereflecteerde röntgenstraling. Het patroon van pieken in de intensiteit dat ontstaat
wanneer de hoek tussen de waarnemingsrichting van een detector en de
invallende röntgenbundel verandert, is voor elke groep kleimineralen
specifiek. De hoogte van de pieken is echter van veel variabelen afhankelijk en schattingen hierop gebaseerd zijn daarom niet meer dan benaderingen. Met thermische methoden kan deze schatting verbeterd worden>
evenals door ondersteunende chemische analyses» Bij twijfels omtrent de
mineralogie van een kleigrond (bijvoorbeeld Neckarklei) is een mineralogisch onderzoek aan te bevelen omdat de mineralogische samenstelling
voor veel eigenschappen van kleigrond van belang is.

II. 2.

52i2S2i2S2SSn

voor omend

k

ekleimineralen

In jonge Nederlandse kleigronden komen de mineralen illiet, montmorilloniet/ verraiculiet, kaoliniet en ook chloriet in de lutumfractie voor.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat kwalitatieve bepaling van de
kleimineralogische samenstelling van grond in het algemeen goed mogelijk is voor goed kristallijne mineralen.
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Voor de hierna eveneens te bespreken zwellende kleimineraalsoorten is
de bepaling echter minder eenduidig en is er een meer bewerkelijke
bepalingswij ze vereist.

Illie_t (of muscoviet of hydrorttuscoviet) is het meest voorkomende kleimineraal in Nederlandse kleigronden. Het is een 3-lagig mineraal met
een hoge oppervlakteladingsdichtheid (15 uc/cm2) . In een illietdeeltjes
zijn 5 tot 20 elementaire plaatjes parallel stevig aan elkaar vastgehecht door kaliumionen. (De afstand d in figuur 2 is ongeveer 1 nm voor
illiet.) De bindingsenergie van deze kaliumionen is zeer hoog en uitspoeling ervan vindt slecht zeer langzaam plaats, ondanks dat ze niet
in de tetraeders of octaeders van het skelet zijn ingebouwd. Waar de
kaliumionen wel zijn verwijderd kan het illietdeeltje water opnemen en
zwellen en zodoende zelfs uiteenvallen in losse elementaire plaatjes
(vorming montmorilloniet). Toevoer van kalium zal dit effect grotendeels teniet doen. Dit laatste vindt enigermate plaats wanneer Nederlandse zoetwaterklei in zee komt.

Kaoliniet is een 2-lagig mineraal dat 5 tot 10% van de kleimineralen in
Nederlandse kleigrond uitmaakt. De elementaire 2-lagige plaatjes zijn
hecht aan elkaar verbonden (door zogenaamde H + binding middels de OH"
groepen van de octaederlagen) en vormen zogenaamde kaolinietboekjes.
(De afstand d in figuur 2 bedraagt ongeveer 7 nm.) Kaolinietplaatjes
zijn over het algemeen groter dan illietdeeltjes, de diameter van de
plaatjes is vaak groter dan 2 u. Het specifiek oppervlak ervan is veel
lager dan dat van illiet en de oppervlakteladingsdichtheid is ongeveer
10 vc/cmr. Kaoliniet reageert hierdoor minder dan illiet op veranderingen in het chemische milieu.

Veirmiculi^t komt in Nederlandse gronden voor, maar schattingen van de
hoeveelheid zijn niet voorhanden. Het is een 3-lagig kleimineraal met
een oppervlakteladingsdichtheid die geringer is dan die van illiet.
Tussen de elementaire kleiplaatjes kunnen verschillende stoffen zijn
ingebouwd, o.a. aluminiumhydroxiden. Ook komt er water voor tussen de
elementaire plaatjes dat bij sterke indroging verdwijnt.
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De deeltjes krimpen hierdoor van maximaal 1,5 naar 1,0 nm dikte (zie
afstand d in figuur 2). Door kaliumtoevoer kan dit krimpgedrag gestabiliseerd worden (Scheffer & Schachtschabel - 1970). Voorheen werden
sommige vermiculieten die in Nederlandse bodems voorkomen ook wel bodemchlorieten genoemd vanwege de gelijkenissen met chloriet. Het merendeel van de vermiculiet in Nederlandse kleigrond is waarschijnlijk uit
illiet ontstaan.

Chlo£iet komt in Nederlandse bodems voor, algemene schattingen zijn
echter niet voorhanden. Tussen twee 3-lagige elementaire plaatjes van
het mineraal is een laag magnesiumhydroxiden ingebouwd (of aluminiumhydroxide in bodemchlorieten) waardoor het een 4-lagig materiaal is. (De
afstand d in figuur 2 bedraagt ongeveer 1,4 nm.) Chlorieten zwellen
niet, of hooguit in geringe mate indien de hydroxidelaag onvolledig is
opgebouwd. Chlorieten in Nederlandse kleigrond zijn waarschijnlijk in
situ uit montmorilloniet en illiet ontstaan.

Montmojrillcmiet^eri (smectieten) zijn zogenaamde zwellende kleimineralen
met een opvallend hoge wateropnamecapaciteit. Tussen de 3-lagige elementaire plaatjes kan zeer veel water opgenomen worden: afstanden tussen elementaire plaatjes van 16 nm zijn bepaald! (Vergelijk afstand d
in figuur 2.) De oppervlaktelading van montmorillonieten is variabel,
maar ligt in het algemeen iets lager dan die van illiet. De geringere
lading veroorzaakt samen met het grote specifieke oppervlak van tnontraorillonietklei een grote afhankelijkheid van eigenschappen van het
chemisch milieu. Waarschijnlijk is een groot deel van de montmorilloniet in Nederlandse grond door verwering uit illiet ontstaan. Met kaliumionen kan zwelling van de montmorillonietklei in Nederlandse gronden worden tegengegaan, er ontstaat zodoende een illietklei (Scheffer &
Schachtschabel - 1970). Montmorillonietdeeltjes zijn relatief klein.

CO-275920/12

II. 3.

Opmerkingen over de samenstelling van Nederlandse kleigrond

Hiervoor is reeds betoogd dat de bepaling van de mineralogische samen- ••
stelling van kleigrond in de meeste gevallen niet erg nauwkeurig is en
daarom meestal slechts vergelijkend gebruikt kan worden. Daarnaast zijn
de kleimineralen op verschillende wijze gegroepeerd door de diverse
auteurs (afhankelijk van doel en van bepalingswij ze), waardoor de hoeveelheid van een specifiek mineraal slechts bij benadering en relatief
aangegeven kan worden.

Illiet (of muscoviet) is het dominerende kleimineraal in Nederlandse
kleigronden (Van der Marel - 1950, Balkema STIBOKA mond. med. december
1984). De hoeveelheid zwellende kleineralen, met name montonorillonieten, is variabel. De hoeveelheid zwellende mineralen in de lutumfractie
neemt bijna lineair toe met het lutumgehalte van de grond. Dit laatste
blijkt onder meer uit gegevens van de Nederlandse Grof Keramische Industrie (RUU - 1983) waaruit een bijna lineaire correlatie is af te
leiden (correlatiecoëfficiê'nt bijna 1) tussen de lutumfractie en het
gehalte aan de groep mineralen waarinraontmorillonietde belangrijkste
component is (wat uit gegevens over zwel/kriinpgedrag van de monsters
naar voren komt). In rivierklei zou het gehalte aan montmorilloniet
enigszins hoger zijn dan in zeeklei (idem Van der Marel en Balkema). De
bijdrage van vermiculiet in Nederlandse kleigrond kan voorshands niet
geëvalueerd worden, evenals de bijdrage van chloriet. Het is niet onwaarschijnlijk echter dat deze beide componenten van belang zijn nabij
het grondoppervlak waar aantasting van illiet door verwering plaatsvindt. Dit laatste geldt met name voor gronden die zeer zuur zijn of
zijn geweest (kattekleigrond). De hoeveelheid kaoliniet in Nederlandse
kleigrond is zo'n 5 tot 10%. Het mineraal is echter weinig reactief en
komt vooral in de grovere delen van de fijne fracties voor. Het zal
weinig invloed op het zwel/krimpgedrag van grond uitoefenen. Kwarts en
veldspaat zijn geen kleimineralen, maar komen in belangrijke hoeveelheden in de lutumfractie voor. Hun bijdrage aan de vorming van eigenschappen van de grond is voornamelijk stabiliserend. De hoeveelheid
ijzer- en aluminiumhydroxiden varieert sterk, zelfs in één bodemprofiel. In het algemeen hebben deze stoffen een bindende werking, onder
andere doordat ze korstjes kunnen vormen in de grond.
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Grotere hoeveelheden sulfiden (enige percenten) komen voor in sommige
kleiafzettingen met veel organisch materiaal (Rickart - 1975), met name
in bepaalde zeekleiafzettingen.

Deze sulfiden zullen oxideren bij

drooglegging waardoor zeer zure zogenaamde kattekleigronden ontstaan.
Het vrijgekomen ijzer kan vervolgens magnesiumionen in de octaeders
(zie figuur 2) van bepaalde kleimineralen gaan vervangen (Van Breemen 1980). De magnesiumionen die daardoor in het bodemvocht terechtkomen
kunnen aan de buitenzijde van het kleideeltje geadsorbeerd worden. Een
dergelijk mechanisme kan derhalve zeer wel bepalend zijn geweest voor
het ontstaan van knip- of knikkleigrond; een zeer sterk zwellende kleigrond in Nederland waarin veel magnesium aan de buitenzijde van kleideeltjes is gebonden (Veenenbos & Van Schuylenborgh - 1951);

Kalk in Nederlandse kleigronden komt in verschillende kwaliteiten en
kwantiteiten voor. Het kan voorkomen als individuele kalkdeeltjes (bijvoorbeeld schelpfragmenten) en is dan als inert deeltje te beschouwen.
Als zo'n deeltje oplost levert het evenwel calciumionen. Kalk kan eveneens amorf voorkomen zowel in concreties als dispers, en heeft dan een
verkittende werking. Onder zure omstandigheden lost kalk relatief snel
op en kan het worden uitgespoeld. De werking van calciumionen in de
grond komt in volgende hoofdstukken aan de orde.

Een belangrijke eigenschap van grond is de zuurgraad. De activiteit van
waterstofionen wordt met pH aangegeven en voor gronden die niet erg
zout of zuur zijn is pH =• log (concentratie H+); de pH van zuiver water
op kamertemperatuur is 7. De pH van grond wordt veelal in een kaliumchlorideoplossing bepaald/ de zogenaamde pH KCl. Nederlandse kalkhoudende kleigronden hebben een pH KCl van ongeveer 7 - 3 , kalkarme kleigronden hebben een pH KCl van circa 5 - 6 . In kattekleigrond kan de pH
tot 2 dalen door het oxideren van ijzersulfiden waarbij zwavelzuur
wordt gevormd. In zoute gronden kan de pH hoger dan 8 zijn. Oude rivierkleigrond heeft vaak een pH KCl van ongeveer 4. Veen en venige
grond heeft een pH KCl 4 - 6

(pH 3 komt echter ook voor).
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II.4.

Organisch_materiaal

Het gehalte aan organische stof in jonge kleiafzettingen varieert naar
gelang de omstandigheden waaronder afzetting heeft plaats gevonden. Het
gehalte aan organisch materiaal is over het algemeen hoger wanneer de
accumulatiesnelheid gering is en wanneer afbraak door oxydatie langzaam
verloopt. Geringe turbulentie en stroming zijn voor beide verantwoordelijk. Meerbodemafzettingen, o.a.

zoals in het huidige IJsselmeer heb-

ben door deze combinatie van omstandigheden over het algemeen een hoog
percentage organisch materiaal. Vindt er tijdens afzetting van de klei
erosie plaats van een veenlaag in de omgeving dan is het organische
stofgehalte vaak erg hoog.

De afbraak van organisch materiaal vindt vooral door microorganismen
plaats. Organisch materiaal wordt in dit rapport humus genoemd als het
niet meer als rest van plantaardig of dierlijk weefsel herkenbaar is.
De snelheid van afbraak neemt sterk af als de afvoer van kooldioxide en
de aanvoer van zuurstof gehinderd vorden. De optimale temperatuur voor
microbiële afbraak van vers organisch materiaal is 28 tot 40° C;

bij

12 tot 20° C is de afbraak van vers organisch materiaal respectievelijk
1/6 tot 1/3 van het optimum (Soil Survey Staff - 1962).

Indien de

doorluchting voldoende blijft is de invloed van het vochtgehalte op de
afbraak gering. Bij het vochtgehalte waarbij planten verwelken, is de
mate van afbraak slechts 1/3 beneden optimaal (idem). Is de doorluchting onvoldoende dan neemt de microbiële oxydatie af. Wanneer de zuurstof spanning erg laag is (anoxisch milieu), kunnen sulfaationen in het
poriewater, microbiëel worden gereduceerd tot sulfiden. De organische
stof wordt dan met de aldus beschikbaar gekomen zuurstof geoxideerd. In
.weinig permeabele afzettingen met hoge initiële organische stofgehalten
worden op deze wijze door bacterié'le sulfaatreductie sulfiden.gevormd
die zeer snel met ijzer reageren en ijzersulfiden (o.a. pyriet) vormen.
In zeewater zijn voldoende sulfaationen voor deze omzetting van organische stof aanwezig, echter de snelheid van deze vorm van afbraak is
gering.

Beneden de zone met goede doorluchting neemt het organische

stofgehalte slechts traag af.
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Ktumus: Organisch materiaal dat door omzetting reeds zodanig is aangetast dat de oorspronkelijke vorm geheel is verloren wordt humus genoemd.

In de bovenste laag van een bodem heerst een dynamisch evenwicht tussen
afbraak en toevoer van organisch materiaal. Het organische stofgehalte
in deze laag is voornamelijk afhankelijk van het landgebruik (of beheersmaatregelen) . Hierdoor worden zowel aard en hoeveelheid van het
aangevoerde organische materiaal bepaald, alswel de doorluchting van de
bovengrond en de stralingsbalans (temperatuur van de grond).

Humus wordt aan de hand van oplosbaarheidscriteria onderverdeeld in
humusstof (niet oplosbaar in 0,5% natronloog), huminezuren (wel oplosbaar in 0,5% natronloog) en fulvozuren (oplosbaar in 0,5% natronloog en
slaan niet neer bij aanzuren van de oplossing) (Scheffer & Schachtschabel - 1970). Deze soorten humus hebben verschillend effect op kleigrond.

Oe fulvozuren bestaan uit relatief kleine moleculen. Sommige kunnen
oplosbare verbindingen met ijzer vormen en komen vaak geadsorbeerd aan
ijzer- en aluminiumhydroxiden en kleideeltjes voor. De vaste deeltjes
kunnen door deze inwerking in suspensie geraken en zodoende in de grond
verplaatst worden. Bepaalde ijzerionen kunnen eveneens gemobiliseerd
worden in de grond. In de bovengrond vindt door deze inwerking vaak
uitspoeling van klei en ijzer plaats, welke stoffen dieper in het bodemprofiel of hellingafwaarts weer neerslaan en huidjes vormen langs de
grotere poriën. Kleihuidjes langs grotere poriën hebben een zeer lage
permeabiliteit en hinderen transport van water van en naar deze grotere
poriën (Wilding & Hallmark - 1984).

De huminezuren vormen oplosbare verbindingen met meerwaardig positieve
ionen (ionen van calcium, magnezium, aluminium, ijzer, respectievelijk
Ca

, Mg

, Al

, Fe

) . Ze bestaan uit grote en complexe moleculen

waarvan sommige aan de lucht oxideren. Het komt veel voor dat onderdelen van de moleculen zich aan kleideeltjes hechten waardoor verkitting
optreedt.

- 15 CO-275920/12

De humus die niet oplost in natronloog is zeer heterogeen in samenstelling. Deels bestaat het uit weinig aangetaste organische substanties en
deels is het gehumificeerd materiaal dat hecht aan kleimineralen is
gebonden (Scheffer & Schachtschabel - 1970).

Organisch materiaal dat weinig is omgezet kan tot tweemaal zoveel water
vasthouden dan gehumificeerd materiaal (Van der Scheer - 1979, Pons &
Zonnveld - 1965) . De chemische activiteit neemt toe met het voortschrijden van de humificatie. Zo kan organisch materiaal dat gehumificeerd is veel meer uitwisselbare positieve ionen vasthouden. Deze uitwisselingscapaciteit is enige malen groter dan die van kleideeltjes,
maar is sterk afhankelijk van de zuurgraad. De uitwisselingscapaciteit
bij zuurgraad pH = 8 kan het dubbele zijn van die bij pH = 4 (Scheffer
& Schachtschabel - 1970) . Door de hogere adsorbtiecapaciteit en de
chemische binding zullen kleigronden met veel organisch materiaal bijvoorbeeld veel meer kalk nodig hebben om gewenste effecten (stabilisatie, voedingsstoffen etc.) te sorteren dan gronden met weinig organisch
materiaal.

II.5.

Ontstaansmilieu van kleigrond

De eigenschappen van kleigrond zullen zich in eerste instantie ontwikkelen naar gelang de wijze waarop de klei is afgezet (Potter, Maynard &
Prior - 1980). De factoren in het afzettingsmilieu welke van belang
zijn in Nederland voor de eigenschappen van kleigrond zijn:

•

zoutgehalte, zuurgraad en zuurstofgehalte van het water tijdens
en na de afzetting;

•

concentratie van vaste delen in de suspensie waaruit de afzetting ontstaat;

•

de mate en wijze van beïnvloeden van de sedimentatie door stroming en golfwerking;

•

aanwezigheid en aanvoer van grovere zand- en schelpdeeltjes;

•

aanwezigheid en toevoer van diverse organische stoffen;

•

de mate en wijze waarop bodemleven sedimentatie beïnvloedt.
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In figuur 3 is aangegeven dat enige karakteristieken van kleigrond
belangrijk verschillen naar gelang de wijze en plaats van afzetting.
Onder andere is het initiële watergehalte erg variabel.

Klei wordt afgezet waar (1) stroming en turbulentie te gering zijn om
kleideeltjes of vlokken van deeltjes in suspensie te houden en daar
waar (2) de concentratie van de deeltjes zo hoog is dat afzetting toch
plaatsvindt ondanks hoge schuifspanningen in het water (Metha & Parteniades - 1975). Dit laatste is het geval indien de waterbeweging niet
voldoende is om de sedimenterende deeltjes en vlokken weer op te nemen
van de bodem. De hoeveelheid klei die uit een suspensie wordt afgezet
hangt af van de schuifspanning op het sedimentoppervlak. Bij geringere
schuifspanningen wordt een groter deel van de klei die in suspensie is
afgezet. Kleisediraentatie verloopt hierdoor weliswaar sneller in rustiger water, maar is afhankelijk van de kleiconcentratie van de suspensie. Plaatsen waar klei wordt afgezet zijn dan ook:

•

de bodem van meren en plassen (kommen en verlaten lopen in het
rivierengebied, afgesloten zeearmen, uitgegraven of geërodeerde
plassen en meren);

•

kustgebieden buiten het bereik van golven en sterke getijdestromen, zoals op schorren en platen bij de hoogwaterlijn en in
de hogere delen van kleine getijdegeulen waar schuifspanningen
aan het sedimentoppervlak beperkt blijven.

Nederlandse kleigronden zijn gevormd in afzettingsmilieus in het rivierengebied en in de getijdevlakten langs de huidige en vroegere kusten.
Figuur 4 geeft de ligging van kleigronden aan het oppervlak in Nederland.

In figuur 5 zijn deelmilieus in het rivierengebied aangegeven. Belangrijke kleiafzettingen worden gevormd in de kommen tussen de oeverwallen
van de grotere rivierbeddingen en op de oevers van de minder snel stromende kleinere riviertjes. In de bedding van rivieren wordt veelal zand
afgezet evenals op de oeverwallen en in doorbraak (crevasse-) lobben
van de grotere stromen.
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Figuur 3:
A: diagram dat de relatie tussen enerzijds de korrelgrootteverdeling en
rijpingsklasse en anderzijds het ontstaansmilieu weergeeft voor recente
getijdeafzettingen aan de Oosterschelde (Kooistra - 1978).
a = combinatie die voorkomt in laaggelegen wadvlakten
b = combinatie die voorkomt in schorren
c = combinatie die voorkomt in oeverwallen
d = combinatie die voorkomt in kommen tussen oeverwallen op schorren.
B: schematische doorsnede door getijdeafzettingen waarin: wadvlakten (1), schorren (2), oeverwallen (3), kommen tussen oeverwallen (4).
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Figuur 4: Het voorkomen van kleigronden aan het oppervlak in Nederland.
De zogenaamde oude zeekleigronden liggen aan het oppervlak in laaggelegen gebieden. De buitendijkse gronden bestaan voor een grcot deel uit
zandgrond. (Naar STI30KA - 1965).
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De kleifractie in een afzetting neemt toe naarmate deze verder van de
rivier en eventuele doorbraaklobben ligt. De oeverwallen van de kleine
riviertjes zijn vaak al erg kleiig. In gebieden met een slechte waterafvoer wordt veen gevormd. In het Nederlandse laaglandgebied stroomden
de rivieren door kustmoerassen waarin organisch materiaal accumuleerde
(Berendsen - 1982). Figuur 6 geeft doorsneden van de afzettingen van
een rivier die door een kustmoeras stroomde (Berendsen - 1982). Deze
figuur geeft een beeld van de kleivoorkomens bij een rivier waar de
accumulatie van klei slechts in de buurt van de stroom kon domineren
over de veengroei. Verlaten geulen worden opgevuld met klei- en zandlagen. Bovenin deze opvullingen domineert organisch materiaal dat is
afgezet in de verlandende geulen.
verlaten en
opgevulde geulen
stroomrug zand

oeverwal en doorbraakrug land en klei

Figuur 5: Schematische voorstelling van de afzettingen in een rivierengebied en hun onderlinge relatie en de relatie ervan tot ontstaanswijze. In de binnenbocht van de meanders en op de bodem van de rivier
wordt grover sediment afgezet. Naast de rivier liggen meestal natuurlijke oeverwallen die grover zijn dan de omgeving, net als de sedimenten die bij het doorbreken van die wallen worden afgezet. In de lage
gebieden buiten de oeverwallen en de doorbraaklobben wordt fijn sediment afgezet, of wordt veen gevormd. In laaglandgebieden kunnen de
gronden die in de bedding worden afgezet voor een groot deel uit fijn
materiaal bestaan en kunnen de doorbraakruggen en oeverwallen zeer
kleiig zijn opgebouwd; a =» komklei en veen; b = oeverwal en doorbraakrug zand en klei; c = stroomrugzand (naar Collinson - 1978).
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Aan de kust zijn de invloeden van getijde- en golfwerking bepalend voor
accumulatie van klei. Figuur 7 is een schematische doorsnede door afzettingen in een getijdegebied. Afzetting van klei vindt met name op de
hogere delen nabij het hoogwaterniveau plaats. In de kleinere geulen en
in de hogere delen van grotere geulen worden naast zandlagen eveneens
kleilagen afgezet gedurende de getijdecyclus. Het kleigehalte in de
afzettingen neemt in het algemeen toe met de afstand tot de getijdeinlaat. Onder natuurlijke omstandigheden gaan de kleigronden in Nederland landwaarts over in kustmoeras en wordt de klei zodoende door veen
bedekt.

Op de hiervoor beschreven wijze ontstaat door vorming van kwelders en
schorren een 1 tot 2 m dikke kleilaag (vergelijk figuur 7 ) . in kommen
in het rivierengebied zou tot ongeveer 1 m klei worden afgezet (vergelijk figuur 5 ) . Als het zee- en rivierniveau constant waren gebleven
zou de dikte van kleiafzettingen in Nederland gering zijn, met uitzondering van meerbodemafzettingen. De zeespiegel is in West-Europa gedurende de laatste duizenden jaren echter geleidelijk gestegen.

Hierdoor

is de dikte van kleiafzettingen vaak groter dan de hoogte (diepte)
verschillen in de afzettingsmilieus doen vermoeden. Dikkere homogene
pakketten kunnen worden afgezet als er een langdurige balans is tussen
het niveau van het wateroppervlak en het niveau van de afzetting, dat
afhankelijk is van afzettingssnelheid.
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Figuur 6: Dwarsprofielen door rivierafzettingen rond een voormalige
rivierbedding in West-Nederland (Berendsen - 1982). Laterale en verti
cale variatie in samenstelling is groot.

i H B Munmm ilm. ruiiwnik» kim

A: De verdeling van de klei en zandafzettingen in de nabijheid van de
voormalige bedding. Zoals uit de figuur blijkt komen zavel en lichte
kleigronden slechts als voormalige oeverwal en doorbraaklob voor. Op
grotere afstand van de rivier komen zwaardere kleien en veen voor.
De breedte van het zandlichaam in de stroomrug bedraagt ongeveer
240 m.

B: Klei- en zandafzettingen in een door veengroei gedomineerde omgeving. De meeste van de kleinere zandlichamen zijn ontstaan als kortlevende geulen en zijn vergelijkbaar met doorbraakruggen in hun ontstaanswijze. Lichte klei en zavel komen veel voor bij deze kleine
zandlichamen. Het zandlichaam in de grote stroomrug is ongeveer
210 m breed.
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Figuur 8 is een zeer schematische doorsnede van de afzettingen in het
westen van Nederland die tijdens de zeespiegelstijging van de afgelopen
duizenden jaren zijn gevormd. De mate waarin de sedimentaanvoer de
zeespiegelstijging kon bijhouden varieerde in de tijd en per gebied.

De indeling van de afzettingen welke in de afgelopen duizenden jaren
(het Holoceen) zijn gevormd is beschreven in Zagwijn en Staalduinen
(1975). Tot ongeveer 4000 jaar geleden waren de kustafzettingen, de
zogenaamde Calais Afzettingen, met het stijgende zeeniveau tot ongeveer
4 m - N.A.P.

opgebouwd. De top van deze afzettingen kan 1 m hoger lig-

gen, terwijl door klink de top van de afzettingen ook enige meters
gezakt kan zijn (STIBOKA - 1965) . Door verdergaande stijging van de
zeespiegel werden in het kustgebied vervolgens afzettingen gevormd tot
ongeveer 1 m +• N.A.P. , de Duinkerke Afzettingen. De afname van de stijging van het zeeniveau gedurende de laatste 5000 jaar veranderde de
af zettingwij ze van opbouw, tijdens snelle stijging, naar kustuitbouw
bij geringere stijging. Figuur 8 geeft een overzicht van de verschuiving van de zones waarin de diverse soorten afzettingen zijn gevormd
tijdens op- en vervolgens uitbouw van de kust. De afzettingen in het
rivierengebied volgden de trends aan de kust. De Afzettingen van Tiel
en van Gorcum wordt geacht in het rivierengebied te zijn afgezet in
dezelfde periode waarin respectievelijk de Afzettingen van Duinkerke en
van Calais in de kustzone ontstonden.

De invloed van sedimentaire gelaagdheid (cm schaal) van kleiafzettingen
op anisotropie van grondeigenschappen als sterkte en doorlatendheid zal
verdwijnen als de grond gehomogeniseerd wordt door het woelen van dieren, graven en ploegen. Slechts in grote kluiten zal deze gelaagdheid
nog enige tijd invloed uitoefenen. Door vergraven zullen kleien uit
verschillende lagen met elkaar gemengd worden. De eigenschappen van de
grond veranderen daardoor naar gelang de stoffen die in de dooreen
gemengde lagen voorkomen. Op deze wijze wordt het percentage zand een
gewogen gemiddelde van de percentages in de gemengde lagen, maar de
resulterende pH blijft bijvoorbeeld hoog als tenminste één van de gemengde lagen voldoende kalk bevat.
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Figuur 7: Schematisch profiel door wadafzettingen ontstaan bij kustuitbouw naar links tijdens een relatief langzaam stijgende zeespiegel.
Hierdoor lopen de lagen schuin naar links omhoog. Nabij de hoogwaterlijn wordt klei afgezet. In de geulen kunnen de afzettingen ook kleii'g
zijn (onder andere door doodtij). (Naar Reineck & Singh - 1975).
Wordt een kleiafzetting drooggelegd dan veranderen in eerste instantie
de eigenschappen van de grond die met de ruimtelijke rangschikking van
de deeltjes te maken hebben. De pakking wordt dichter en het watergehalte bij verzadiging neemt af. Tevens worden structuren in de grond
gevormd door zwellen en krimpen en door bioturbatie. Door het verplaatsen van ijzerverbindingen, het oxideren van organisch materiaal en van
sulfideverbindingen, het uitspoelen van zouten en het neerslaan of
oplossen van kalk veranderen de eigenschappen van de grond. De wijzigingen treden op naar gelang de manier waarop het gebied wordt drooggelegd. Een snelle ontwatering vertraagt veel chemische omzettingen in de
grond, organisch materiaal onder andere wordt daardoor op een andere
wijze en minder snel omgezet. De samenstelling van het materiaal is
vooral in de eerste fase van belang. Belangrijke wijzigingen betreffen
de ruimtelijke rangschikking van de deeltjes en de aard en hoeveelheid
organische stof, hierop wordt nader ingegaan in volgende hoofdstukken.
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Figuur 8: Schematisch profiel van kustafzettingen ontstaan tijdens een
stijgende zeespiegel (situatie westelijk Nederland) (naar Zonneveld 1977).
Tijdens een snel stijgend zeeniveau schoof de zone waarin kustafzettingen werden gevormd naar rechts. Na een lange periode waarin er balans
was tussen sedimentaanvoer en zeeniveaustijging is de zone waarin deze
afzettingen ontstaan weer naar links geschoven, onder andere omdat de
zeespiegelstijging gering werd. Achter de strandruggen bevond zich
aanvankelijk bij lager zeeniveau open water (vergelijk lagune) waarin
dikkere kleilge pakketten werden afgezet. In een latere fase werd het
open water door veengroei gedicht.

II.6.

Opmerkingen over sedimentatie en microstructuur

Kleiafzettingen ontstaan door het uitzakken van individuele kleideeltjes of vlokken van kleideeltjes uit een suspensie. Bij hogere concentraties zal altijd een deel van de klei in suspensie afgezet worden, er
wel afhankelijk van de schuifspanning aan het sediment-wateroppervlak.
Bij lage concentraties van kleideeltjes in water zal sedimentatie zeer
langzaam plaatsvinden omdat de deeltjes blijven zweven door de thermische beweging van de deeltjes zelf en die van watermoleculen.

Door

thermische en turbulente beweging zullen deeltjes in de suspensie met
elkaar botsen vooral bij toenemende concentratie.
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Afhankelijk van de fysisch-chemische eigenschappen van de vloeistof en
van de kleimineralen kunnen de botsende deeltjes aan elkaar blijven
"kleven" waardoor vlokken van kleideeltjes groeien. De vlokken zijn
vele malen groter dan de individuele kleideeltjes en zakken daardoor
veel sneller uit. In zout water groeien de vlokken zeer snel en zijn
bovendien steviger dan die in zoet water. In modderig water komt klei
als vlokken voor (Williamson - 1980) en de meeste kleiafzettingen in
Nederland zullen daarom zijn gevormd door accumulatie van grotere of
kleinere en meer of minder stevige vlokken.

Accumulatie van de vlokken en eventuele individuele kleideeltjes leidt
tot een aanvankelijk zeer losgepakte gelei, die afhankelijk van fysisch-chemische omstandigheden indikt. Zo doet bijvoorbeeld enig zand
de compactie direct na sedimentatie vele malen sneller verlopen (Terwindt & Breuser - 1972). Zoutwaterafzettingen hebben bijvoorbeeld een
hogere porositeit dan zoetwaterkleiafzettingen en kunnen die blijven
behouden (Heling - 1969). In recente afzettingen komen grote poriën
voor in een skelet dat is opgebouwd uit ketens van los samenhangende
kleideeltjes en resten van vlokken. Deze holten storten grotendeels in
tijdens compactie door. het gewicht van het bovenliggende sediment, maar
een deel blijft aanwezig in jongere sedimenten (Bouten - 1978, Bowles,
Bryant & Wallen - 1969). De porositeit van kleiafzettingen verandert
wanneer elektrostatische en mechanische krachten op de deeltjes groot
genoeg zijn om beweging te veroorzaken. Na de aanvankelijke compactie
hebben de meeste kleideeltjes reeds een stabiele positie ten opzichte
van andere deeltjes in de directe nabijheid ingenomen. De activatieenergie voor beweging van individuele deeltjes is dan reeds zodanig hoog dat deze onder
natuurlijke omstandigheden slechts door veranderingen in de poriewaterspanning en in chemische omstandigheden (o.a. zoutgehalte van het poriewater) gewijzigd wordt (Yariv & Cross - 1979). Mechanische krachten
zoals drukbelasting hebben slechts beweging tussen min of meer onafhankelijke groepen van kleideeltjes tot gevolg en beinvloeden daarmee
slechts poriën die vele malen groter zijn dan individuele kleideeltjes.
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De porositeit welke kleiafzettingen blijven behouden wanneer ze door
sedimenten worden bedekt hangt vooral af van de aard en hoeveelheid van
de kleifractie in het sediment en van het zoutgehalte van het poriewater (zie o.a. Meade - 1964, Bolt - 1956). Zo lang de kleiafzetting
onder water blijft, zijn de belangrijkste wijzigingen na de aanvankelijke consolidatie van chemische aard. Slechts bij belangrijke veranderingen van zoutconcentraties van het poriewater en bij hoge organische
stofgehalten kunnen de poriën van klei dan veranderen.
In kleiafzettingen die regelmatig droogvallen (kommen, schorren en
platen) komen de kleideeltjes in korte tijd dichter opeen te liggen en
zijn hechter aan elkaar gebonden. De mate waarin dit plaatsvindt is
afhankelijk van de frequentie en duur van overstromingen en van de
samenstelling van het overstromende water.
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III.

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN KLEI

Een gebruikelijke benadering van eigenschappen van klei beschouwt interactie van kleideeltjes op het niveau van de deeltjes (zie Van Olphen
1963). Op dit niveau worden onderscheiden (zie Yariv & Cross 1979):
1) Krachten die effectief zijn op korte afstand, zoals chemische bindingen, binding zoals die optreedt bij watermoleculen, en afstotingskrachten van in elkaar doordringende atomaire structuren; en
2) krachten werkzaam op lange afstand, met name electrostatische zogenaamde Coulomb-krachten en de zogenaamde Van der Waals krachten.
Naast deze beide soorten krachten zijn capillaire krachten van groot
belang voor kleigrond. De genoemde soorten krachten bepalen in hoge
mate de onderlinge afstand en oriëntatie van de deeltjes, de stabiliteit van hun ligging en de eventuele beweging ten opzichte van elkaar.
Speciale aandacht verdienen hierbij de ionen die zich in het poriewater
bevinden en die aan de vaste stof zijn geadsorbeerd. Met name de positieve ionen spelen een belangrijke rol. Er zijn in het algemeen 3 soorten positieve ionen, kationen, te onderscheiden namelijk kationen die
aan de deeltjes zijn geadsorbeerd, kationen die zich in de nabijheid
van het deeltje bevinden en onder directe invloed van de deeltjes zijn
en kationen die zich "vrij" in het bodemwater bewegen.

Deze categorie" n

kationen zijn op verschillende wijzen actief in het krachtenspel in
kleigrond.

III. 1.

Korte-afstand-krachten

Tot de korte-afstands-krachten worden chemische binding, waterstofbinding en hydratatie gerekend evenals de zogenaamde Bronse repulsie die
verhindert dat deeltjes in elkaar doordringen. Deze krachten zijn werkzaam op afstanden in de orde van grootte van de straal van de deelnemende atomen en ionen (circa 0,1-0,3 nm) . De krachten zijn vooral van
belang voor adsorptie van watermoleculen aan vaste stoffen en elementen
in oplossing en voor cementatie van deeltjes en het bedekken ervan met
stoffen als ijzer- en aluminiumhydroxides.
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Bij toetreden van water in een watervrije klei vormen zich enige lagen
van elk één watermolecuul dik rond de klei (een watermolecuullaag is
ongeveer.0,2 nm dik). De structuur van deze waterlagen, dat wil zeggen
de onderlinge afstand en de oriëntatie van de watermoleculen, wordt
bepaald door het oppervlak van het kleimineraal (Low & Margheim 1979).
(Deze auteurs tonen aan dat ook de structuur van het water op grotere
afstand van het deeltje door het deeltje wordt beïnvloed waardoor eigenschappen als dichtheid en viscositeit van het water afwijkend zijn
van die van vrij water). Het water in deze waterlagen kan niet uit de
grond geperst worden en verdwijnt slechts door verhitting.

Uzer-, aluminium- en mangaanoxides en hydroxides kunnen vaste stofdeeltjes verkitten en met een laagje bedekken evenals sommige organische moleculen. Aluminium kan in zeer zure omstandigheden zoals in
kattekleigronden uit het kleimineraal gemobiliseerd worden (volgens
figuur 2) en kleideeltjes verkitten onder andere door vorming van aluminiumhydroxide. Korstjes van cementerende ijzerhydroxiden vormen zich
waar mobiel, gereduceerd, ijzer oxideert (Kooistra 1978, Van Breemen
1976). Dit treedt vooral op in een zone rond grote poriën wanneer er
lucht toetreedt in een natte kleigrond. Kalk komt in Nederlandse grond
eveneens voor als cementerende stof. Deze verkitting is echter minder
permanent omdat kalk relatief snel oplost.

Sommige organische stoffen

in grond werken verkittend. Deze stoffen zijn echter weinig resistent,
met name niet tegen oxidatie die bij ontwatering optreedt. De effectiviteit van deze stoffen op de langere duur is hierdoor sterk afhankelijk van de omgeving waarin de grond zich bevindt.

De cementerende stoffen dragen bij tot een skelet van vaste deeltjes
dat onder normale omstandigheden mechanisch relatief stabiel is. Een
skelet met veel gecementeerde verbindingen kan de hierna te bespreken
lange-afstands-krachten tot op zekere hoogte trotseren. Cementatie
treedt in wisselende mate op in holocene afzettingen in Nederland, maar
is het sterkst in geaereerde gronden (onder andere Kooistra, 1978) .
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De lading van de rand van de kleiplaatjes speelt een belangrijke rol in
de wijze waarop de kleideeltjes in de grond zijn gerangschikt. Een
belangrijk aspect van de korte-afstand-krachten is hun rol in het bepalen van het ladingsoverschot aan de randen van kleiplaatjes en aan
sommige organische stoffen. Aan de randen van kleideeltjes bevinden
zich aluminium- en siliciumatomen doordat de Si-O-Si en Si-O-Al ketens
van het kristalrooster zijn onderbroken (vergelijk figuur 2 ) .

Afhanke-

+

lijk van de concentratie van de waterstofionen (H ) rond het deeltje,
zullen waterstofionen watermoleculen die aan het deeltje geadsorbeerd
zijn afstoten of opnemen. De rand van het kleideeltje wordt hierdoor
positief geladen wanneer de grond zuurder wordt, dat wil zeggen wanneer
de concentratie van waterstofionen in de grond toeneemt.

Als de pH

boven boven 5-8 stijgt in de buurt van de rand (Scheffer &
Schachtschabel 1970) dan wordt deze neutraal of zelfs negatief.
2

Ad-

1

sorptie van CO, " (koolzuurionen) en PO^ *" (fosfaationen) aan de randen
compenseert het positieve ladingsoverschot eveneens en verzwakt daardoor de binding tussen kleideeltjes. In zeer zure gronden (pH 2-3)
worden van de vlakken van kleiplaatjes OH-ionen afgescheiden waardoor
het deeltje in zijn geheel positief geladen wordt.

III.2.

Lange-afstands-krachten

Lange-afstandskrachten zijn bepalend voor de interactie tussen kleideeltjes en voor veel fysische en chemische eigenschappen van kleigrond. De zogenaamde Van der Waalskrachten zijn universele aantrekkingskrachten tussen elementaire deeltjes zoals atomen, ionen, moleculen, etc. etc. De grootte van de aantrekkingskracht (zie figuur 9)
varieert omgekeerd evenredig met de vijfde tot derde macht van de afstand (respectievelijk op korte en op langere afstand). De zogenaamde
Coulombkrachten zijn afhankelijk van de elektrische lading van deeltjes, van elektrische eigenschappen van het medium tussen de deeltjes
en van de afstand tussen de deeltjes. De afstotende kracht tussen 2
gelijk geladen deeltjes is rechtevenredig met de lading ervan en is
omgekeerd evenredig met een exponentiële functie van de afstand tussen
de deeltjes.
De lading van de platte kanten van kleideeltjes is in het algemeen
constant en negatief, maar neemt bij pH-waarden hoger dan 8 toe en kan
bij lage pH-waarden positief worden doordat waterstofionen de negatieve
lading compenseren (zie hiervoor) .
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Figuur 9: De potentiële energieën en krachten tussen 2 deeltjes met
een gelijke elektrische oppervlaktelading op een onderlinge afstand d
voor verschillende zoutconcentraties. Positieve waarden staan voor
aantrekking en negatieve voor afstoting. De potentiële energiën (lijnen
c) zijn het gevolg van: Coulombkracht (elektrisch) waardoor de deeltjes
elkaar afstoten (vergelijk lijnen c boven het O-niveau in de figuur);
Van de Waalskracht waardoor de deeltjes elkaar aantrekken (vergelijk
lijnen c onder het O-niveau in de figuur). Lijn a geeft de resultante
van deze potentiële energiën. Lijn b geeft de resulterende kracht aan.
In de figuur is de situatie geschetst voor drie verschillende concentraties van het water waarin de deeltjes bewegen:
A =» lage zoutconcentratie
B = intermediaire zoutconcentratie
C = hoge zoutconcentratie.
Indien de deeltjes elkaar voldoende dicht benaderen (circa 1,5 m) zullen de attractiekrachten de deeltjes bijeenhouden. Bij de lage zoutconcentratie moeten deeltjes die elkaar naderen echter een energiebarriere
overwinnen. Deze barriëre is niet meer aanwezig bij hogere zoutconcentratie (zoals de figuur aangeeft).
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Door de negatieve oppervlaktepotentiaal worden positief geladen ionen
naar het kleiplaatje getrokken. Hierdoor ontstaat rond de deeltjes een
laag met een verhoogde concentratie aan positieve ionen. Negatief geladen ionen worden juist door het kleideeltje afgestoten, echter in veel
mindere mate. Er is dus een netto overschot aan positieve ionen rond "
het kleideeltje. De zone rond het deeltje waarin positieve ionen, kationen, op deze wijze zijn geconcentreerd wordt de diffuse laag genoemd. Door osmotische drukverschillen (aantrekkken van watermoleculen
door de ionen) tussen de geconcentreerde oplossing bij het kleideeltje
en de oplossing op enige afstand van het deeltje wordt het concentratieverschil tegengewerkt, evenals door diffusie van de ionen uit de
geconcentreerde oplossing rond het deeltje. De negatieve potentiaal bij
het kleideeltje neemt af met de afstand van de wand van het kleideeltje, en zo ook de mogelijkheid positieve ionen te concentreren:

In

figuur 10 is het verloop van de concentratie van de ionen in de nabijheid van een negatief geladen wand schematisch weergegeven.

Door het

verhogen van de lading van de positieve ionen (verhogen van de zogenaamde waardigheid) wordt het aantal ionen dat nodig is voor compensatie van de negatieve wandlading geringer, en de diffuse laag wordt
daarmee dunner. De dikte van de diffuse laag is voor een oplossing van
2-waardig positieve ionen de helft van de dikte van de laag in een
oplossing van 1-waardige ionen met een gelijke normaliteit. De dikte
van de laag met een kationenoverschot is in een geconcentreerde oplossing geringer dan bij lagere concentraties. Immers in een geconcentreerde oplossing is het relatieve verschil in concentratie tussen de
diffuse laag en de oplossing op afstand van het deeltje geringer dan in
een oplossing met lagere concentratie (zie figuur 10). Hierdoor kan het
deeltje een hogere kationen een concentratie om zich heen opbouwen.

De dikte van de diffuse laag van een kleiplaatje met een gemiddelde
oppervlakteladingsdichtheid bedraagt voor 1-waardige ionen circa 10 m
bij een concentratie van 1 millimol/1 en circa 30 nm bij een concentratie van 0,1 millimol/1 (Scheffer & Schachtschabel 1970). De concentratie van natriumionen in zeewater bedraagt ongeveer 0,5 millimol/ml.
Onder normale zoetwateromstandigheden is de diffuse laag dus 5 tot 10
maal dikker dan de kleideeltjes.
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Figuur 10: Schematische weergave van de concentratie van postieve en
negatieve ionen in de buurt van een negatief geladen vlak, zoals van
een kleideeltje: concentratie n 1 is hoger dan concentratie n. Op enige
afstand van de geladen wand zijn de concentraties van de negatieve
deeltjes gelijk aan die van de positief geladen deeltjes. Door de lading van het vlak worden positief geladen ionen aangetrokken en negatief geladen ionen afgestoten; n + al stijgen en n" zal dalen in de
buurt van het deeltje. De laag waarin dit zich afspeelt wordt diffuse
laag genoemd. Als de concentratie van de oplossing buiten de invloed
van het vlak stijgt dan wordt de diffuse laag dunner (zoals de figuur
aangeeft) omdat het benodigde overschot aan positieve ionen relatief
minder van de concentratie in de evenwichtsoplossing verschilt.
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In kleigrond overlappen de diffuse lagen vaak en bij lage watergehaltes
is de laag ruimtelijk niet volledig ontwikkeld. Volgens Scheffer &
Schachtschabel gaat dit reeds optreden als watergehaltes beneden 50%
dalen. Watertoevoer aan kleigrond waarin diffuse lagen niet geheel zijn
uitgebouwd of elkaar overlappen leidt tot het opbouwen van zwellingsdruk.

Indien 2 kleideeltjes op een afstand van ongeveer 1,5 nm van elkaar
komen, blijven ze aan elkaar kleven. Voordat ze elkaar zo dicht zijn
genaderd bepaalt de som van de Van der Waals aantrekkingskrachten en de
afstotende of aantrekkende Coulombse elektrostatische krachten of twee
vrijbewegende kleideeltjes aan elkaar kleven of elkaar juist afstoten.
Bij lage zoutconcentraties zullen gelijkgeladen deeltjes eerst een
energiebarriè're moeten overwinnen om zo dicht bij elkaar te komen dat
de Van der Waalskrachten kunnen overheersen (figuur 9 ) . Is de diffuse
laag echter dun, zoals bijvoorbeeld in zoutoplossingen met de concentratie van zeewater of in oplossingen met kationen van een hoge waardigheid, dan zullen de deeltjes sneller aan elkaar gaan kleven. In de
meeste publicaties over erosie, zwellen en krimpen van kleigrond worden
deze aspecten uitvoerig behandeld.

Indien de rand van het kleideeltje positief is geladen (in de meeste
neutrale en zure gronden) zullen Van der Waals- en Coulomb-krachten
samenwerken als de zijkant van een kleiplaatje de vlakke kant van een
ander deeltje nadert. Bij een afstand van ongeveer 10 nm tussen gelijkgeladen deeltjes overheersen de aantrekkingskrachten de afstotende
krachten ook reeds bij geringere zoutconcentratie. Hierdoor kunnen de
deeltjes op deze onderlinge afstand bijeen blijven; deze binding is
echter veel minder sterk dan de binding op onderlinge afstand van
1,5 nm.

III. 3.

Uitwisselbare kationen en uitwisselingscagaciteit

Op het negatief geladen oppervlak van kleideeltjes zijn positieve ionen
geadsorbeerd. De kationensamenstelling op het kleioppervlak is door
verschillende oorzaken afwijkend van die in de diffuse laag.
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Het verschil wordt veroorzaakt door verschillen in hydratatie tussen de
diverse kationen en verschillen in enige elektrische en geometrische
eigenschappen van deze ionen. Ook zijn deze kationen tuinder mobiel dan
die in de vloeistof. De positieve ionen direct op het oppervlak van de
kleideeltjes vormen de zogenaamde kationenbezetting van het deeltje. De
kationen op het deeltje zijn echter wel uitwisselbaar met de ionen in
de oplossing; verandert de concentratie van een kation in de oplossing,
dan beïnvloedt dat de kationenbezetting. De evenwichtsreactie kan als
volgt worden weergegeven:
M+klei + N+oplossing

^

+

N+klei + M+oplossing

De evenwichtsvergelijking voor deze reactie is:

[ M+klei ] / [ N+klei ] - k [ M+ ] / [ N+ ]
waarin:
- [ ... ] de zogenaamde aktiviteit van het ion aangeeft
(

concentratie

meestal

aangegeven met

- M + en N4" zijn 2 soorten kationen
- k is een evenwichtscoè'fficiënt en is afhankelijk van de soorten ionen
en, in geringere mate van factoren als temperatuur en druk.

Stijgt: de concentratie van een kation in de oplossing dan zal het aandeel ervan in de kationenbezetting toenemen afhankelijk van de evenwichtsconstante in de uitwisselingsreactie.

De laag met de ionen die direct op het oppervlak van het deeltje zitten
vormt samen met de diffuse laag de zogenaamde elektrische dubbellaag.

De uitwisselingscapaciteit ( C E . O , £ation e_xchange £apacity) is in de
praktijk de som van de uitwisselbare kationen, inclusief waterstof, en
wordt uitgedrkt in hoeveelheid uitwisselbare ionen in raeq. per 100 g
grond.

In de zogenaamde effectieve uitwisselinngscapaciteit (verkregen

door de grond met een oplossing van barium- of kaliumchloride te schudden) wordt waterstof niet meegerekend (Scheffer S Schachtschabel
1970).
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Het percentage van de uitwisselingscapaciteit dat door de som van uitwisselbare Na, K, Ca en Mg (in meq.) ionen wordt ingenomen wordt de
basenverzadiging van een grond genoemd.

Natrium is in de praktijk een belangrijk ion voor eigenschappen van
klei omdat het in grote hoeveelheden voorkomt in mariene afzettingen en
omdat het als eenwaardig ion een veelal nadelige invloed heeft op-de
stabiliteit van de grond. Teneinde de belangrijke rol van Natrium ionen
in de bezetting tot uitdrukking te brengen is de verhouding ervan tot
de kationenbezetting aangegeven met de:
ESP (Exchangeable Sodium Percentage) = (Na+ / effectieve uitw.cap.)x100
(Na in meq. per 100 g grond)

en de zogenaamde:
S.A.R. (Sodium Adsorption Ratio) = (Na+) . ((Mg2+ + Ca2+)/2)~°
(met concentraties in meq./l)

Deze laatste geeft het aandeel van natrium ten opzichte vna de meest
voorkomende 2-waardige ionen in grond aan. S.A.R. wordt bepaald aan een
uit de grond afkomstige oplossing (bijvoorbeeld drainage water), waarbij wordt uitgegaan van chemisch evenwicht in de grond.

De uitwisseling van kationen verloopt relatief snel. In een kleisuspensie past de kationenbezetting zich binnen 24 uur aan de samenstelling
van de vloeistof aan. De uitwisseling van natrium tegen calcium in de
kationenbezetting van de bovenste 20 cm van de bekledingskiei op de
afsluitdijk van de Lauwerszee verliep exponentieel binnen 7 jaar (Veenstra & Huisman 1974) . Het aandeel van natrium was aanvankelijk ongeveer
40% en was na ongeveer 4 jaar reeds gedaald tot circa 5%. In de diepere
ondergrond verliep de afname van de natriumbezetting in bekledingsklei
lineair in de tijd en minder snel.

Op 60-80 cm diepte daalde het aan-

deel van natrium van 40% naar ongeveer 2 0% in voornoemde periode. De
mate van percolatie met zoet water is duidelijk de bepalende factor
voor de kationenuitwisseling in de bekledingsklei.

-
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IV.

FABRIC

De wijze waarop kleideeltjes in de grond geordend zijn, wordt in de
engelstalige literatuur aangeduid met de term "fabric". Deze term zal
ook hier gehanteerd worden teneinde verwarring tegen te gaan welke rond
het gebruik van termen als pakking en stapeling kan ontstaan. De fabric
is van belang voor het krimp-zwelgedrag van kleigrond, hetgeen in de
volgende paragrafen regelmatig naar voren zal komen.

De fabric van de klei in grond wordt vooral bepaald door:
1) de wijze waarop vlokken tijdens sedimentatie zijn gevormd en opgestapeld,
2) de mechanische krachtne tijdens de zeer hoge initiële watergehaltes
van kleiafzettingen en
3) het verloop van osmotische spanningen, de waterspanning en de verzadigingsgraad in de klei.

De algemeen voorkomende wijze van ligging van kleideeltjes ten opzichte
van elkaar is in figuur 11 schematisch weergegeven. In de figuur is de
ligging van individuele deeltjes of van pakketjes van deeltjes ten
opzichte van elkaar aangegeven en de poriën die daardoor worden gevormd. Elektronenmicroscoopopnames en analyse van ontwatering van kleigrond laten echter zien dat kleigrond veelal een brood-achtige opbouw
heeft, waarin ketens van kleideeltjes een netwerk van grotere poriën
openlaten. Deze poriën zijn vele malen groter dan de kleideeltjes.

De in figuur 11 aangegeven vlak-vlakcontacten komen in twee vormen
voor. Vlak-vlakcontacten worden gevormd als deeltjes elkaar zeer dicht
kunnen naderen, zoals bij hoge zoutconcentraties of bij zeer hoge belastingsdrukken. Echter, doordat de Van Der Waalskrachten op een onderlinge afstand van 10 nm opnieuw domineren (niet in figuur 9 aangegeven)
vormen zich ook vlokken van parallel georienterende plaatjes, waarin de
onderlinge afstand tussen kleiplaatjes ongeveer 10 nm bedraagt. Deze
pakketjes worden tactoïden genoemd en komen voor in natuurlijke suspensies (van Olphen 1963, Yariv & Cross 1979).
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In zoet water zullen bij sedimentatie kant-vlakcontacten van kleideeltjes en tactoïden domineren als de kleiconcentratie in de suspensie
voldoende hoog is. In de resulterende afzetting zal een dergelijke
structuur domineren (Yariv & Cross 1979). Bij de hogere zoutconcentraties van zeewater zullen er relatief veel meer kant-kantcontacten gevormd worden (idem). De vlokken in zout watersuspensies zijn veel groter dan die in zoet water (Terwindt 1976) en de resulterende fabric in
mariene afzettingen is veelal meer open (Heling 1969).

f

Figuur 11: Schematische weergave van de onderlinge ligging van kleiplaatjes in suspensie en in afzettingen (naar Van Olphen 1963).
A = geen contacten tussen de deeltjes (gedispergeerde suspensie)
B = vlak-vlakcontacten in vlokken van deeltjes (onder andere tactoïden)
in een suspensie
C = kant-vlakcontacten tussen individuele kleiplaatjes (theoretisch
veel voorkomend in neutrale en zure zoetwaterafzettingen).
D = kant-kantcontacten tussen individuele kleiplaatjes (theoretisch
voorkomend in niet-zure zoetwaterafzettingen)
E = kant-vlak en kant-kantcontacten tussen pakketjes kleiplaatjes (veel
voorkomend, vooral in marien milieu)
F = kant-kantcontacten tussen pakketjes van kleiplaatjes.
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Hoekstra s. Poelman (1982) komen met behulp van globale aannames voor
Nederlandse gronden tot de conclusie dat de niet of '-reinig bewerkte
ondergrond van zeeklei losser gepakt is dan die van rivierklei. De
grootte van het verschil echter ligt binnen de spreiding van de gemeten
waardes: verschillen in de fractie < 2 \m en in organisch stofgehalte
zijn van grotere invloed zoals uit volgende tabel blijkt:

dichtheden van enige Nederlandse kleigronden (g/cm3)
(gegevens in Poelman & Hoekstra 1982):
rivierklei
org.
lutum

1%

stof
20%

50%

zeeklei
3%

20%

1%
50%

20%

50%

3%
20%

50%

dichtheid
bovengrond: 1.530 1.530 1.425 1.425 1.540 1.470 1.485 1.330
dichtheid
ondergrond: 1.525 1.290 1.525 1.290 1.445 1.310 1.385 1.260

De sterkte van de binding tussen kleideeltjes lijkt voornamelijk bepaald door de kationenbezetting van de kleideeltjes en het watergehalte
van de grond (Mitchell 1976) (zie ook de paragraaf VI.4. Plastisch
gedrag en scheurvorming). Een bezetting met 2-waardige ionen doet de
sterkte belangrijk toenemen ten opzichte van bezetting met 1-waardige
ionen. Torrance & Pirnat (1984) toonden een belangrijke invloed van de
zuurgraad (pH) aan op de sterkte van de binding in een kleiafzetting.
Daalde de pH beneden ongeveer 7 dan nam de sterkte belangrijk toe. De
verklaring hiervoor kan gezocht worden in de toename van de positieve
lading aan de randen van de kleideeltjes bij dalende pH (zie hiervoor:
Cementerende stoffen zoals kalk, ijzer en aluminiumhydroxides, en som
mige organische stoffen verstevigen de contacten tussen kleideeltjes
aanzienlijk. Deze stoffen komen in de meeste kleigronden echter niet
grote hoeveelheden voor en werken daardoor slechts locaal (bijvoorbe^
rond grotere poriën en andere discontinuïteiten in de grond).
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De meeste van deze stoffen komen ook voor als afdekkende Laag op deeltjes en kunnen daardoor de electrische potentiaal van de deeltjes verlagen door deze af te schermen. Met name sommige organische stoffen
verzwakken daardoor de binding tussen de deeltjes.

Discordanties in de fabric beïnvloeden de sterkte-eigenschappen van de
grond. Zones waarin kleideeltjes parallel aan elkaar liggen zijn hierbij van belang. In natuurlijke holocene (recente) afzettingen komen
parallelle fabrics niet dominant voor. In natuurlijke sedimenten wordt
parallelle fabric slechts asangetroffen in zeer oude (10^"^ jaren)
afzettingen met een hoog percentage organisch materiaal. In jongere
kleigronden worden echter wel zogenaamde kleihuidjes aangetroffen waarin parallelle fabric uit interferentiepatronen van gepolariseerd licht
blijkt. Zulke huidjes komen voor rond zandkorrels en op grote poriën
waarlangs kleideeltjes zijn afgezet door percolerend water.

Parallelle

oriëntatie komt voor op schuifvlakken in de grond in een zone tot enige
tientallen micrometers dikte wanneer de kleideeltjes niet zeer fijn
zijn (> 0,2 um) (Osipov et. al. 1984).
Zones als schuifvlakken en dergelijke beïnvloeden echter de sterkteeigenschappen van de kleigrond (zie onder andere White 1967) en verlagen de doorlatendheid van de poriewand.

IV.1.

Verandering van fabric in de grond

De fabric van kleigrond wordt vooral gewijzigd door de grote spanningen
welke optreden bij het indrogen. Het compacteren van jone sedimenten
bij een druk van 5 tot 40 kN/m2 tast slechts de grote poriën aan (tientallen ym) en parallelle oriëntatie neemt niet toe. De afname van het
porievolume tijdens initiële compactie is echter groot en wordt veroorzaakt door het instorten van de relatief grote holtes in een skelet dat
bestaat uit ketens van kleideeltjes (Bowles/ Bryant & Walling 1969).
Diamond (1971) constateerde voor kaoliniet kleien eveneens slechts
verdichting en geen toename van oriëntatie tijdens inslagcompacteren.
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Een groot deel van de verdichting die optreeedt door samendrukking na
de initiële compactie is reversibel. De concentratie van ionen in de
diffuse laag is namelijk vele malen hoger dan die van het "vrije" water
daarbuiten. Deze concentratie stijgt als de diffuse lagen van de deeltjes zich niet volledig kunnen uitbouwen of als in de beschikbare ruimte de lading van meer dan één deeltje moet worden gecompenseerd. In dat
geval ontstaat er een osmotisch drukverschil tussen het water met de
verhoogde zoutconcentratie in de diffusie lagen en het water buiten de
invloed van de deeltjes. Naderen de deeltjes elkaar nog verder dan zal
dit osmotisch drukverschil verder toenemen.

De hoeveelheid water die

wordt uitgeperst bij een bepaalde belasting zal de osmotische druk van
het poriewater in de grond doen stijgen en wel zodanig dat het grootste
deel van de belastingsdruk erdoor gecompenseerd wordt. Deze hoeveelheid
water zal bij verwijderen van de belasting wederom kunnen worden opgenomen (Bolt 1956), als de hoeveelheid zout in de grond niet is gewijzigd (hetgeen onder natuurlijke omstandigheden vaak wel enigszins het
geval is volgens Yariv & Cross (1979)). In zoet water is de diffuse
laag veel dikker dan in zout water en de invloed van osmotische druk
op de fabric treed daarom eerder op in zoet water.

Na initiële compactie van een afzetting, waarbij grote instabiele poriën met veel vrij water verdwijnen, zal compactie voor een belangrijk
deel bestaan uit het uitpersen van water tegen de osmostische drukgradiënt. In zoetwaterafzettingen wordt de fabric hierdoor weinig aangetast. Verandert chter de zoutconcentratie dan kunnen daardoor veranderingen in fabric optreden. In sterk gecomprimeerde zoutwaterafzettingen
kan door het verdwijnen van zout zelfs een ruimer opgezet skelet van
kleideeltjes ontstaan. Immers de deeltjes zullen in dat geval een veel
dikkere dubbellaag gaan ontwikkelen waarvoor de ruimte ontbreekt in de
in zout milieu gecompacteerde klei.

Wateronttrekking in kleigrond aan het oppervlak leidt tot veel hogere
spanningen (duizenden kN/tn^) dan belasting door betreding, bewerking
met machines of terreinophoging. Bovendien staat deze waterspanning
normaal op de poriën als de grond onverzadigd is en trekt deeltjes naar
elkaar toe.
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Ontwatering door verdamping vanaf het grondoppervlak en door vegetatie
is daardoor het meest effectieve middel voor verandering van de fabric
van kleigrond en voor het aanpassen en stabiliseren van poriën (zie ook
paragrafen VI.2. en VI.3. Ontwatering bij lage/hoge zuigspanning).
Dalrymple & Jim (1984) bestudeerden de vorming van de "microfabric" (=
de ordening van deeltjes in de gornd die met een lichtmicroscoop kan
worden waargenomen) bij het herhaald drogen en bevochtigen van grond.
Tijdens de eerste cyclus traden zeer grote veranderingen op, in volgende cycli veranderde de "microfabric" slechts in geringe mate.

B

Figuur 12: Algemeen voorkomende structuurelementen (naar Soil Survey
Staff 1962) in kleigrond in Nederland.
A = prismatisch structuurelement (door krimp ontstaan);
B = polyaederstructuurelement (door zwellen en krimpen onstaan);
C = kruimelstructuurelementen zoals veel in bovenlaag van grond voorkomen (onder andere door biologische werkingen ontstaan).
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V.

STRUCTUUR VAN KLSIGROND

In cohesieve gronden vormen zich aggregaten, of structuurelementen,
door de schuif- en trekspanningen die met zwellen en krimpen gepaard
gaan en door biologische activiteit.

In figuur 11 zijn de belangrijk-

ste types structuurelementen voor Nederlandse kleigrond weergegeven,
onderscheiden naar hun geometrie.

Onder andere Ringroase-Voase &

Bullock (1984), Bouma (1984) en Verlinden & Bouma (1983) gaan in op
methoden voor het beschrijven van met name de grote scheurvormige poriën die structuurelementen in grond van elkaar scheiden.

De grotere structuurelementen in kleigrond ontstaan door scheurvorming
tijdens krimpen en door de vorming van schuifvlakken door zwel- en
krimpbewegingen. De kluiten die bij het bewerken van grond ontstaan
zijn mechanisch en chemisch weinig stabiel en vallen relatief snel
uiteen door verspoeling en door de vervormingen in de kluiten ten gevolge van indrogei»en bevochtigen (Kooien en Kuipers 1983).

In kleigrond met sterke zwel en krimp worden parallellopipidumvormige
elementen gevormd (White 1967) door de zwellingsdrukken die zich na het
sluiten van (krimp) scheuren ontwikkelen. De schuifvlakken vormen zich
onder een "afsehuifhoek" (passief) met het aardoppervlak.

Polyederstructuurelenienten worden in kleigrond gevormd door locale
aanpassingen aan spanningsvelden in de grond. Dergelijke structuren
komen zowel in parallelepipidumvormige elementen voor als in prismatische structuurelementen (White 1967).

Prismatische structuurelementen worden met name door krimp van grond
gevormd en zijn dominant in gronden waar zwel en krimp niet sterk zijn
(verschil tussen nat en droog volumegewicht grond 0,25 tot 0,40 g/cm3
volgens White (1967)).

De dikte van de toplaag waarin structuurelementen door zwel en krimp
worden gevormd in een bodem, wordt bepaald door de diepte van de zone
waarin de waterspanning sterk fluctueert en door de wijze waarop de
kleigrond vervormt onder de optredende spanningen.
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Het ontwateringsprofiel van een bodem wordt door beworteling en door de
watergeleiding naar het verdampend oppervlak bepaald (zie ook Rijniersce 1983). Het plastisch gedrag van een kleigrond wordt beïnvloed door
het watergehalte, het zoutgehalte van het poriewater en de daaraan
gerelateerde kationenbezetting van de kleideeltjes, de zuurgraad van de
grond, de aanwezigheid van cementerende stoffen en de fabric van het
skelet (zie hiervoor).

Rijniersce (1983) concludeert dat de scheurdiepte in kleigrond in de
IJsselmeerpolders afhangt van de diepte waarop de scheuren door bovenbelasting dichtvloeien. Afname van plasticiteit van de klei doet
scheurvorming tijdens krimp eerder optreden. Gebaseerd op deze redenering en op grond van veldwaarnemingen stelt Rijniersce de scheurdiepte
in IJsselmeerbodemgronden afhankelijk van het watergehalte van de
grond, met name van de m-waarde (idem). Rijniersce gebruikt de m-waarde
om de potentiële scheurdiepte te bepalen die op zal treden als een
kleiafzetting ontwaterd wordt. De m-waarde is een variant van de nwaarde (Pons & Zonneveld 1965) en is het aan de lutumfractie gebonden
water volgens de formule:

A=Z+m(L+bH)

waarin:
A = watergehalte
Z = een van zuigspanning afhankelijke parameter
L = lutumfractie
H = humusgehalte
b = coëfficiënt (afhankelijk van het soort organisch materiaal
m = coëfficiënt vergelijkbaar met de zogenaamde rijpingsindex n van
Pons & Zonneveld (1965), echter m is afhankelijk van de zuigspanning.

In gronden met lagere m-waarde is de potentiële scheurdiepte groter.
Rijniersce (1983) geeft een relatie tussen scheurvorming, de m-waarden
en de druk van bovenliggende lagen tot een diepte van ongeveer 80 cm.
Evaluatie van gegevens in Rijniersce (1983) leert dat in gerijpe kleigrond in de IJsselmeerpolders de potentiële scheurdiepte bij ontwatering altijd groter is dan 80 cm.
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De diepte tot waarop schuifvlakken door herhaald optreden van zwellingsdruk kunnen ontstaan in een bepaalde grond zal vooral afhangen van
de dikte van de zone waarin regelmatig significante zuigspanningsveranderingen optreden. De vegetatie (beheersmaatregelen) en aanwezigheid
van storende lagen zullen ook hier bepalend zijn voor een gegeven
grond. Omdat de schuifweerstand met de diepte toeneemt zal de benodigde
activatie-energie voor schuif bij toenemende diepte uit een dikkere
laag moeten komen. De schuifvlakken zullen daarom met het toenemen van
de diepte minder vaak voorkomen. Polyederstructuren kunnen niet op
grote dieptes voorkomen (White 1967) omdat deze door een relatief dicht
net van schuifvlakken begrenst worden.

Waterstroming door grote poriën kan erosie aan structuurelementen veroorzaken. De stabiliteit van de structuurelementen tegen erosie neemt
toe met: Verhoging van het zoutgehalte van het poriè'nwater;

toenemende

waardigheid van de kationen; toenemende oppervlaktelading van de kleideeltjes; toename van het aantal vlak-vlak bindingen tussen kleideeltjes in de grond; en aanwezigheid van bepaalde organische stoffen. Wat
dit laatste betreft lijkt het te verwachten dat fulvozuren de erosiegevoeligheid van de structuurelementen zullen doen toenemen, terwijl
humuszuren en onoplosbare humusdelen juist een bindende, stabiliserende
werking zouden effectueren (zie hiervoor bij organische stof).
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VI.

WATERSPANNING, ZWEL EN KRIMP EN PLASTICITEIT

Water dat een meniscus in een capillair vormt heeft ten opzichte van
"vrij" water waarmee het verbonden is een hogere oppervlaktespanning en
een lagere dampspanning. De watermoleculen aan het wateroppervlak in
een meniscus kunnen namelijk minder goed aan het water ontsnappen en
zijn bovendien minder mobiel. Hoe kleiner de afmeting van het capillair
is, des te groter de binding van het water is. Grotere poriën ontwateren hierdoor bij een geringere zuigspanning dan kleine poriën.

De

samenstelling van het oppervlak van de gronddeeltjes en van de opgeloste stoffen in het bodemwater bepalen de contacthoek van het water met
de deeltjes en de oppervlaktespanning van het .water. Deze grootheden
zijn bepalend voor de zuigspanning waarbij een bepaalde porié'nruimte
ontwatert. Voor bodems, waarin de contacthoek van water met de deeltjes
geen vaste grootheid is en waar de oppervlaktespanning van water afwijkend is, gaan Hall et al (1977) uit van de relatie:

(equivalent diameter van de porie (in micron, ym) = 0,33/p
(p = zuigspanning in MN/m2)

Een veel gebruikte eenheid om zuigspanning aan te geven is de zogenaamde pF-waarde, waarbij:

pF = log (zuigspanning in cm waterkolom).
(zuigspanning in cm waterkolom * (zuigspanning in kN/m2) . 10)

In een pF-curve is het watergehalte tegen de zuigspanning uitgezet,
hetgeen een overzicht geeft van de hoeveelheid water die in een bepaald
zuigspanningstraject vrijkomt of opgenomen kan worden (afgezien van
hysteresis). Aan de hand van dergelijke krommes kan inzicht worden
verkregen in bijvoorbeeld de hoeveelheid water die planten kunnen aanzuigen. Ook geven pF-curves de mogelijkheid om de zuigspanning die in
een bepaalde grond heerst te bepalen aan de hand van het watergehalte
van de grond. Door de relatie tussen equivalentporiediameter en de
zuigspanning in onverzadigde grond zijn de pF-curves belangrijke bronnen van informatie over de poriegrootteverdeling in de grond.
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In Nederland komen in kleigrond door verdamping en waterontrekking
zuigspanningen tot enige duizenden kN/m2 voor door verdamping en waterontrekking door plantne (Rijniersce 1983). Aangezien deze spanningen
direct op de korrelcontacten werken zijn ze zeer effectief in het reorganiseren van de fabric van een grond. Wordt een verzadigde kleigrond
in evenwicht gebracht met een zuigspanning van 40 tot 50 kN/m2 dan
ontwateren voornamelijk de grotere holtes die door het skelet van ketens van kleideeltjes worden gevormd (equivalent poriediameter 6-3 urn).
Hall et.al. (1977) namen in dit zuigspanningsbereik geen noemenswaardige krimp waar in de meeste van de door hen geteste gronden.

Vergelij-

king met de figuren 13, 14 en 15 leert dat Nederlandse kleigronden
boven zuigspanningen van 50 kN/m2 belangrijke verandering in ontwatering vertonen. Ontwatering van 0 tot 5 kN/m 2 (poriën met equivalentdiaraeter tot 60 um) werd vooral door specifiek gewicht en door het gewicht
van de fractie < 63 |ffl bepaald. In het traject van 5 kN/m 2 tot 1500
kN/m2 was in de door Hall et .al. geteste gronden de hoeveelheid uitgezogen water voor de bovenste grond vooral afhankelijk van het specifiek
gewicht. In de ondergrond bleek het specifiek gewicht samen met het
gewicht van de fractie 2-100 um bepalend.

VI.1.

Ontwateringskarakteristieken van Nederlandse kleigronden

Poelman & Van Egmond (1978) hebben ontwateringskarakteristieken van
Nederlandse gronden geanalyseerd. Een en ander heeft geleid tot een
lineaire multiple regressievergelijking met de elementen: Gewichtspercentage lutumfractie; percentagoe organische stof; specifiek volume; en
een ongerelateerde coëfficiënt. De bedoeling van de regressievergelijking is om pP-curves te kunnen bepalen uit relatief eenvoudig te bepalen grondparameters. Poelman & Van Egmond geven voor genoemde elementen
regressiecoëfficiënten voor verschillende zuigspanningen (pF = 0,4,
1,0, 1,5, 2,0, 2,3, 2,7, 3,4, 4,2 respectievelijk 0,25, 0,98, 3,1, 9,8,
19,5, 49 en 246 en 1550 kN/m 2 ), onderscheiden naar ondergrond en bovengrond (grens op 25-35 cm diepte) en globale ontstaanswijze en geografische ligging (zeeklei Noord, N-Holland, Z-Holland, Zeeland en oude en
jonge rivierklei), een en ander naar bij de STIBOKA gangbare indelingen. De vergelijking luidt:
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A = b + b H + b L + b_S
o
1
2
3
waarin:
A

= watergehalte,

H

= organische stof %,

L

= % < 2 um,

5

= specifiek volume

b ,b„ ,b en b = de in de tekst genoemde coëfficiënten
o 1 2
3
In de figuren 13/ 14 en 15 zijn de waarden van de coëfficiënten voor de
inerte factor (b ) , het lutumgehalte (b ) en het specifiek volume (b )
o
2
3
voor de diverse grondsoorten uitgezet tegen de zuigspanning. De waarde
van de humuscoefficiënt geeft geen duidelijke trend aan. (N.B. Poelman
6 Van Egmond (1978) merken op dat de waardes voor pF = 3,4 een systematische afwijking vertonen). Deze vergelijking is vergelijkbaar met de
formule die Rijniersce (1983) voor de IJsselmeerbodemgronden gebruikt
(A = Z + m (L + bH)), echter hierin zijn slechts Z en m afhankelijk
van de zuigspanning.
De krommen in deze figuren laten zien dat er belangrijke verschillen
zijn in de invloed van de diverse coëfficiënten en dat er bovendien
groepen zijn te onderscheiden. In het algemeen treedt er verschil op
tussen de materialen uit bovengronden en uit ondergronden, hetgeen
onder andere door de invloed van vegetatie, fauna en bewerking zal zijn
ontstaan. Het verschil is uitgesproken in het bereik van 3 tot 5 0 kN/m2
voor de krommen voor de b

en b

coëfficiënten (figuren 13 en 15). Deze

factoren zullen vooral invloeden van factoren zoals respectievelijk
inerte vaste stof, fabric en structuur beschrijven. Bij 50 kN/m 2 is de
equivalent poriediameter, 6 um, nog enige malen de diameter van de
kleideeltjes. Ontwatering tot 50 kN/m 2 zal daarom in het algemeen nog
niet tot grote capillaire krachten op het skelet van vaste deeltjes
leiden, en evenmin zal de gebonden waterlaag rond de deeltjes belangrijk aangetast worden.
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Figuur 13: Grafische weergave van de b Q waardes voor verschillende
zuigspanningen (pF-waardes) en verschillende grondsoorten (ondergrond
en bovengrond, o.gr en b.gr, van zeeklei Noord, zeeklei N-Holland,
zeeklei Z-Holland, zeeklei Zeeland, jonge rivierkle en oude rivierklei) . De coëfficiënten zijn bepaald door Poelman & Van Egmond (1979)
voor de lineaire meervoudige regressievergelijking:
A = b Q + b.,H +• b 2 L + b 3 S
waarin:
A = watergehalte in gram/100 g droge grond
H = % organische stof
L = % lutum
S = specifiek volume (1/droge dichtheid).
Met behulp van deze vergelijking zou de zuigspanning uit het watergehalte van de diverse gronden kunnen worden afgeleid (pF0,4 = 246 N/m2,
pF1 = 0,98 kN/m2, pF2 = 9,8 kN/m2, pF3 » 98 kN/m2, pF4 = 980 kN/m 2 ).
De coëfficiënt b is zeer variabel en neemt af met toenemende zuigspanning. In bovengronden is de waarde minder negatief dan in ondergronde,
de overige variatie laat zich slecht verklaren. De coëfficiënt is wellicht afhankelijk van inerte factoren in grond zoals het volume vaste
stof en de rol van de grotere structuurelementen in de grond.
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Figuur 14: De waarde van de coëfficiënt b 2 voor verschillende zuigspanningen (pF-waardes) en verschillende grondsoorten (ondergrond en bovengrond, o.gr en b.gr, van zeeklei Noord, zeeklei N-Holland, zeeklei ZHolland, zeeklei Zeeland, jonge rivierklei en oude rivierklei). De
coëfficiënten zijn bepaald door Poelmand & Van Egmond (1979) voor de
lineaire meervoudige regressievergelijking
A = b Q + b.,!! + b 2 L + b 3 S
waarin:
A = watergehalte in gram/100 g droge grond
H = % organische stof
L = % lutum
S = specifiek voume (1/droge dichtheid)
Met behulp van deze vergelijking zou de zuigspanning uit het watergehalte van de diverse gronden kunnen worden afgeleid (pF0,4 » 246 k N / m ,
pF1 = 0,98 kN/m2, pF2 » 9,8 kN/m2, pF3 =» 98 kN/m2, pF =• 980 kN/m 2 ).
Indien de waarde voor pF3,4 buiten beschouwing wordt gelaten, blijken
er 2 soorten gedrag van de coëfficiënt te bestaan. In sommige grondsoorten blijft de rol van lutum sterk stijgen bij toenemende ontwatering en in sommige grondsoorten verandert het belang van lutum bijna
niet meer boven pF 2,7. Het kleigehalte blijkt in de bovengrond belangrijker dan in de ondergrond bij lage zuigspanningen. Wellich is de
lutumfractie van belang in het vormen van structuurelementen.
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Figuur 15: Grafische weergave van de coëfficiënt b ^ voor verschillende
zuigspanningen (pF-waardes) en verschillende grondsoorten (ondergrond
en bovengrond, o.gr en b.gr, van zeeklei Noord, zeeklei N-Holland,
zeeklei Z-Holland, zeeklei Zeeland, jonge rivierklei en oude rivierklei) . De coëfficiënten zijn bepaald door Poelmand & Van Egraond (1979)
voor de lineaire meervoudige regressievergelijking
A = bo
b.,H
waarin:
A = watergehalte in gram/100 g droge grond
H = % organische stof
L = % lutum
S = specifiek volume (1/droge dichtheid)
>tet behulp van deze vergelijking zou de zuigspanning uit het watergehalte van de diverse gronden kunnen worden afgeleid (pF0,4 = 246 kN/m4-,
pF1 = 0,98 kN/m2, pF2 » 9,8 kN/m 2 , pF3 - 98 kN/m 2 , pF - 980 kN/m 2 ) .
In de tekst is aangegeven dat specifiek volume een indicatie geeft over
de fabric van de grond. De waarde van de coëfficiënt geeft dus inzicht
in het belang van de fabric voor het ontwateren. De rol van de coëfficiënt neemt af met toenemende zuigspanning voor een aantal grondsoorten
boven een zuigspanning van pF 2,7 (49 kN/m 2 ) waarmee wordt aangegeven
dat de porievorm en grootte minder belangrijk zijn bij ontwatering in
het hogere zuigspanningsbereik. Ook valt op dat in de bovengronden de
coëfficiënt minder belangrijk i s .
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Krimp door ontwatering zal in dit zuigspanningsbereik in het algemeen
gering zijn (zie hiervoor waarnemingen van Hall et.al.).

De coëfficiënt, b

(figuur 14) die het belang van het lutumgehalte voor

het watergehalte bij een bepaalde zuigspanning aangeeft kan in twee
typen onderscheiden worden (indien de waarde voor pF 3,4 buiten beschouwing wordt gelaten). In sommige grondsoorten blijft de rol van
lutum sterk stijgen bij toenemende ontwatering en in sommige grondsoorten verandert het belang van lutum bijna niet meer boven pF 2,7 (circa
50 kN/m 2 ). Het kleigehalte blijkt in de bovengrond belangrijker dan in
de ondergrond bij lage zuigspanningen. Wellicht blijkt hieruit het
belang van de lutumfractie in het vormen van structuurelementen.

Specifiek volume geeft een indicatie over de fabric van de grond. De
waarde van de coëfficiënt b

(figuur 15) geeft dus inzicht in het be-

lang van de fabric voor het ontwateren. De rol van de coëfficiënt neemt
af met toenemende zuigspanning, voor een aantal grondsoorten boven een
zuigspanning van pF 2,7 (circa 50 kN/m2) waaruit naar voren komt dat de
porievorm en grootte minder belangrijk zijn bij ontwatering in het
hogere zuigspanningsbereik. Ook valt op dat in de bovengronden de coëfficiënt minder belangrijk is.

De coëfficiënt b

(figuur 13) is waarschijnlijk afhankelijk van inerte

factoren in grond zoals het volume vaste stof en de rol van de grotere
structuurelementen in de grond. De coëfficiënt b

is zeer variabel en
o

neemt af met toenemende zuigspanning. In bovengronden is de waarde
minder negatief dan in ondergronden, de overige variatie laat zich
slecht verklaren.
Op de specifieke oorzaak van de verschllen tussen de beschreven grondsoorten kan hier niet nader worden ingegaan, onder andere omdat het
gegeven cijfermateriaal reeds statische bewerkingen heeft ondergaan en
omdat nadere referentiegegevens ontbreken.
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Uit de gegevens zoals ze hier gepresenteerd zijn, blijkt echter duidelijk dat andere dan de globale factoren welke Poelman & Van Sgmond
gebruiken eveneens een belangrijke rol spelen.

In het algemeen kan gesteld worden dat lutum, organische stof en een
parameter voor de fabric (specifiek volume) in bepaalde gevallen een
indicatie over het ontwateringsgedrag van een kleigrond kunnen geven.
Deze indicatie kan gegeven worden als factoren die besloten liggen in
het specifieke herkomstgebied en wijze waarop de kleigrond daar voorkomt bekend zijn en als er referentiegegevens over de kleigrond bekend
zijn. Er zijn echter nog belangrijke eigenschappen die nog niet te
karakteriseren zijn met genoemde factoren. Door deze eigenschappen
0

vertoont net name de ontwatering van kleigrond bij hogere zuigspanning
systematische verschilen (zie figuur 14). Bijvoorbeeld, het gehalte aan
zwellende mineralen in Nederlandse kleigrond correleert zeer sterk met
het gehalte aan lutum, echter in de bovenstaande coëfficiënten van de
lineaire regressievergelijking kan dat niet naar voren komen.

VI.2.

Ontwatering bij lage zuigspanning (tot circa 50

Voor het voorspellen van het ontwateringsgedrag bij lage zuigspanning
dient een indicatie over de porievorm en poriegrootteverdeling te worden verkregen. De gegevens in Poelman & Van Egmond (1978) geven in het
algemeen, geen informatie over zuigspanningen lager dan ongeveer
1 kN/ra2, de zuigspanning waarbij wormgangen en scheuren in de grond
reeds zijn ontwaterd.

Zwel en krimp in enigszins gerijpte gronden is in het zuigspanningsbereik tot 50 kN/m^ nog afwezig of zeer gering. Ook de zuigspanningsafhankelijke m-waardes in Rijniersce (1983) veranderen bijna niet tot
deze zuigspanning (m-waarde bij deze zuigspanning is ongeveer gelijk
aan de n-waarde » rijpingsindex). Als de m-waarde van een grond bij eer
zuigspanning van 1 kN/m^ hoger dan 1,2 is, dan wordt de m-waarde van d«
grond echter wel verlaagd bij stijgende zuigspanning.
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Volgens de classificatie van Pons & Zonneveld (1965) is kleigrond bij
een m-waarde (of n-waarde) van 1,2 nog zacht, kleeft aan de handen en
is gemakkelijk tussen de vingers weg te persen, en wordt half rijp
genoemd (een en ander te bepalen bij veldcapaciteit " zuigspanning van
ongeveer 10 kN/m 2 ). Deze gronden zullen waarschijnlijk, irreversibele,
krimp vertonen in dit zuigspanningstraject.

In het zuigspanningsbereik tot 50 kN/m2 is de distributie van de porieruimte in de grond van belang voor de watergeleiding die wordt bepaald
door de grootte van de poriën die met water gevuld zijn. Tevens is de
poriegrootteverdeling van belang voor het distribueren van de spanningen en vervormingen in de grond welke bij hogere zuigspanningen zullen
optreden.

VI. 3.

Ontwatering_bij_hoge_z\aigspanning (>_50_kN/m2)

Wateronttrekking bij deze zuigspanningen vertoont vaak andere karakteristieken dan bij lagere zuigspanning, zoals onder andere uit de figuren
13, 14 en 15 mag blijken. In vorige paragrafen zijn oorzaken hiervoor
reeds aan de orde geweest. Voor de hoeveelheid water die de grond in
dit zuigspanningsbereik afstaat of opneemt alswel voor mogelijke vervorming in de fabric zijn eigenschappen van het oppervlak van de deeltjes en van het poriewater bepalend.

Doordat de zoutconcentratie verhoogd wordt en door de hoge capillaire
spanningen zullen deeltjes eerder naar een onderling meer stabiele
ligging neigen bij voorgaande ontwatering bij hoge zuigspanning (vorming van meer vlak-vlak contacten door het geleidelijk verdwijnen van
menisci op hoekcontacten). Opnieuw bevochtiging zal deze aanpassing van
de fabric niet kunnen herstellen en deze krimpeomponent is daarom irreversibel. Experimenten en veldwaarnemingen (Pons & Zonneveld 1965,
Dalrymple & Jim 1934) laten zien dat deze irreversibele krimp voornamelijk beperkt is tot de eerste nat-droog cycli (onder andere in de latere fases van fysische rijping).
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Een stijgende zoutconcentratie van het boderavocht doet dat de osmotische waarde ervan toenemen. De voor ontwatering benodigde zuigspanning
neemt door de osmotische spanning logaritmisch toe met de afname van
het watergehalte. Hoge zuigspanningen veranderen de onderlinge afstanden tussen de deeltjes; diffuse lagen zullen interfereren en er zal
water uit de diffuse laag rond de deeltjes worden onttrokken.

Opname

van water zal de deeltjes wederom uiteen doen wijken tot er tenminste
evenwicht is tussen de belastingsdruk en het osmotsich spanningsverschil. In het hoge zuigspanningsgebied zal daarom veel zwelling door
osmotische werking optreden bij bevochtiging. Deze veranderingen treden
ook op als de fabric stabiel is (fysisch gerijpt).

In het algemeen zal het toevoegen van zoet water aan droge kleigrond
tot grotere zwelling leiden dan toevoeging van zout water. In het eerste geval worden er veel dikkere diffuse lagen gevormd. Toevoer van
zoet water aan een droge grond die daarvoor zoutwater bevatte leidt in
bepaalde gevallen tot versterkte zwelling. Ontwateren zal vervolgens
tot sterke krimp leiden. Wordt in een kleigrond zoetwater door zoutwater vervangen dan zal de grond krimpen als er een voldoende hoge belasting is om beweging tussen de deeltjes te bewerkstelligen, bijvoorbeeld
een zuigspanning (N.B. aanzuigen van zout grondwater in droge tijd).

Gronden met een hoog specifiek oppervlak (c.q. met veel lutum) zullen
de effecten die optreden bij hoge zuigspanningen sterker vertonen dan
lutumarmere gronden. Hierbij dient vermeldt te worden dat de lutumfractie vaak voor 60% uit deeltjes < 0,4 urn bestaat (Verlinden & Bouma
1983) . In kleigronden waarin veel contacten tussen deeltjes zijn gecementeerd en waarin ijzerhuidjes zijn gevormd is de fabric meer stabiel
en worden zwellen en krimpen bij ontwatering onder hoge zuigspanning
tegengegaan (cementerende stoffen kunnen zijn: bepaalde organische
stoffen, kalk, ijzerhydrozides, aluminiumhydroxides, alle met name in
niet gereduceerde gronden). Eveneens zal een hogere waardigheid van aan
de deeltjes geadsorbeerde ionen het zwellen en krimpen door voornoemde
effecten verminderen: Toevoegen van kalium zal met name het aandeel van
zwellen kleimineralen en daarmede het specifiek oppervlak verminderen.
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Zwel en krimp zullen verminderen met het toenemen van de waardigheid
van geadsorbeerde kationen en wel in de volgorde Al 3 + < Ca 2 + < Mg 2 + <
K + < Na + . (In zeewater en in brak water zal Na + domineren, terwijl in
zoetwater Ca 2 + het meest aan de deeltjes geadsorbeerd zal worden in
niet te zure gronden).

De mate waarin verandering in watergehalte bij hoge zuigspanning de
grond doet zwellen en krimpen hangt eveneens af van het deel van de
vormverandering dat in de interne porieruimte van structuurelementen
wordt opgevangen. Een hogere porositeit zal daarom in het algemeen tot
minder zwellen en krimpen leiden als de poriën voldoende groot zijn en
bovendien stabiel zijn bij de heersende zuigspanning. Stabiele poriën
kunnen verwacht worden in grond die enige malen is ingedroogd (gerijpte
grond). Een grond die tijdens het rijpen poriën van dergelijke grootte
(> circa 6 urn) ontwikkelt zal bij een bepaald volumegewicht minder
krimpen dan dezelfde grond die kunstmatig op een hoger volumegewicht is
gebracht. Het lutumgehalte in Nederlandse gronden voor het ontwikkelen
van een dergelijke'gunstige fabric is ongeveer 20% (zie volgende paragraaf, het percentage zal onder veldomstandigheden hoger kunnen zijn).
Voor hogere lutumgehaltes is de relatie tussen volumegewicht en een
optimale configuratie van poriën van veel meer factoren afhankelijk.

Door verhitting kan ook het aan kleideeltjes gehydrateerde water (moleculair gebonden) geheel of gedeeltelijk verwijderd worden. De volume
afname hierbij is voor kleigrond van niet zwellende kleimineralen echter gering (Yariv & Cross 1979). Het osmotische zwellen en krimpen,
hiervoor behandeld, veroorzaakt een veel groter deel van de volumeverandering.

Het osmotische zwellen en krimpen gaat optreden bij zuigspanningen
waarbij het watergehalte zodanig is dat de klei plastisch kan vervormen
(in tegenstelling tot harde kleigrond) (idem). Volumeverandering bij
zwellen en krimpen zal dus vooral bepaald worden door het verschil in
het watergehalte waarbij droge kleigrond plastisch begint te vervormen
en het watergehalte bij een zuigspanning van ongeveer 50-100 kN/m2.
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VI. 4.

Het ontwikkelen van fabric door ontwatering

Een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van onderling verbonden poriën
met een equivalent diameter van enige tientallen microns lijkt optimaal
voor watertransport en spanningsverdeling. In een dergelijk poriestelsel wordt water- en gastransport niet sterk gehinderd en worden geen
grote capillaire spanningen opgebouwd (vergelijk Bouma 1934, Hall
et.al. 1977). Deze poriën kunnen zich in kleigrond ontwikkelen door
uitdroging. Een mengsel van lutum en fijne silt kan dan naar de grovera
deeltjes en de contacten daartussen worden getrokken (als een meniscus)
en zodoende grotere poriën in de kleigrond doen ontstaan in plaats van
homogeen verdeelde zeer fijne poriën. Voor het ontwikkelen van een
dergelijke fabric dienden door Dalrymple & Jim (1984) gemaakte kleigronden veel minder dan 4 0 gew. % lutum te bevatten. Poriën werden bij
lutumgehaltes van 20% nog door een zandkorrelskelet bepaald indien de
fractie 20-200 urn tenminste 2 tot 4 maal zo groot was als de fractie 220 ym (verdelingen van de fracties voor deze beide verhoudingen is < 2
ym 20%, 2-20 ym 27%, 20-200 ym 53% respectievelijk < 2 m 20%, 2-20 um
16%, 20-200 ym 64%) (idem). Een lager 20-200 ym aandeel leidde tot een
homogeen verdeelde matrix tussen de zandkorrels evenals een hoger lutumgehalte. De gegeven waarden gelden voor met calciumionen verzadigde
montmorilloniet. Voor meer actieve kleien (Na-Ca- respectievelijk Namontmorilloniet) golden lagere zandconcentraties. Het is daarom waarschijnlijk dat voor de veel minder actieve Nederlandse kleien meer
deeltjes > 20 ym benodigd zijn om de beschreven fabric te doen ontstaan. Als de activiteit van de klei toeneemt zal echter het verstrekte
effect ervan op het omlaagdringen van de benodigde zandconcentratie
teniet worden gedaan door de toegenomen zwel en krimp van de bruggen
tussen de 20-200 ym deeltjes.

Vergelijking met Nederlandse gronden

geeft aan dat de hiervoor gegeven korrelgrootteverdelingen waarschijnlijk slechts voorkomen in gronden met ongeveer 20% klei of minder. Door
inhomogeniteiten in gron is het waarschijnlijk dat in de praktijk ook
hogere lutumgehaltes de gewenste fabric kunnen doen ontstaan.
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VI.5.

Plastisch gedrag en scheurvorming

Hiervoor is reeds opgemerkt dat de sterkte van de binding tussen kleideeltjes afhankelijk is van:
- watergehalte (sterker bij lager watergehalte boven bepaald minimum);
- type van contact tussen deeltjes (vlak-vlak sterker dan kant-vlak);
- zoutconcentratie bodemvocht (sterker bij hogere zoutconcentratie en
bij hogere waardigheid van de ionen in oplossing);
- kationenbezetting van de deeltjes (sterker bij hogere waardigheid,
Al 3 + > Ca 2 + > Mg 2 + > K* > Na + ) ;
- oppervlaktelading van de deeltjes (sterker bij hogere lading);
- oppervlaktelading van de deeltjes (sterker bij hogere lading);
- zuurgraad van de grond (sterker in zuurdere grond tot pH circa 3);
- aanwezigheid en aard van cementerende stoffen (Ca-silicaten ontstaan
door toevoegen van ongeblusta kalk zijn zeer hecht, ijzerhydroxides
in geaereerde grond stabiel, organische stoffen zijn meestal weinig
permanent).

Deze bindingen zullen het mechanisch gedrag van kleigrond bepalen. Van
deze factoren ligt de oppervlaktelading in de deeltjes besloten en is
voor Nederlandse kleigronden waarschijnlijk enigszins gerelateerd aan
de korrelgrootteverdeling. Volgens Mitchell (1976) is de oppervlaktelading slechts door de interactie met ionen in de oplossing van belang,
dat wil zeggen door de invloed ervan op uitwisselbare kationen en op de
dikte van de diffuse laag. Het aantal contacten tussen deeltjes in
kleigrond hangt eveneens af van onder andere de korrelgrootteverdeling.
De rol van cementerende stoffen in de sterkte van kleigrond zal voornamelijk liggen in het stabiliseren van de wanden van poriën die regelmatig droog zijn. Kooistra (1978) laat zien dat ijzerhuidjes in ontwaterde gronden zeer veel voorkomen en deze zullen derhalve zeker een rol
spelen in sterkte-eigenschappen. Voorshands zijn er geen gegevens waarmee het belang ervan voor het stabiliseren van Nederlandse kleigrond
enigszins kwantitatief beschouwd kan worden. Cementatieverschijnselen
zullen voorlopig slechts als exra stevigheid kunnen worden beschouwd
waarvan het belang nog niet geëvalueerd kan worden.

- 53 CO-275920/12

Scheurvorming treedt op waar cohesie van de kleigrond geringer is dan
de door met name capillaire spanningen opgeroepen krimpkrachtne. Kooien
& Kuipers (1983) geven de relatie:

totale cohesie = ware cohesie + verzadigingsgraad x zuigspanning x
tan {«' )

Voor onverzadigde gronden is *' 25° tot 30» (idem) (voor 20% < 2 um 2432° en voor 30% < 2 pm 15-30" volgens Skempton 1964). De relatie is
voor kleigronden echter slechts geldig bij een verzadigingsgraad van
0,9 en hoger.

^Volgens Kooien & Kuypers (1983) zijn er weinig gegevens over ware cohesie. Door hen aangehaald waarden zijn in de orde van grootte van 0,09
tot 1 kN/m^, waarvan het merendeel echter lager is dan 0,2 kN/tn^ is. De
totale cohesie door zuigspanning is echter vele malen groter. Door
scheuren en andere dergelijke inhomogeniteiten neemt de ware en de
totale cohesie van de grond af. De opgegeven waarden voor ware cohesie
zijn veel geringer dan de door de zuigspanningen opgeroepen trekkrachten tijdens krimp van de grond. De totale cohesie in niet-verzadigde
kleigrond is van veel variabelen (structuur, cementatie, samenstelling
poriewater) afhankelijk.

Kooien & Kuipers (1983) gaan voor drogere gronden uit van de relatie:

treksterkte =* druk3terkte / 8

In natte gronden is de treksterkte in vergelijking met de druksterkte
groter. De waarde die op 8 gesteld is in de noemer kan in natuurlijke
gronden echter varieren tussen 3 en 13 volgens de auteurs.

Plastische deformatie kan de horizontale component van volume-afname
van een volume grond omzetten in verticale zakking. Voor kruip in kleigrond is het nodig beweging van individuele deeltjes te activeren.
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VII.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Een groot aantal factoren speelt een rol voor het krimp en zweigedrag
en het eraan gerelateerde ontwikkelen van structuur in kleigrond. De
factoren welke in hoofdlijnen zijn besproken in voorgaande hoofdstukken, zijn te herleiden op
1) de aard van de minerale en organische stof in de grond en
2) de hoeveelheid en samenstelling van het poriewater en de veranderingen daarin.
Geen van deze factoren op zich echter geeft de mogelijkheid het
gedrag van kleigrond na verplaatsing naar een andere omgeving te
voorspellen.
Voor de fysische en fysische-chemische reacties van Nederlandse kleigrond is de korrelverdeling een belangrijke karakteriserende eigenschap. De invloed van zwellende mineralen is nauw gerelateerd aan de
lutumfractie. De ontwikkeling van de fabric van een kleigrond is voor
een belangrijk deel afhankelijk van de hoeveelheid grovere deeltjes
(groter dan 20 urn Dalrymple & Jim 1984) en van de zwellingsaktiviteit
van de kleimineralen.

Teneinde zwellen en krimpen te beperken dient het lutumgehalte zo laag
mogelijk gehouden te worden. Voor het ontwikkelen van een fabric waarin
externe volumeveranderingen ten gevolge van zwellen en krimpen geminimaliseerd worden, dient grond met korrelgrootteverdelingskarakteristieken zoals in Nederland niet meer dan ongeveer 20% lutum te bevatten.
Het is niet onwaarschijnlijk dat onder veldomstandigheden een hoger
lutumgehalte kan gelden omdat de verdeling van het fijne materiaal
in de grond nooit geheel homogeen zal zijn. Tevens is het bekend dat
naast de korrelgrootteverdeling enige andere factoren het krimp/zwelgedrag van kleigrond beïnvloeden (zie hiervoor). De plastische vervorming
die scheurvorming door krimpen kan voorkomen wordt op een andere wijze
door het lutumgehalte beïnvloed. De voorshands gunstig beoordeelde
fabricontwikkeling zal boven een bepaald lutumgehalte snel verdwijnen.
Enige vergelijkende tests zouden kunnen worden uitgevoerd om deze
grenswaarde aan te tonen en te bepalen voor Nederlandse gronden.
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De aard van de bewegingen van de deeltjes ten opzichte van elkaar zal
in het begin van een drukbelastingsperiode in veel opzichten gelijk
zijn aan de bewegingen bij rek. De primaire kruipsnelheden die bij
drukspanningen bepaald zijn, zullen daarom vergelijkbaar zijn aan de
kruipsnelheden die bij trekspanning optreden. Mitchell (1976) geeft
kruipsnelheden voor diverse soorten kleigronden voor een groot aantal
variabelen. Globale berekeningen met "steady state" (secundaire) kruipsnelheden geven aan dat deze reeds te laag zijn om scheurvorming te
voorkomen als een krimp van bijvoorbeeld 1% in 1 maand zou optreden.
De primaire kruipsnelheid is echter snel genoeg indien de horizontale
component in de krimp beperkt blijft tot minder dan 0,25-0,50% per dag
(gegevens Osaka klei onder 60-140 cm kleigrond, idem) en 3-4% per dag
(geroerde illietklei met watergehalte 35% onder circa 190 cm kleigrond,
idem).

Rijniersce (1983) geeft aan dat scheurvorming op een bepaalde diepte
verhinderd wordt door plastische vervorming van IJsselmeerbodemkleigronden. Zo is in een ognerijpe IJsselmeerbodemkleigrond met 30% lutum
en een watergehalte van 119 g per 100 g droge stof de plasticiteit zo
laag dat scheurvorming bij een belasting van 4-6 kN/m 2 (30-45 cm grond)
wordt verhinderd. Uit de gegevens valt af te leiden dat in gerijpte
gronden de plasticiteit tenminste te gering is om onder veldomstandigheden scheurvorming te voorkomen bij een belastingsdruk van 12 kN/m 2
(circa 80 cm grond).

Kooien Kuipers (1983) laten zien dat gronden met vergelijkbare sterktes
op vergelijkbare wijze reageren op mechanische bewerkingen zoals ploegen. Een vergelijking met de sterkte bepaald met een snelle schuifproef
(pocket penetrometer, eventueel vaneproef) geeft al goede indicaties.
Deze methode zou op deze wijze ook gegevens over de te verwachten reactie van een kleigrond bij een bepaald watergehalte kunnen geven. Tevens
is het mogelijk om de te verwachten sterktes van gronden in een testprogramma daadwerkelijk te bepalen voor bijvoorbeeld verschillende
zoutgehaltes. De invloed van veranderingen van de poriewatersamenstelling op de eigenschappen van de kleigrond zal er kwalitatief mee beoordeeld kunnen worden. Dergelijke proeven geven een goede indicatie van
de resultante van de complexe interactie van de factoren die de bulkeigenschappen van klei bepaalt bij verschillende watergehaltes.
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Bij zulke tests dient erop te worden gelet dat het gaat om krimpen en
zwellen van monsters die gerijpt zijn door herhaald bevochtigen en
indrogen zonder ze te roeren.

Er treden belangrijke verschillen op in het watergehalte bij een bepaalde zuigspanning in Nederlandse kleigronden. Deze verschillen kunnen
niet adequaat worden bepaald door factoren als organische stofgehalte,
lutumgehalte en specifiek volume (dit laatste als een indicatiewaarde
voor de fabric). De relatie tussen watergehalte en treksterkte is mede
daardoor weinig voorspelbaar met genoemde factoren. Hierdoor wordt voor
ongestoorde grond de relatie tussen plastisch gedrag en watergehalte
niet voldoende door deze factoren gedefinieerd.

t
Normale mechanische bewerking van kleigrond tast de eigenschappen op
langere termijn niet sterk aan. Het onstaan van scheuren en schuifvlakken door krimpen en zwellen wordt niet sterk beinvloed indien fabric en
poriewater niet worden gewijzigd. De fabric en de poriewatersamenstelling op de langere termijn (enige jaren) zijn onafhankelijk van normale
verstoring tijdens bewerking. Testen van sterkte-eigenschappen van de
grond voordat het opgebracht verschaft is relevante informatie over
grond als deze niet grotendeels intens wordt geroerd (N.B. intense
bewerking bij zeer hoge watergehaltes). Deze eigenschappen worden op de
lange termijn voornamelijk bepaald door de factoren poriewatersamenstelling en watergehaltes (indien veranderingen van organische stof en
cementerende stoffen buiten beschouwing worden gelaten).

Het testen

van de sterkte-eigenschappen van ongeroerde kleigrondmonsters voor
gespecificeerde vocht- en zoutgehaltes zoals die op de idjk kunnen
voorkomen, lijkt derhalve de beste mogelijkheden te bieden kleigronden
te karakteriseren. Deze proeven zouden tevens kunnen dienen om indicaties over het gedrag van de kleigrond te verkrijgen.

Kooien & Kuipers

(1983) geven aan dat mogelijk pocketpenetrometertests of vanetests (UU
test) voldoende zijn om het gedrag van kleigronden te voorspellen.
Tests aan sterk geroerde monsters zoals bepaling van vloei- en kneedgrens geven voor Nederlandse kleigrond indicaties over de korrelgrootteverdeling, echter de kationenbezetting en organische stof zijn eveneens van invloed op deze grenzen.
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De vloeigrens is nauw gecorreleerd met krimpgrens en droogkrimp van
kleigrond en is voor kleigrond daarin vergelijkbaar met de korrelgrootteverdeling.
De invloed van het organische stofgehalte op de sterkte zal veranderen
naar gelang het gehalte ervan in het uitgangsmateriaal. Zijn deze initiële gehaltes hoog, dan zal krimpen en zwellen afnemen als de grond
enige tijd geaereerd is geweest. Is het initiële organische stofgehalte
laag (< 1-1,5%) dan zullen krimp en zwellen wellicht iets toenemen. De
invloed zal echter gering zijn bij lage organische stofgehaltes. In de
meeste gevallen heeft de organische stof in weinig gerijpte grond namelijk ongunstige krimp- en zweieigenschappen en wordt in de bodem in
gunstiger organische stoffen wordt omgezet. Bij zuigspaningen in het
bereik waarin belangrijke volumeveranderingen gaan optreden (> 50100 kN/m2) is de invloed van organisch materiaal vergelijkbaar met die
van de deeltjes < 2 wm (specifiek oppervlak).

vil. 1.

Klei als bekleding op een dijk

Scheuren tot veel meer dan een meter diep zullen optreden als een gerijpte klei (Pons & Zonneveld 1965, Rijniersce 1983) zover indroogt dat
het de mogelijkheid verliest om door plastische vervorming optredende
horizontale krimp op te vangen. Onder normale seizoensomstandigheden
zullen scheuren in gerijpte kleigrond in het IJsselmeergebied dieper
dan 0,8 m worden (geevens in Rijniersce 1983).

Waarnemingen in het

voorjaar van 1983 aan een kleidek met circa 45% < 2 uo dat in 1978 was
opgebracht geven scheuren aan in tenminste de bovenste 0,4 m (Heidemij
1984). Het is goed mogelijk dat scheuren tot minstens dergelijke dieptes zullen onstaan in kleigronden met in deze opozichten betere eigenschappen als er verdroging optreedt. Bouma (1984) en Verlinden & 3ouma
(1983) geven aan dat slechts een zeer gering deel van de porieruimte ii
kleigrond voor watertransport door stroming gebruikt wordt en dat poriën als graafgangen en scheuren daarvoor de belangrijkste zijn.
Scheuren blijven ook nadat ze weer gesloten zijn zwaktezones en verhogen de doorlatendheid van het kleidek zeer sterk.
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In verband met de zekerheid ten aanzien van de afdichtende werking van
het kleidek is het derhalve aan te raden de dikte meer te laten zijn
dan een veilige waarde voor de scheurdiepte. Hierbij kan gesteld worden
dat een dikte van 0,8 m in ieder geval te gering is voor een niet optimale kleigrond. Scheurdieptes genoemd in Rijniersce (1983) gaan tot
1,25 m bij het ontwateren van initieel opgerijpte klei.

In de overweging over de bepaling van de dikte van het kleidek dient de
grondwaterstand in het dijklichaam te worden betrokken. ZO mogelik
dient de voor watertransport beschikbare maximale equivalent-poriediameter de afstand tot de grondwaterspiegel door capillaire zuiging te
kunnen overbruggen. In een geheel homogene kleigrond (met circa 25%
lutum) is de permeabiliteit te gering om in de waterbehoefte van een
grasmat te voorzien en binnen enige weken zal de bewortelingszone tot
zeer hoge zuigspanningen zijn uitgedroogd. Het krimpfront zal dan tot
enige decimeters beneden de wortellaag gedaalt kunnen zijn. Continue
grotere poriën (1 O-tallen um) , die ontstaan door structuurvorming en
door biologische activiteit, zullen de permeabiliteit echter hoog houden indien hun contact met de verzadigde zone behouden blijft en deze
poriën gevuld met water blijven. Poriën met een equivalent diameter van
ongeveer 20 um kunnen een waterkolom van circa 1,5 m vasthouden, voor
3 m is een equivalent poriediameter van 10 um nodig.

De permeabiliteit

neemt echter sterk af als de zuigspanning in de onverzadigde zone hoger
wordt. Het is daarom niet waarschijnlijk dat er voldoende water voor
een grasmat kan worden aangevoerd als de zuigspanning boven laatstgenoemde waarde zal stijgen.

Indien de afstand tot de verzadigde zone

groter wordt dan enige meters is het waarschijnlijk dat er verdroging
op gaat treden in regenarme periodes van meer dan enige weken, en dat
daardoor krimpscheuren gevormd worden.

Vorming van structuurelementen

door zwellen en krimpen kan ook plaatsvinden in het bovenste deel van
de verzadigde zone waar significante waterspanningsveranderingen optreden. De kleigrond kan ook structuurelementen vormen beneden de zone
waarin krimpscheuren optreden.
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Het zwellen en krimpen van de kleigrond zal versterkt optreden indien
de zoutconcentratie van het grondwater verandert. Het aanzuigen van
zout grondwater zal tot versterkte krimp leiden tijdens indroging,
waarschijnlijk ook in diepere lagen als de grond niet verzadigd is.
Indien het water zout blijft kunnen de mogelijk door de krimp ontstane
scheuren weer dichtvloeien als de grond langdurig verzadigd raakt. De
scheuren zullen echter langere tijd (meer dan 1 jaar tenminste) zwakzones met verhoogde permeabiliteit vormen.

Langdurige vorstperiodes zullen kleigrond sterk doen indrogen (Hinman &
Bisal 1968). Aangezien waterontrekking door vegetatie in dergelijke
periodes nihil is en vochttransport door een uitgedroogde laag eveneens
gering is, zal de ondergrond niet sterk indrogen. Waar grote poriën
zoals scheuren en dergelijk transport van gas naar buiten mogelijk
maken zullen de wanden van deze poriën indrogen. Op de plaats van deze
wanden zullen blijvende discontinui'teiten blijven bestaan en deze zullen zwaktezones vormen (versterkte structuur) ook als de grond weer
vochtig wordt.

De kluiten die door de gangbare graafmachines worden gemaakt zijn weinig stabiel in kleigrond. Compactie met rollers en dergelijke zal
slechts de grotere poriën (> 20 va) aantasten. Hierdoor zal de onverza
digde permeabiliteit bij hogere zuigspanning in het algemeen toenemen
omdat de invloed van met name horizontale discontinui'teiten erdoor
afneemt. Compactie met vibratietechnieken kan bij hoge watergehaltes
tot locale of algehele liquefactie leiden hetgeen de originele fabric
van een kleigrond geheel zal wijzigen. De eigenschappen van de klei
welke met de fabric samenhangen zullen daardoor gewijzigd worden en
klei zal rijpheid verliezen. Bewerking bij hogere watergehaltes zal
het algemeen de fabric van de grond sterker aantasten. Compactieproe^
door Diamond (1971) laten zien dat slagcompactie bij watergehaltes
boven de optimum Proctordichtheid een fabric ontstaat waarin de deeltjes homogeen over de ruimte verdeeld zijn. Een dergelijke verdeling
heeft een ongunstige poriegrootteverdeling.
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Bewerking zou zoveel mogelijk bij vochtgehaltes beneden die van de
optimum Proctordichtheid dienen te geschieden en daarbij zo homogeen
mogelijk dienen te verlopen. Deze condities zijn voor het ontwikkelen
van een gunstige fabric van belang. De benodigde plasticiteit (voornamelijk afhankelijk van het watergehalte) voor bewerking van de kleigrond hangt onder meer af van de voor bewerking gebruikte voertuigen
(snelheid en gewicht, Kooien S Kuipers 1983). Pocketpenetrometerbepalingen aan niet geroerd materiaal geven goede indicaties voor evaluaties van geschikte bewerkingen.

VII.2.

Ogmerkingen over nader onderzoek

De relatie tussen het watergehalte van kleigrond en samenstelling ervan
is door diverse auteurs onderzocht. Hierbij wordt organische stofgehalte, het gehalte aan deeltjes < 2 um en een inerte factor gebruikt (Pons
& Zonneveld 1965). Rijniersce (1983) heeft hierbij in beschouwing genomen de belangrijke invloed die de verzadigingsgraad bij bepaalde zuigspanning heeft. In Poelman & Van Egmond (1978) wordt daarbij nog een
maat voor de ruimtelijke verdeling van de gronddeeltjes gebruikt, namelijk het specifieke volume van de grond, en wordt een globaal onderscheid naar grondsoort aangebracht. Uit de resultaten van de laatste
auteurs komt naar voren dat zelfs deze combinatie van factoren onvoldoende informatie geeft over het watergehalte bij zuigspanningen van
nul tot meer dan duizend kN/m^. Het sterktegedrag en de plasticiteit
van kleigrond hangt met name af van watergehalte en zuigspanning en kan
derhalve niet- goed uit genoemde factoren verklaard worden. Dit laatste
komt vooral naar voren indien er geen referenties over de eigenschappen
van de grond voorhanden zijn (naar herkomst, wijze van vorming, e t c ) .
De relatie tussen mechanische eigenschappen van monsters waarvan de
fabric ongestoord is, het watergehalte, het zoutgehalte en de zuigspanning behoeft derhalve nader onderzoek. Het lijkt waarschijnlijk dat de
mechanische eigenschappen indicatief zijn voor het krimp- en zweigedrag
en scheurvorming van kleigrond. Daarnaast zou eventueel een inventarisatie van eigenschappen in samenhang met goed omschreven ontstaansgeschiedenissen van de keigronden die in Nederland voorkomen nuttig
zijn.
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In het voorgaande zijn regelmatig zeer globale schattingen gebruikt,
met name voor de omstandigheden waaronder een kleidek op een dijk voorkomen. Het lijkt noodzakelijk de diverse factoren die van belang geacht
worden in situ te beschouwen. Van belang zijn:
1) De structuurvormen van kleigrond op dijken en eventuele relatie met
factoren als gehalte aan deeltjes < 2 urn, eventueel herkomst van het
materiaal (zie tevens alinea hiervoor), samenstelling organische
stof, verdeling van de grovere deel zjes in de grond, de relatie met
zuigspanning en vochtgehalte, zouten, en locatie op de dijk;
2) de zuigspanningen en variatie in de tijd in een dijktransect;
3) de grens van de verzadigde zone en de variatie daarvan in de tijd;
4) de rol van de vegetatie in de vochthuishouding en eventueel voor de
hoeveelheid en samenstelling van het organische materiaal.
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